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الملخص
هدفت الدراسة اىل حتليل اثر التهكم الوظيفي بأبعاده (البعد اإلدراكي ،البعد العاطفي ،البعد
السلوكي) يف مرونة التغيري التنظيمي مبستشفى األم والطفل باجللفة ،لإلجابة على إشكالية الدراسة من خالل
معرفة مدى اسهام أثر التهكم الوظيفي يف التغيري التنظيمي ،واستخدمت الدراسة أداة اإلستبانة جلمع بيانات
الدراسة عن العينة املستهدفة وحتليلها بواسطة برنامج  spss25مبستشفى األم والطفل باجللفة.
وكان من أهم النتائج املتوصل إليها؛ وجود أثر لبعدي التهكم الوظيفي(العاطفي ،السلوكي) على
التغيري التنظيمي ،مع وجود مستوى إدراك مرتفع ملتغريات الدراسة لدى العينة املستهدفة مبستشفى االم والطفل
باجللفة ،وأوصت الدراسة بضرورة تبين أساليب كالتمكني واإلدارة بالتجوال للتقليل من التهكم الوظيفي وسري
برامج التغيري املراد حدوثه وحتقيق الوضع املرغوب.
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الكلمات المفتاحية
التهكم الوظيفي؛
التهكم اإلدراكي؛
التهكم العاطفي؛
التهكم السلوكي؛
التغيري التنظيمي.

The study aimed to analyze the impact of functional cynicism with its dimensions
(cognitive dimension, emotional dimension, behavioral dimension) in the
organizational change flexibility in the mother and child hospital in Djelfa. The target
sample was analyzed and analyzed by spss25 program at Mother and Child Hospital
in Djelfa.
One of the most important results was the presence of two dimensions of
functional satire (emotional and behavioral) on organizational change, with a high
level of awareness of the study variables in the target sample in the mother and child
hospital in Djelfa. Change to achieve and achieve the desired situation.
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 . 1مقدمة:

ان بيئة اليوم تتسم بالتعقيد والتغريات املستمرة ،مما أصبحت املنظمات بإختالف مواقعها و أنشطتها تعاين
من مواجهة هاته التقلبات ،مما أثر سلبا على العاملني هبا  ،فقبول التغيري يتطلب جهدا ووقتا وقيادة إقناعية هادفة

لالرتقاء باألوضاع احلالية اىل األوضاع املستقبلية ،فاملوارد البشرية أضحت من أهم ما متلكه املؤسسة مما هلم القدرة
على عرقلة خطط وبرامج هذه األخرية ،ال سيما إذا تعارضت مع مصاحلهم الشخصية والوظيفية.
ومن هنا أضحى مفهوم التهكم الوظيفي يكتسي األمهية البالغة يف خمتلف األحباث اإلدارية احلديثة و العلوم
اإلنسانية و اإلجتماعية ،ملا له من آثار سلبية على نشاطات املنظمات وعرقلتها ،فالتغيري التنظيمي يتطلب قبول
العاملني له ،فالعديد من برامج التغيري تفشل بسبب انعدام ثقة العاملني هبا او عدم الثقة باإلدارة العليا او عدم
الشعور باإلرتياح والعدالة التنظيمية الالزمة من قبل العاملني ،مما يولد لديهم حالة من التهكم حنو التغيري والذي يولد
رد فعل اجتاه هذا االخري ،متمثال يف عدد من السلوكيات السلبية جتاه املنظمة واألفراد مما يؤثر يف طبيعة عملها وتراجع
ادائها.
 1. 1إشكالية الدراسة:

هتدف الدراسة اىل مشكلة معينة تتمثل يف معرفة مدى تأثري التهكم الوظيفي على التغيري التنظيمي مع معرفة
االجتاهات اإلدراكية ملتغريات الدراسة لدى العاملني يف مستشفى األم والطفل لوالية اجللفة ،مستخلصني يف ذلك

النتائج و التوصيات النابعة منها،كما يلي:
ما مدى مساهمة التهكم الوظيفي في التأثير على التغيير التنظيمي لدى العاملين في مستشفى األم والطفل
لوالية الجلفة؟
 2. 0أسئلة الدراسة:

يتم طرح أسئلة الدراسة هنا:

 ما املقصود بالتهكم الوظيفي والتغيري التنظيمي؟ وفيما تتمثل أبعادمها؟ هل يوجد مستوى إدراك مرتفع ألبعاد التهكم الوظيفي لدى العاملني يف مستشفى األم والطفل بوالية اجللفة؟ هل توجد عالقة تأثري ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)α ≤ 0.05بني أبعاد التهكم الوظيفيجمتمعة والتغيري التنظيمي لدى العاملني يف مستشفى األم والطفل؟
 3. 0فرضيات الدراسة:
 الفرضية الرئيسية األولى :يوجد مستوى إدراك مرتفع ألبعاد التهكم الوظيفي لدى العاملني يف مستشفىاألم والطفل بوالية اجللفة.
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 الفرضية الرئيسية الثانية :هناك عالقة تأثري موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (،)α≤ 0.05بني أبعاد التهكم الوظيفي (البعد االدراكي ،البعد العاطفي ،البعد السلوكي) ،مجتمعة على التغيري التنظيمي
لدى العاملني يف مستشفى األم والطفل بوالية اجللفة.

 .0.1منهج الدراسة:
من أجل حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن اإلشكالية والتساؤالت الفرعية ،قمنا باستخدام املنهج الوصفي
و التحليلي ،الذي ينسجم مع طبيعة هذه األحباث من خالل وصف وحتليل املتغريات املتمثلة يف التهكم الوظيفي
والتغيري التنظيمي ،ومت استخدام اإلستبيان كأداة جلمع البيانات وذلك بعد حتكيمها مث حتليلها بواسطة الربنامج
اإلحصائي spss 52إلستخالص النتائج والتوصيات.
.8.0نموذج الدراسة:

.2اإلطار النظري للدراسة
0.2مفهوم التهكم الوظيفي:
يعد موضوع التهكم الوظيفي حمور اإلهتمام من طرف الباحثني يف جمال العلوم اإلدارية التنظيمي والعلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،لكونه من بني املتغريات الفكرية اإلدارية احلديثة اليت تبحث يف السلوك التنظيمي ،وميكن
تعريفه من خالل:
 هو رد فعل الناشئ عن الالمباالة والتجاهل ،يتحول املوظفون املتهكمون إىل أفراد يشعرون خبيبة أمل وبالتايليكسبون مشاعر أقل إجيابية للمنظمة نفسها(Özer, Sonğur, Kar, Top, & Erigüç, 2014).
يعرف بأنه تلك املواقف العامة أو احملددة اليت تشري اىل خيبة أمل أو إنعدام األمن واليأس والغضب واىل إنعدام الثقةيف املنظمة او أشخاص أو مجاعة أو مهارات إجتماعية.(Ince & Turan, 2011) .
وعرف مبشاعر الفرد السلبية من إحباط وخيبة امل وعدم ثقة جتاة إدارة املنظمة وسلوكياهتا وإجراءاهتا ضد املصاحلاإلجيابية للعاملني( .مظهر مزعل.)5102 ،
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مما سبق ميكن تعريفه بأنه ذلك الشعور السليب والرد فعل املعاكس للفرد إجتاه املنظمة مما ينتج عنه مشاعر
اليأس والغضب وخيبة األمل وانعدام ثقة األفراد يف قرارات املنظمة وسلوكياهتا.
 2.2أنواع التهكم الوظيفي:
اختلف الباحثون فيما بينهم يف حتديد انواع التهكم الوظيفي ،فحسب الباحثان " "dean and alأن هناك
مخسة تصورات رئيسية حول التهكم الوظيفي يف املنظمات(الشخصي ،اجملتمعي ،املهين ،املوظف ،التغيري التنظيمي)،
وحسب الباحث" "anderssonتوصل من خالل حبثه يف التهكم التنظيمي اىل ثالث أنواع :التهكم الشخصي،
متهكمون املوظف ،والتهكم اإلجتماعي.
التهكم الشخصي  :يعكس النظرة السلبية للسلوك البشري غري القابلة للتغيري ،يتميز هذا النوع بالتهكم والعالقاتالشخصية الضعيفة ،وترتكز شخصية املمتهكمون حول جتوهات عدائية وتصورات سلبية اجتاه اآلخرين.

التهكم اإلجتماعي  :ويعد انتهاكا للعقد االجتماعي بني الفرد واجملتمع ،يتضمن خيبة األمل ازاء اجملتمعومؤسساته ،ويتألف عادة من إنطباعات االفراد عن اآلخرين.
متهكمون الموظف  :ميثل موقفا سلبيا اجتاه املنظمة واملديرين وزمالء العمل ،بسبب انعدام االمن وخيبة األمل،وهي مبثابة منوذج جديد للعالقات بني املوظفني وأصحاب العمل الناشئة نتيجة لساعات عمل طويلة ،او التغيري

املستمر وكثافة العمل والقيادة غري الفعالة( .خضري و فاضل امحد)5102 ،
التهكم نحو التغيير :يعرف حسب " "berneth&alوجهة نظر متشائمة حول جناح جهود التغيري ،ألنه يتم القاء
اللوم على املوظفني املسؤولني عن التغيري كوهنم كوهنم غري راغبني وغري كفؤين ،وقد تكون هناك مشاعر

ماملمتهكمونونة عندما تكون هناك حاالت تغيري فاشلة سابقا أو يقدم قائد املنظمة برامج تغيري جديدة ،وهكذا
يشك املاملمتهكمونونون يف صدق ما يتحدث املدراء حوله(shrestha, 2012).
 3.2أبعاد التهكم الوظيفي:

تتعدد أبعاد التهكم الوظيفي نظرا لتعدد أنوعه ،لذلك تركز على اإلملام بأهم األبعاد املتداولة يف خمتلف

األحباث ،وهي:
اإلعتقاد (اإلدراك) خبيانة املنظمة؛املوقف السليب جتاه املنظمة (امليول العاطفي)؛امليل اىل جتاهل سلوك ضار جتاه املنظمة (السلوك)( .رهيو)5102 ،بعد اإلعتقاد (اإلدراك) :يعتقد املوظف ان املنظمة تفتقد لالستقامة واملصداقية ،فيفكر وجيرب املمارساتواألحداث اجلارية ويعمل على اكتساب املعلومات من خالل املالحظة واإلدراك ويقوم بتشكيل معتقداته حول

املنظمة.
البعد العاطفي  :جتسد الردود العاطفية والشعورية عن حالة ادراك عدم استقامة ومصداقية ممارسات املنظمةنفاملمتهكمون قد يشعر باالزدراء والغضب اجتاه منظمته.
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البعد السلوكي :امليول املتجه سلبيا وغالبا السلوك الذي حيط من قدرة وقيمة املنظمة وامهيتها .وهو يعرب عن األفعال
العلنية او السرية من قبل االفراد املمتهكمونني داخل املنظمة بسلوكيات تتصدف بالعدائية واالغرتاب( .العطوي،
.)5105
 1.2مفهوم التغيير التنظيمي
تعدد مفاهيم التغيري التنظيمي فمنهم من يعرفها على أهنا عملية خمططة موجهة،ومنه من يعرفها على اهنا رد
فعل ملواجهة اإلضطرابات البيئية اليت حتيط هبا ،ومن بني هذه التعاريف مايلي:
يف اللغة العربية عرف التغيري التنظيمي  :اسم مشتق من الفعل غري وغري الشيء أي بدله وجعله على غري ما كان ليه،
وغري عليه األمر:حوله  ،وتغري الشيء عن حاله ،حوله وبدله( .املساعدة)9102 ،
ويف العلوم اإلدارية عرفه كريت لوين  Kurt lewinبأنه "عملية توازن ديناميكي بني جمموعتني من القوى تعمالن يف
اجتاهني متعاكسني يف اجملال املادي واالجتماعي والنفسي للعمل وتتضمن إحدى هذه اجملموعات قوى دافعة يف حني
تتضمن اجملموعة املعاكسة قوى مقيدة ونتيجة لتفاعل هاتني القوتني مع بعضهما تصل املنظمة إىل حالة من التوازن
يطلق عليها احلالة الراهنة"( .قرزيز و حيياوي.)9102 ،
وعرف التغيري التنظيمي بأنه عملية حتويل املنظمة من خالل تطبيق منهج مشويل عملي متدرج من الواقع احلايل ،إىل
الواقع املراد الوصول إليه ،من خالل تطوير األعمال والسلوك بإتباع أساليب عملية لتعزيز التغيري املراد احداثه" .كما
تعرف أيضا على أهنا "املعاجلة الفعالة للضغوط اليومية املتغرية ،اليت تعرض هلا الشخص نتيجة للتقدم والتطور ،يف
جوانب احلياة املادية وغري املادية واألفكار والتفاعل معها داخل املؤسسات وخارجها ،من خالل ممارسة العمليات
اإلدارية بكفاءة وفعالية للوصول إىل الوضع املنشود"( .النمران العطيات.)9112 ،
ومنه التغيري التنظيمي هو اإلنتقال من الوضع احلايل للمنظمة اىل وضع جديد نتيجة للضغوط البيئية اليت
تفرضها عليها ،من خالل منهج متكامل لتوحيد جهود املنظمة لتحقيق اهلدف املراد بكفاءة وفعالية.
2.5مجاالت التغيير التنظيمي:
تعدد جماالت التغيري بتعدد األحباث واختالف الباحثني يف ذلك اال أن معظم األحباث تركز على مايلي:
األنشطة واألعمال:ويكون على سبيل املثال،إحداث أعمال وأنشطة جديدة،أو دمج أنشطة مع أنشطة أخرىالعنصر البشري :تأخذ التغيريات يف هذا اجملال شكل زيادة حجم القوى أو ختفيض حجمها أو زيادة مهارهتا منخالل التدريب والتنمية.

الموارد المادية:كتغيري عدد اآلالت،رفع املستوى التكنولوجي املستخدم...السياسات:ويأخذ التغيري هنا شكل إلغاء السياسات القائمة ،إدخال أخرى جديدة،تعديل سياسات املعمول هبا.طرق وإجراءات العمل:ويأخد التغيري هنا شكل تبسيطها لتحقيق السرعة يف األداء،إدخال طرق جديدة...الهيكل التنظيمي :ويكون التغيري هنا على شكل إعادة تقسيم الوحدات اإلدارية،إحداث إدارات جديدة أو دجمها.(الصرييف ،9112 ،صفحة .)021
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 2.5آثار التهكم الوظيفي في مرونة التغيير التنظيمي:

إن موقف التهكم الوظيفي يعوق التغيريات املقرتحة
وهناك من الدراسات من اعترب بأن التهكم حنو التغيري بشكل حمدود هو مؤشر لنية مقاومة التغيري التنظيمي ،باعتباره
)(aslam, ilyas, imran, & ubaid-ur-rahman, 2016

واحد من مصادر مقاومة التغيري التنظيمي ،ولقد حاول الباحثون حتديد املقاومة وشرح اسباهبا من وجهات نظر
خمتلفة ،فاهنا تصور مقاوةم التغيري باعتبارها نتيجة لقدرة زجرية يف االنظمة ،وعالقات القوة يف داخل املنظمات،
السمة النفسية ،وعمليات اإلتصال يف سياق الظرفية ،وقد عرف  lewinاملقاومة "كقوة تقيد التحرك يف اجتاه احلفاظ
على الوضع الراهن وان املقاومة حتدث عند اي شخص ومعظمهم من املوظفني وميكن ان حتدث يف اي مكان"،
كما انه املمتهكمون حنو التغيري التنظيمي والذي يتضمن  2جوانب:
إعادة التنظيم والذي يشري من البعيد اىل الضمنية وتفجر األسباب اليت متكن من التغيري.اليت تشرح معىن التهكم من فشل حماوالت التغيري.جانب السلوك الذي يصف السلوكيات غري ذات الصلة واالزدراء حول التغيري التنظيمي بشكل خاص( .الفتالوي،. )9101
 .3الجانب التطبيقي:
إن إسقاط اإلطار النظري ملوضوع الدراسة على أرض الواقع يتطلب كخطوة أولية توفري إطار منهجي واضح
حيدد املالمح والقواعد األساسية اليت جترى من خالهلا الدراسة امليدانية ،وذلك من خالل:
 0.3مجتمع وعينة الدراسة:

أمرا يف غاية األمهية ،والختبار الفرضيات ميدانياً قد اختار الباحث
يعد حتديد املوقع الذي جيري فيه البحث ً
إسقاط اإلطار النظري ملوضوع الدراسة على قطاع الصحة ممثالً بمستشفى األم والطفل بوالية الجلفة.

بالنسبة لدراستنا هذه يتكون جمتمع الدراسة من جميع الموظفين يف مستشفى األم والطفل بوالية اجللفة والبالغ

عدد موظفيه ( )215موظف ،وذلك على اختالف مستوياهتم التنظيمية (إدارة عليا ،إدارة وسطى ،إدارة دنيا،
الوظائف النمطية).
ونظراً لصعوبة إجراء الدراسة امليدانية بأسلوب الحصر الشامل ،قام الباحثان ،بإجراء الدراسة بأسلوب العينة
العشوائية ،ووفقاً هلذا األسلوب فقد مت اختيار حجم عينة املوظفني إلجراء الدراسة امليدانية هو ( )101موظفا ،من
أصل جمتمع الدراسة املكون من ( )215موظف ،وهي متثل نسبة ( )%22من اجملتمع.

 2.3اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:
قبل استعراض نتائج الدراسة امليدانية وحتليلها جيب علينا التأكد من أن البيانات املستخرجة تتبع التوزيع
الطبيعي ،لذلك قمنا بإجراء اختبار ) ،Kolmogorov-Smirnov Test (K-Sوقد حتصلنا على النتائج امللخصة

اجلدول التايل:
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جدول ( :)0نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمجاالت الدراسة
المجال

إحصائي االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

التهكم الوظيفي

0.1.1

1.111

التغيير التنظيمي

0.125

1.111

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25

يوضح اجلدول رقم ( ،)0أن القيمة االحتمالية ) ،(Sig.ملتغري التهكم الوظيفي والتغيري التنظيمي كانت أقل
من مستوى الداللة ( ،)α = 0.01وعليه ميكننا القول بأن بيانات الدراسة ال تخضع للتوزيع الطبيعي ،األمر الذي
يدعونا إىل إجراء نوع أخر من االختبارات تسمى باالختبارات الالمعلمية وذلك لإلجابة على أسئلة وفرضيات
الدراسة.
 3.3ثبات أداة الدراسة:
يف تقدير ثبات الدراسة اعتمدنا على معامل كرونباخ ألفا ) ،(Cronbachs' Alphaحيث تشري النتائج
الواردة يف اجلدول ( ،)9أن معامل الثبات للدراسة ككل فقد كانت قيمته ) ،(0.910وهي قيمة أكرب من )0.0
(وهي قيم ممتازة  ،تدل على ثبات جد عال تتمتع به الدراسة ككل ،وهذا يعين أن أداة الدراسة تتسم بالثبات
وصاحلة ألغراض التحليل اإلحصائي والبحث العلمي

جدول ( :)2معامالت الثبات لمحاور الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ
محاور الدراسة

عدد الفقرات

معامل الثبات

التهكم الوظيفي

09

1.220

التغيير التنظيمي

01

1.222

متغيرات الدراسة

99

1.201

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25

 1.3عرض ووصف مستوى إدراك متغيرات الدراسة لدى العاملين في المؤسسات المبحوثة:
اهلدف من هذا احملور هو إعطاء تصور عام حول التهكم الوظيفي والتغيري التنظيمي داخل مستشفى األم
والطفل بوالية اجللفة.
1.1.2عرض وتحليل البيانات الشخصية لعينة الدراسة:
سنتناول تشخيص وحتليل البيانات الشخصية من خالل ثالثة أبعاد أساسية وهي :النوع االجتماعي ،عمر
الموظف ،المستوى التعليمي ،حيث توصلنا بعد معاجلة البيانات إىل النتائج التالية:
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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جدول ( :)2توزيع عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية لعينة الدراسة
البيانات الشخصية
النوع االجتماعي

العمر

المستوى التعليمي

التكرار

البيان

النسبة

ذكر

29

%37.5

انثى

22

%62.5

المجموع

101

%100

أقل من  21سنة

59

%27.88

بني  21و 11سنة

11

%42.3

بني  10و  01سنة

19

%18.26

أكثر من  01سنة

15

%11.53

المجموع

101

%100

ثانوي

19

%18.26

تقين

15

%11.53

ليسانس

19

%18.26

ماسرت

15

%11.53

مهندس

2

%2.88

دكتوراه

22

%34.61

المجموع

101

%100

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25

يتضح من خالل اجلدول ( ،)2بأن أفراد عينة الدراسة تتشكل يف أغلبها من الذكور بنسبة بلغت(،)%2..2
كما ال حضنا أن ما نسبته ( ،)%.5.9من مفردات عينة الدراسة أعمارهم (تزيد عن  21سنة فما فوق) ،كما
الحظنا أن غالبية أفراد عينة الدراسة لديهم مستوى (ثانوي فما أكثر) ،بنسبة تقدر بـ ( ،)%100وهذا مؤشر يدل
على أن نسبة عالية من أفراد جمتمع الدراسة واعني ومؤهلني مبستوى عايل ،وهو ما ميكنهم من تقدمي إجابات منطقية
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وبالشفافية املطلوبة عن واقع املوضوع املدروس داخل مستشفى األم والطفل بوالية اجللفة ،وهو ما ساعدنا أكثر على
تشخيص وحتليل متغريات الدراسة داخل مستشفى األم والطفل اجللفة.
1.1.2عرض وتحليل البيانات الوظيفية لعينة الدراسة:
عرض تشخيص وحتليل البيانات الوظيفية من خالل ثالثة أبعاد أساسية وهي :النوع االجتماعي ،عمر
الموظف ،المستوى التعليمي ،حيث توصلنا بعد معاجلة البيانات إىل النتائج التالية:
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة حسب البيانات الوظيفية لعينة الدراسة
البيانات الوظيفية
مدة الخدمة

طبيعة الوظيفة

التصنيف الوظيفي

التكرار

البيان

النسبة

أقل من  0سنوات

22

21.21%

بني  0و 00سنوات

59

5..00%

بني  02و  90سنة

19

10.52%

أكثر من  92سنة

50

19.52%

اجملموع

101

100%

إدارية

15

11.22%

طبية

11

15.2%

خمتلطة

12

11.15%

تقنية

11

12.12%

أخرى

19

10.52%

اجملموع

101

100%

إطار

10

9.21%

عون حتكم

59

5..00%

عون تنفيذ

22

25.2%

اجملموع

101

100%

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج SPSS 25
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يتضح من خالل اجلدول ( ،)1أن ما نسبته ( ،)%22.2.من أفراد العينة لديهم سنوات خربة (تفوق 2
سنوات ) ،كما الحظنا أن الوظيفة األكثر انتشارا بني أفراد عينة الدراسة هي الوظيفة الطبية بنسبة مئوية بلغت
( ،)%15.2وهي نسبة جد متوقعة بالنسبة ملستشفى الذي يتطلب وظائف من هذا النوع.
 1.2مستوى إدراك متغيرات الدراسة لدى العاملين في مستشفى األم والطفل بوالية الجلفة:

اهلدف من هذا احملور هو إعطاء تصور عام حول التهكم الوظيفي والتغيري التنظيمي داخل مستشفى األم
والطفل بوالية اجللفة.

 1.1.2مستوى إدراك أبعاد التهكم الوظيفي لدى العاملين في مستشفى األم والطفل بوالية الجلفة:
جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة ألبعاد التهكم الوظيفي
أبعاد التهكم الوظيفي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

المستوى العام

البعد االدراكي

2.0921

0.222.

5

مرتفع

البعد العاطفي

2.9.11

0..052

1

مرتفع

البعد السلوكي

2.2222

0..2.2

2

مرتفع

المجموع بشكل عام

2.0102

0.2101

//

مرتفع

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25

يتضح من خالل اجلدول رقم ( ،)0أن مستوى التهكم الوظيفي بأبعادها كان مرتفعا لدى أفراد عينة
الدراسة ،وهذا ما يعكسه املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا املتغري إذ بلغ ( ،)2.0102باحنراف معياري قدره
( ،)0.2101مما يشري إىل عدم وجود تباين كبير يف إجابات أفراد عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا احملور .ومن
حيث ترتيب أبعاد التهكم الوظيفي فقد جاء البعد العاطفي يف املرتبة األوىل ،يليه البعد االدراكي يف املرتبة الثانية ،يليه

البعد السلوكي يف املرتبة الثالثة ،إذ سجلنا حتققهم مجيعاً بمستويات مرتفعة مما يعين أن إجابات أفراد عينة الدراسة
ضمن هذه األبعاد الثالثة كانت أقل تشتتاً وأكثر جتانساً ومالئمة.

 5.1.2مستوى إدراك التغيير التنظيمي لدى العاملين في مستشفى األم والطفل بوالية الجلفة:

جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة للتغيير التنظيمي
التغيير التنظيمي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

المستوى العام

المجموع بشكل عام

1.55.1

0.2210

//

مرتفع

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25
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يتضح من خالل اجلدول رقم ( ،)2أن مستوى التغيري التنظيمي كان مرتفعا لدى افراد عينة الدراسة ،وهذا
مايعكسه املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا املتغري إذ بلغ ( ،)1.9920بإحنراف معياري قدره ( ،)1.0011مما
يشري إىل عدم وجود تباين كبري يف إجابات أفراد عينة الدراسة حول ماجاء يف هذا احملور ،مما يعين أن إجابات أفراد
عينة الدراسة ضمن هذا احملور كانت اقل تشتتا وأكثر جتانسا.
وطبقاً هلذه النتائج فهناك مبرر قوي بقبول الفرضية األولى ،واليت تنص على أنه »:يوجد مستوى إدراك

مرتفع ملتغريات الدراسة لدى العاملني يف مستشفى األم والطفل بوالية اجللفة».
 8.3اختبار عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة:

يسعى هذا احملور إىل اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة واليت نصت بأن »:هناك عالقة تأثري موجبة ذات داللة
إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)α≤ 0.01بني أبعاد التهكم الوظيفي (البعد االدراكي ،البعد العاطفي ،البعد
السلوكي) ،مجتمعة على التغيري التنظيمي لدى العاملني يف مستشفى األم والطفل بوالية اجللفة».
ومن أجل اختبار هذه الفرضية البد أوال التأكد من صالحية النموذج الختبار هذه الفرضية ،وذلك
باالعتماد على نتائج حتليل التباين الحندار ( ،)Analysis of varianceباإلضافة إىل حتليل االحندار اخلطي البسيط

 ،Simple Regression Analysisوذلك لتحديد أثر ابعاد التهكم الوظيفي كمتغري مستقل على التغيري التنظيمي
كمتغري تابع.
جدول ( :)1نتائج تحليل التباين النحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر ابعاد التهكم الوظيفي على
التغيير التنظيمي
مجموع

مصدر التباين

درجة الحرية

اإلنحدار

0

2.212

الخطأ

019

02.992

المجموع

012

90.022

المربعات

متوسط المربعات

قيمة )(F

2.212

2.2910

1.902

معامل التحديد
)(R2
1.129

مستوى الداللة
)(F
*0.000

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25

من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم ( ،)2يتضح أن قيمة مستوى الداللة ( ،)Fوالبالغة (،)0.000
وهو أقل من مستوى الداللة املفروض والذي يبلغ ( ،)α =0.01وبناء عليه نستنتج أن النموذج صاحل الختبار هذه
الفرضية .ويتضح كذلك من خالل اجلدول أن متغري التهكم الوظيفي ،يفسر ما مقداره ( ،)%12.5من التباين يف
املتغري التابع (التغيري التنظيمي) .وهي قوة تفسيرية جيدة ،مما يدل أن هناك أثراً مهماً بداللة إحصائية يف املتغري
التابع.
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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جدول ( :)5نتائج تحليل التباين النحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر ابعاد التهكم الوظيفي على
التغيير التنظيمي
)(Tقيمة

معامل االرتباط

المتغير المستقل

)(ß

المحسوبة

)(R
/

الثابت

3.193

2.221

0.801

البعد االدراكي

-0.19

9.990

معامل التحديد مستوى الداللة
)(T

)(R2

وجود األثر

0.000

/

0.066

ال يوجد اثر

البعد العاطفي

-0.15

.8699

0.018

يوجد أثر

البعد السلوكي

0.65

3722.

0.000

يوجد أثر

1.210

المعادلة

Y=3.193-0.115x2+0.65x3 + ε

)(εالخطأ

)*(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)(α =0.05

المعياري

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25

يتضح من خالل اجلدول رقم ( ،)2أنه ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ألبعاد التهكم الوظيفي كمتغريات
جمتمعة بإستثناء البعد العاطفي والبعد السلوكي كان هلما اثر على التغيري التنظيمي مبستشفى األم والطفل بوالية
اجللفة ،وذلك استنادا إىل أن قيمة ( )Tاحملسوبة ،والبالغة ( )9.222و ( ،)9.222أكرب من قيمتها اجملدولة
والبالغة ( ،)9.222باإلضافة إىل أن مستوى املعنوية البعد االدراكي بلغ ( ،)1.122وهو أكرب من مستوى املعنوية
املفروض والبالغ ( ،)α =0.05كما تشري قيمة ( ،)Rإىل أن قوة االرتباط بني املتغريين بلغت ( ،)1.221أي أن
هناك عالقة طرية بني املتغريين ،فيما فسرت ابعاد التهكم الوظيفي مع بعض ما مقداره ( ،)%20.1من التباين يف
املتغري التابع (التغيري التنظيمي ) ،وأن املتبقي من هذه النسبة يعود إىل عوامل أخرى مل تظهر يف النموذج ،وبالتايل فهي
قوة تفسريية جيدة ،وميكن متثيل التأثري بني ابعاد التهكم الوظيفي والتغيري التنظيمي باملعادلة التالية:
Y=3.193-0.115x2+0.65x3 + ε

وبناء على ماسبق نقبل الفرضية الثالثة يف جزئية معينة ،حيث نسنتج بأنه :ال يوجد أثر ذو داللة احصائية

عند مستوى معنوية ( ،)α≤ 0.05ألبعاد التهكم الوظيفي (البعد االدراكي) على التغيير التنظيمي مبستشفى األم
والطفل بوالية اجللفة.
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كما نرفضها يف جزئية معينة ،ونقبل بالفرضية يف جزئيتها اليت تنص على انه يوجد أثر ذو داللة احصائية عند
مستوى معنوية ( ،)α≤ 0.05ألبعاد التهكم الوظيفي (البعد العاطفي ،البعد السلوكي) على التغيري التنظيمي
مبستشفى األم والطفل بوالية اجللفة.

 .2الخالصة:
تطرقنا يف هذا العمل اىل اهم املفاهيم النظرية للمتهكمون الوظيفي والتغيري التنظيمي ،اليضاح دور التهكم
الوظيفي يف حتقيق التغيري التنظيمي ،وتأكيدا على ذلك قمنا بإسقاط هذه املفاهيم يف دراسة ميدانية مبستشفى األم
والطفل باجللفة ،وتوصلنا اىل النتائج والتوصيات التالية:
 .1.2تحليل النتائج:
توصل العمل اىل النتائج التالية:
إن إدراك مستوى التهكم الوظيفي كان مرتفعاً لدى أفراد عينة الدراسة ،وهذا ما يعكسه املستوى املرتفعألغلب أبعادها ،فقد جاء البعد العاطفي يف املرتبة األوىل ،يليه البعد االدراكي يف املرتبة الثانية ،يليه البعد االخالقي يف
املرتبة الثالثة ،إذ سجلنا حتققهم مجيعاً مبستويات مرتفعة؛
إن إدراك مستوى التغيري التنظيمي جاء مرتفعاً لدى أفراد عينة الدراسة ،وهذ ما يعكسه املستوى املرتفعألغلب فقراته ،إذ جاء حتققهم مجيعاً مبستويات مرتفعة؛

 تبني من خالل نتائج االحندار املتعدد اىل ان هنالك اثرا ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ≤α)0.05
بني ابعاد التهكم الوظيفي (البعد العاطفي ،البعد السلوكي) بصفة مستقلة على التغيري التنظيمي مبستشفى األم
والطفل بوالية اجللفة ،وكما توصلنا إىل ان ليس هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤ 0.05بني
أبعاد التهكم الوظيفي (البعد االدراكي) بصفة مستقلة على التغيري التنظيمي مبستشفى األم والطفل بوالية اجللفة.
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أثر إنعكاس التهكم الوظيفي على مرونة التغيير التنظيمي
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ص258 -210 :

.5.2التوصيات:

ومن خالل النتائج اليت توصل هلا البحث ميكن اقرتاح مايلي:
-جيب تفعيل كل من التمكني اإلداري والنفسي ،اإلدارة بالتجوال ،اإللتزام باجلودة ،روح الفريق من أجل احلد

من التهكم الوظيفي يف منظمات اليوم ،ألن األفراد قد يشكلون عائق امام خطط وإجنازاة هذه االخرية ،فيجب
االخذ بعني اإلعتبار أراهم ومقرتحاهتم وحىت اإلستماع اىل مشاكلهم الوظيفية لكسب ثقتهم ووالئهم التنظيمي.
جيب ان تتوفر العدالة التنظيمية كي يتحقق الشعور باألمان لدى األفراد  ،وبالتايل يكتسب القيادي ثقتهم وتوجهاهتم نح والتغيري املراد إجراءه.
اعتماد الضوابط القانونية يف عملية تسمية املسؤولني الذين سيشغلون املناصب القيادية العليا يف املستشفىمن اجل تقليل حاالت التهكم لدى املرؤوسني؛
االخذ مبقرتحات العاملني حول برامج التغيري قبل تطبيقها واجراء احلوار للوصول إىل افضل احللول؛العمل على توضيح األهداف املرجوة من عملية التغيري يف املستشفى للعاملني..2قائمة المراجع:

 )1ارادن حامت خضري ،و شهناز فاضل امحد .)9102(.الدعم التنظيمي المدرك والتوافق المهني واثرهما في خفض ظاهرة
التهكم التنظيمي حبث ميداين آلراء عينة من العاملني .جملة الدنانري (.)01

 )5سحر عناوي رهيو .)9101(.دور العدالة التنظيمية في تقليل ظاهرة التهكم التنظيمي"دراسة تحليلية آلراء عينة من منتسبي
كلية التربية .جملة املثىن للعلوم اإلدارية واإلقتصادية .)01( 1 ،

 )2عامر علي حسني العطوي .)9109(.تفسير ظاهرة التهكم التنظيمي في المنظمات من خالل الترابط البيني لعمليات العقد

النفسي واالحترام الداخلي دراسة تحليلية الراء عينة من العاملين في معمل سمنت المثنى .جملة القادسية للعلوم االدارية
واالقتصادية .)9( 01 ،

 )1علي عبد احلسن عباس الفتالوي .)9101(.سلوكيات العمل السلبية الناشئة عن التهكم التنظيمي وانعكاساتها على مرونة
ممارسات الموارد البشرية( .أطروحة دكتوراه فلسلفة يف علوم إدارة األعمال) .كلية اإلدارة واإلقتصاد ،العراق :جامعة كربالء .

 )2ماجد عبد املهدي املساعدة .)9102(.إدارة المؤسسات( .اإلصدار ط .)0عمان :دار املسرية.
 )2حممد الصرييف .)9112( .إدارة التغيير .اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي.

 ).حممد بن يوسف النمران العطيات .)9112(.إدارة التغيير والتحديات العصرية للمدير .عمان :دار حامد للنشر والتوزيع.

 )0حممد مظهر مزعل .)9102(.الدور الوسيط للمتهكمون التنظيمي في العالقة بين العدالة التنظيمية المدركة ورأس المال
االجتماعي( .أطروحة دكتوراه يف فلسلفة إدارة األعمال) .كلية الدراسات العليا ،اخلرطوم :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

 )9حممود قرزيز ،و مرمي حيياوي .)9102(.دور التغيير التنظيمي في الرضا الوظيفي لدى العمال في المؤسسة الصناعية .جملة
العلوم اإلنسانية واإلجتماعية (.)12
10) aslam, u., ilyas, m., imran, m. k., & ubaid-ur-rahman. (2016). Detrimental effects of
cynicism n organizational change. journal of organizational change management , 29
(4).
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