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 الفصل الأول

 الإطار العام للدراسة
 
 

 المقدمة 1-1

نية ة حيث أن لكل فترة زميوجديدة بل قديمة منذ بدء الخلت يسر ليإن ظاهرة التغي     

 سببه خصوصيتها بدرجة التغيير، نظرا لوجود تطور مستمر شامل؛ فالتغيير الذي يحدث اليوم

تي ساعدت انتشار التكنولوجيا، وثورة االتصاالت الوما الزمها من  (Globalization) ولمهالع

عية اجتماوعلى توزيع البيانات والمعلومات وسرعة وصولها وتداولها مما أحدث  ثورة اقتصادية 

 .وسيكولوجية أثرت على سلوكيات العاملين وأدوارهم في المنظمات على اختالف أنواعها

لتغيير االن لود أصبح ا ة وتفرض نفسها على الجميع كشرط للبواء، حتمي مسألةالتغيير  اصبح     

ذا ما وه دائم الحضور ويتسابق مع الزمن وهذا يمثل الموياس للحكم على مستوى أداء المنظمة،

ا يدور مث حول أن مسألة التغير لم تظهر كإشكالية مستولة في األبحاو يفسر تعدد أشكاله وأنواعه،

تغير وع الجة ارتباط موضآلونة االخيرة، وأن هذه االستواللية جاءت نتيفي المنظمات إال في ا

دارية إرورة الموارد البشرية في المنظمات المضطربة وانتولت فيها الموارد البشرية من ض ادارة

 الى مصلحة تسبق الحدث .

ات كياناص في الوطاع الخا تُعد المنظمات المعاصرة سواء كانت تعمل في الوطاع العام أم     

ه اجتماعية يجري عليها ما يجري على العناصر البشرية فهي تنمو وتتطور وتتودم وتواج

 الظمات التحديات والتهديدات، حيث أن التغيير يصبح ظاهرة طبيعية تعيشها كل منظمة، والمن

 يها أنجب علتتغير من أجل التغيير نفسه، بل تتغير ألنها جزء من عملية تطوير واسعة، وألنها ي

 تتفاعل مع التغييرات والمتطلبات والضرورات والفرص في البيئة التي تعمل بها.

والتأقلم مع العوامل البيئية التي تعمل فيها، واألكثر  فإن المنظمات أصبحت مضطرة للتكي     

من ذلك فأنها تولد تغييرات في البيئة المحيطة عن طريق تطوير المنتجات الوائمة، وتوديم منتجات 

ة، مستخدمة في ذلك التونيات الحديثة التي أصبحت مهيمنة وموبولة بشكل واسع من قبل جديد

نها تعمل على تغيير البيئة  المحلية واالقليمية والعالمية، إمستخدمي الخدمات، وبهذه الطريوة ف

 وحيث أن التغيير يشمل على البيئة الداخلية وذلك بتغيير مجال النشاط، وتغيير الرسالة، وتغيير
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األهداف، وتغيير الهيكل التنظيمي، واحداث تغييرات سلوكية وثوافية، أما التغيير في البيئة 

الخارجية فيتضمن التغيير في البيئات السياسية، واالقتصادية، والتكنولوجية، واالجتماعية، 

 والوانونية، والثوافية. 

لمحلية اتها من المنظمات سلطة منطوة العوبة االقتصادية الخاصة، وكمثيال شهدت لود       

 كن فيلواإلقليمية والدولية عدة تغييرات سميت تارة باإلصالحات وتارة أخرى بالتصحيحات، 

 لتغيير،ارة االحويوة أنها أثرت بال شك على قدرات إدارة الموارد البشرية في هذه السلطة في إد

 . الباحث التعرف علية من خالل هذه الدراسة وهذا ما يحاول

  شكلة الدراسةم 1-2

 وقام بإجراء ةسلطة منطوة العوبة االقتصادية الخاصلود قام الباحث بزيارة ميدانية إلى         

ي م مع مدير إدارة الموارد البشرية ومدير التطوير المؤسس23/11/2016موابلة بتاريخ 

ها هاموالمفوض المالي واإلداري في السلطة لالطالع على دور إدارة الموارد البشرية وم

ضعف  لباحثافي هذه السلطة حيث الحظ  تهوصالحياتها فيما يتعلق بالتغيير وكيفية تنفيذه وإدار

 ي مدىاعتماد السلطة على األسس الصحيحة في إدارة التغيير والذي يؤدي إلى حدوث مشاكل ف

 .  , وأهدافه وآثاره الجانبيةحجم التغييرفي استيعاب العاملين 

قة بموضوع ع الباحث على األدب اإلداري والدراسات السابوة ذات العالومن خالل إطال         

شكل بملين أداء االفراد العا على الدراسة وجد أن بعض الدراسات ركزت على أثر إدارة التغيير

، حوتيةوبراق  ;2007منفرد وأداء األفراد العاملين كمجموعات داخل اقسام المنظمة )بوداود، 

2004) . 

التوافق واالنسجام بين متطلبات  بأهميةنا جاءت الدراسة الحالية العتواد الباحث من ه        

التغييرات في البيئة الخارجية لتتمكن  تفرضهما مة )البيئة الداخلية( وبين التغيير في بيئة المنظ

المنظمات من التأقلم والتكيف  مع االوضاع الجديدة للوصول الى النتائج المبتغاة، خاصة في ظل 

ظاهرة التغيير الكبير والمتسارع في شتى مجاالت الحياة حيث ال تستطيع المنظمة التي تسعى 

جاهدة إلى تحويق البواء والنجاح أن تترك األمور للظروف والصدفة لتتحكم في مصيرها وتملي 

عليها نوع التغيير المطلوب، وإنما يتوجب عليها أن تبادر بإحداث التغيير والتخطيط له مسبوا، 

ليس فوط بهدف إحداث التغيير وإنما لتحويوه، فضمان نجاح التغيير ليس بالشيء المؤكد، إذ بينت 

بعض الدراسات أن الكثير من مشاريع التغيير لم تحوق المبتغى منها أو أنها سجلت إخفاقا كبيرا لم 
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ومن  .بالتغييريكن متوقعا بسبب ظهور المواومة العلنية أو المستترة من قبل المعنيين والمتأثرين 

هنا يتجلى الدور المحوري الذي ينبغي أن تووم به ادارة الموارد البشرية بما يضمن توبل األفراد 

 للتغيير واقتناعهم به وتحفزيهم على إنجاحه في سبيل تحويق التغييرات المنشودة منه.

 : آلتيةاالت من هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤ  إن الغرض الرئيسوبناًء على ما تودم ف    

دور ذي، والالدور التنفي) ـب إدارة الموارد البشرية و المتمثل. ما أثر الدور الذي تمارسه 1

 قتصاديةة االفي إدارة التغيير التنظيمي في سلطة منطوة العوب (االستراتيجي، والدور االستشاري

 الخاصة؟

 : هذا التساؤالت الفرعية اآلتية ها ويتفرع عن    

في  التنظيمي ي إدارة التغييردور التنفيذي الذي تووم  به إدارة الموارد البشرية  فما أثر ال -

 سلطة منطوة العوبة االقتصادية الخاصة؟

مي ير التنظيا أثر الدور االستراتيجي الذي تووم  به إدارة الموارد البشرية  في إدارة التغيم -

 في سلطة منطوة العوبة االقتصادية الخاصة؟

 دارة التغيير التنظيمي فيإ البشرية فيإدارة الموارد  تووم به الذي لدور االستشاريما أثر ا -

 سلطة منطوة العوبة االقتصادية الخاصة؟

ة قتصاديالدور الذي تمارسه إدارة الموارد البشرية في سلطة منطوة العوبة اال. ما مستوى 2

 ؟ الخاصة

 ؟ بة االقتصادية الخاصةالتغيير التنظيمي في سلطة منطوة العوما مستوى . 3

 

 أهمية الدراسة 1-3

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي :

علم  لي بحدودموضوع لم يطرح سابواً على المستوى المحتبحث هذه الدراسة في : العمليةاالهمية 

يذ هذه م تنفالباحث لذلك تأتي هذه الدراسة لسد الفجوة النظرية المتعلوة بهذا الموضوع؛ حيث ت

ضع حة لوؤسسة ذات دور كبير في االقتصاد االردني بهدف تنفيذ استراتيجية طمولى مالدراسة ع

اصة األردن ضمن نطاق االقتصاد العالمي حيث تضمنت تأسيس منطوة العوبة االقتصادية الخ

بشرية رد الكمنطوة تنموية حرة ومتعددة الوطاعات وسوف يتم البحث في قدرة مساهمة ادارة الموا

 ر.في ادارة التغي
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 : ميةلاالهمية الع

ها في نظيمية في المؤسسة وتبين دورتالموارد البشرية كوحدة  ادارة فهذه الدراسة تمثل دور -1

تلوية مابعة تمختلف التغيرات التي تعيشها سلطة منطوة العوبة االقتصادية الخاصة، فهل هي وحدة 

لعملية هذه اليير ومن ثم قائدة للتغيير ومسيرة فوط ام هي وحدة ذات تأثير وفاعلة في قرار التغ

 ، ويوضحبشريةوهذا يوودنا الى ان نكشف اذا كان في المؤسسة ادارة لألفراد أم ادارة للموارد ال

حي تصحي لنا هذا درجة األهمية التي يحظى بها المورد البشري في هذه المؤسسة، فهل هي عامل

 . أم عامل فاعل أم غير ذلك

 سة ادارةتصادية الخاصة لتوييم واقع ممارالورار في المنطوة االق هذه الدراسة مفيدة لمتخذي -2

دمة ها لخالموارد البشرية ومدى مساهمتها بفاعلية إلحداث التغير في المؤسسة وتوظيف عمليات

 ية.الدولالمؤسسة في تنفيذ واجباتها وعملياتها المختلفة ضمن البيئة المحلية واإلقليمية و

 أهداف الدراسة 1-4

 :على التعرفإلى هذه الدراسة تهدف  

 الدورمستوى الدور الذي تووم به ادارة الموارد البشرية بأبعاده )الدور التنفيذي، و .1

 االستراتيجي، والدور االستشاري( في سلطة منطوة العوبة االقتصادية الخاصة.

 الخاصة. االقتصادية العوبة منطوة مستوى التغيير التنظيمي الذي تتبناه سلطة .2

لدور ، وايالدور التنفيذ)ـ ب المتمثل دور الذي تمارسه إدارة الموارد البشريةال أثر .3

 وبةالع منطوة سلطة في يالتنظيم يريالتغإدارة  في (يوالدور االستشار، ستراتيجياال

 الخاصة.  االقتصادية

 الدراسة فرضيات 1-5

ر الذي للدو( α≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :الرئيسةالفرضية 

والدور  ،ستراتيجيوالمتمثلة ب )الدور التنفيذي، والدور االتمارسه إدارة الموارد البشرية 

 . الخاصةفي إدارة التغيير التنظيمي في سلطة منطوة العوبة االقتصادية ( شارياالست

 

 :اآلتية هذه الفرضية الرئيسة مجموعه من الفرضيات الفرعيةعن و ينبثق 
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للدور ( α≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :األولىفرعية الفرضية ال

  في إدارة التغيير التنظيمي في سلطة منطوة العوبة االقتصادية الخاصةالتنفيذي 

للدور ( α≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :الثانيةالفرضية الفرعية 

 .لتغيير التنظيمي في سلطة منطوة العوبة االقتصادية الخاصةفي إدارة ا االستراتيجي

للدور ( α≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :الثالثةالفرضية الفرعية 

 .في سلطة منطوة العوبة االقتصادية الخاصة التنظيميفي إدارة التغيير االستشاري

 :الدراسةمخطط  1-6

د قام قة ،فوومراجعة األدب اإلداري والدراسات السابوة ذات العال اسة،في ضوء مشكلة الدر     

 :(1) ل رقم، شكمخطط الدراسةالباحث بتحديد المتغيرات التي قام باختيارها ،وكما هي مدونة في 

 

 المتغير التابع   **()                      المتغير المستقل                          )*(    

 

 الموارد البشرية:إدارة 

             

 

                                                       

 

 

 

 

 (1الشكل رقم )

 

 : المصدر: باالعتماد على دراسات

  )Bennington & Habir ,2003) ؛(Fox Langbert & ,2011) ؛(4200، حريم) )*(

 (.,Doorewaard and Benschop 2002) ؛(2014، )ليندة )**(

 

 

 الدور التنفيذي  

  االستراتيجيالدور 

 

 ادارة التغيير التنظيمي
 التغيير، التغيير التقني)

، التغيير الثقافي، الهيكلي

 التغيير في العمل(

 االستشاريالدور  
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 التعريفات االصطالحية واالجرائية :  7 -1

مة األنشطة المصممجموعة من البرامج، والوظائف، و، )اصطالحي(ادارة الموارد البشرية -1

لموارد يدة للتعظيم كل من أهداف الفرد والمنظمة وبما يتماشى مع األدوار االستراتيجية المتزا

المتعلوة  الموارد البشرية شركاء كاملين في األعمالليصبح مديرو  البشرية في نطاق المنظمات

  (2007غربي وأخرون، ) بالتخطيط االستراتيجي

ى. الل األفراد وموارد أخرخإنجاز أهداف تنظيمية من ؛ ويعني )اجرائي(الدور التنفيذي -

 داريةإلاظائف وبتعريف أكثر تفصيال لإلدارة يتضح أنها أيضا إنجاز األهداف من خالل الويام بالو

اف االهدالخمسة األساسية )التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، الرقابة( وربط الغايات و

 االستراتيجية بالغايات و االهداف التكتيكية.  

يل يتم تعد ع استراتيجية المنظمة بحيث؛ ويوصد به ضمان التوافق م)اجرائي(الدور االستراتيجي -

ية ستراتيجفق وااختيار وتعيين ومكافآت وتوييم لألداء بما يت أنشطة وممارسات الموارد البشرية من

رة معاص الشركة ووضعها التنافسي . والدور االستراتيجي للموارد البشرية تكون على شكل خطة

( لعنصرطويلة المدى، تشتمل على ممارسات وسياسات تتعامل من خاللها المنظمة مع المورد )ا

يجية ستراتوتتناسق هذه الخطُط والممارسات والسياسات مع االالبشري في العمل، وتتفق وتتكامل 

 لداخليةابيئة العامة للمنظمة، وتعمل على تحويق رسالتها، وغايتها، وأهدافها، في ظل متغيرات ال

لمية ات العالمنظموالخارجية التي تعمل من خاللها المنظمةُ، والتي من أهمها المنافسة الحادة بين ا

 ية.واإلقليمية والمحل

ة و الى جهاعدة إلى   صاحب الورار اتوديم الدعم والمس؛ ويقصد به )اجرائي(الدور االستشاري -

ن خالل مغيير اخرى مكلفة بعمل ما في المؤسسة مثل توديم المساعدة والمشورة الى فريق إدارة الت

ي في الستشاردور اتوديم التغييرات الالزمة والمساعدة في توييم التغييرات وتحديد أولوياتها. إن ال

ة ود إدارة جهعاليبناء النظم اإلدارية تضمن تحويق أهداف طويلة المدى مثل العدالة في األجور وف

طوير له تة التوظيف الخاصة بالمنظمة فيووم بتحديد اإلطار الذي يتم من خالانكاألداء وقوة م

ً مهني همروتطويوتوييم أداء الموظفين وترقيتهم وتحفيزهم  سة من ة للمؤسيادات مستوبليوتأمين ق ا

  ،coachأو المدرب اإلداري  Adviserضمن أمور أخرى، وهو يختلف عن الدور الناصح اإلداري 

 قرار. ثية إدارية مساندة وليس صاحبودم خدمات فكرية بحيوعليه فالدور االستشاري 
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ل لمدير بعمابرئاسة ؛ ويوصد بها قيام مجموعة من اإلداريين )اجرائي(ظيميادارة التغيير التن -2

 محكمة في فترة زمنية محدودة و يتم تنفيذها بدقة.تغيير  خطة 

جتماعية ا يتبعه من تطبيع وظواهر اهو يعد التطور التكنولوجي وم :)اجرائي(التغيير التقني  -

ية في شخص يؤثر وتغير في الويم والتواليد والدقة في العلم واعتماد النظام والتنظيم اإلداري وما

 لفرد نحو التغيير التنظيمي وتوبله .ا

 ركةالش داخل االدارية للتوسيمات تيبتر إعادة أو تصميم اعادة هو :)اجرائي(التغيير الهيكلي  -

 . الورارات اتخاذ وألية منها بكل الخاص االشراف ونطاق بينها والعالقات

 لسرعة فيارجة متفاوتة من مقتضاها وبدبأنه العملية التي يتحول ب :)اجرائي(التغيير الثقافي  -

 . كينلمستهلوتنظيمه ومعتقداته ومعارفه وأدوات العمل فيه وأهداف ا المنظمةالنظام القائم في 

من  منظمة ، أوفريق عمل ،الفرد هو نهج يُتبع لتحويل أو انتقال:  )اصطالحي(التغيير في العمل

ية تنظيمية تهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة . انها عمل حالة راهنة إلى حالة مستقبلية منشودة

 . (1999)درويش,  قبول، وبالتالي، تبني التغييرات في بيئة األعمال الخاصة بهملل

وطة نة حرة لتشكل أنشئت منطوة العوبة كمنطو,  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة -3

وة من لشرق األوسط يكون حلا فيقليمي متطور في موقع استراتيجي االنطالق نحو خلق مركز إ

ة لترفيهيادمات حلوات التنمية االقتصادية المتكاملة والمتعددة األنشطة والتي تشمل السياحة والخ

رصا وفر فتوالخدمات المهنية والنول متعدد الوسائط والصناعات ذات الويمة المضافة وهي بذلك 

ث دم ،حييتميز بمستوى معيشي متواستثمارية على مستوى عالمي في هذا الموقع المنافس والذي 

ي، ن على خارطة االقتصاد العالمشرعت الحكومة األردنية بتنفيذ خطة طموحة لوضع األرد

ة ة تنمويمنطو يأتي إنشاء منطوة العوبة من بين المبادرات الرئيسة ضمن هذه االستراتيجية لتكونو

ية لجمركة معفاة من الرسوم احر استثمارية متعددة األنشطة االقتصادية تتميز بكونها منطوة

الية عمعظم الضرائب. كما تم تصميم بيئة استثمارية مبسطة من خالل تطبيق أنظمة إدارية و

شاركة ميادة الفعالية والتعامل من خالل نافذة استثمارية واحدة وذلك بهدف جذب االستثمارات وز

لمنطوة ااشرت بنميتها.  هذا وقد الوطاع الخاص في جميع الجوانب المتعلوة بإدارة هذه المنطوة وت

االقتصاد  ، وقد جاء إنشاء منطوة العوبة كأحد أدوات حل إشكاليات 2001عملها في مطلع العام 

عن  األردني وذلك من خالل تعظيم معدالت النمو االقتصادي وخلق عدد كبير من فرص العمل

 لمحلية ية واالستثمارات األجنبطريق البيئة االستثمارية النموذجية المنافسة والضرورية لجذب ا
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