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معرفةموقفالعاملينمنمدراءوغريمهمنعمليةالتغيريالتنظيمي، ومعرفة عوائق التغيري وأثر التغيري على تطور اجلامعة و
.

جامعة سنان (الذييحاول منخالهلوصفالظاهرةموضوعالدراسةالكيفي املنهجالوصفي: ومنهج البحث هو
وهي املقابلة : أدوات مجع البيانات هي ، و )باياورااإلسالمية بسأمبيل

لغرض مجع البيانات املطلوبة باياورااإلسالمية بسأمبيلجبامعة سنان حمادثة بني الباحث وبني املسؤولني 
من نه هلذه الدراسة، واملالحظة وهي ما الحظه الباحث من خالل الزيارات املتكررة مليدان الدراسة ودوّ 

بالدراسةوهي االطالع على املستندات اليت هلا عالقة حتليل الوثائقو موضوع الدراسةخص بياناتت
.ميدان الدراسةواملوجودة باجلامعة 

هـــــم العوامـــــل الداخليـــــة املـــــؤثرة والدافعـــــة حنـــــو التغيـــــري التنظيمـــــي جبامعـــــة أإن ،أمههـــــان مـــــ:نتـــــائج البحـــــثو 
و الوســـائل واإلجـــراءات باالنتقـــال إىل الوســـائل احلديثـــة،هـــي الرغبـــة يف تغيـــري بايا إلسالميةبســـوراأمبيالسنان

إن أهـــم العوامـــل ،وزيـــادة عـــدد العـــاملني باجلامعـــة ، و صـــياغة أهـــداف جديـــدة مثـــل هـــدف عامليـــة اجلامعـــة 
هـي التغـريات التكنولوجيـة بايا إلسالميةبسـوراأمبيالاخلارجية املؤثرة والدافعة حنو التغيري التنظيمي جبامعـة سنان

ثـــاين العوامـــل املـــؤثرة حنـــو التغيـــري التنظيمـــي البيئـــة االجتماعيـــة والثقافيـــة جـــاء تـــأثريكـــل يـــوم، مث الـــيت حتـــدث
، باجلامعـةإن موقف العاملني من التغيري التنظيمي هو أن الغالبية منهم يؤيدون التغيـري التنظيمـي، و باجلامعة

ممنسيتأثرونبالتغيريفيتعرفأســــبابالتغيري العملعلىإشـــراكالعاملينأفراداًومجاعات هــــو : ومـــن أهـــم توصــــيات البحـــث 
إحالـة عنـدوحتديدأهدافه،وختطيطإجراءاته ، والعمل علـى معاجلـة االشـكالية املتمثلـة يف تـأخر التمويـل املـايل 

املشــــرف علــــى عمليــــات البنــــاء اهليكلــــي )IDB(ممــــثًال يف بنــــك األقســــاط املاليــــة والــــدفعات املطلوبــــة وهــــو 
.باجلامعة
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االطار العام والدراسات السابقة: الفصل األول

المقدمة -أ

تعيش املنظمات احلديثة يف ظل حميط يشهد تطورات وتغيريات عميقة وواسعة النطاق يف خمتلف 
وتربز أمهية التغيري التنظيمي، كأحد أهم أنواع ،

التغيري يف منظمات األعمال، بسبب ارتباطه مبختلف جوانب املنظمة، سواء من حيث رؤيتها 

.ذلك هو البحث عن تالؤم دائم ما بني نظم املنظمة وتغيريات احمليط

باتتاليت نسبًيا إن موضوع التغيري التنظيمي من املواضيع احلديثة 
خصوًصا مع منو وظهور حتديات تواجه تلك املؤسسات كالعوملة وجودها واستمراريتها ومنوها

فبدون عملية التغيري ،نظماتاملالتغيري عملية ضرورية والزمة لكافة ف، وغريهااالقتصاديةواألزمات 
، وذلك يتحرك احمليط العام بسرعة يف اجتاه معاكس،يف حني نظماتاملوالتطوير تتوقف حركة تلك 

وليس املقصود بالتغيريتعمل يف بيئة متغرية ودائمة التطور والتبدل، قناعة ألن املنظمة تنطق من 
اجتماعية أو اقتصادية كانت سواء،تلك الطفرات الفجائية اليت حتدث لظروف معينةالتنظيمي هنا

ا على أسس علمية مبا يتماشى واإلمكانات أو سياسية، وإمنا هو ذلك العمل املخطط له سلفً 
وإمنا يعترب ،وبالتايل فالتغيري ال يعترب غاية يف حد ذاته،احملددةيف حدود أهدافها منظمةللاملتاحة 

.وسيلة للوصول ألفضل النتائج

فإن هذا التغريُّ ال يسري دائماً ،
، بطبيعته،فباجتاه إجيايب  بني اجلديد والقدمي، وبني املُواكب ،عملية صراعية بني متناقضاتالّتغريُّ

أّما ،
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وكونه عملية، فإنه حيتاج ،والّتغيري عملية، وليس جمّرد َحَدث، التغيري، فهو نتاج فعٍل هادف مقصود
.1قت واجلهد والربامج الالزمة إلجنازهإىل الو 

استخدام و إهي عملية اإلدارة ا كانت وملّ 
حداث التغيري الذي إفقد أصبح من واجب املديرين مواكبة هذا التقدم و التجديد و ،أمثل للموارد

إساتنا و ألننا لو نظرنا اىل مؤس،يتطلبه العصربصورة علمية مدروسة
وهو ما يفرض ،ال تزال تعيش بأفكار و أساليب التتماشى مع متطلبات العصر احلايل و معطياته

ي أو الة سواء كان بشكل كلّ على مؤسساتنا تأهيل و تدريب املديرين للقيام بالتغيري بطريقة فعّ 
حداث التغيريالفعال لغياب األسس و إسات يف ظ هو فشل غالبية هذه املؤسّ اال أن ما يالح،جزئي

.2املبادئ

قد تأثر تأثرًا كبريًا بنموذج التطوير التنظيمي يف الرتبويةالرغم من أن تطوير املؤسسات وعلى
كثرياً من مناذج التطوير التنظيمي املطبقة يف اجلامعة ال تزال تتأثر بالنموذج أناملؤسسة الصناعية، إال 

بنييف التطوير التنظيمي نتيجة لسبب أو آخر، غري أن هناك ثالثة اختالفات جوهرية الصناعي
) ب(الرتبوية، األهدافاختالف طبيعة ) أ: (املؤسسة التعليمية اجلامعية وبني املنظمة الصناعية وهي

وكذلك تنوع ) ج(الصناعية، املؤسسةتالف نوعية اهلرمية اإلدارية يف املؤسسة التعليمية عنها يف اخ
املؤسسة التعليمية بالضغوط قصرية املدى تأثر) د(التخصصات العلمية يف املؤسسة التعليمية، مث 

.3و االقتصاديةاالجتماعيةوالضغوط طويلة املدى السياسية و 

ورقة عمل مقدمة ملؤمتر فيالدلفيا الدويل السابع عشر ،الّتغيير في المنظمات التربويةمقاومة وزينب الشوابكة ،راتبالسعود- 1
.3، ص 2012.م8/11/2012–6بتاريخ ) التمثيالت-العوامل-األبعاد-ثقافة التغيري(
،ص  م1995مصر، دار الفجر،داريةالقاهرةوايد سريفس لالستشارات اال، نشر من مركز االدارة وسرعة التغيير، سعيد عامر-2

604.
3  -Schmuck, Richard A. & Runkel, Philip J., The Handbook of Organizational
Development in Schools and Colleges, Fourth Edition, Illinois, Waveland Press,
INC., 1994, pp.9-19.
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على أحد تلك املؤسسات الرتبوية اليت مت اختيارها  الضوءيف حماولة لتسليط ويأيت هذا البحث 
مجهورية إندونيسيا، –باياوراسباإلسالمية أمبيلجامعة سنان املؤسسة هي كمجال للدراسة وهذه 

جامعة حالةفي ةالتنظيميدراسيريالعوامل المؤثر علي أداء التغوكان عنوان هذه الدراسة هو 
.جمهورية إندونيسيا–بايا ورااإلسالمية بسأمبيلسنان 

تقوم الباحث وختصصه ونظرًا للدور الذي ومث اختيار هذه املؤسسة الرتبوية متاشيا مع جمال دراسة
ميثل التعليم إذ فعال يف تنمية الثروة البشرية، من دوريف هذا البلدمؤسسات التعليم اجلامعيبه 

إعداد العنصر يف 
وذلك من خالل إعداد الكوادر البشرية املؤهلة لتلبية ،البشري الذي هو احملور األساسي للتنمية

.احتياجات سوق العمل وتقليل البطالة

البحثمشكلة -ب

بإدارة منذ أن أوجد اهللا سبحانه وتعاىل االنسان على هذه البسيطة وهو يف حالة تغري فهو ابتدأ 
يومياته احلياتية البسيطة بالصيد مث ارتقى إىل الرعي وبعدها عرف الزراعة مث الصناعة وهكذا حىت 

من االحسن ، مل احلرص على التغري إىلوصل إىل ما وصل إليه اليوم من تقدم وازدهار بفعل عا
فالّتغيري يعربِّ ، باّجتاه الّصراع بني القدمي واجلديد، بشكل مستمرتدفع عملّية الّتغيري جهة أخرى إن 

، ولكن يعمل اإلنسان طريقها، أو يقف يف مينعهاعن ضرورة إنسانّية وحياتّية، ال ميكن ألحد أن 
ي، وتعّلقه بالقدمي، ولكن يعمل 

.ذلك على إبقاء اإلنسان مكانه، بينما اآلخرون يسريون حنو الّتقّدم، والّتطّور، واألفضل

واالمر نفسه ينطبق بدرجة كبرية على عامل املنظمات واملؤسسات اإلدارية املختلفة فالتغري 
ان بفكرة التغري التنظيمي وإن املنظمة اليت أضحى مسة املنظمات الناجحة واملستقرة ،إذ البد من االمي
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والصراع اليوم من املاضي فظروف املنافسة ، وأضحتفعالً قطار املنافسة 
.خذ باسرتاتيجية التغري التنظيمي البقاء تتطلب بل تستوجب األعلى 

التنظيمي يف املؤسسات الرتبوية مشكلة هذه الدراسة تتمثل يف بيان مفهوم التغيري وعليه فإن 
منوذجا لذلك ، باياورااإلسالمية بسأمبيلجامعة سنان :ا يف املدارس واجلامعات ومؤسسة وحتديدً 

والذي أصبحت فيه احلاجة ملحة يف عامل متيز باحتدام املنافسة الشديدة بني املؤسسات والسعي 
توضيح العوامل اليت تؤثر على التغري دعا لالدؤوب حنو التطور والتغيري يف شىت مناحي األداء مما 

هلذه القضية من جوانب وهي العوامل اليت نستطيع مبعرفتها من اجياد رؤية شاملةاألوىلبالدرجة 
مقاومة التغيري، يف موضوع التغري من خالل توضيح معىن مؤصدةا متعددة وهامة ويفتح لنا ابوابً 

الرتبوية يف اجناح عمليات اإلدارة ها، ووسائلها، ودور وأ
جابة اول البحث عن البلسم من خالل اإلالتغيري الرتبوي وهي أمور أصبحت تؤرق املنظمات وحت

.عن سبل حتقيق مضامينها املختلفة

: أسئلة البحث-ج
-:سئلة التاليةعن األلإلجابةيسعى البحث 

؟باياورااإلسالمية بسأمبيلامعة سنان جبالتغيريالتنظيمي ماهيالعواماللتيتؤثرفي-1
؟باياورااإلسالمية بسأمبيلجامعة سنان ما أشكال التغيري التنظيمي يف -2
؟باياورااإلسالمية بسأمبيلجامعة سنان بماموقفالعاملينمنمدراءوغريمهمنعمليةالتغيريالتنظيمي-3
؟باياورااإلسالمية بسأمبيلجامعة سنان أداء التغيري التنظيمي يف اليت تؤثر على عوائق الما هي-4
؟باياورااإلسالمية بسأمبيلجامعة سنان ما أثر التغيري التنظيمي على تطور -5

:أهداف البحث-د
- :يهدف البحث ملعرفة األمور التالية

.باياورااإلسالمية بسأمبيلجبامعة سنان العواماللتيتؤثرفيالتغيريالتنظيمي معرفة-1
.باياورااإلسالمية بسأمبيلجبامعة سنان يف معرفةأشكال التغيري التنظيمي-2
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.باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان ريالتنظيمييمعرفةموقفالعاملينمنمدراءوغريمهمنعمليةالتغ-3
.باياورااإلسالمية بسأمبيلجامعة سنان أداء التغيري التنظيمي يف اليت تؤثرعلى العوائق معرفة -4
.باياورااإلسالمية بسأمبيلجامعة سنان أثر التغيري التنظيمي على تطور معرفة -5

:أهمية البحث-ه
:تتضح أمهية الدراسة احلالية من خالل ما يلي

األهمية النظرية- أ
من اندونيسيادولةإذ حيظى باهتمام متزايد يف اهلامة أحد هو الدراسة إن جمال هذه-1

.خالل التوسع يف انشاء املؤسسات التعليمية وتطويرها باستمرار 
التنظيمية اإلدارة التنظيمي وهو موضوع هام يف ريإن هذه الدراسة تركز على موضوع التغي-2

.املشكالت احلالية اليت تواجهها بل كذلك التنبؤ باملشكالت اليت قد حتدث يف املستقبلمواجهة 
األهمية التطبيقية_ ب
التنظيمي ري يا مباشر بالعوامل اليت تؤثر على مفهوم التغا واطالعً ا عمليً مثل هذه الدراسة تطبيقً -1

.ري باملعهديوحقيقة التغواالطالع على معوقات باياورااإلسالمية بسأمبيلجبامعة سنان 
ري يحسب علم الباحث من حيث تناوهلا ملوضوع التغاألوىلتعترب هذه الدراسة هامة باعتبارها -2

داري اهم يف تطوير االداء الوظيفي واإلباعتبارها تسباياورااإلسالمية بسأمبيلجبامعة سنان التنظيمي 
.امبشكل عام باملعهد املذكور وهو يقوم بدوره الرتبوي اهل

املراكزقيادات الرتبوية يف لاميكن مبا توفري منظور منهجي، متكن هذه الدراسة من -3
، مبا قد يساهم يف احلّد من توظيفه يف تفّهم عملّيات الّتغيري يف مواجلامعاتاملماثلة من 

.معيقات الّتغيري، ومعيقات االرتقاء بالفاعلّية الّتنظيمّية يف خمتلف ميادين العمل

:البحثحدود - و
.والتنظيماإلدارة التنظيمي يف جمال ريموضوع التغي: الحدود الموضوعية-
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.اندونيسيا  مجهورية ، ماالنج، باياورااإلسالمية بسأمبيلجامعة سنان : الحدود المكانية-
.باياورااإلسالمية بسأمبيلجبامعة سنان املسؤولني االداريني واملوظفني : بشريةالالحدود -
.م2015لسنة، الثالثستطبق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي : زمنيةالالحدود -

:الدراسات السابقة-ز
التغييرالتنظيميالعواماللمؤثرةواستجابةاإلدارة) 2012، عبدالكريمحسين(دراسة -1
مقدمة ماجستريرسالة وهي ) سورية دراسةإحصائيةتحليليةفيالمؤسسةالعامةللصناعاتالغذائيةفي(

إىل كليةاالقتصاد جامعة دمشق سوريا وقد 
، فمدىوكيفيةاستجابةاملديرينفياملؤسسةالعامةهدفهذاالبحثإلىتعر

وحاولتهذهالدراسة تسليطالضوءعلىعمليةالتغيريوعلىدوراملديرينفيهابوصفهمالعنصرالرئيسفي 
والذينيكونلمدىإد،هذهالعملية

طبيعةالعواماللتيتؤديإلىالتغيري،معإمكانيةالتوصإللىنتائج علىفتعرالو ، 
ميكنمنخالهلاصياغةتوصياتتساعدأصحابالقرارفيهذهاملؤسسةوالشركاتالتابعةهلايف 

.وحتقيقأهدافهابكفاءةوفاعليةقيادةعمليةالتغيري 

والثانية ،األوىل هي معرفةمدىالعالقةبينعواماللتغيريالداخليةونتائجالتغيري ،وللدراسة فرضيات ثالث
وقام ،والثالثة هي معرفةمدىالرتابطبينالتغيريونتائجه،تبيامندىالعالقةبينعواماللتغيرياخلارجيةونتائجالتغيري 

فرضيات متغرية وتابعة وأظهرت النتائج وجود عالقة تأثري قوية الباحث ببلورة متغريات من هذه ال
كما أوصى بعدة توصيات منها ،بينها 

العملعلىإشراكالعاملينأفراداًومجاعامتمنسيتأثرونبالتغيريفيتعرفأسبابالتغيري 
.نفيذوحتديدأهدافه،وختطيطإجراءاته،ألمننيشرتكفيعملمايكونأكثراهتمامًاومحاساً والتزامًاواندفاعاًفيالت

) 2011بوشماألحمد ، (دراسة - 2
دراسةميدانيةمبؤسسةمطاحوهيسوسيولوجياالتغييرالتنظيميوفعاليةالمنظماتمدخاللتحليالالستراتيجي

هدفت وقد ورقلة باجلزائر -قاصدميرباح مقدمة جلامعة رسالة ماجستري باجلزائر وكانتناألغواط 
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هذه الدراسة إىل 
التغيريالتنظيميوإبرازأثرهفيحالملشكالتورفعمستوىاألداءواخلدمات،وكذلكتلموضوعتقدميإطارسوسيولوجي

: حقيقأهدافاملنظمة وافرتض فرضة رئيسية وهي 
تؤثرالتغرياتالتنظيميةعلىاستمراريةأوعلىفعاليةالتنظيممنخاللتعارضاملصاحلبني 

اذاخنفضمعداللرضاعنالعملوكامنعدلرتك )مسيريينومسريين(الفاعلينفيعمليةالتغيري
وخلص الباحث لنتائج أمهها أن ،اعلىأداءاملؤسسة،وبالتالياخنفاضاإلنتاجية العملفيارتفاعمماينعكسسلبً 

يف العمال 
مؤسسات ياعنوظائففامنهمبحثً اليتمتعونبالرضىالعاليعنالعملوأمكانيةمغادرةبعضً املؤسسةميدانالدراسة

ؤسسة ضعفمستوىالفعاليةالتنظيميةمبلأخرىوكذلكتوسطمستوىاألداءوهومايؤشر 
كما أوصى بتوصيات منها ،نتائجالنظريةوالتطبيقية خالاللمطاحناألغواط،كماتبينذلكمن

الوظيفيفعلىاملؤسسةأنتعملعلىتوزيعاألجوربعدالة ايتعلقباخنفاضالرضما
وحسباملسؤولياتالوظيفيةلكلعامل،مثعليهاكذلكمراعاةاحتياجاتالعاملخارج 

.الشرائيةللموظفواحلفاظعليهااملؤسسةوربطهامبعدالألسعارفيالسوق،لضمانالقدرة

قسم الخدمات الفنية بالمؤسسة بعنوان) هـ1422، محمدبنحمودعوادالجهني(دراسة-3
العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تحليل اجتماعي تنظيمي لفعالية قسم الخدمات 

ة مالتنظيم،مقدعلماجتماع:رسالةماجستريغريمنشورةيف ختصصوهي ،الفنية باستخدام نموذج زالد
جلامعةامللك عبدالعزيز،السعودية، 

اخلدماتالفنيةبالقسمهيعبارةعندراسةحتليليةلكلمنالتغيريالتنظيميوالفاعليةالتنظيميةباستخدامنموذجزالد،و 
باستخدام ملؤسسةالعامةللخطوطاجلويةالعربيةالسعوديةوذلكباستخدامالنموذجالتحليلي

م  1973فيعام) زالدميريناثان(مدخالالقتصادالسياسيالذيوصفه
ولقياسالفاعليةالتنظيميةفيعلماجتماعالتنظيموالذييفرضالتنظيمكأحداملداخاللتحليليةلتفسريوشرحالتغيري 

علىالباحثاستخداماملادةالوصفيةاخلاملتارخيحياةالتنظيممجتمعالدراسة،أودراسةاثنوغرافيةتنظيميةباستخد
والتيتستخدمكمادةأوليةفيتفسريوحتلياللتغيريالتنظيمجإلجياداملادةالوصفيةاخلامأاممنهجدراسةاحلالةوذلكمن
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- )زالد(يوقياسفاعليةالتنظيم،حيثقامالباحثبتصنيفعناصرالتغيريالتنظيميوالذييقرتحهامنوذج
منالتحوالتالتارخيية50جلشرحوتفسرياخلمسينعاماأاملتغرياتاملستقلةمن

كانتوراءتطوروجناحقسماقد املتغرياتالتابعةبيميأشارتالنتائجإلىهناكمجموعةمنعناصرالتغيريالتنظوقد،البحث
خلدماتالفنيةمنأمههاالدعماحلكومياملستمر،القيماملهنيةواالجتماعيةواالجتاهاتالتجارية،مرونةهيكاللسياس

ندرجةفاعليوأةالداخليةوتوطينالتقنية،وقدأشارتنتائجقياسفاعليةقسماخلدماتالفنية،أنالقسمفعالبشكلعام،
درجةفاعليتهفيعقدالثمانينياتأعلىمندرجةفاعليتهفيالسبعينات،كماأشارتنتائجالدراا،وقدكانتةمتغريةتارخييً 

سةإلىأنالفرضيةالعامةللدراسةوالتيتنصعلىأنالعقباتواملشاكاللتيتواجهقسماخلدماتالفنيةليستبقدرماهيمتغريات
.اقتصاديةوسياسيةداخلية،وخارجيةهيفرضيةصحيحة

دراسة ميدانية،ومقاومة التغيير التنظيميأسباب تأييد) 1996عالء الساعدي، (دراسة -4
استهدفت هذه الدراسة حماولة التعرف على األسباب اليت تؤدي ،على البنك اإلسالمي األردني

بالعاملني إىل تأييد أو معارضة التغيري التنظيمي، وحماولة ترتيب هذه األسباب حسب أمهيتها 
فات الناجتة عن هذه األسباب حسب ى االختال

اجلنس، العمر، عدد سنوات اخلربة، التحصيل الدراسي، املستوى : (ختالف املعلومات الشخصيةا
العامة للبنك اإلسالمي اإلدارة وقد مشل جمتمع الدراسة العاملني يف )اإلداري، عدد الدورات التدريبية

بشكل -إن األفراد :نتائج مهمة كانت على النحو التايلوقد توصلت الدراسة إىل عدة ، األردين
املاجستري ( إن محلة الشهادات العليا و %62,328يقاومون التغيري التنظيمي بنسبة -عام

ضرورة أن يدرك املديرون بوتوصي الدراسة ، هم أقل مقاومة للتغيري التنظيمي من غريهم) والدكتوراه
دافعة له والقوى املقاومة، ومعرفة األسباب اليت تدعو األفراد احلاجة للتغيري التنظيمي والقوى ال

.واجلماعات ملقاومته

المشاركة في اتخاذ القرار وأثرها على الحد) 2007مبارك بن بطيحان السهلي، (دراسة -5
وتتمثل مشكلة ، دراسة ميدانية مطبقة على األجهزة احلكومية مبدينة الرياض،من مقاومة التغيير

يف حبث أثر املشاركة يف صنع القرار على احلد من مقاومة التغيري يف األجهزة احلكومية الدراسة 
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هذه الدراسة إىل استطالع أمناط املشاركة يف صنع القرار عند املوظفني ، وهدفتالسعودية
احلكوميني، والتعرف على أثر األمناط السائدة للمشاركة يف صنع القرارات على تقبل املوظفني للتغيري

وقد اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي بأسلوبه املسحي، ومتثل ، 
جمتمع الدراسة يف األفراد العاملني يف األجهزة احلكومية السعودية متمثلة يف بعض الوزارات، 

هزة إن أهم األمناط السائدة يف األج:وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج ميكن إجيازها فيما يلي،
: احلكومية ملشاركة املوظفني يف صنع القرار هي

يف مشاركة املدير للمرؤوسني  البدائل، مث خيتار البديل الذي يراه مناسًبا حلل املشكلة، والنمط الثالث
ن املوظفني يف األجهزة احلكومية أأيضاً ومن بني النتائج كأي عضو آخر للوصول إىل القرار املناسب

.مييلون للمحايدة يف تقبلهم للتغيري

.أن يهتم املديرون مبشاركة املرؤوسني يف وضع القرارات املناسبة الختاذ القرار:من أمهها 
:أوجهالتشابه واالختالفبينالدراسةالحاليةوالدراساتالسابقةبيان 

تتفق الدراسات السابقة فيما بينها بشكل كبري على : من حيث أغراض الدراسة وأهدافها - 
من خالل عرض اجلوانب النظرية هلذا العامة واحلكومية مدى أمهية وجود التغيري يف املؤسسات 

ضرورة تبين يف املؤسسات اإلدارية على اختالفها وإىلللتغيريمهية احلاجة ا أخصوصَ املوضوع
.التغيري التنظيمي كلما دعت احلاجة لتطبيقها اسرتاتيجية

أال إ
الذي تطبق فيه الدراسة كما ختتلف عن الدراسات االخرى من حيث تركيزها على عوامل مقاومة 
مغاير عن بقية الدراسات وهو املنهج الوصفي النوعي املعتمد على 

.والوثائق املقابلة واملالحظةيرة من حيث االعتماد على أدوات أدوات حبثية  مغا
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:مصطلحات البحث-ح
التغيير التنظيمي: أوالً 

: َغريَّ الشيء أي:ورد يف املعجم الوسيط تعريف التغيري على النحو التايل: في اللغةتعريف التغير
َلُه ِبَغْريِِه أو جعله على غري ما كان  َغيـَّْرُت دابيت أو َغيـَّْرُت َدارِي أي بـَنَـْيُتها بناًء غري : عليه، ويقالَبدَّ
.4َحطَّ عن رحله وَأْصَلَح َشْأنَه: الذي كان، وَغيـََّر فالُن عن بعريه، أي

عملية زيادة فاعلية أداء وجودة إدارة : ري التنظيمي على أنه ييعرف التغ: وفي االصطالح
التوافق مع وا مع غريها، أا بنفسها أو تنافسيً أهدافها أو تطوير نفسها قياسً املؤسسة، حنو حتقيق 

.5متغريات البيئة داخليا وخارجيا

أو أي اإلدارة إحداث تعديالت يف أهداف وسياسات ري التنظيمي على أنه يكما يعرف التغ
- :عنصر من عناصر العمل التنظيمي مستهدفا أمرين مها

.خلق أوضاع تنظيمية حتقق للمؤسسة ميزة عن غريها من املؤسسات-أ
مالئمة أوضاع التنظيم مع األوضاع اجلديدة يف البيئة التنظيمية من خالل إحداث تناسق -ب

.6بني التنظيم والظروف البيئية اليت يعمل فيها
وحتسني أو تطوير على املنظمة، بأنه عملية إدخال التغيري التنظيمي وعرف عبد الباري درة 

.7حبيث تكون خمتلفة عن وضعها احلايل، وحبيث تتمكن من حتقيق أهدافها بشكل أفضل
نامجة عن االبتكارات ،باتباع طرق و أساليب مستحدثة ،حترك ديناميكي: وهناك من عرفه بأنه 

حوال هو و يف مجيع األ،خرحباطا للبعض االإماال للبعض و آثناياهليحمل بني ،املادية والفكرية
.8ظاهرة يصعب جتنبها

، التغيير والتحديات العصرية للمدير رؤية معاصرة لمدير القرن الحادي والعشرينإدارة،العطيات، حممد يوسف النمران -4
.92م ، ص 2006، األردن، ، دار احلامد1دراسة تطبيقية على اخلطوط اجلوية العربية السعودية، ط

للجودة، السعي حنو اإلتقان املؤمتر الوطين األول : إدارة الجودة الشاملة وأثرها في التغيير المؤسسيمصطفى سعيد عامل، -5
ص ، )(www.qudityconf.com/days1/session1 / présentation/3 pttوالتميز، الواقع والطموح،

321.
.321، ص ،املرجع السابقإدارة الجودة الشاملة وأثرها في التغيير المؤسسيمصطفى سعيد عامل، - 6
ص م،2003، األردن ،الطبعة األوىل ، دار وائل للنشر،هيم حديثة ،أساسيات ومفا، التطوير التنظيمياللوزي موسى ، - 7

49.
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حتول من وضع معني عما كان عليه من قبل و :علي السلمي بأنه املشهوراإلدارة وأخري عرفه عامل 
.9وعية أواحلالةو النّ أقد يكون هذا التحول يف الشكل 

.األداء:ثانياً 

. إذا أوصله : األمانة إىل أهلها تأدية أوصله، وأدى : فهو اإليصال يقال أدى الشيء في اللغة
واالسم األداء ، كذلك األداء والقضاءيطلقان يف اللغة على اإلتيان باملؤقتات كأداء صالة الفريضة 

.10وقضائها ، وبغرياملؤقتات كأداء الزكاة واألمانة وقضاء احلقوق واحلج لإلتيان به
: نه بأاإلدارةيعرف األداء يف جمال واصطالحا

ي أن األداء هو حمصلة النتائج واملخرجات اليت حققها ، أ
.11الفرد نتيجة اجلهد املبذول من خالل قيام الفرد باملهام والواجبات واملسؤوليات املوكلة إليه

أي perfprmtoويعين Performanceكما إن أصل مصطلح األداء يف اللغة االجنليزية، التيين 
عمل، أو القيام مبهمة أو إجناز نشاط، ومن َمث فاألداء من الناحية اإلدارية هو القيام بأعباء تأدية

.12وظيفة من املسؤوليات والواجبات من قبل املوظف الكفؤ املدرب
على حتويل املدخالت اخلاصة بالتنظيم إىل عدد من املخرجات اإلدارة قدرة :يعرفه آخرون على أنهو 

.13مبواصفات حمددة وبأقل تكلفة ممكنة

.52ص م،1991، مركز وايد سرفس ، القاهرة مصر ،هيم إدارة التغييروأهميته، مفاسعيد عامر-8
.52ص ، بدون سنة نشر وال مكان نشر  ،بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية، صاحل اخللف- 9

ص م،2006المناخ التنظيمي باألداء الوظيفي داخل المنظمات اإلداريةقوي وسلمى، عالقة -10
94.
،مقدمة لوزارة النفط جبمهورية تقويم نظام الشكاوى  في مكتب المفتش العام دراسة وصفية تحليلية-11

.3م ، ص 2003العراق ، سنة 
.94، املرجع السابق، ص "عالقة المناخ التنظيمي باألداء الوظيفي داخل المنظمات اإلداريةقوي وسلمى، - 12
13-

،منوجهنظرالعاملينفيمركزاألمريسلطانلمعاجلةأمراضالقلبللقواعالقةالجودةالشاملةباألداءالوظيفيفيالقطاعالصحيالعمريةحممدعبدالعزيز،
.51، ص م2003فيالعلوماإلدارية،كليةالدراساتالعلياأكادمييةنايفالعربيةللعلوماألمنية،السعودية،تاملسلحةمبدينةالرياض،رسالةماجستري 
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يشري إىل درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة كذلك هو ذلك املفهوم الذي األداء  ومن تعريفات 
ا ما حيدث وغالبً ، متطلبات الوظيفة

لبس وتداخل بني األداء واجلهد يشري إىل الطاقة املبذولة، أما األداء فيقاس على أساس النتائج اليت 
.14حققها الفرد

.216، ص م1999املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، إدارة الموارد البشرية،حسن راوية حممد، - 14
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- :الثانيالفصل 

نظرياإلطار ال

ير التنظيمي ونظرياته يمفهوم التغ: األولالمبحث 
وآثارهالتنظيمي يريمفهوم التغ: األولاملطلب 

التنظيمي رينظريات التغي: املطلب الثاين 

ير ومقاومته يالتغوأسباب عوامل : المبحث الثاني 
العوامل و األسباب اليت تستدعي التغيري التنظيمي: األولاملطلب 

ري التنظيمي يمقاومة التغمفهوم ::املطلب الثاين 

عملية التغيير ودور المدراء فيها : المبحث الثالث
جماالت التغيري يف املنظمة: املطلب األول 
ري يدور املدراء يف عملية التغ: املطلب الثاين
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مفهوم التغيير التنظيمي ونظرياته : المبحث األول 
مفهوم التغيير التنظيمي : المطلب األول 

تمهيد-1
لقد أصبح التغيري هو األساس والقاعدة يف هذه احلياة، وأصبح االستقرار عملية حمدودة بفرتة زمنية 
انتظارًا لعملية تغيري أخرى، وهكذا أصبح معىن احلياة هو التغيري، وأصبح املنطق هو إحداث التغيري 

طبيعية يف احلياة وليس ومن مث قبوله والرضا به واعتباره قاعدة،اجلديدةليحدث التوافق مع األوضاع
.1استثناءً 

وهذا ينطبق على املؤسسات العامة اليت تتمتع بقدر من الالمركزية عن باقي األجهزة احلكومية، 
 ،
وتقدم نوعيات خمتلفة من اخلدمات اليت يطلب فيها السرعة يف حل املشاكل واجلودة يف أداء 

.2اخلدمات، فضًال عن خضوع العاملني فيها عادة للكثري من الدورات التدريبية أكثر من غريهم 

تغيري اليت ومما سبق كان لزاًما على املؤسسات العامة أن تعمد باستمرار إىل تبين العديد من برامج ال
يكون هدفها االرتقاء مبستوى هذه املؤسسات وحتسني جودة اخلدمات اليت تقدمها، كما جيب 
عليها يف املقابل أن تكون على وعي مبا قد يواجهها من عقبات قد تعيق جناحها يف تنفيذ براجمها 

التغيريية، وذلك بالتصدي ألي شكل من أشكال مقاومة هذه الربامج واألنشطة اليت ق
.بعض األفراد والعاملني يف هذه املؤسسات

دراسة ميدانية مطبقة مقاومة العاملين للتغييرالمشاركة في اتخاذ القرار وأثرها على الحد من ،السهلي، مبارك بن بطيحان-1
.43ص م،2007، امعة امللك سعود، الرياضمقدمة جلعلى األجهزة احلكومية، رسالة ماجستري 

دراسة تمكين العاملين كأسلوب  لمواجهة بعض المشاكل التنظيمية في المؤسسات العامة،با عثمان، رميا عبد الرمحن-2
، هـ1423. امعة امللك عبد العزيز، جدةمقدمة جلعامة للخطوط اجلوية العربية السعودية، رسالة ماجستريميدانية على املؤسسة ال

.5ص 
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إىل التغيري كمفهوم، إضافة إىل مصادره، وأنواعه، ومراحله، بشكل عام املبحثوستتم اإلشارة يف هذا 
وكذلك اجلوانب اليت متسها عمليات التغيري، وكذلك أسبابه، واسرتاتيجياته  واألساليب املختلفة 

أسلوب املقاومة باعتباره من أكثر األساليب شيوًعا وتأثريًا على برامج ملواجهته، مع الرتكيز على 
.

التنظيمي التغييرتعريف-2

ير في اللغة يتعريف التغ

َلُه ِبَغْريِِه أو: َغريَّ الشيء أي:تعريف التغيري على النحو التايلورد يف املعجم الوسيط  جعله على َبدَّ
َغيـَّْرُت دابيت أو َغيـَّْرُت َدارِي أي بـَنَـْيُتها بناًء غري الذي كان، وَغيـََّر فالُن : غري ما كان عليه، ويقال

.3َحطَّ عن رحله وَأْصَلَح َشْأنَه: عن بعريه، أي
ير التنظيمييتعريف التغ

و املؤسسة إىل واقع آخر منشود عملية التحول من الواقع احلايل للفرد أ: َعرَّف العطيات التغيري بأنه
لتحقيق أهداف طويلة ،يرغب يف الوصول إليه خالل فرتة زمنية حمددة بأساليب وطرق معروفة

.4وقصرية املدى، كي تعود على الفرد واملؤسسة  أو كليهما مًعا 
وسياستها، أو يف أي عنصر من اإلدارة إحداث تعديالت يف أهداف :رفه السلمي بأنه بينما عّ 

مالءمة أوضاع التنظيم، أو : عناصر العمل التنظيمي بقصد حتقيق أحد أمرين أساسيني، مها
استحداث أوضاع تنظيمية وأساليب إدارية وأوجه نشاط جديدة حتقق للتنظيم سبًقا على غريه من 

.5املنظمات

.92، صالعطيات، مرجع سابق- 3
.94، صالعطيات، مرجع سابق-4

، 25اتجاهات العاملين في المؤسسات الحكومية نحو إدارة التغيير، مجلة العلوم اإلدارية،اللوزي، موسى سالمة5-
.338، صم1997، 356-338، 2العدد 



16

ساليب حترك ديناميكي باتباع طرق وأ: ف الدكتور سعيد عامر التغيري بأنهويف ذات السياق عرّ 
مستحدثة نامجة عن االبتكارات املادية والفكرية ليحمل بني ثناياه آماًال للبعض وإحباطًا للبعض 

.اآلخر، ويف مجيع األحوال هو فكرة ظاهرة يصعب جتنبها
عملية تشمل سلوكيات األفراد وهياكل : التغيري على أنهبينما يرى األستاذ سعيد عطيوي
وعرفه ،وذلك بغرض التفاعل والتكيف مع البيئة احمليطة،التنظيم ونظم األداء وتقييمها والتكنولوجيا

عملية إدخال وحتسني أو تطوير على املنظمة، حبيث تكون خمتلفة عن وضعها :بأنهعبد الباري درة
.)6(فضل أاحلايل، وحبيث تتمكن من حتقيق أهدافها بشكل 

أهمية التغيير التنظيمي -3
إدنإ) 2(رقم يرى الباحث من خالل الشكل 

اصالح واقع ال يتوفر على عناصر البقاء و يعدد هذا الشكل اجلوانب 
.األساسية  اخلمسة ألمهية التغيري

ا يف بّث روح التجديد داخل املنظمة ممّا يعطيها يلعب التغيري دورً : احلفاظ على احليوية الفاعلة-1
رواسب ا و رفع معدة الثقة لدى األفراد العاملني فيهعاش و إعادْفعا حنو االنت

.املاضي الّسلبية النامجة عن الثبات لفرتة طويلة
أْو املتعارف عليه  وبالتايل التغيري هو اإلتيان باجلديد غرياملألوف: تنمية القدرة على االبتكار-2
.و مثرة جهد ذهّين يسعى إىل رفع القدرة على االبتكاريف األساليبفه
التغيري حافز يدفع بنا حنو األفضل من أْجل حتقيق رغباتنا ويْرفض احلالة :تطويرإزكاء الّرغبة يف ال-3

.القائمة من أجل حتسينها 
ممارسة عملية التجديد عن طريق معاجلة العيوب و األخطاء و ما تسّببت فيه من اشكاالت-4

وتكنولوجيا جديدة اعتماد وسائل إنتاج تعتمد على آليات و باستبعاد أساليب االنتاج املستهلكة

.اإلشباع الّشيء الذي يثري لدى األفراد االنسياق وراء عملية التطوير ليصبح أشبه بالتّيار املستمرّ 

.49، مرجع سابق ، ص أساسيات ومفاهيم حديثة:  التطوير التنظيميموسى اللوزي ، - 6
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قدرتنا على التكيف  حسب االوضاع وذلك ألّن التغيري يزيد من:التوافق مع متغريات احلياة-5
اجلديدة، ليتوافق مع جمريات األحداث و املتغّريات الّيت يشهدها العامل ومن هنا تكتسب إدارة 

.7التغيري أمهّيتها

8همية التغييرساسية ألالجوانب األ)1(الشكل  رقم 

:أهداف التغيير التنظيمي-4
إىل حتقيقها، وبصفة عامة فإن البد وأن يكون للتغيري املخطط واملدروس أهداف حمددة يسعى

:أهداف التغيري تتلخص يف اآليت

دراسة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العلوم اإلدارية، إدارة التغيير في منظمات األعمال، 7-
.3، ص م2010األكادميية العربية بالدمنارك، 

.23م، ص2003دمشق ، دار الرضا ، ، دارة التغييرإحمسن أمحد اخلضريي ،-8

أھمیة 
التغییر

تنمیة القدرة على االبتكار

الحیویة الفاعلیةالحفاظ على 

إزكاء الرغبة في التطویر

التوافق مع متغیرات الحیاة

الوصول الى درجة أعلى من القوة
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من الدافعية ودرجة عالية من التعاون، وأساليب وى األداء وحتقيق مستوى عالٍ االرتفاع مبست
أوضح لالتصال وخفض معدالت الغياب ودوران العمل واحلد من الصراع وحتقيق التكاليف 

.9املنخفضة
نب التدهور يف األداء، وحتسني الفعالية من خالل تعديل الرتكيبة إحياء الركود التنظيمي وجت

.التنظيمية
التخلص من البريوقراطية والفساد اإلداري.
خلق اجتاهات إجيابية حنو الوظيفة خاصة العمومية منها وتنمية الوالء لدى العاملني.
رد البشرية لآلالت ختفيض التكاليف من خالل الكفاءة وفعالية األداء وحسن استخدام املوا

.املتاحة، واملوارد، والطاقة، ورأس املال
ة على اإلبداع والتعلمنظمزيادة قدرة امل.
 للتغيري والتطوير واإلبداعحماىببناء حميط.
تطوير قيادات قادرة على اإلبداع وراغبة فيه.
خلق اجتاهات إجيابية حنو الوظيفة العامة وتنمية الوالء لدى العاملني.
10ةنظماالنطباع الذهين لدى الرأي العام عن املحتسني.
 االفرتاض بأن مستوى الفعالية التنظيمية واألداء الفردي علىجيب أن يستند الربنامج من املزايا

.11يرتقيان بالقدر الذي يتيح حتقيق التكامل األمثل بني األهداف الفردية واألهداف التنظيمية
 التعاملزيادة مقدرة املنظمة على

يتمثل يفةنظمومنه ميكن القول أنه من املهم أن تطور كل م، والنمو

9Giordano Yonne: Communication et organisationnellereconsidérationpar la
théorie de lastructuration, revue de gestion des ressourceshumaines, France,
26-27 mai, 1998, pp 20-35.

.37، مرجع سابق، صإستراتيجيات التغيير وتطوير المنظمات: سعيد يس عامر10
م1991العربيةالسعودية،،ترمجةأبوالقامسأمحد،اإلدارةالعربيةللبحوث،اململكةالسلوك التنظيمي واألداء، أندروديسيزوالقيوماركجيواالس

.544،ص
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لتطوير وتنمية حوافز عماهلا، ةنظمالبيئة ، وهذا ما جيعل من التغيري يتطلب إدارة خاصة يف امل
.12"املتفاعلةنظمةبامل"

: التنظيمي أنواع التغيير-5

والتنظيم إىل أن هناك نوعني رئيسيني فقط من أنواع التغيري، اإلدارة يشري الكثري من الباحثني يف 
: ومها

Plannedالتغيير المخطط .1 Change:
وهذا النوع من التغيري حيدث عن قصد ونتيجة جهد وخطة مدروسة من املديرين وخرباء 

Performance Gapنتيجة إدراكهم لفجوة األداء ،التطوير
حيث متثل فجوة األداء مشكلة حتتاج إىل الكشف عن الفرص والبدائل إلجياد حلول مناسبة عن 

.طريق إحداث تغيري خمطط لرفع كفاءة األداء
:Unplanned changeالتغييرغيرالمخطط.2

هذا التغيري ال ميكن 

العليا يف هذا النوع من التغيري للتقليل من سلبياته، وكذلك االستفادة من إجيابياته إن وجدت اإلدارة 
: 14للتغيري حبسب درجة مشوليته كما يليبينما أشار الساعدي إىل أنه ميكن ذكر ثالثة أنواع ، 13
-
.وهو النمط الذي يبدأ من التغيريات البسيطة إىل التغيريات األكثر صعوبة: التغيير المتدرج.1

12Gareth Morgan: l’mage de l’organisation ،traduit par Solangechevrier_ voue et
Michel, 4eméédition, Esakaédition, paris, 1983.

.49، جدة، صم2002، ، دار حافظ3، طالتطوير التنظيمي،الطجم، عبد اهللا بن عبد الغين - 13
مسقط ، - ، جملة اإلداري، ربع سنوية من معهد اإلدارة العامةأسباب تأييد ومقاومة التغيير التنظيمي، عالء الساعدي- 14

.136، ص م1996
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وهو الذي يتم فيه جتزئة اهلدف العام من التغيري إىل أهداف فرعية أو ثانوية، : التغيير المرحلي.2
. الفرتة الزمنية احملددة خلطة التغيري العامحبيث ميكن حتقيق األهداف الفرعية كافة خالل 

وهو الذي يشمل عناصر املنظمة األساسية مجيعها، كاألفراد ، واجلماعات، : التغيير الشامل.3
. واألهداف، واهليكل التنظيمي، واألساليب املتبعة يف العمل والتكنولوجيا

قع يف البيئة اخلارجية والداخلية وأما من ناحية ردود فعل املديرين جتاه التغيري، خصوًصا فيما ي
:-

.وهو الذي سبق للمنظمة التنبؤ به واستعدت له: التغيير المتوقع.1
وهو الذي حيدث دون أن تتنبأ به املنظمة، أو دون أن تكون قد : التغيير غير متوقع.2

.استعدت له
-:15وقد ذكر العتييب نوعني آخرين من التغيري، مها

:التغيير التدريجي.1
وهو التغيري الذي تظهر مؤشراته بشكل تدرجيي واضح املعامل والتطورات وبإيقاع ثابت متسلسل 

وميكن للشخص أو املؤسسة التكيف معه . خالل فرتة طويلة وتقلبات قليلة خالل تلك الفرتة
التغيري التدرجيي إذا ما أريد اسرتاتيجيةوقد يقوم الشخص أو املنظمة بتبين . بسهولة إذا ما واجهته

.إدخال تغيري شامل يف املنظمة يتطلب فرتة طويلة وجهوًدا ونفقات طائلة
:التغيير الجذري.2

ويستخدم هذا ،وهو تغيري مفاجئ وسريع وذو نتائج واضحة، سواًء واجهته املؤسسة، أو قامت به
.جذرية وسريعة لتجنب الكارثةالنوع من التغيري يف إدارة األزمات إذ تتطلب أحيانًا تغيريات 

ويعين التغيري اجلذري وجود تغيري جوهري يتضمن ، ويتميز هذا التغيري عن سابقه بكونه أكثر تعقيًدا
.16عدًدا من املستويات وأنواًعا متعددة من خصائص نشاطها 

.71،ص م2005، األردن. عمان، ، دار حامد1طتطور الفكر واألساليب في اإلدارة ،  ،العتييب، صبحي جرب-15
، ، دار املريخإدارة السلوك في المنظماتإمساعيل علي بسيوين، .حممد رفاعي ودجرنربج، جريالد بارون روبرت ترمجة، رفاعي16

.777،ص م2004الرياض ،
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-:مصادر التغيير-6

كالتغيريات التكنولوجية، والتغيريات السياسية أو ،قد يكون مصدر التغيري بيئة املنظمة اخلارجية
القانونية، وقد يكون مصدر التغيري بيئة املنظمة الداخلية، كهيكل املنظمة، وعالقات السلطة، 
واالتصال، وكذلك قد يكون مصدر التغيري املناخ التنظيمي السائد، ويقصد به اجلو العام املتمثل يف 

.17ودفء أو برودة وتعقيد األمور يف املنظمةشعور وإحساس العاملني بإنسانية

- :راحل التغييرم-7

- كما سبق تعريفها- إن عملية التغيري 
هذا يتطلب أن تتم عملية التغيري ،املؤسسة وحتسني بيئة العمل فيهاأفضل يرمي إىل زيادة فاعلية

ولتوضيح هذه املراحل ،حمددة تؤدي بالنهاية إىل إجناز عملية التغيري بنجاح تاموفق مناهج ومراحل 
.18سوف يتم استعراض منوذجني خمتلفني ملراحل التغيري 

:سبعخطواتأليعمليةتغيريأوردهاعلىالوجهالتايل) Lewin(استخلصو 
.اإلدارةحتديداملشكلةالتيتعانيمنهااملؤسسةأو .1
.تنظيمياستشارةاختصاصيأوخبريتطوير .2
.مجعاملعلوماتبواسطةاخلبريوإجراءالتشخيصلها.3
.بنتائجالتشخيصاإلدارة تعريفاملؤسسةأو .4
.إجراءتشخيصمشرتكبواسطةاملعنيينواخلبريووضععمللتطبيقها.5
.إحداثالتغيريكمااتفقعليه.6
.تقومي نتائج التغيري.7

:وهناك نموذج آخر لبيت وواطسون وويستلي

.م  2004،األردن، ، دار وائل2، طالسلوك التنظيمي في منظمات األعمال،العميان، حممود سلمان-17
.107ص ،العطيات، مرجع سابق- 18
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وإدخال إضافات عليه، حيث أصبحت (Kurt Lewin)قام العلماء الثالثة بتعديل منوذج 
:مراحل التغيري حسب رأيهم على الوجه التايل

.إثبات احلاجة للتغيري.1
.الدخولفيعالقةتعاقديةإلحداثالتغيري.2
.العملعلىإدخااللتغيريعنطريقالتشخيصودراسةالبدائل.3
.تثبيت التغيري.4
.19اقدية.5

- :مراحل التغيري هي أن اب يف جمال اإلدارة من يرى وهناك من الكتّ 
إماخارجيةويكونالضغطأو تبدأخطةالتغيريبالضغطالناجتعنمشاكلداخلية:االدراك-1

وضغطفنييتمثلفيشكالجراءاتوبراجموعدمفعاليةفيصبحأسلوكييتمثلبالتفاعلواالحاسيسووجهاتالنظراملختلفة
.مهيتهوأدارةبتحديدنوعالتغيري اإلللتغيريفتبدأهذاالضغطمصدراً 

.دارةمعالتغيريإلحتديدكيفيةتعامال:التخطيطوالتحليل- 2
.وهيمرحلةمهمةيتحددمنخالهلاماجيبعمله:هدافالتغييرأتحديد-٣
.ساليبوحتديدالنشاطاتاملطلوبةالتيتحققالتغيريوأوضعرباجم:تحقيقالتغيير-٤
:التقييم-٥

فراداملشمولينفيعماألحدثهاالتغيريوتقيماملخرجاتالفنيةوكذلكوجهاتنظر أاالجنازالتيويتمخالهلاتقييممخرجات
.20ليةالتغيري

-:مراحل التغيري التنظيمي التايل الشكل يوضح ) ورنس ولورش(ـوالنموذج التايل ل

.109ص ،مرجع سابق، العطيات-19
20-Hodge, B. J. & Anthony William, Organization Theory, 3ed ., Bacon inc.
Boston,
1988.
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مراحل التغيير التنظيمي) 2(شكل رقم 

الفعلي

التشخيص المرغوب

:مرحلة التنفيذ
التغييرـ خطة 

ـ تعاقب التغيير

:التنفيذ الفعلي
ـ االلتزام
ـ المتابعة

التقييم

آثار التغيير في المنظمة-8
لقد أحدثت املنافسة الشديدة اليت يشهدها السوق العاملي، و التطورات التكنولوجية، و االنفجار 

ا احلديثة، حيث أصبحتأكثر اهتمامً املعريف فيشىت العلوم نقلة نوعية يف توجيه و قيادة املنظمات 
مبوضوع التغيري ملواكبة هذه التطورات املستمرة، كما أن نظم التسيري  القائمة على اخلربة و التقليد و 
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التشدد و عدم االنفتاح،  و كذا عدم تقبل الرأي األخر،أصبحت كلها عقبة يف وجه التطوير املثمر، 
.)21(أصبحشغل العامل الشاغل يف عصرنا احلاضرلذا كانت احلاجة ماسة للتغيري و الذي 

جل تسهيل املعامالت أكما أن املنظمات احلديثة متثل كيانات اجتماعية و تنظيمية وجدت من 
داخل وخارج املنظمة، و مبا أن احمليط اخلارجي يف تطور وتغري مستمر، فال بد على هذه املنظمات 

كنها من االستجابة الذكية للتحديات و الفرص أن تواكب هذه التغريات و تتأقلم معها بطرق مت
.اليت يقدمها احمليط اخلارجي

و حىت نتمكن من فهم آلية التغيري ال بد أن نأخذ يف احلسبان أنه مفهوم شامل و واسع، لذا 
ينبغي حتديد األبعاد املختلفة اليت ميكن أن تتم من خالهلا عملية التغيري، فقد يكون على املستوى 

املوظفني، أهداف وسياسات املنظمة، أساليب وطرق تسلوكياجي، التغيري التنظيمي، تغيري التكنولو 
.22العمل، ثقافة املنظمة و كذا قيم واجتاهات األفراد واجلماعات

حد مناهج صناعة املستقبل الذي يعتمد على مبدأ بناء الرؤية و االنتقال أالتنظيمي التغيريبيد أن 
وهناإىل الصورة املستقبليةمن خالل األهداف احلاضرة و وصوالً من النظرية إىل التطبيق 

-:من خالل األبعاد التاليةداخل املنظمة ه  يالتنظيمي ومدى احلاجة  إىل تبنالتغيريتربز منافع  
: بالنسبة للعاملين- 1

علماء نظرً 

التغيري والتطوير نشر روح العمل اجلماعي والدعوة إىل حتقيق جودة حياة العمل من خالل إحداث
املني وشعورهم املناسب يف متطلبات العمل ويف بيئته،  وقد صاحب ذلك زيادة الوعي لدى الع

. بواجبات اإلدارة يف هذا الشأن
ا لتنمية أداء القوى البشرية واسعً إن التزام املؤسسة مبشروع التطوير التنظيمي سيفتح جماالً 

وسيسمح برتقية سلوكها ويدعم لديها القدرة على اإلبداع واالبتكار من خالل جمارات إمكانات 
.23املتفوقني وحتفيز املتميزين منهم

، متطلبات التطوير التنظيمي و استراتيجياته في ظل تحديات بيئة منظمات االعمال، وأمحد مصنوعة، راتولحممد-21
.6ص ،السنة دون ذكر ، باجلزائر ،حسيبة بن بوعلي بالشلفمداخلة من الكاتبني جبامعة 

بدون ، حبث مشرتك ، اجلزائر أثر اإلبداع في تغيير استراتيجيات المنظمات الحديثة،بومصباح نبيل ، وفتان الطيب  - 22
.               5، ص ذكر السنة 

.451صم،2003الدار اجلامعية ، اإلسكندرية، مصر ، ،التطوير اإلداري،محد الصرييف  - 23
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:بالنسبة للعمالء-2
داخل املنظمات جيدون ديف ظل التغريات اهلائلة اليت أصبحت متيز بيئة األعمال، أصبح األفرا

و التكيف معها يف غياب السياسات و االسرتاتيجيات الداعمة للتغيري ا
اسب اآللية ساعدت على و التطوير التنظيمي فأساليب املواصالت و االتصاالت احلديثة و احلو 

رية وسوق مفتوح للجميع ا إىل قرية صغا واقتصاديً ا وسياسيً حتويل العامل من أجزاء منفصلة طبيعيً 
نه أن خيلق حاالت التأثري املتبادل بني املناطق و األقاليم املختلفة وأن املنظمات يف ظل وهذا من شأ

ومن ،ات خمتلفة وذات أبعاد عاملية هذا الوضع أصبحت مسئولة عن التعامل مع احتياجات ورغب
اسرتاتيجيةالعميل الصدارة يف ءرضاحتلالعمالء على حياة املنظمات حيث اهنا تضاعف تأثري

املنظمات، فالعميل يريد منتجات خالية من العيوب وأن يتم التسليم يف الوقت املناسب و بالشكل 
املناسب و بالكمية املناسبة و حىت يتحقق ذلك بفعالية وكفاءة تطالب املنظمات بتبين أساليب 
جديدة للعمل مبوجبها يتم إشراك العمالء يف وضع سياسات وإجراءات املنظمة وذلك يف إطار

. متطلبات اجلودة الشاملة
:بالنسبة للمنظمة-3

لكي تكون املنظمة متميزة حقيقة جيب أن تعمل كل عناصرها وأنظمتها بطريقة صحيحة ومتكاملة 
، فكل جزء وكل نشاط وكل فرد يف املنظمة يؤثر و يتأثر باآلخرين، فاألخطاء قابلة للتضاعف و 

شأنه أن يؤدي إىل مشاكل و اختناقات يف أماكن الفشل يف حتقيق متطلبات ورغبات فرد ما من 
خمتلفة باملنظمة وهنا يصبح من الضروري على اإلدارة أن تلتزم مبتطلبات التحسني و التغيري و 
التطوير حىت تتفادى قدر املستطاع الوقوع يف األخطاء و بالتايل فسوف يضيع وقتها وجهدها على 

، البحث يف اكتشاف أسباب التأخري يف مراجعة أنشطة ليست هلا فائدة مثل تصحيح األخطاء 
املعلومات املشكوك يف صحتها ، اإلصالح أو إعادة العمل ، تقدمي االعتذارات للعمالء بسبب 

.)24(اخل...تالعجز على تلبية و الطلبيا

إدارة التغيير و التحديات العصرية للمدير رؤية معاصرة لمدير القرن الحدي و ، النمران العطياتحممد بن يوسف-24
.65ص م،2005،األردن ، دار احلامد للنشر و التوزيع  عمان، العشرين
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نظريات التغيير الوظيفي : المطلب الثاني 

تمهيد-1

قيمة التعريف على حنو ما، يتسم بالعمومية بدأ لهتصور أو فرص أشبه مب: هيTheoryالنظرية 
.وينتظم علماً أو عدة علوم، ويقدم منهجاً للبحث والتفسري، ويربط النتائج باملبادئ

تتخذ اليتالقضاياجمموعةمن: بشكل عام كما تعّرف النظرية 
العامةفيالنظريةإالفضاياوتشري اومتميزةبالتدرجاملنظمغرياملتناقض،افيالنسق،حبيثتكومنرتابطةمنطقيً اخاصً ترتيبً 

.25املستنبطةفتمثاللنتائجالقضايالىاملقدمات،أما

نظرية النظم -1

لعلوم العلوم البيولوجية والطبيعية، وكذلك شاع استخدامها يف القد شاع استعمال هذه النظرية يف 
النظرية النظم االجتماعية األخرى ، واليت من بينها علم اإلدارة التعليمية واملدرسية، وتفسر هذه 

فسر الظواهر املعقدة يف املنظمات أو 
املؤسسات يف قالب كمي بالرغم من أن البحوث التطبيقية املتعلقة بالتغري يف املواقف أو الدراسات 

لنظرية على أساس أن أي تنظيم تقوم هذه او االجتماعية تكون أحيانًا غري عملية أو غري دقيقة ، 
اجتماعيًا أو بيولوجيًا أو علميًا جيب أن ينظر إليه من خالل مدخالته وعملياته وخمرجاته ، 

أفراد : فاألنظمة الرتبوية تتألف من عوامل وعناصر متداخلة متصلة مباشرة وغري مباشرة وتشمل
فيه ودافع النظام والعاملني فيه، طريقة بنائه النظام، مجاعاته الرمسية وغري الرمسية، االجتاهات السائدة 
. اكزها، والسلطة اليت يشتمل عليها الرمسي، التفاعالت اليت حتدث بني تركيباته ومر 

احيتويعليأنظمةجزئيةتتفاعلمعبعضهاالبعضوتتفاامفتوحً يفرتضهذااملدخألناملنظمةهيكياناجتماعيتمثلنظامً 
تنشابينهاوبينهذهالبيئةصالتتأثريوتفاعلووفقهذاالتحليلفإناملنظعلمعاألنظمةاألكربواألمشاللتيتمثلبيئتها،و 

.12م ، ص 1987،دارالفكرالعريب،القاهرة،مصر ، النظريةاإلسالميةرضوان،زينب-25
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ماتلهاعديدمناألهدافالعمليةالتيتسعيلتحقيقهاحبكمتعدداألنظمةاجلزئيةالتيتتكومننهاوحبكمتعددجوانبالبيئ
جزاء متفاعلة ومتكاملة تعمل لتحقيق هدف حمدد كما اعترب أذا النظام يتكون من إ، ةالتيتتفاعلمعها

.26يف تعريفه هلذه النظرية)روسناي(ذلك العامل

وترجع نشأة أسلوب حتليل النظم إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية، عندما استخدمه اجليش 
، ومن هنا انتقل إىل امليادين األخرى، بيد أن االهتمام )حبوث العمليات(األمريكي فيما عرف باسم 

وكان " نالعشري"به يف التعليم بدأ مؤخراً، وبدأ يظهر بصورة واضحة منذ العقد السادس من القرن 
عامل االجتماع، وقد ) Buckley(وبكلي ) Bolding(ذلك على يد عامل االقتصاد بولدنج 

لتزايد االهتمام بالتعليم ونظمه من ناحية، وتركز االهتمام على "جاء هذا االهتمام نتيجة 
وأسلوب النظم يف اإلدارة يشري إىل عملية تطبيق التفكري . اقتصاديات التعليم من ناحية أخرى

لعلمي يف حل املشكالت اإلدارية، ونظرية النظم تطرح أسلوبًا يف التعامل ينطلق عرب الوحدات ا
واألقسام وكل النظم الفرعية املكونة للنظام الواحد، وكذلك عرب النظم املزاملة له، فالنظام أكرب من 

.جمموعة األجزاء

إلدارةواالجتماعمدخاللنظماالجتماعيةفيتحقدطرأحتوجلذريآخرفيالفكراإلداريعندماتبنىالباحثونفيمجاالو 
التطبيقيةليلوفهماملؤسسةمستندينإلىفكرةأومفهومالنظامفيالعلوم

العملوعلىتحقيقالنتائجاالجيابيةفيالتنظيمفاعتربروادها،أناملؤسسةنظاممفتوحعلىبيعاملتغرياتالتيتؤثرعلىاألداءفي
اوحتدثبينهماعمليةتبادلفتأخذمنهاماحتتاجهمنإمكانياتبشرية،مادية،فنيةيئةمتغريةباستمرار،ختضعلتأثريا

...

.4ص م،2002، دار احملمدية العامة، اجلزائر ، اقتصاد المؤسسةعبدالرزاق بن حبيب ، - 26
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وترىهذه،،لتحققهدفهاوهوإنتاجسلعأوتقدميخدماترتضيكافةاألطرافاملتواجدةفيهذهالبيئة
-27:اعندإجراءدراسةحتليليةألميؤسسة،تتمثلفيمايليصرأساسيةالبدمنمراعا

:المدخالت(1)
.اخل...العملياتوتشغيالألنشطةالفرعيةمثالملواداخلام،املوادالبشرية،املعلوماتإلجناز هيكافةاملتطلباتالالزم

:العمليات) (2
.إلىمخرجاتتتفقمعرسالتهاوأهدافهاملدخالتلتحويالألنشطةواملمارساتاملبذولةداخالجلهاز اهيكافة

.اخل...هيكلماتوفرهاملؤسسةللبيئةمنسلعوخدماتواألرباح،ورضااملستهلكينوالعاملني:المخرجات(3)

:البيئة(4)
اخلوالتيلهاالقدرةعلىالتأثريفيأهدافاملؤ ...هيكلماحييطباملؤسسةمنمتغرياتاقتصادية،اجتماعية،سياسية،تقنية

.سسة

هريدالفعاللبيئةاخلارجية:التغذيةالعكسيةأوالراجعة(5)
وتقييمهمللسلعواخلدماتالتيتوفرهااملؤسسة،وتستخدمهذهاملعلوماتلتعديوغريمهوانطباعا)املستهلكون(

.الملدخالتوالعملياتلتحقيقالنتائجاملخططة

-28وميكنتوضيحهذهالعناصروتفاعلهافيالشكالملوايل :

نظرية النظمحسب عناصر ال)3(شكل رقم 

112.،ص1997اجلامعةاملفتوحة،، ،اإلسكندريةالمفهوموالنظرياتوالمبادئ:التنظيمقيسمحمدالعبيدي،- 27
.33ص، م2005،الطبعةالثانية،األردن،داروائلللنشروالتوزيع،الهيكلوالتصميم:نظريةالمنظمةسعيدالسامل،مؤيد- 28
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البيئة

البيئة

وقفيةمالالنظرية -2

إن نظرية اإلدارة املوقفية هي من النظريات احلديثة اليت تعاجل موضوع  التنظيم، وهي مل تنشأ من 
.التقليدية وغريها فراغ بل قادت إليها نظريات التنظيم 

Emery et Tristا،منأمهروادها،النظريةاملوقفيةأوالظرفيةكمايسميهاالبعضنظريةحديثةنسبيً تعترب 
،Starter et Burn،Charles Perrow،Joan

WoodWardوقدبنيتهذهالنظريةأساساعلىأفكارنظريةالنظم،إذتعتربامتداداهلا،العتمادهاعلىمفهومالن
:29االتالتاليةظاماملفتوح،فهيتقومعلىأساسعدمالثباتفيا

عدمثباتالشخصيةاإلنسانية.
عدمثباتالسلوكاإلنساين.
عدمثباتسلوكيةاجلماعة.
عدمثباتالعواماللطبيعيةاحمليطةباملؤسسة.
عدمثباتتفاعالألنظمةالفرعيةضمنالنظامالكلي.

159.صم، 2007دارزهرانللنشروالتوزيع،االردن،،عمانالتخطيط،التنظيم،الرقابة:اإلدارةالمعاصرةعمرووصفيعقيلي،،-29

ام  ـــــــالنظ
المخرجاتخالتالنظام الم 
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وأساالذاتية،لذلكمنالضروريأنتستخدمكلمؤسسةأدواوهذايوضحأنلكلموقفأوحالةظروفهااخلاصةومسا
إنفاعليةالنظرياتاإلداريةاملختلفةتتوقفعلىفللوصوإللىحلوللمشاكلهافيضوءظروفهاالذاتية،وعليهاليبهااخلاصة

، فيظلظروفمتغريةوفيحاالمتحددةالظروف،لذاسعتهذهالنظريةلفهمكيفيةعمالملؤسساتوإدار 
واألزم

.30نة

-:وعليه ميكن إبراز أهم املزايا هلذه النظرية

.هذه النظرية تأخذ بعني االعتبار االختالفات بني طبيعة األفراد واألوقات والظروف-1

.تعاجل هذه النظرية املوقف والظروف بطريقة تتناسب مع طبيعة املوقف-2

).ترتب عليه نتيجة ما،وقع شيء ماإذا ما(حتدد النظرية العالقة بني احلدث والنتيجة -3

4-
.والفكرية

.ي منوذج ميكن الوثوق به لتدريب القادة ليكونوا فاعلنيفيقدم املدخل املوق-5

.31)عمليةال(ديد من املواقف ية وتطبيقها يف العفمن السهل فهم القيادة املوق-6

،الطبعةاألوىل،داراحلامدللنشروالتوزيع النظرياتوالعملياتاإلداريةووظائفالمنظمة:مبادئاإلدارةالحديثةحسينحرمي،-30
.144ص م ،2006،عمان،

.م2011مايو، 23ثقافية بتاريخ االثنني، ،تعليمية ،وهي جملة  تربوية ينابيعجزء من مقال يف جملة  -31
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التغيير ومقاومته وأسبابعوامل: المبحث الثاني 
العوامل و األسباب التي تستدعي التغيير التنظيمي: المطلب األول 

.العوامل الدافعة للتغيير في المؤسسة-1
بتغيريات، و ا تفرض وحتتم عليها القيام 

:ميكن أن نقسم هذه العوامل إىل قسمني رئيسيني
. عوامل داخلية نابعة من احمليط الداخلي للمؤسسة-
.عوامل خارجية ناجتة عن حميط املؤسسة اخلارجي-

العوامل الداخلية:الفرع األول 
:من أهم العوامل النابعة من احمليط الداخلي للمؤسسة جند

، حيث يعترب اهلدف املربر احلقيقي لوجود املؤسسة، )32(التغيري يف أهداف املنظمة ورسالتها : أوالً 
نابعة من السياسة العامة للمؤسسة وأهداف تشغيلية اسرتاتيجيةلذا جند هناك أهداف 

ؤسسة وأخرى عملية مرتبطة بالعمليات يف املؤسسة، خاصة بالوظيفة أو النشاط داخل امل
لذا فلو أرادت تغيري أهدافها لقامت بإجراء تغيريات مالئمة لتحقيق النتائج اليت تريد 

.التوصل إليها من خالل أهدافها اجلديدة
إدخال تغيريات يف طرق ووسائل اإلنتاج، كجلب آالت حديثة وتغيريات يف تصميم املنتجات :اثانـيً 

.وغريها
، وهو ما يفرض على املؤسسة توظيف عمال جدد إداريني أو مهنيني )33(ندرة القوى العاملة : اثالثً 

والتفاهم بني شخصيات األفراد و مالتغيري يف املؤسسة، وحيتم عليها إجياد االنسجا
.اجت

.282، ص 2003، ، دار حامد للنشر والتوزيع1، طمنظور كلي،إدارة المنظماتحسني حرمي،- 32
. 282،  املرجع السابق ذكره ص منظور كلي: إدارة المنظماتحسني حرمي،- 33
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، هذا يؤدي إىل إلزامية التغيري قصد حتسني األداء )34(وحتقيق خسائر فادحة حاخنفاض األربا : ارابعً 
.وختفيض التكاليف و حتسني مستويات اجلودة

العوامل الخارجية:الفرع الثاني
فيها لكنها يتجلى تأثري هذه العوامل من خارج املؤسسة، حبيث ال ميكن إلدارة املؤسسة التحكم

:تستطيع إحداث التغيريات املناسبة ومن أهم العوامل اخلارجية الداعية للتغيري نذكر
. عوامل سياسية: أوالً 

تنمية البلد وهي تؤثر يف املؤسسة إن السياسة تؤثر على االقتصاد فهي ترسم اخلطوط العريضة ل
التشريعات احلكومية اليت من بطريقة غري مباشرة كأن تقوم احلكومة بإصدار قرارات وسن بعض 

التجارة، إىل جانب حتديد معايري اجلودة، حتديد األسعار وتأثري قوانني املنظمات املالية كالبنوك 
.وشركات التأمني

: عوامل  اجتماعية وثقافية: ثانياً 
الوضع االجتماعي و الثقايف للمحيط الذي تنشط فيه املؤسسة معياران أسياسيان لتحديد يعترب

.
يف منو السكان وتفاعلهم ووجود العمالة األجنبية واألنظمة أيضاً وتتمثل التغريات االجتماعية 

.)35(والسياسات احلكومية، وغري ذلك من العوامل االجتماعية الطارئة 
:عوامل تكنولوجية:ثالثاً 

إن للتغريات التكنولوجية أثار كبرية على املؤسسات، فهي قادرة على أن تغري أي شيء، وكل شيء، 
) أساليب تصميم السلع واملنتجات(تطور طرق وأساليب اإلنتاج وتظهر هذه التكنولوجيا يف

.والفحوص واالختبارات وذلك وفقا ملتطلبات املستهلكني

.39ص م،2006، 2ط،عمان األردن، ، دار وائل للنشرمفاهيم وتطبيقات:  إدارة الجودة الشاملةحمفوظ امحد جودة، - 34
.339،ص م 2001، الدار اجلامعية، مصر،السلوك اإلنساني في المنظماتصالح الدين حممد الباقي ، - 35
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، )36(حيث بفضلها استطاع اإلنسان اختصار الوقت بني اإلنتاج واالستخدام إىل أقل حد ممكن
االنرتنت، حيث وأصبح االتصال واحلصول على املعلومات يتم بكل سهولة، وذلك عرب شبكة 

أصبحت هذه األخرية تستخدم ألغراض عديدة كاإلشهار بالسلع واملنتجات، التجارة اإللكرتونية، 
.الصفقات التجارية

:عوامل اقتصادية:رابعاً 
:تعترب التحوالت االقتصادية من أهم العوامل الداعية للتغيري ومن بني أمهها

،أي التحول من النظام )37(سوق احلر واخلصخصة التحول من االقتصاد املركزي املوجه إىل ال- 
.االشرتاكي إىل النظام الرأمسايل

.وهو ما يفرض وجود منافسة حادة بني املؤسسات احمللية و الدولية)38(تغيري األسواق العاملية - 
باإلضافة إىل )تكتل جنوب شرق آسيا، االحتاد األوريب(ظهور التكتالت االقتصادية العاملية - 

حترير التجارة العاملية وهذه التحوالت أدت إىل وجود صراعات بني املؤسسات االقتصادية، 
.تتمثل يف املنافسة احلادة حول اكتساب حصص يف السوق

وقد عملت هذه التحوالت على تطوير آليات وأساليب العمل، حتسني اجلودة وكسب ثقة العمالء 
راع منافسة حادة بني املؤسسات، تؤدي بالبعض إىل خروجها من وإرضاءهم ويرتتب على هذا الص

األسواق وفشلها وذلك إن مل تستطع مواجهة املنافسة وتطبيق أحد أساليب اإلدارية احلديثة  
.أو إدارة اجلودة الشاملة9000أيزوكمواصفات 

.عوامل عالمية:خامساً 
ز يف عملية التغيري من أمهها ظاهرة العوملة شهدت اآلونة األخرية حتوالت جذرية كان هلا األثر البار 

.اليت تشكل صلب التحديات للمؤسسات االقتصادية

الناشر بيمكو، الطبعة األوىل : بني النظرية و التطبيق، مصر9000الجودة الكلية الشاملة و اإليزوحممد رضا شندي، -36
.25، ص 1996،

.27،ص ،املرجع السابق9000األيزوالجودة الكلية الشاملة و حممدرضا شندي، - 37
.283منظور كلي ، مرجع سبق ذكره، ص: املنظماتإدارة حسني حرمي، - 38



34

إىل جانب العوامل السابقة هناك عوامل أخرى ناجتة من بيئة نشاط املؤسسة وقد تكون أحد 
.)39(العوامل الداعية للتغيري و منها 

:الموردون-1
احتياجات املؤسسة من مواد أولية، وعليه فهم سبب يف ويلعبون دورا مهما وذلك من خالل تغطية 

التغيري من خالل زيادة أو ختفيض األسعار أو تقدمي مواد أولية رديئة وهذا ما يؤدي باملؤسسة إىل 
.اختاذ اإلجراءات

: المستهلكون-2
ا يف التغيري وذلك عند إحجامه عن استهالك سلعة ما ملؤسسة معينة سببً أيضاً يعترب املستهلك 

وحتوله إىل استهالك سلعة أخرى بديلة من مؤسسة أخرى تفي مبتطلباته، لذا فعلى أي تنظيم دراسة 
.رغبات وميوالت املستهلكني

:المنافسون-3
.يقدمون سلعا جديدةو

-:سباب التغييرأ-2

مما الشك فيه أن ظاهرة النمو والتغيري حالة طبيعية تالزم املنظمات الراغبة يف االستمرار، وأن حالة 
الضمور واالضمحالل واملوت البطيء ال تكون إال للمنظمة اليت ال تستطيع أن تواكب متطلبات 

نمو والتطور والتغيري، النمو والتغيري، ولعل الواقع املعاصر للمنظمات اإلنسانية يؤكد باستمرار أمهية ال
) بيئية (القوى الداخلية، والقوى اخلارجية : وميكن القول بأن هذه الظاهرة تعود لسببني رئيسيني، مها

40.

):Internal Forces(القوى والمسببات الداخلية -أوًال 

.319، ص م1998، اإلسكندرية،  الدار اجلامعية، مدخل معاصر في مبادئ اإلدارة، علي شريف وحممد سلطان- 39
.185، صم2002،، عمان، دار صفا للنشر والتوزيع1، طالسلوك التنظيمي،محود، خضري كاظم 40-
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وهي القوى واملسببات الناشئة من داخل املنظمة بسبب عمليات املنظمة والعاملني فيها 
:وغريها ، ومن بني هذه القوى واملسببات 

وزمالؤه أنه من املمكن أن تعزى القوى الداخلية للتغيري إىل العمليات ) Ivancevich(يرى 
اختاذ القرارات، االتصاالت، العالقات بني األفراد، أما القوى واملسببات : وتشمل العمليات. والناس

.زدياد نسبة الدوران الوظيفي  وغريهاالناشئة عن الناس فتتضمن تدين املعنويات وا

) External Forces(القوى والمسببات الخارجية : ثانًيا

إن القوى واملسببات الناشئة من خارج املنظمة تلعب دورًا أكرب بكثري من القوى الداخلية فيما يتعلق 
والباعث الرئيسي هلذا بالتغيري املنظمي، ويرى كثريون أن القوى واملسببات اخلارجية هي الدافع 

التغيري، وذلك أمر طبيعي نظًرا للتغيريات املتسارعة والكبرية يف املتغريات البيئية اخلارجية للمنظمات، 
.41ومن هنا وجد الكتاب والباحثون اهتماًما زائًدا هلذه القوى واملسببات

:وميكن إجياز أهم هذه املسببات فيما يلي 
:واالقتصاديةالمتغيرات السياسية .1

حيثتستدعيهذهالتغريات،سواءًكانتسلبيةأوإجيابيةأنتقوماملنظماتالعاملةبالتكيفوخلقالتوازنفيإطارأنشطتهام
عاملستجداتالسياسيةواالقتصادية،وفيحالعدمقدرةاملنظمةعلىاملالءمةمعهذهالتغريات، فإن 

.اءواالستمرار
:المتغيرات االجتماعية والثقافية الحضارية.2

حيثتتطلباملستجداتاحلاصلةفيالبنيةالرتكيبيةللعالقاتاالجتماعيةوالتطوراتوغريهامنالظواهراالجتماعيةبأنتقوم
املنظماتباالستجابةالواعيةواملستمرة،لتلكاملتغرياتبهدفاملالءمةواالنسجاموعدخملقاالنفصاملعرىالعالقاتالقائ

.مة،وذلكبإجراءالتغرياتوالتطويراتفيأنشطتهاالتنظيميةواإلدارية
:واألنظمةوالتشريعاتالقوانينالتغيراتفي.3

.366ص ،حرمي ، مرجع سابق- 41
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تستجيبكافةاملنظماتالعاملةملختلفالتغرياتاحلاصلةفيالقوانني،واألنظمة،والتشريعاتالتيتصدرهااحلكومات،أو 
املوازنةالدائمةفيالركونالعتمادهذهالتشر ،

.وهذامايستدعيالتغريوالتطويرالدائمفيهذاالشأن.يعاتكدالئلعملتقتديبهاملنظماتاملختلفة
:التغيرات التكنولوجية.4

تشغيليةوزيادةاإلنتاجيةوحتسينالنوعية،وتعدظاهرةالتطوراتالتكنولوجيةاملعاصرةمنأكثروأبرزاملوضفيالكفاءةال
ستلزماتالتغرييةللمنظماتفيالوقتاحلاضر، 

.
.التغيراتفيأذواقوحاجاتالمستهلكين.5

يالتغيري،كما أن رغبةاملنظماتفيإشباعهذهاحلاجاتوالتطلعاتيكون إحناجاتوتطلعاتاملستهلكينالدائمة ه
.

ويعتربهذامنأبرزالعوامالخلارجيةفيالتغيري،إذإنالنمواالستهالكيوالرغبةالدائمةفياحلصولعلىصيغمختلفةفيإشبا
السيماإذااجتهتبشكلدائمالعتمادسباللتطورو 

. 42اتاملتناميةلديهم
- :استراتيجيات التغيير-3

.تصاديةواالجتماعيةوالتكنولوجيةوالسياسيةوالثقافيةاالق

-:، ومن أبرز االسرتاتيجيات املتعلقة بالتغيري

.186-185مرجع سابق ،ص محود، - 42
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: Unilateralالتيتعتمدعلىطرفواحداالسرتاتيجية.1
: علىدورالشخصفيموقعالسلطةإلحداثالتغيري،وقدتتخذاألشكاالآلتيةاالسرتاتيجيةوتؤكدهذه

.إصدارقانون،أومرسوم،أوقرار،أواالستبدال،أوالتعديالهليكاللتنظيمي
: فيصورتنياالسرتاتيجياتوتستخدمهذه: sharing powerالقوةاملشاركةفياسرتاتيجية.2

.، وحالملشكالتبواسطةاجلماعة) باملشاركة(اختاذالقرارامتنقبالجلماعة
: Declarative authorityالسلطةاملفوضةاسرتاتيجية.3

تعهدمسؤوليةتعريفاملشكالتومعاجلتهاللجماعةعنطريقدراسةاحلالة االسرتاتيجياتوفيهذه
.43حيثالرتكيزعلىالعالقاتبيناألفرادوتدريباجلماعة،

التنظيميمقاومة التغيير مفهوم : المطلب الثاني

تمهيد-1

إن عملية التغيري تتوقف بدرجة أوىل على قابلية وتعاون األفراد إلحداث التغيري، حيث يعترب 
الفرد يف املؤسسة العنصر األساسي يف عملية التغيري، لذا  فهم قد يقاومون التغيري املراد إحداثه، 

لنية مباشرة  سواء من حيث نوعه، حجمه، توقيته، أو طريقة إدخاله، وقد تكون هذه املقاومة ع

.355ص،مرجع سابق حرمي -43
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كتشكيل نقابات معارضة، أو كإحجامهم عن العمل، وعليه فهم يعارضون فكرة التغيري صراحة، 
أو خفية، وتكون بطرق ة

.)44(عديدة كالتغيبات وخلق األعذار  والتماطل يف األداء الوظيفي وارتكاب األخطاء

-:طرق مواجهة التغيير-2

:الفوائد احملتملة ملقاومة التغيريناسب أن يتم عرض قبل يتم التطرق لطرق مواجهة التغيري من امل

1
.

-الصعوبات- أن تساعد على اكتشاف بعض جماالت ومواطن املشكالتـ مقاومة التغيري ميكن2
.اليت حيتمل أن يسببها التغيري

ـ املقاومة تزود اإلدارة باملعلومات حول حدة وشدة مشاعر األفراد بشأن قضية معينة، كما توفر 3
عن التغيري متنفسًا لألفراد للتعبري عن مشاعرهم ،وميكن أن تشجع األفراد على التفكري والتحدث 

.45بصورة اكرب حىت يتفهموه بصورة أكرب

:عادة ما يواجه التغيري بإحدى الطرق التالية أما احلديث عن طرق مقاومة التغيري ف
: طريقة مقاومة التغيير.1

:من األسباب الشائعة ملقاومة التغيري ما يلي

1. :
حيثيمياللناسعادةإلىحباحملافظةعلى

.أوضاعجديدةغريمألوفة

.218-217، مرجع سابق ،ص اسرتاتيجيات التغيريسعيد يس عمر، - 44
.24بدون سنة ودار النشر، ص ،، رسالة ماجستري مقدمة لكلية االقتصاد جامعة دمشقإدارة التغييرإمساعيل صفر، 45-
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تدلنظرياتالتعلماملختلفةعلىأنالفرديكونذا : العادات.2

.
: سوءاإلدراك.3

عدمالقدرةعلىإدراكنواحيالضعفوالقصورفيالوضعاحلايل،وكذلكعدمالقدرةعلىإدراكجوانبالقوةومزاياال
.وضعاجلديديشكلعائًقاكبريًافيوجهالتغيري

- أحيانًا-ترتبطمصاحلالفرد: املصاحلاملكتسبة.4
وتعديلعليه،ألنذلكيعنيخسارةشخصيةهلكضياعنفوذارتباطًاوثيًقابالوضعالقائم،مماجيعلهيقاومأيتغيريأ

.ه،أومركزه،أوإحلاقخسارةمالية،أومعنويةبه
- أحيانًا–تنشأمقاومةالتغيري: االنتمائيةاخلارجية.5

.46عندمايشعرالفردأواجلماعةأنتقاليدومعايريمجاعةصديقةمهددةبسببالتغيرياجلديداملفاجئ
- غالًبا–حيث: نقصالفهمأوالثقة.6

قدتبدوعمليةالتغيريللعا،مااليفهماألفراداهلدف

.47بعدأنتبدأبشكلخفيأوالألمر
: ثقافةاملنظمةاحملافظة.7

قدتكونبعضمفرداتالثقافةالتنظيميةأوطابعهاا
48.

- :وهناك عدد من العوامل اليت تزيد من مقاومة التغيري، ميكن حصرها يف النقاط التالية

.356صالعميان، حممود سلمان ،مرجع سابق -46
.431ص ، صاحل مهدي حمسن و الغاليب، طاهر حمسن منصور، مرجع سابق ، العامري- 47
.432املرجع السابق ص العامريوالغاليب،-48
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وهنا يكون مثريًا للمعارضة،: فرض التغيري على األفراد واجلماعات-أ

.التغيري كأنه يعمل لصاحلهم

حيث يعمد إىل إثارة الشكوك يف نوايا : التنظيم غري الرمسي ودوره املهم يف تقوية املقاومة للتغيري-ب
.السلبية املرتتبة على التغيريوإبراز االحتماالت اإلدارة 

تشكل رأي مجاعي ضد التغيري، حيث إن املقاومة اجلماعية للتغيري أقوى من مقاومة األفراد، -ج
.49ألن تأثري التغيري على اجلماعات أكرب من تأثريه على األفراد

: طريقة اتباع التغيير.2
ليهمأوإذاتوقعواأنفيهفائدةهلمو 

.مهيتبعونالتغيريعادةدونأنيؤثروافيهبشكلملموس
:طريقة قيادة التغيير .3

وق
.50درةأفضلفيقراءةاملستقبلواالستفادةمنمستجداته

)الجدول 1 51التغييرطرقمعالجةمقاومة: (

االسترا
تیجیة

االستراتیجیمثالعلى
ة

العيوبحاالتاالستعمال

االتصا
ل

مثالملناقشاتاملباشرةأوا
.عدداألفرادكبريالتحليالخلاطئللمعلوماتغيريأو ملذكرات،التقارير،

.114: العطيات، مرجع سابق -49
.70-69ص : قالعتييب،مرجع ساب- 50

51- Steven L-
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املنشورةحواللتغيري.أوالعرضاجلماعي

التدري
ب

تعليمالعمالطرقومهارا
جتديدةللعمل

.ضمنالفريق

تستعملعندماتدركاإلدارةأنالعمالالميلكونا
خلربةالكافية

.إلحداثالتغيري
.تستغرقوقتطويلوتكلفةمعتربة

اشراك 
العامل
ين

إشراكالعمالفياختاذ
.القرارحواللتغيري

تستعملعندمايكونتطبيق
التغيريحيتاجإلىعددكبريمنالعماملن،أوإذاكانإ

شراك
.العماليطورمنعمليةالتغيري

إضافةإلىاستغراقوقتأطولقديكونإشراكا
لعمالاليتوافقمعمتطلباتالتغيري

.وبالتاليالحيدثالتغيري

ارة إد
الضغو 
ط

العمال عقدجلسامتع
األموراليتةملعرف

.تزعجهمحواللتغيري

السابقةاالسرتاتيجياتتستخدمعندماالتفيد
فيالتقليل

.العمالتاضطرابامن

تستغرقوقتطويلوتكلفةأكرب،إضافةإلىأن
بعض 
.االسرتاتيجيةالتفيدمعهمهذهلالعما

التفاو 
ض

مثلتقدميبعضاحلوافزوم
ساومات،معالتعهد

.بعدمإعاقةالتغيري

تظهراملقاعندماالاالسرتاتيجيةتستعملهذه
ومةمنطرفقوي،أوعندماتريداملؤسسة

.إحداثتغيرياتسريعة

إضافةإلىالتكلفةالعاليةوالوقتالطويل،ف
تسعىللتفاوضمنكاألطرافقدجتعل

.أجالالمتثال

االكراه
مثاللتهديدبالفصل،أو 

احلرمان،الرتقية،أو
.التقييمالسيئلألداء

كبريةللتغيةتستعملعندماتكوناإلدارةمتلكقو 
ير،أوعندماتريد

.املؤسسةإحداثتغيرياتسريعة
فض،ألناألفراد

.مكرهينوغريراضني
ضها ومنها هذه بينما هناك طرق أخرى ملقاومة التغيري من حيث التصميم واخلطوات لبأس بعر 

يؤكد وجود ا إىل أسباب مقاومة التغيري، وهذا حتماتطرقنا سابقً اخلطوات املوضحة فيما بعد ،وقد 
. للحد والتخفيف من مقاومة التغيري، وتسهيل عملية إحداث التغيريواسرتاتيجياتطرق 
المشاركة: أوالً 

العاملني يف التخطيط للتغري أحسن طريقة ومناقشتها وتقدمي التحفظات وشرحها، كما تعترب مشاركة 
إلزالة الغموض وااللتباس يف نوايا املسؤولني وهذا ما يشعرهم مبسؤوليتهم يف التنظيم، وهذا ما يؤدي 

.52إىل تسهيل إحداث التغيري واحلد من املقاومة
التدريب: ثانياً 

.123، ص م1996ديوان املطبوعات اجلامعية ، ،اجلزائر، علم النفس التنظيمي ، بوفلجة غيات52-
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وتنفيذه وإجناحه، فهو عبارة عن يعترب التدريب من أهم العوامل اليت تساعد على قبول التغيري 
.53إدخال تعديالت يف سلوك األفراد أو يف مفهوم معني أو مواقف أو معلومات أو مهارات

استخدام الحوافز االقتصادية:ثالثاً 
ملواجهة مقاومة التغيري وجعل األفراد داخل املؤسسة يقبلونه فعلى اإلدارة استخدام نظام احلوافز سواء 

األجور وتقدمي مكافآت، أو املعنوية وذلك بتحسني الوظيفة كالرتقية وغريها من املادية كزيادة يف
.)54(احلوافز

االتصال:ارابعً 
وذلك بتوفري املعلومات الكاملة والصحيحة عن التغيري من حيث طريقة تطبيقه، توقيت إدخاله 

.) 55(وبالتايل تفادي املقاومة 
استخدام التهديد بالعقاب: خامساً 

أحيانا على استخدام القوة والتهديد على من يعارضون التغيري وذلك حىت جتربهم ةقد جترب اإلدار 
.على تنفيذه

كما أن أشكال وصور مقاومة التغيري ليست كلها سيئة، حيث أنه ميكن للمقاومة املعقولة حتقيق 
بعض الفوائد، كاكتشاف نقاط ضعف يف برامج التغيري، وبعض املصاعب اليت تواجه تنفيذ 

،)56(التغيري

.الالزمة بشكل سليم قبل تطور وتفاقم املشاكل
-:واجلدول التايل يوضح طرق خفض مقاومة التغيري يف املنظمة بعدة وسائل كما هي موضحة

.)  www.ngoce.org(مركز التمييز للمنظمات غري احلكومية، -53
، م 2004دار املريخ للنشر ،، السعوديةإدارة أنشطة االبتكار و التغيير دليل انتقادي للمنظماتحممود حسن حسين، -54
.  305ص 
.326، مرجع سبق ذكره ، صاإلدارة المعاصرةعلي الشريف ، - 55
.46بق ذكره، ص امفاهيم وتطبيقات، مرجع س: إدارة الجودة الشاملةحمفوظ امحد جودة، - 56
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:57مداخل خفض مقاومة التغییر: 02جدول رقم 

اآلثارالمزاياالموقف الذي يستخدم فيهالمرحلةت

1
.االتصال لإلقناع

للمستهدفني رحيث ال تتواف
بالتغيري املعلومات الدقيقة على 

.أهداف و نتائج التغيري

مىت مت اإلقناع سيساعد 
.يف تنفيذ التغيريداألفرا

قد يتطلب األمر وقتا طويال 
إذا زاد عدد األفراد 

.بالتغيرياملستهدفني 
2

املشاركة يف إدارة ويف 
.صياغة خطط التغيري

حيث ال تتوفر ملخططي التغيري  
كافة املعلومات الالزمة لتصميمه 
حيث يكون لآلخرين قوة 

.ملحوظة للمقاومة

سيلتزم املشاركون بتنفيذ 
التغيري وسيقدمون ما 
لديهم من معلومات 
متصلة به لتتكامل معه 

.وتنصب يف خطة التغيري

األمر وقتا يستغرقميكن أن 
طويال إذا ضغط املشاركون 

.لتصميم تغيري غري مناسب

3
الوعد بالدعم  و 

.املساعدة

حيث خيشى املستهدفون بالتغيري 
من عدم القدرة على التكيف مع 

.متطلباته

مىت اطمأن املستهدفون 
بالتغيري إىل جدية الوعد 
وكفاية الدعم تتالشى أو 

.تقل مقاومتهم

ل احلصول على سيسه
جتاوب سريع مع برنامج 

.التغيري

4

التفاوض
حيث سيخسر أفراد أو جمموعة 
ويكون له قوة ملحوظة 

.للمقاومة

قد يسهل جتنب مقاومة 
.ذات شأن

قد يكون ذلك مكلفا إن 
ضغط املستهدف أو 
املستهدفون بالتغيري 
للمقاومة، طلب مقابل 
للموافقة على التغيري أو 

.تسيريه
5

إن تعذر استخدام مداخل أخرى املناورة
.وكانت مكلفة للغاية

قد يكون حال سريعا و 
غري مكلف نسبيا إزاء 

.مشكالت املقاومة

قد ِيؤدي ملشكالت 
إذا أحس األفراد ةمستقبلي

.مستهدفني باملناورة
االلتزام الضمين       أو 6

الصريح
حتمية حيث تكون سرعة التغيري 

أو ضرورية، أو تكون ملخططي 
حل سريع و ميكن أن 

.يتغلب على صور املقاومة
قد ميثل خماطرة أن ترك 
األفراد حانقني على خمطط 

جملة رؤية مستقبلية ودليل عمل املنظمات العربية، مقال منشور يف -مصطفى أمحد سيد، إدارة التغيري يف مواجهة التحديات-57
.43، ص1994أفريل-57/58العدد) اإلمارات العربية املتحدة(آفاق اقتصادية 
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.التغيري.التغيري قوة ملحوظة
7

حيث يكون الرافض ذا مركز النقل ، الفصل و التعيني
.تنظيمي مؤثر ويرفض االلتزام

التخلص من مقاومة مؤثرة 
.مقاومني آخرينوردع 

قد تظهر اإلدارة مبظهر 
و قد تفقد  ياستبداد

.ةكفاءات بشرية مؤثر 
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عملية التغيير ودور المدراء فيها : المبحث الثالث 
:تمهيد 

، يبقــى تنفيــذ خمطــط التغيــري، وعنــد التنفيــذ جيــب الرتكيــز يف املباحــث الســابقة بعــد املــرور بكــل مــا ســبق
األفـراد يف املنظمـة، مـن أجـل التفاعـل وتبـادل املعلومـات بـني مسـريي التغيـري على االتصـال بـني خمتلـف 

ومـــن جهـــة أخرى،جيـــب علـــى املســـريين أن،وذلـــك كلـــه يســـاهم بشـــكل كبـــري يف إجنـــاح عمليـــة التغيـــري
يســتمعوا لشــكاوي ال

تســاعد املســريين علــى مالحظــة النقــائص يف خمطــط التغيــري، ونقــاط الضــعف فيــه، وتــداركها يف الوقــت 
املالئم، كما جيب الرتكيز علـى االتصـال، توزيـع املسـؤوليات علـى كـل املعنيـني بـالتغيري سـواء مـديرين أو 

تغيــري ثقافــة املنظمــة، ومــا ســيتم تغيــريه هنــا أيضــاً كمــا يــدخل ضــمن مرحلــة التنفيــذ . بني أو عــاملنيمــراق
ات األفراد، احمليط الداخلي للمنظمة ماديـا مثـل إحـداث تغيـري يف املكاتـب، أو تغيـري معنـوي يهو سلوك

اعتمـــاد نشـــر النتـــائج والنجاحـــاتأيضـــاً مثـــل تغيـــري نظـــام املكافئـــات بربطـــه بـــاألداء، و 
.58التحفيز والتشجيع

ال يكفــي التخطــيط لعمليــة التغيــري وتنفيــذها فقــط للوصــول لألهــداف املرجــوة منــه، إمنــا جيــب أن و 
ـــدقيق للمشـــروع، أيضـــاً تُتبـــع هـــذه اخلطـــوات باملتابعـــة واملراقبـــة والتحســـني املســـتمر و  ـــالتقييم املتتـــايل وال ب

ورضــا األفــراد العــاملني  باملنظمــة وكــذلك رضــا شــاملة معرفــة مـدى واالسـتعانة مبقــاييس عديــدة للتقيــيم، 
العمالء، مث القيام بعملية املقارنة بني ما خطط له وما بني ما حقق فعـال واسـتخراج االحنرافـات وإجـراء 

..59التعديالت الالزمة

ـــايير ســـامية مـــوزاوي، -58 ـــة تســـيير المـــوارد البشـــرية ضـــمن مع ـــزومكان ، مـــذكرة ماجســـتري يف العلـــوم وإدارة الجـــودة الشـــاملةاألي
-2003اجلزائـر، -وعلـوم التسـيري، جامعـة اجلزائـر، اجلزائـراالقتصادية، فرع إدارة األعمال، قسم علوم التسـيري، كليـة العلـوم االقتصـادية 

.20، ص2004
، ورقـة مقدمـة األعمـال ضـرورة حتميـة لمواجهـة المتغيـرات العالميـةالتغيير في منظمات ، شريفي مسعودةخملويف عبد السالم و -59

.12صم، 2001مللتقى دويل حول االبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة ،جامعة حلب سوريا،
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مجاالت التغيير في المنظمة : المطلب األول 
إن جمـاالت التغيــري حظيــت بكثــري مــن الدراســات واألحبــاث مــن قبــل املهتمــني مبجــال التغيــري التنظيمــي 
وذلــك ألمهيتهــا، ويتطــرق التغيــري لعــدة حمــاالت خمتلفــة يف املنظمــة، كمــا أنــه قــد يشــمل أكثــر مــن جمــال 

سـتعرض الباحـثيوسـوف واحد يف الوقـت نفسـه،
-:مداخل التغيري التنظيمي وهيأيضاً وتسمى جماالت التغيري 

:الوظيفيالمدخل-أوال

ويهـتم بفلسـفة ورسـالة وأهـداف واســرتاتيجية املنظمـة، ويقصـد بالفلسـفة مـا تتمتــع بـه املنظمـة مـن قــيم 
،  لعــاملني فيهــاعامــة هلــا خصوصــيتها ومتيزهــا عــن غريهــا مــن املنشــآت األخــرى، ومتثــل ثوابتهــا وحركــة ا

كمـــا ميكـــن أن يكـــون باســـتحداث أعمـــال جديـــدة أو تـــرك أعمـــال قائمـــة أو تغيـــري يف أداء األعمـــال 

التغيـــــري هــــو التطــــور يف أذواق ورغبــــات أفــــراد ااملنتهجة مــــن قبــــل املنظمــــة ،ومصــــدر هــــذاالســــرتاتيجية
)60(:-

:تغيير فلسفة ورسالة المنظمة-1

إمــا كنتيجــة لتغيــري الرســالة واألهــداف واالســرتاتيجيات، أو إن تغيــري فلســفة املنظمــة يكــون ضــرورياً 
ـــع املـــوارد وترشـــيد اســـتخدامها مبـــا يســـهم يف حتســـني بلـــوغ أهـــداف  بشـــكل مســـتقل، وهـــو إعـــادة تطوي
جديــــدة وختفــــيض التكلفــــة أو حتســــني اجلــــودة أو زيــــادة اإلنتاجيــــة، وتتنــــاول الرســــالة الغــــرض الرئيســــي 

ميكـــن للمؤسســـة ، حيـــث أن تغيـــري هـــذه الرســـا
ا يتعـني معهـا إلغـاء أو حتجـيم نشـاط أو أكثـر، أمـا استغالهلا بإضـافة نشـاط جديـد، أو قـد تفـرض قيـودً 

ـــيت متّكـــ األهـــداف فهـــي الوســـيلة ال

.257ص م،2001،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ، القاهرةتطور الفكر التنظيميعلي السلمي، - 60
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ـــــ ـــــه تغي ريات تابعـــــة يف األهـــــداف املتفرعـــــة عـــــن الرســـــالة واملرتمجـــــة هلـــــا، ومـــــن مث يف الرســـــالة يرتتـــــب علي
.)61(االسرتاتيجيات باعتبارها مناهج تتبع لتحقيق األهداف

: واالستراتيجياتتغيير األهداف -2

املطبقــــة لتحقيــــق تلــــك االســــرتاتيجياتتقــــوم بعــــض املنظمــــات بــــإجراء تعــــديالت يف أهــــدافها ويف 
االسـرتاتيجيةاألهداف اسـتجابة لتغـريات البيئـة احمليطـة، وقـد حيـدث هـذا التغـري يف جانـب مـن اجلوانـب 

التمــــايز، أو (أو تغــــري أهــــدافها العامــــة للمنافســــة مثــــلاالســــرتاتيجيةفقـــد تقــــوم املنظمــــة بتغــــري أهــــدافها 
مـــن توســـع إىل انكمـــاش، وإذا كانـــت اســـرت ، أو حـــىت تغيـــري )الرتكيـــز، أو القيـــادة يف التكـــاليف

املنظمة مكونة من توليفة من وحدات األعمال، فإنـه ميكـن أن تغـري مـن توليفـة هـذه الوحـدات، وذلـك 
من خـالل ضـم أو بيـع بعـض الوحـدات، ومثـال ذلـك أن تقـرر املنظمـة الـدخول مـع مؤسسـة أخـرى يف 

.)62(دوليةنوع من االستثمار املشرتك أو تتجه إىل األسواق ال

:)تغيير األفراد( المدخل اإلنساني-اثانيً 

ـــد إحـــداث التغيـــري مـــن خـــالل األفـــراد القـــائمني بالعمـــل علـــى رّكـــ ز الكثـــري مـــن الكتـــاب والبـــاحثني عن
-:ناحيتني أساسيتني مها

.من خالل االستغناء عن بعض العاملني أو إحالل غريهم حملهم: التغيير المادي لألفراد-1

وذلـــك بـــالرتكيز علـــى رفـــع املهـــارات وتنميـــة القـــدرات أو تعـــديل أمنـــاط : التغييـــر النـــوعي لألفـــراد-2
.السلوك من خالل نظم التدريب أو تطبيق قواعد املكافآت واجلزاءات التنظيمية

.480-472م، ص2000الداراجلامعية،اإلسكندرية،مصر،،رؤيةمعاصرة،إدارةالسلوكالتنظيميأمحدسيدمصطفىاهلواري،- 61
.318، ص م2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، مبادئاإلدارة،وآخرون،فريد الصحنحممد- 62
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ز علــى النــواحي اإلنســانية عنــد إحــداث التغيــري التنظيمــي يف املنظمــة، وذلــك مــن ومــن البــاحثني مــن رّكــ
-:)63(دخال التغيري يف جمالني أساسيني مهاخالل إ

-:ويستخدم لذلك ثالث مداخل:المهارات واألداء-1

أي االستغناء عن العاملني احلـاليني واسـتبداهلم بـأفراد أكثـر كفـاءة وإنتاجيـة، إال أن هـذا :اإلحالل-أ
.اإلحالل يصعب تطبيقه

.مبعىن وضع شروط ومعايري جديدة الختيار العاملني اجلدد:التحديث التدريجي للعاملين-ب

: تدريب العاملين-ج
.

:االتجاهات واإلدراك والسلوكيات والتوقعات-2

املنظمــة ثقافــة واإلدراك والتوقعــات، كمــا ميكــن تغيــريوذلــك بــأن يــتم التغيــري مــن خــالل االجتاهــات 
)64.(.

:المدخل الهيكلي-اثالثً 

اهليكــل وهــو ذلــك املــدخل الــذي يعمــل علــى إحــداث التغيــري مــن خــالل إجــراء تعــديل وتغيــري يف 
الواضــح ملكونــات املنظمــة، ومــا اإلطــار املؤســس : ف اهليكــل التنظيمــي بأنــه التنظيمــي للمنظمــة، ويُعــر 

تضمه من األقسام والفروع اليت تتبعها، واحملدد للمستويات اليت تتدرج عليها، ولالتصـاالت الـيت ينبغـي 

.130، ص، املرجع السابقاإلدارة المعاصرة،علي شريف- 63
- إدارةالتغيير،صالحالديندسوقي-64

،موقعاالحتادالدوليلالتصاالتصفحةمطلععليهابتاريخبمنشأةاالتصاالتنموذجمقترحلدورإدارةالمواردالبشرية
05/01/2007،www.ituarabic.org/11thhrmeeting/ doc10.ppt.
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لتكـــوين التنظيمـــي، التفـــويض، تصـــميم العمـــل والتخصـــص، ا(ويتكـــون اهليكـــل التنظيمـــي مـــن .)65(هلـــا
ـــات )نطـــاق اإلدارة، التنفيـــذيون واالستشـــاريون ، ومـــن مث فـــإن أي تغيـــري يف أحـــد أو بعـــض هـــذه املكون

يــدخل يف جمــال التغيــري اهليكلــي أو البنــائي، مــع مالحظــة أنــه مــن الصــعوبة حتديــد العناصــر أو املتغــريات 
جـأ إىل إحـداث تغيـري شـامل يف بنائهـا التنظيمـي  

، أي إعــــادة كــــل مكونــــات التنظــــيم )66("إعــــادة التنظــــيم"كلــــه ويطلــــق علــــى هــــذه العمليــــة اصــــطالح 
والتكوين التنظيمي والكشف عن أي خلل موجود مث إعادة البناء مرة أخرى على أسـاس أكثـر مالئمـة 

.لألهداف والتطوير والبيئة احمليطة باملنظمة حبيث

ويــــرى كثــــري مــــن الكتــــاب أن عمليــــة التغيــــري يف اهليكــــل التنظيمــــي قــــد تــــتم مــــن خــــالل إعــــادة توزيــــع 
االختصاصــات وجتميــع الوظــائف، وإعــادة تصــميم طـــرق االتصــال وقنــوات تــدفق الســلطة واملســـؤولية، 
باإلضافة إىل اسـتحداث وحـدات تنظيميـة أو اسـتبعاد أخـرى، ومـا يرتتـب علـى ذلـك مـن تعـديالت يف 

ر التنظــيم األخــرى مــن أفــراد وسياســات وإمكانيــات ونظــم وإجراءات،ومــع ســرعة التغيــري واحلاجــة عناصــ
املســــتمرة للتــــأقلم مــــع املتغــــريات اجلديــــدة وغــــري املتوقعــــة، فــــإن الكثــــري مــــن البــــاحثني يــــرون أن للهياكــــل 

ســيق والتعــاون التنظيميــة تتميــز بالوقتيــة وكثــرة اللجــان أو جمموعــات العمــل الــيت حتتــاج إىل قــدر مــن التن
مـن العمـل بصـورة بـدالً ) عضـوي(

.)67(روتينية خالية من التفكري

:المدخل التكنولوجي-ارابعً 

وهو املدخل الذي يتم الرتكيز فيه إلحداث التغيري على إعادة تركيب وتدفق العمل وعلـى أمنـاط 
اليبه وطرقـــــه، أو علـــــى الوســـــائل املســـــتخدمة يف أداء العمـــــل، أو إدخـــــال معـــــدات وأدوات العمـــــل وأســـــ

التطوير التنظيمي، مطابع دار الشرق، الدوحة، قطر،،التقليد واملعاصرةالتنظيم اإلداري الحكومي بين ، الكبيسيعامر-65
.19صم1998

.329علي الشريف، مرجع سابق، ص- 66
، دار النوابغ المفاهيم والنظريات والتطبيقات–السلوك التنظيمي ، عبد اهللا عبد الغين الطجم والسواط طلق عوض اهللا-67

.58، ص1995للنشر والتوزيع، جده، السعودية، 



50

ـــداع معـــدات  ـــري ابت ـــدة يف العمـــل، كمـــا أن العوامـــل التنافســـية فرضـــت علـــى وكـــالء التغي وأســـاليب جدي
وال شك املنافسة، ووسائل وأساليب عمل جديدة متكنهم من إحراز السبق على غريهم من املنظمات 

للتكنولوجيــا دور مهــم ومــؤثر يف فعاليــة املنظمــة، وهنــاك اجتاهــان ميكــن التعــرف عليهمــا بصــفة عامــة أن 
:)68(من الدراسات والكتابات املهتمة بالتكنولوجيا واملنظمات ومها

.وهو ذلك الذي يهتم بأثر التكنولوجيا يف سلوك واجتاهات العاملني: االتجاه األول

.فة أساسية على دراسة أثر التكنولوجيا على اهليكل التنظيمييهتم ويركز بص: االتجاه الثاني

اســـتخدام تقنيـــات حديثــــة بغـــرض زيـــادة اإلنتاجيــــة : ويأخـــذ التغيـــري التكنولــــوجي عـــدة أشـــكال أمههــــا
ا علـى نشـاط وخفض تكلفة الصـيانة وحتسـني جـودة اإلنتـاج، كمـا أن جمـال التكنولوجيـا مل يعـد مقصـورً 

ــــــــل يشــــــــمل النشــــــــاط اإل ــــــــاج ب ــــــــأجهزة الكومبيــــــــوتر اإلنت ــــــــة ب داري حيــــــــث مت اســــــــتبدال اآلالت الكاتب
.)69(الشخصية

: مدخل تغيير الترتيبات المادية-اخامسً 

ويشــــمل تغيــــري الرتتيبــــات املاديــــة، تغيــــري املســــافات والرتتيبــــات يف موقــــع العمــــل، كمــــا جيــــب أن يكــــون 
بعــني االعتبــار متطلبــات العمــل، ا عــن العشــوائية وأن تأخــذ اإلدارةالرتكيــب الــداخلي ملوقــع العمــل بعيــدً 

ومتطلبــات التفاعــل الرمســي واحلاجــات االجتماعيــة حينمــا يتخــذ القــرار حــول ترتيــب العمــل والتصــميم 
الــداخلي، فعلــى ســبيل املثــال ميكــن الــتخلص مــن اجلــدران والتقســيمات الداخليــة، وفــتح املكاتــب علــى 

ـــة بعضـــها فيصـــبح مـــن الســـهل علـــى العـــاملني االتصـــال مـــع بعضـــهم،ك ما ميكـــن لـــإلدارة أن تغـــري كمي
. وأسلوب اإلضاءة ودرجات احلرارة ومستويات الضوضاء باإلضافة إىل تغيري األثاث والديكور

:أهم جماالت التغيري التنظيمي، فإننا نستطيع استنتاج ما يليستعراضاوبعد 

، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، مدخل إسالمي مقارن،التغيير التنظيمي استراتيجية،حممد احملمدي املاضي-68
.49، صم2000

.330مرجع سابق، ص،علي الشريف- 69
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.األخرى-1

حماولــةرغــم -2
.

4 -

ومـدى ماألفراد

.)70(مقاومتهم له

.71مداخل التغيير التنظيمي): 4(الشكل رقم 

.19، ص 9000األيزوحتمية التغيري يف املؤسسة لتطبيق - 70
.330، صم1998، اإلسكندرية،  الدار اجلامعية، مدخل معاصر في مبادئ اإلدارة: علي شريف وحممد سلطان- 71
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)جون كوثرنموذج (دور المدراء في عملية التغيير : المطلب الثاني 
تمهيد-أوال 

هنالك العديد من البدائل واليت تبني من الذي يقوم بالتغيري التنظيمي وهيكأن تقوم اإلدارة العليا يف 
املؤسسة باالنفراد بسلطة التغيري، أو أن تعتمد على مستشار خارجي حيرك التغيري، أو أن تفوض 

كما أن هناك بديل آخر وهو إشراك مجيع ،من قبل اإلدارة العليا إىل مستويات دنياسلطة التغيري 
.72املستويات يف عملية التغيري

)73(من يقوم بالتغيير التنظيمي)5(شكل رقم

، التغيري وإدارتهاإلشراف على عملية هي املنظمةامللقاة على عاتق مدراء األساسيةإن أحد املهام 
وهو لتغيرياًلقائدهويعترب املديرفمنهم فاملدراء

ومن املتعارف ،مستمرةقيادية إدارية عمليةالتغيري فييدير ُمبِدعًاورياديًا يعترب منبينأمورأخرىو نقطة البدء ، 
التغيريحيبأنالأحدعليه يف كثري من املنظمات التقليدية

وألمهية دور اإلدارة العليا سوف يتم الرتكيز على دور املدراء يف عملية تنفيذ التغيري التنظيمي  وأن من متطلبات االشراف -72
.)القيادة االدارية( مع بني مصطلح املدير والقائد حتت مفهوم  على تنفيذ التغيري التنظيمي اتصاف املدير بصفة القيادة لذا سوف جيُ 

.423، صم2003الدار اجلامعية، ، الطبعة الثامنة، اجلزائرمدخل بناء المهارات، ،السلوك التنظيمي،أمحد ماهر- 73

درجة المشاركة

التفويض املشاركةاإلدارة العليا

دنياقصوى

من يقوم بالتغيير
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هويكتنف،فيعمالألشياءعةالروتينية املتبعلى الطرقتشويش
الشروعبها ستغربأنتفشل معظمرباجمإدارةالتغيريالتياليتمامل،

)74(.
فلسفة إلدارة املؤسسةتتضمن التدخل :اليت تعرف إدارة التغيري إن ذلك يقودنا إىل تعريف 

.75املرغوب مع هذا التغيري
مع بني املهارة و صال جتالتغيري فإّن املدير العصرّي جيب أن تتوّفر فيه جمموعة من اخلضرورات ول

عد الّرؤى وسط عامل ْحمفوف باملخاطر تصعب التكيف مع األحداث، والتمّيز ببالقوة والقدرة على
والتفاعل 

فما هو الّدور الذي يقوم به املدير إزاء هذه احلقائق اجلارفة؟،معها
لكّل تغيريقائد ذو رؤية خاّصة، ميلك من الّصفات ما هو مؤثر على وجدان و عواطف اجلماهري ف

القدرة على جْعل اجلماهري تْصغي اليه، و تعي ما يقول، و تتقّبله، و هو أيضاً احمليطة به و هو ميلك 
عباء و أميلك القدرة على حتريك اجلماهري و توجيهها، و ميلك القدرة على إقناع اجلماهري بتحمل

القائد مواصفاٍت خاصة، مواصفات متكاملة حىت املدير ومن هنا فإّن هلذا تكاليف التغيري املطلوب ،
.76أْن ُيدير عملية التغيري و أْن حيقق من خالهلا أهدافه و طموحاتهيستطيع 

يف عملية التغري بيد أن الباحث ارتضى الرتكيز على منوذج دور املدراءل وتوجد عدة مناذج تفصّ 
.، كمثال نظري ومبسط وشامل يعكس اهلدف من هذا املبحث77جون كوتر

.9ص سنة ودار النشر،، أحد املقاالت املنشورة من ضمن جمموعة مقاالت للمؤلفة ، بدون إدارة التغييررايف رينا ،- 74
وتطوير التنظيم االداري يف إلعدادمدخل تطبيقي ، المعاصرةالتنظيم االداري في المؤسسات مصطفى حممود أبوبكر، -75

.375ص، م2003الدار اجلامعية، ، املتخصصة، مصراملنشآت
.73ص م،2003دمشق سوريا، دار الرضا ، ،دارة التغييرإحمسن أمحد اخلضريي ،- 76
أقدم ، وهذه اجلامعة من ُجون ُكوتر ُأستاذ يف كلية هاْرفارد إلدارة األعمال وُمتخّصص يف َجمال القيادة يف األعمال- 77

موظف 411العامل، ومنخالل دراستهامليدانيةومقابلتهالشخصيةألكثرمنجامعات، وأحد أقدماجلامعات األمريكيةوأعرق
131وقياديينتمونل
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في إدارة التغيير جون كوترنموذج -ا ثانيً 
ففي غياب اإلدارة الّرشيدة قد خترج عملية حتويل م ، هرة التغيري أمر مُجون ُكوترأّن إداحيث يرى

عقباه، ومع ذلك فإّن قيادة التغيري تعّد أكرب التحديات ل عن الّسيطرة وهذا أمر ال ُحيمدوتغيري العم
تعصف بكل مصادر القصور لقيادة وحدها هي الّيت تستطيع أناليت تواجه معظم املؤّسسات، فا

ما يلزم من أفعال م الذين يْستطيعون دفع األفراد للقيام بكلاملنظمة، والقادة فقط هالذايت يف
ا تثبيت التغيري لقيادة وْحدها هي الّيت يتسّىن هلوإجراءات لتغيري الّسلوك بأّي طريقة من الطرق، وا

-:املبادئ األتيةتم ذلك من خالل، وي78سيخه يف الثقافة األساسّية للمنظمةسه وتر بغر 
:إيجادشعوربأنّالّتغييرضرورةملّحة-1

Establishing a sense of Urgency

يعّزز من ألنّه يرى ُكوتر أّن على قائد املؤّسسة أن ينجح يف خلق الشعور و االجواء اليت تؤدي للتغيري 
عة ديد وقد عدد كوتر تسأّي مشروع جسيلة املتاحة إلجناز املصداقّية و الثقة لَدى العاملني و هو الو 

.79مل على التخّلص منهاالوضع الرّاهن داخل املنظمة و الّيت جيب أن نععن لّرضا عوامل حتقق ا
بناء تحالف لقيادة مساعي التغيير-2

Creating the Guiding Coalition

التحّوالت الكربى تنسب غالبًا إىل كبار املْسئولني ،ومع ذلك ،ال يستطيع أحد مبفرده وضع إن
رؤية صحيحة، وتوصيلها إىل عدد كبري من الناس، ويذلل كل العقبات ، وحيققانتصارات يف األجل 

م انشاء فاخلطوات الثمان يف عملّية التغيري تستلز ،القصري، ويرسخ التغيري يف ثقافة الشركة مبفرده
.حتالف قوي من العاملني يتولون قيادة مهام التغيري وتوجيهه يف مراحله املختلفة

الستمراروبقاءاملنظماتاليومفمابالكإذا كانت منظمةأمريكيةاستخلصكوترفرضيتهالقائلةبأنالتحسيناتالتدرجييةوالتقليديةملتعدضامنة
.ةهذااملؤسساترتيدالنجاحوالتفوق؟إنذلكيتطلبالقفزات والتدخالت الكبري واجلوهري

http:/www.alkhulasah.comموقع -قيادة التغييرجون كوتر قيادة مقالة بعنوان - 78
79  - Carter, N. et. Al. (1992), How organization measure success: the use of
performance indicators in government. London: Rutledge.
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وة هائلة ملتابعة قا حتقيقه و حيتاج إىل ويضيف جون كوثر إن 
ا يتحقق و إمن،أن يقوم أّي فرد مبفرده حّىت لو كان ذا منصب عال كاملديرفال ميكن قط ،العملّية

زالة مجيع العقبات إقدر من االفرادو العمل على ألكربذلك بوضع الرؤية الصحيحة و توصيلها 
و حتقيق مكاسب قريبة املدى، و قيادة و إدارة العشرات من برامج التغيري و تثبيت و ،االساسية

.80ترسيخ وجهات النظر و الطرق اجلديدة يف ثقافة املؤسسة
وضع رؤية واستراتيجية -3

Developing a vision and Strategy
، مـن خـالل توضـيح االجتـاه الـذي جيـب وضـع رؤيـة اسـرتاتيجية للتغيـري يف املنظمـةيـتميف هذه املرحلـة 

الســري فيــه لتحقيــق األهــداف مــن التغيــري، فــأن أي تغيــري ال ميتلــك رؤيــة واســرتاتيجية فمــا هــو إال هلــت 
.وراء السراب

ري الــذي حتدثــه اإلدارة العليــا يتضــمن تعــديال يــا مــن التغ، إن كثــريً جنــد اليــومال املؤسساتاملعاصــرةويف جمــ
االســرتاتيجيةيف 

.81للقيم املتعارف عليها لألفراد
ير توصيل رؤية التغي-5

Communicate the Change Vision

ر و تطويرالّرؤيــــة يف كافّـــة مفاصــــل لــــى مـــدى إجيــــاد الّســـبل الكفيلــــة بنشـــالتغيــــري يتوقـــف عإّن مشـــروع 
إّن الّرؤيــــة العظيمــــة ميكــــن أن تــــؤدي إىل هــــدٍف مفيــــد حــــّىت و لــــو مل :املؤّسســــة و لــــذلك يقــــول كــــوتر
عنــدما يصــل غالبيــة اد، و لكــن القــوة احلقيقيــة ألّي ر يفهمهــا إال عــدد قليــل مــن األفــر 

ســـاعد هـــذا يحيـــث ، هـــم مشـــرتك ألهدافـــه  وتوّجهـــهاألفـــراد املشـــاركني يف مشـــروٍع أو نشـــاٍط، إىل ف
.82ـقق التّحول املنشودالعمل الذي حيوتنسيقعلى دفع  عنيور املُشرتك الّرغبة يف مستقبل يالشع

َتحقيق بعض المكاسب عـلى المدى القصير-5
Generating Short-TermWins

.4صفحة ، مرجع سابق ،جون كوتر- 80
.346ص م،1999املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، إدارة الموارد البشرية،سن راوية حممد، ح81-
.6صفحة ،مرجع سابق ،جون كوتر- 82
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ع ّخطة حتافظ على محاس ضمن و البدك كان لبرية وقتاً طويًال، لذإجنـاز عملّيات التغيري الكيتطلب
ـــة األفـــراد، و تعلق ـــة التغيـــري ُجمدي ـــدليل علـــى أّن عملي ـــة اجلديـــدة، وللت وتســـري علـــى الطريـــق ،هـــم بالّرؤي

.املدى القريبكان ال بد من وْضع مكاسب ملموسة تزرع الثقة يف نفس املوظفني علىفالصحيح، 
)تمكين الموظفين من صالحيات تساعدهم على التحرك و العمل( التمكين -6

EmpoweringEmployees for Broad-Based Action

يرى كـوتر أّن التغيـريات الطموحـة ال بـّد أن تشـرتك يف صـياغتها كـل الطاقـات الفاعلـة يف هـذه املرحلـة 
. مـع الرّ تتطابقحيث سيتم ختويل املوظفني بالعمل بوسائل 

إّن العّمــال الــذين يفتقــدون للتشــجيع و الّصــالحيات الّالزمــة للعمــل والتحــّرك، :و لــذلك يقــول كــوتر
جــود اهليكــل التنظيمــي املُناســب، و يف ظــّل و ، يتعــذر جنــاحهم يف ظــّل َعْوملــة االقتصــاد يومــاً بْعــد يــومٍ 

ُــــدركها اجلميــــع، و  ــــة جيــــدة ي ــــى بنــــاء  وحتقيــــق رؤي ــــذلك التــــدريب و األنظمــــة و املُشــــرفني للعمــــل عل ب

و يســـتطيعون حشـــد مئـــات اآلالف مـــن األفـــراد للُمســـاعدة يف تقـــدمي القيـــادة إلْحـــداث ، التنظيمـــي
83غيريات الالزمةالت

تْوسيع نطاق التحَّول وتوظيف قّوة الّدفعنحو مزيد من التغيير-7
Consolidating Gains and producing more Change

ال يبـالغ ب أنـإّن َمظاهر االحتفال باالنتصارات الّيت حققتها املؤّسسـة علـى املـدى القريـب هـو أمـر جيـ
يف الثقـــة لـــدى العمـــال فـــاإلفراطا ا جديـــدً ُيصـــبح حتـــديً فيـــه فقـــد يتولّـــد عـــن ذلـــك تراجـــع املكاســـب و 

بِذريعــة حتقــيقهم بعــض االجنــازات قــد يكــون لــه أثــر عكســي عنــدما يتــوهم املوظفــون أن عمليــة التغيــري 
ىل ارتكاس مهمهـم و طمـوحهم فيقـل عطـاؤهم وهـذا ميـنح فرصـة كبـرية إاملنشودة قد حتققت مما يؤدي 

.ا و لذلك وضع كوتر جمموعة من اخلطوات لتفادي هذا األمرلقوى املقاومة لتعاود ترتيب أوضاعه
تَثبيت التغيير في ثقافة الُمنظمة-8

Anchoring New Approaches in the Culture

ديــــدة  حتققــــت مــــن عمليــــة التغيــــري هــــو تأســــيس لثقافــــة  جحفــــاظ املؤّسســــة علــــى املكاســــب الــــيتنّ إ
،ة بــداخلهااملرافـق احليويـّـتعم كافــة ســمنـاط مــن الّســلوك والقـيم الــيتوأل

.5صفحة، مرجع سابق ،جون كوتر- 83
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وضــع  مــر ا، ومــن أجــل معاجلــة هــذا األهدســة بعــد فــرتة مــن الــزمن لســالف عهــسودة املؤ دليــل علــى عــ
.84بشكٍل دائمٍ و مستمرّ الثقافةوترسيخ هذه االسسلتثبيتكوتر جمـموعة من 

.62، مرجع سابق ص إدارة التغيير في منظمات األعمال- 84
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.85جون كوترالمراحل الثمانیة للتغییر لدى )6(الشكل رقم 

.21م،صLeading Change1996هجون كوتر ، عن كتاب- 85

عملیة   
التغییر

ایجاد شعور بأن التغییر ضرورة مھمة

اقامة تحالف لقیادة التغییر

وضع رؤیة و استراتیجیة التغییر

العمل على توصیل ھذه الرؤیة لكافة افراد المؤسسة        

العملوتخویل االفراد سلطات و صالحیات للتحرك
العمل

بعض المكاسب على المدى القصیرتحقیق 

تعزیز المكاسب المحققة لبناء قوة دافعة للمضي قدما

ترسیخ و تثبیت التغییر في ثقافة المؤسسة

1

2

3

4

5

6

7

8
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الثالثالفصل 

البحث يةمنهج

نوع البحــــث  -1

مصادر جمع البيانات  -2

طريقة جمع البيانـات   -3

طريقة تحليل البيانات -4

هيكلية البحـــث -5
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البحث يةمنهج: الفصل الثالث 

:البحثنوع-1
الذييحاول الكيفي الباحثاملنهجالوصفييستخدممنأجلتحقيقأهدافالدراسة سوف

)باياورااإلسالمية بسأمبيلجامعة سنان (موضوعالدراسةمنخالهلوصفالظاهرة

حتدثها،وهوأحدأشكااللتحليلوالتفسريالعلمياملنظملوصفظاهرةأومشكلةحمددة وتصويرها  
.هرةأواملشكلة وتصنيفهاوحتليلهاوإخضاعهاللدراساتالدقيقةكيفًاعنطريقجمعبياناتومعلومامتقننةعنالظا

ومازال البحث الوصفي أكثر الطرق املستخدمة يف البحث الرتبوي انتشارا فاحلاجة إىل مجع 
ن الباحث الوصفي بنفسه ال إومع هذا ف، املعلومات ووصف السلوك اإلنساين يف الرتبية مستمرة

ن كان ميدنا باملعلومات اليت ميكن على إو ،وقوع األحداثميدنا بالنظريات اليت تفسر السبب يف 
.1أساسها التوصل إىل النظريات

والبحث الكيفي أو النوعي مما يساعده على فهم السلوك فهم البيئة اليت يقع فيها، فالبحث 
النوعي ال يكتفي بوصف األشياء كما هي بل يسعى للحصول على فهم أعمق للصورة الكربى اليت 

فيها ذلك الشيء، ويبحث عن معرفة كيف وصلت األمور إىل ما وصلت إليه، وكيف يشعر يكون
2 .

:مصادرجمع البيانات-2
من خالل املصادر والطرق اآلتية اليتسوف يقوم

- :تناسب املنهج الوصفي
-:المصادر الرئيسية للبيانات-1

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، ،في مناهج البحث وتحقيق النصوصسعيدة حممد،رمضان وحممد زكريا،، عناين-1
. 17م، ص1999القاهرة ،

2 - Gay, L.(1996), Educational Research. Merrill Prentice Hall.
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وهي متثل املصادر األساسية جلمع البيانات وتشمل مضمون عملية املقابلة واملالحظة من 
أيضاً خالل تسجيل إجابات عملية املقابلة وتدوين ما سوف يالحظه الباحث من جمتمع البحث و 

جامعة سنان بإدارة على الوثائق ات موثقة بعد االطالع قيامه بتدوين ونسخ ما يستلزم من بيان
، فاملصادر األساسية تشمل بالتحديد تدوين البيانات اليت ميكن احلصول باياورااإلسالمية بسأمبيل

عليها من نتيجة إجراء عملية املالحظة على املديرين ، وكذلك على جممل
األمر نفسه تعترب املقابلة من خالل تدوين االجابات املتحصل عليها من املسؤولني يف إدارة املعهد 

ا للبيانات وأخريًا يعد فحص الباحث واطالعه مصدرا آخرً اإلدارة ومن عينة خمتارة من املوظفني ب
. باجلامعة مصدرًا من مصادر البياناتاملوارد البشريةبإدارة على مضمون الوثائق املوجودة 

:المصادر الثانوية للبيانات-2
بعض الكتب العلمية وذلك باالطالع على 

الدراسة ، وكذلك الدراسات السابقة والبحوث املختلفة اليت تتناول هذا املوضوع أو أجزاء منه 
.شبكات اإلنرتنتبالبحث والدراسة ، وأخريًا من املعلومات املنشورة يف 

:جمع البياناتأدوات -3
، وبناء على احلصول على النتائجلتسهيل عملية البحث و هي أدوات ترجع إىل وسيلة مجع البيانات 

فمن خالل مصادر البيانات ميكن أن حندد طريقة مجعها وعليه فإنالباحث سيعتمد على ذلك 
-:األدوات التالية جلمع البيانات هلذا البحث وهي 

المقابلة - أ

الباحث أو من ينيبه واألشخاص املستجيبني الذين يرغب يف احلصول على بنيهي حمادثة 
:معلومات منهم وتنقسم إىل
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ا ما تكون هي اليت تطرح فيها أسئلة حمددة غالبً (Structured Interview)مقابلة منظمة -
ومتتاز بأ.. مكتوبة يلقيها الباحث أو من ينيبه وقد تشمل أسئلة مقفلة أو مفتوحة أو كليهما

.3تسهل على الباحث عرض البيانات وحتليلها إحصائيا

: (Unstructured Interview)مقابلة غير منظمة -

هي اليت تطرح فيها أسئلة غري حمددة أو مكتوبة وفيها يستعني الباحث أو من ينيبه مبجموعة من 

اجتة عن هذا النوع إىل توارد اخلواطر والتوسع يف اإلجابة إال أنه يصعب عرض وحتليل البيانات الن
.4مقارنة باملقابلة املنظمة

المالحظة -ب

تعد املالحظة من األدوات البحثية اليت ميكن استخدامها للحصول على بيانات تتعلق ببعض 
والوقائع ويفضل استخدام املالحظة كأداة حبثية على غريها من األدوات وخاصة عندما احلوادث

ما هو مطلوب الرتكيز عليه وتدوين ما يراه الباحث أو يسمعه تكون ممكنة حيث يتم فيها حتديد
.5بدقة تامة

ا إضافة إىل أنه ميكن وأقلها حتيزً ولذلك تعد املالحظة أداة حبثية من أكثر األدوات دقةً 
ومتثل املالحظات امليدانية اجلزء األساسي من .6تسجيلها وتصويرها على أشرطة مسعية ومرئية

أيضاً البيانات يف الدراسة امليدانية ألن الباحث ال يسجل ما حيدث فقط ، وإمنا يسجل 
االنطباعات الشخصية واملشاعر وتفسريات ملا يتم مالحظته مع أن االجراء العام هو فصل اآلراء 

، م2012، اململكة العربية السعودية ، مركز النشر العلمي جبدة ،،أساسيات البحث العلمي عبد الرشيد بن عبد العزيز حافظ-3
. 51ص 
. 52ص ،املرجع السابق،رشيد بن عبد العزيز حافظعبد ال-4
.50م ،ص 2003، غزة فلسطني ،بدون دار النشر،  مناهج البحث العلميسهيل رزق دياب ،-5
. املرجع السابق نفس الصفحة ،سهيل رزق دياب -6
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ا فأن الباحث يف هذه وعمومً ، 7الشخصية عن الوصف وميكن أن يوضع الوصف بني قوسني
الدراسة سيستخدم هذه الوسيلة من وسائل الباحث كوسيلة ثانية بعد وسيلة املقابلة العتقاد 

.)املقابلة(األوىل

:تحليل الوثائق-ج

الطريقة األساسية الثالثة جلمع املعلومات يف البحث النوعي حتليل الوثائق سواء كانت سجالت 
وهي تفيد الباحث وتعينه يف تسليط األضواء على احلالة ،رمسية أو وثائق شخصية وإحصائية 

اليت حيصل عليها الباحث من ا للبياناتدعمً مثل هذه الوثائق املعلوماتوتشكلاملبحوثة ، 
.8بالتهمقا

املديرون عن تطوير األداء وضرورة تغيري بعض أو أغلب السياسات املتبعة فالتقارير اليت يكتبها 
اإلدارة يف 

التطوير اإلداري وترقية أداء املوظفني مبا يتماشى مع التقدم التقين واملعريف ومبا خيدم العملية 
املتواصلونالرتبوينيتيلاوالتوجيهات التعليمية والرتبوية بشكل ناجع وناجح ، 

، وما م للمعهداملعلميف سجالت 
من تقارير وحبوث ومالحظات، وما يصدر من تقارير وتوجيهات رمسيةأنفسهم يكتبه املعلمون 

كل هذه تعترب ،  بل ما قد يكتبه الطالب يف دروس اإلنشاء أو يف رسائلهم للمعلمنيخارجية ،
. ئق مهمة للباحث ويستطيع من خالل دراستها وحتليلها التوصل إىل نتائج مهمة ومفيدةوثا

:تحليل البياناتطريقة-4

.93م ص 2007،القاهرة، ، كلية اإلعالم جامعة القاهرةمناهج البحث وكتابة المشروع المقترح للبحثسامي طايع ، -7
، دار اليازوري ، األردن ، البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات التقليدية و اإللكترونيةقنديلجي ، عامر إبراهيم، -8

.140- 139م ، ص 2008
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على أسلوب املنهج الوصفي التحليلي و املناقشة اليت يعتمد الباحث يف خطوة حتليل البيانات
عن طريق املقابلة الشخصية و يتم حتصيلهامبعىن أنه البيانات التيسوف ،ستكون بطريقة منطقية

.املالحظات
:مراحل حتليل البياناتوهي 

.مرحلة مجع البيانات -1
.مرحلة تنظيم وتصنيف البيانات -2

.مرحلة عرض البيانات واختصارها وتقدميها على هيئة أفكار حمورية-3
مرحلة مناقشة البيانات-4

.وعرضها والتأكد من تطبيقهااستخالص النتائج -5

:البحثيةهيكل-5
- :يرى الباحث إن االطار البحثي التايل هو االطار املناسب هلذه البحث 

ومشكلة البحثاملقدمة أو خلفيةوالذي يشمل على: اإلطارالعاموالدراسات السابقة: ألولالفصال
هذاحدودالبحث وأسئلة البحث وأهداف البحث وأمهية البحث،  وكذلك على 

.ا مصطلحات البحثالبحث والدراسات السابقة وأخريً 
لها التيبالنظرياتالتعريف -يف املبحث األول يتناول الباحث:اإلطار النظري: الفصل الثاني 

ويف املبحث الثاين يقوم الباحث بالتعريف ) نظريات التغري التنظيمي(عالقة مبيدان البحث أي 
.تستدعي التغيري وكذلك مقاومة مفهوم التغري التنظيميبالعوامل أو االسباب اليت 

يف هذه املستخدم البحثعنو البحثأو ذييشمل على منهجوال: منهجيةالبحث:لثالثالفصال
الدراسة وهو املنهج الوصفي الكيفي ، ويشمل على التعريف مبصادر مجع املعلومات اليت تنقسم إىل 

على أدوات مجع البيانات مث أسلوب أو أيضاً مصادر أولية ومصادر ثانوية وحيتوي هذا الفصل 
.طريقة حتليل البيانات وأخري هيكل البحث هلذه الدراسة

وفيه يقوم الباحث بعرض ما قام جبمعه من جمتمع :ومناقشةالبياناتعرضوتحليل:الفصل الرابع 
الباحث إىل النوعي من مقابلة ومالحظه ووثائق وقد قسمه الوصفي دوات البحث أالدراسة بواسطة 
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ول خيتص بعرض البيانات والثاين خيتص وكل مبحث حيتوي على مطلبني املطلب األمخسباحث م
مبيل سنان أحملة عن جامعة بق هذه املباحثمقدمة تضمنتوسبتحليل ومناقشة البيانات ، 

ألسئلة البحث اليت حددها الباحث وهدفتحتتويإجابةاإلسالمية بسروابايا ، وجاءت املباحث
.الدراسة للتوصل اليهاهذه

وفيه يقوم الباحث بعرض ملخص النتائج والتوصيات اليت :النتائج والتوصيات:الفصل الخامس 
.هذه الدراسة توصلت إليها 
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الرابعالفصل 

مناقشة البياناتتحليل و عرض و 

باياسنانأمبيالإلسالميةبسورولمحـة عن جامعة

 ــــاؤل األولتحليل و عرض و مناقشة التسـ

 ــتحليل و عرض و ـاؤل الثاني ـمناقشة التسـ

 ـــعرض و ـاؤل الثالث تحليل ومناقشة التسـ

ــ ــاؤل الرابع عرض وتحليل ومناقشة التسـ

 ـــعرض و ـاؤل الخامس تحليل ومناقشة التسـ
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عرض وتحليل ومناقشة البيانات : الفصل الرابع 
بسروابايااإلسالمية أمبيلجامعة سنان لمحة عن : مقدمة 

من الواجب التعريف مبيدان الدراسة اليت اختارها الباحث إنه -:التعريف بالجامعة ومكانتها -1
فيه وكذلك الوقوق على العوائق املرتبطة بالتغيري تؤثرليدرس موضوع التغيري التنظيمي والعوامل اليت 

و قد اختار الباحث التنظيمي وغري ذلك من األهداف اليت حددها الباحث يف هذه الدراسة ، 
سالمية إاجلامعة هي جامعة هذه لعدة أسباب أمهها أن ابسرواباياإلسالمية أمبيلجامعة سنان 

احلضاري ال التقدمن قافة ويف ذلك رد على الذين يرون إاستطاعت النهوض باستخدام هذه الث
واسترياد كل ما هو حديث من أجل بناء فضاء معريف ،يكون اال مبقاطعة الدين و اهلوية

متنوعاًمن خمتلف طالب املناطق واألقاليم يف عددا تضمأيضاً املشهور عن هذه اجلامعة منو ،بديل
رقي و بالتعدد العالبلد اإلسالمي األكرب سكاناً مهورية اندونيسيا إندونيسيا مع العلم بأجن

العرقيات بني األديان و للتعايش السلمي ن جتعل البالد منوذجاً استطاعت حبكمتها السياسية أ
على خالف ما هو موجود املختلفة رغم اتساع رقعتها اجلغرافية وتعدد اللغات والثقافات وتنوعها ، 

يف بلداننا كما هو واقع التعايش ،  بلداننا العربية من تشاحن و مواجهات بني الطوائف الكثر منيف 
.اليوم العربية 

وكان 20/1965قراروزيرالشؤونالدينيةرقممبوجبم ،1965أنشئت اجلامعة يف سنة -:األنشاء-2
صلبعدة مراحل لياجلامعة مروتأسيسوقصة انشاءم ، 1965يوليو5تاريخيف بالضبط ذلك 
صبحت من صروح التعليم الشاخمة يف اندونيسيا يشهد به اجلميع ه عليه اليوم حىت أإىل ما الوضع

.
م وبفكرة من كوكبة من العلماء املسلمني يف جاوة الشرقية توصلوا إىل 1950ففي أواخر سنة 
كليات إسالمية حتت رعاية وزارة االوقاف ، واستمرت هذه الفكرة تراودهم واقرتاحفكرةإلنشاء

م، وكان 1961فيعاموكان ذلك) Jombang(مدينة جومبانقلتحقيقهذهالفكرة،عقدوااجتماعايف
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تعبري الا وكان له دور فيحاضرً اإلسالمية،Kalijagaسننجامعة،عميدSoenarjoستاذاأل
.1سالمية املختصةاجلامعة اإلوبوصفه عميداعناألفكارالرئيسيةالالزمةإلنشاءكليةدينيةإسالمية

ما يعرف إنشاء: منهاالعديدمنالقراراتاهلامة،علىفياجللسةاخلتاميةلالجتماعالتارخيي،وافقاملنتدىو 
.2ماالنجكلية الرتبية يف مدينة تتكومننكليةالشريعةفيسوراباياو أمبيلسننوهي كليات IAINبـاختصارا 

حوايل مساحتها تبلغ IAINنطقةللكلية مبلبناءاحلرماجلامعيومتت املوافقة على ختصيص أرض فضاء 
.سورابايابمدينةأمحديانيشارعهكتارتقعفي) مثانية(8
ومفاده إعطاء ،1961لسنة 17الدينيةاملرسومرقم،أصدروزيرالشؤون1961أكتوبر28يفو 

حلق هاتني الكليتني ،1964أكتوبر1مثفي،MTكليةماالجنويف إنشاءكليةالشريعةفيسورابايافياإلذن
مبوجب منقبلوزيرالشؤونالدينيةماالنج ملدينة كيديريمدينة  افتتاحكليةأصواللديناإلسالميفي

.م66/1964املرسومرقم
بإنشاء جامعة 20/1965املرسومرقموزيرالشؤونالدينيةواصدر بعدها 

.كماهوموضحأعاله،  مقرهافيسورابايا و IAINAmpelأمبيلسنن
ملحوظاً تسري خبطوات حثيثة حيث شهدت تطوراً AmpelسننIAINت اجلامعة وكان

كان جلامعة ،1970-1966فيالفرتةمابنيوالتقدم، فعلىاالزدهارويف وقت قصري قادرة
IAINسننAmpel18)حمافظات) 3(كليةموزعةعلىثالث) مثانيةعشر :

.جاوةالشرقية،كاليمانتانالشرقيةوغربنوساتينجارا
18منأصلكليات فقط ) 5(خمسةهيالتطبيقيةIAINاالعتمادمنأعضاءهيئةالتدريسفيورغم أن

.غلقةامتكليوالباقي هي  ) مثانيةعشر(
AmpelسننUINإىلAmpelسننIAINحتولت،2013أكتوبر1ويف تاريخ 
(UINSA)وبذلك حتولت من جامعة بعد أن  م2013فيعام65سورابايامبوجباملرسومالرئاسريقم

.كانت معهد

- :كليات الجامعة هي و -3

1- Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopediabebas.
2- Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopediabebas.



69

كليةاآلدابوالعلوماإلنسانية-1
الدعوةواالتصاالتو كليةالدراسات-2
كليةالشريعةوالقانون-3
والتعليمكل الرتبية-4
أصواللديناإلسالميوالفكراإلسالميكلية-5
والسياسةكليةاالجتماعي-6
كليةعلمالنفسوالصحة-7
يةكليةاالقتصادواألعماالإلسالم-8
كليةالعلوموالتكنولوجيا-9

-:الدراسات العليا فهيالخاصة بأقسام وأما كليات 
كليةاآلداب-1
كليةالشريعة-2
أصول الدينكلية-3
كليةالدعوة-4
الرتبية كلية-5
.IAIN3الدراساتكليات -6
-:سالمية الحكومية أمبيالإلرسالة جامعة سونان-4
. توفريالتعليمفي خمتلف العلوماإلسالميةوالعلوموالتكنولوجياالعاليةواليت تكون قادرةعلىاملنافسة•

 •.
تطويرشكال.

أمبيلسنان جامعة بالعوامل المؤثرة على التغير التنظيمي : األول المبحث 
باياورااإلسالمية بس

3- Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopediabebas.
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عرض البيانات: المطلب األول 
قام باياوراجبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسلغرض معرفة العوامل املؤثرة على التغيري التنظيمي 

،ويتم يف هذا خبصوص ذلك مع املالحظات قام جبالباحث بإجراء مقابالت جلمع البيانات و 
جامعة وكيل العميد الثالثب/للسيدسؤال األول الوجه الباحث فقد املطلب عرض تلك البيانات ،

العوامل املؤثرة على التغري التنظيمي جبامعة سنانوهو ماهي 4باياوراسنان أمبيل اإلسالمية بس
بأن من أبرز العوامل هي أن هذه (( : وكياللعميدالثالثالسيد فقال؟ باياوراأمبيل اإلسالمية بس

وليس من أهدافها الربح، ىل أن تكون جامعة عاملية يف جمال العلوم الدينية إاجلامعة أصبحت تسعى 

يف يف جاوة على السواء حيث إن ثقافة الشعب و متحدة بني اجلامعة وبني هذه املدينة مدينة سوربايا 
يف نياملوظفا من عوامل التغيري أيضاً ، وقال التغيري وتنشده جاوة تؤيد

التغيري مثل تدريس املواد تدعمالتغيري والتطوير الوظيفي ، وقال بأنه توجد عوامل تكنولوجية 
تغريت وسيلة التعليم من االعتماد فوقال أن الطرق القدمية تغريت الدراسية باألنرتنت واحلاسوب 

وأصبحت الكتابة باحلاسوب وتقنياته وكانت سابقًا باليد  إىل السبورة احلديثةةعلى السبورة التقليدي
ن املنافسة حتتم على وإن الطالب باجلامعة يدعمون التغيريكما هو يف الطرق العادية ، وقال إ

التخلص من حنواجتهتأيضًا اجلامعة التغيري، وقال بأن من عوامل التغيري 
إثال على ذلك تغيري اجلامعة من معهد وخري ماملركزية اإلدارية
((.

، 5عضو لجنة التطوير واالشراف بالجامعة/إىل السيد كذلكووجه الباحث السؤال األول
(( :فقال باياوراالعوامل املؤثرة على التغري التنظيمي جبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسماهي وهو 

أن من عوامل التغيري هي العوامل ، وقال بوالتطوير باألشرافأوًال إن اجلامعة خصصت إدارة خاصة 
يف طوير التكنولوجي باجلامعة وهوتيهتم بالخاصاً التكنولوجية اليت خصصت هلا اجلامعة قسماً 

وسائل طريقىل تبين وسائل تقدمي وتعليم املواد للطالب عن إوسائل وعوامل تدفع اجلامعة جمملها

.م01/03/2015، بتاريخ باياوراجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -4
.م28/02/2015، املقابلة بتاريخ عضو لجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر / مقابلة مع السيد -5
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االنرتنت، -لربوجكرت ومكربات الصوت وكذلك استخدام شبكة املعلومات الدولية  حديثة مثال
.))توفري أجهزة تكييف جديدة لكل األقسام باجلامعة و 

ن من عوامل التغيري اليت دعمتها إ(( جلنة التطوير واالشراف باجلامعة ضاف السيد عضو أو 
ىل مستوى جامعة مما إمث تغريت معة حيث كانت اجلامعة معهداً الدولة هي التوسع احلاصل يف اجلا

مخسة عشرة  ن زادت عن ذلك بكثري إىل حوايلحيتم مواكبة هذا التغيري وكانت مخس كليات واأل
رساهلم املوظفني داخل وخارج البالد مثل إكلية، كما قال بأن من عوامل التغيري السعي حنو تدريب 

ن التغيري احلاصل وإللتعلم يف بلدان مثل مصر واسرتاليا وتركيا ، 
كما ذكر بأن للعوامل ،فيها هو من أجل تقدمي أفضل خدمة للمستفيدين من اخلدمات التعليمية

.))االجتماعية دور يف التغيري يف هذه اجلامعة
نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة / ك إىل السيد ووجه الباحث السؤال األول كذل

؟باياوراالعوامل املؤثرة على التغري التنظيمي جبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسماهي وهو6االسالمية
تتعلق بأهداف باياورابأنه توجد عوامل تساهم يف التغيري جبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بس((:فقال

تكون هذه اجلامعة متطورة ومتفوقة ، وقال بأنه عملنا على تغيري طرق ن حن نريد أاجلامعة فن
يف عملية القبول مر ذلك األاخلدمات للطالب مثل ارسال نتائج االمتحانات عرب االنرتنت ، وك

وجديد سلوب متطورأاالنرتنت ، ونعمل على تبين الدراسة عن بعد وهو بواسطةيتمذ للجامعة إ
و من أي مكان للطالب أن يقدم املادة من بيته أن االستاذ يستطيع ين أوهو يع، ويقلص التكاليف

الرسوم املطلوبة خفضل على متعأساساً وقال بأن اجلامعة وهم متواجدون يف الفصل وعن بعد ،
دخلنا من ضمن أهدافنا أن من يعمل أكثر يتقاضى أجر أكثر ويتم التقييم أوقال بأننا من الطالب

اجلامعة يف ما يتعلق دخلتهامن التغريات اليت أداء العمل ، وقال بأن ارير أأي تقعن طريق التقارير 
ه كل صباح وقبل دخول املوظفني ملكاتبهم يتم تقدمي هلم موعظة أو درس قصري عن بالعاملني أن

ى مواصلة اجلد واالجتهاد ، وقال أيضاً رشادهم وحتفيزهم وكتدريب هلم علأجل إالعمل والوظيفة من 
جديدة وكذلك ن صور التغيري يف اجلامعة ومن عوامله ما شرعت به اجلامعة من بناء مبانٍ ن مإ

.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-6
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ن يتم تقدمي وجد توافق مع الدولة يف ذلك بعد أقسام جديدة و تفتح اجلامعة أن ألالسعي دائماً 
ب وة حيفيحظى باملوافقةاملشروع 

إن التغيري حنو االفضل وإ
رتنت وشبكة االنةدخلت تغريات يف التوسع يف الربيد االلكرتوين واستعمال البوابة اإللكرتونياجلامعة أ

حد عوامل التغيري يف وإن ذلك أعملية التغيري يفأيضاً بأن الطالب يرغبون وذكر أيضاً ) الوايفي(
ذكر بأن خرياً أاجلامعة ونعرف ذلك من خالل الرسائل املقدمة منهم ومن خالل املؤمترات العلمية ،و 

ىل عدة دول وذلك استجابة للمنافسة اليت حتتم التغيري أعضاء هيئة التدريس إاجلامعة ال تزال ترسل 
.))ريهاومن تلك الدول مصر وتركيا واملغرب وتايالند وغ

البياناتومناقشةتحليل: الثانيالمطلب 
ومن باياوراجبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسل املؤثرة على التغيري التنظيمي العوامللتعرف على

عوامل داخلية أو نتيجةتظهر احلاجة للتغيري تبني أن يف املطلب السابقخالل عرض البيانات 
تنطلق من احتماالت حدوث اضطرابات تنظيمية، وتشمل ، فالعوامل الداخلية هي تلكخارجية 

تلك املعطيات املتمثلة يف حماوالت التغيري، مثل تغيري األهداف التنظيمية، واخنفاض اإلنتاجية 
وارتفاع التكاليف، واملناخ التنظيمي غري املوايت، أما العوامل اخلارجية فتشري إىل تلك القوى املوجودة 

يف البيئة اخلارجية لل
وتشمل التغيري يف املعرفة أو التقنية أو الفرص االقتصادية واإلطار اهليكلي للقوى السياسية، 

جيمس روبنسون و دانا أراء وهذا يتفق مع .7الثقافيةاأليدولوجيةواالعتبارات البيئية، والعوامل 
:ىل التغيريإسباب تفرض و تدفع أربعة أهناك نّ أالذين يرونجاينس روبنسون 

.ريتتحّ األمور جيب أنْ نّ أدراك ىإمبعن(Crisis):زمة األ-
.الصورة الواضحة للمستقبل املمكن الوصل اليه بالتغيريVision):(ؤية الرّ -

7-AlbraakAbdurrahman: Organizational change and innovation,
unpublishedscientificresearch, Riyadh, 2008, p2.
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ايل ال و بالتّ ، فضلىل األإؤ بأن التغيري سيكون مبعىن التنبّ Opportunity):(الفرصة -
.جيب ترك هذه الفرصة من أيدينا

على املنشأة يف املستقبل سيؤثر سلباً يءدوث شؤ حبُ أي التنبّ Threat): (التهديد-
، وحتليل تلك وميكن تقسيم القوى املرتبطة بالتغيري إىل قوى داخلية وأخرى خارجية،8استمرارهاو 

حسب باياورااإلسالمية بسأمبيلجامعة سنان العوامل مبا اطلع عليه الباحث من عوامل يف 
، 9باياورااإلسالمية بسأمبيلسنان امعة بجوكياللعميدالثالثاملقابلةاليت أجراها الباحث مع السيد 

يف عوامل التغيري حصرفيمكن 11-10وكذلك مع السيد عضو جلنة التطوير واالشراف باجلامعة
- :جمموعتني من العوامل هي كاآليت

باياورااإلسالمية بسأمبيلسنان بجامعة لتغيير المؤثرة على االعوامل الداخلية -أوالً 

نظمة فاإلنتاجية املنخفضة، املنتج من القوى الداخلية يف تالداخليةهي اليتالتغيري عوامل
، ومعدل الدوران العايل، ما هي إال بعض املرتفعالصراع، اإلضراب، التخريب، معدل الغياب
.العوامل اليت تعطي إشارة لإلدارة بضرورة التغيري

تظهر احلاجة للتغيري التنظيمي عند حدوث مستجدات جديدة يف بيئة العمل الداخلية، وإمكانيات 
مالئمة التنظيم ة وأهدافها، أو عندما تواجه مشكالت ذاتية، مما ينتج عنه عدم نظموقدرات امل

احلايل للتعامل مع التغيريات احلادثة يف البيئة، أو عدم التوافق بني عناصر التنظيم، مما يتطلب ضرورة 
:ومن القوى الداخلية اليت تفرض التغيري ما يلي،ةنظمإحداث تغيري تنظيمي يف امل

: إدراكاحلاجةإلىتغيرياهليكاللتنظيميواللوائحواألنظمةاملتبعةفياملنظمة
.ذلكلتصبحأكثرمرونةوقادرةعلىاالستجابةالشاملةلضرورياتالتغيريوالتحسيناملستمرفياألداءو 

تعريباصدارات مبيلك االشراف العلمي التغيير ادوات تحويل االفكار الى نتائج  ، جيمس روبنسون-روبنسوندانا جاينس-8
.م2009، ك القاهرة لمبيلإلدارة،الناشرمركز اخلربات املهنية ، عبد الرمحن توفيق.د
.م01/03/2015، بتاريخ باياوراسنان أمبيل اإلسالمية بسوكيل العميد الثالث بجامعة / بروف على مقابلة مع -9

.م28/02/2015، بتاريخ عضو لجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر / مقابلة مع السيد -10
عضو لجنة التطوير واالشراف بجامعة وهو جيري مقابلة مع السيد حممد طاهر )2(وضع الباحث يف امللحق صور  رقم -11

.م28/02/2015،بتاريخ باياوراأمبيل اإلسالمية بسسنان
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:ومناملتغرياتالتيتفرزهاالبيئةالداخليةكذلكنذكرمايلي
باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان واإلجراءاتالتغيير في الوسائل -1
وغريهامناألساليبالفنيةوالوسائل والطرقالتغيريفياآلالت.
التغيريفيهياكاللعمالةووظائفالعملوعالقاتالعمل.
التغيريفياإلجراءاتاملتبعةفيالعمل.
التغيريفيعالقاتالسلطةواملسؤوليةواملركزوالنفوذ.
التغيريفيالوظائفاألساسيةللمنظمةكوظيفةاإلنتاجوالتسويقوالتمويلواألفراد.

اإلسالمية أمبيلجامعة سنان بالثالثوكياللعميد/ ومن خالل املقابلة اليت أجراها الباحث مع السيد 
كأحد العوامل يتبني دور العامل املتعلق بالوسائل واالجراءات والتكنولوجيا عموماً ،13-12باياورابس

أوضح بأن اجلامعة قامت بتغيري العديد من الوسائل واإلجراءات املؤثرة على التغيري باجلامعة ،فقد 
وضرب لنا مثالً التكنولوجيا يف املنظمات اليوم ، استجابة للتطورات وأمهية املتبعة يف التدريس وغريها 

ومن إىل السبورة احلديثة ،ةورة التقليدياالعتماد على السبالتعليم من يلة سو يف ذلك مثل تغيري 
أوضح السيد 14عضو جلنة التطوير واالشراف باجلامعة/خالل املقابلة اليت أجراها الباحث مع السيد 

يتم تقدمي بواسطتهاج التغيري وبات التغيري يشمل تغيري يف الوسائل اليت بأن 
واملوظفني على حد سواء مثل توفري أجهزة تكييف جديدة لكل األقسام واألساتذةاخلدمات للطلبة 

الربوجكرت  الدراسية وتوفري املكربات للصوت بالفصول الدراسية وكذلك أجهزة باجلامعة والفصول
.بأن اجلامعة نفذت خدمة االنرتنت لتغطي كل أجزاء اجلامعةوكياللعميدالثالثكما أوضح السيد 
سوفتضعىوفيالواقعالعمليغالباً 

اسرتاتوالصمودأمامهإالعنطريقوضعكافةاملنظماتبشكلعاموبدوناستثناءفيموقفصعبجًدالنتستطيعاالستقرار 
واضحةللتغيريوالتطويرللوقوفأمامهذهالتحديات،والعملعلياخلروجعناألطرالتقليديةالتيقيدحتركتهاوفعاليتجيية

وكيل العميد الثالث بجامعة سنان أمبيل / بروف على وهو جيري مقابلة مع ) 1(وضع الباحث يف امللحق صور  رقم -12
.م 01/03/2015بتاريخباياورااإلسالمية بس

.م 01/03/2015بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -13
.م28/02/2015، املقابلة بتاريخ عضو لجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر / مقابلة مع السيد -14
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ها،بلوأدتإليفشاللكثريمنها،وأنتتبنيأسلوبتفكريجديديقومعليالتفاعالإلجيابيمعاملتغرياتواحملدداتالبيئيةاحملليةوا
نائب عميد كلية /وهذا ما أوضحه السيد، عمليةاالبتكاروالتطويرداخالملنظمةلوطنيةوالعاملية،وتشجيع

بأن تغيري الوسائل من خالل املقابلة اليت أجراها الباحث معه 15االقتصاد والتجارة االسالمية 
باالنتقال من األطر التقليدية إىل األطر والوسائل احلديثة أصبح مسة هلذه اجلامعة واسرتاتيجية من 

اسرتات
، وبذلك خيلص الباحث إىل أن التغري يف الوسائل بتقدمي املادة العلمية وهو يف بيته أو من مكتبه

.بايابسوراسنانأمبيالإلسالميةواإلجراءات املستخدمة يعد من عوامل التغيري والدفعة له جبامعة 
:باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان وجود أهداف جديدة-2

إذا ما قامت املنظمة بإضافة أهداف جديدة إىل األهداف احلالية أو بتغيري أهدافها بأهداف أخرى 
بالتغيريات ، فستقوم حتماً )جديدهدفأو خدمة أو إضافة هدف أو خدمةالتخلي عن (جديدة 

املناسبة لتوفري جو وظروف مالئمة مبا يف ذلك املوارد، اإلمكانيات والوسائل، لتحقيق هذه 
جامعة سنان بوكياللعميدالثالث/السيد أورده وهذا ما ملسه الباحث من خالل،األهداف اجلديدة

منهاه إن للجامعة أهداف متجددة من خالل املقابلة مع16باياورااإلسالمية بسأمبيل

.الدينية-أ

.هدف التدريبالوظيفي للموظفني زيادة االهتمام وتبين-ب

الذي أفاد يف هذه النقطة بأن 17عضو جلنة التطوير واالشراف باجلامعة/ وكذلك مما أورده السيد 
للتوسع والتطور بدليل تغري اجلامعة من معهد تغيري األهداف هلذه اجلامعة متثل يف أن اجلامعة هدفت 

.

.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-15
.م 01/03/2015بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -16
.م28/02/2015املقابلة بتاريخ عضو لجنة التطوير واالشراف بالجامعة ،حممد طاهر / مقابلة مع السيد -17
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أوضح من خالل الذي18والتجارة االسالميةنائب عميد كلية االقتصاد / السيد وكذلك ما أورده
التغيري والتطوير الوظيفي فجعلت هلا هدفاً أن اجلامعة تبنت هدف بمعه املقابلة اليت أجراها الباحث

، وهو أن تكون هذه اجلامعة جامعة عاملية وهذا اهلدف مل يكن متبىن من قبل إدارة اجلامعةأساسياً 
وبذلك خيلص الباحث بأن للجامعة أهداف حمددة وواضحة وهي تعد من العوامل الداخلية الدافعة 

.

:باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان جـددانضمام أفراد -3

إن انضمام أفراد جدد ذوي أفكار وخربات ومهارات خمتلفة خاصة إذا عينوا قادة يف اإلدارة 
، وهذا ما ملسه الباحث من خالل سوف ينتج عنه حدوث تغيريات وظهور أوضاع جديدة

والذين سيكون هلم ةبأناملالحظة 
بأفكارهمدور حموري وعملي يف عملية التغيري والتطوير الوظيفي من خالل املسامهة 

19نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة باجلامعة/من نتائج املقابلة مع السيدأيضاً ، و 

الذي أوضح بأن معدل العاملني قد ازداد بعد تغيري مسمى ومستوى اجلامعة من معهد إىل جامعة
يف عدد العاملني التنظيمي باجلامعة من حيث تغري لتغيري وهذا عامل من العوامل اليت أدت لتبين ا

لتوسع اجلامعة ، وبذلك خيلص الباحث بأن الزيادة عدد املوظفني باجلامعة نظراً 
.وتغري مستوى اجلامعة يعد من عوامل التغيري التنظيمي املهمة

:باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان عن التغيير العاملينرضاء -4

إن عدم رضا العاملني ينتج عنه آثار سلبية على أداء املنظمة، وهلذا على املسريين تشخيص أسباب 
احللول بإجراء التعديالت والتحسينات الالزمة اليت يطلبها العاملنيعدم الرضا وحماولة إجياد 

نائب عميد كلية االقتصاد / والعكس صحيح ، ومن خالل املقابلة اليت أجراها الباحث مع السيد 

.م27/02/2015بتاريخ نائبعميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-18
.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-19
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هأوضحمن خالل ماتبني ملا هلذا العامل من تأثري على إحداث التغيري باجلامعة 20والتجارة االسالمية
إن النائب السيد 

منأهدافاجلامعةاجلديدةهواالهتمامبتقدمياخلدماتاملاديةعلىأحسنوجهللموظفينواعطاءحقوقهمكاملةفمنيع
/ السيدوكذلك ما أوضحه ، مألكثرهلراتبأكثروهكذا

بأن اجلامعة تبنت األخذ منخالالملقابلةمعه21باياإلسالميةبسوراأمبيالجامعةسنانبوكياللعميدالثالث
، وبذلك والتطوير الوظيفيالتغيرييف عملية بأولوية

عن عملية التغيري باياورالرضاء العاملني جبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسخيلص الباحث بأن نظرًا 
.شكل ذلك عامًال دافعاً حنو التغيري التنظيمي هلا

:باياورااإلسالمية بسأمبيلسنان بجامعة القوى الخارجية للتغيير: ثانياً 
إنالقوىواملسبباتالناشئةمنخارجاملنظمةتلعبدورًاأكرببكثريمنالقوىالداخليةفيمايتعلقبالتغيرياملنظمي،ويرىك
ثريونأنالقوىواملسبباتاخلارجيةهيالدافعوالباعثالرئيسيلهذاالتغيري،وذلكأمرطبيعينظرًاللتغيرياتاملتسارعةوالكبريةف

، وتتعدد املتغرياتالبيئيةاخلارجيةللمنظمات،ومنهناوجدالكتابوالباحثوناهتماًمازائًداهلذهالقوىواملسبباتي
- :يليهذه املصادر كما هو موضح يف 

:باياورااإلسالمية بسأمبيلسنان بجامعة المحيطة البيئة االقتصادية-1
زيادة حدة املنافسة اخلارجية خاصة يف ظل ما يطلق عليـه بالعوملـة وانفتـاح األسـواق، وانضـمام الكثـري 

، كما أن هناك تغيريات يف أسـعار الفائـدة الدوليـة ويف )OMC(من الدول إيل املنظمة العاملية للتجارة 
فســـة، فاالنفتـــاح علـــى أســـعار العمـــالت الـــيت يـــتم االســـترياد والتصـــدير مـــن خالهلـــا، تغـــري قواعـــد املنا

ــــة  يفــــرض تغــــريا  ــــاً اســــرتاتيجياً األســــواق املتميــــزة باحلماي ــــاً وهيكلي ــــرياً وثقافي ، باإلضــــافة إىل سياســــة كب
.22القطاعات وسياسة إدارة املشروعات على أسس جتاريةخصخصة

.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-20
.م 01/03/2015بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -21
306، صمرجع سابق، مبادئ اإلدارة: حممد فريد الصحن وآخرون-22
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يف هـــذه بعـــض التغيـــريات االقتصـــادية العامليـــة الـــيت أثـــرت بشـــكل أو بـــآخر يف أســـاليب وأمنـــاط اإلدارة 
َرَدِة الفعـل ت، وبالتايل دفعتها من االنتقال من املركزية والنظم البريوقراطيـة السـاكنة الـيت تعمـل بِـنظماامل

وطرق العمل النمطية إىل نظام أكثـر مرونـة يتناسـب مـع طبيعـة التحـوالت االقتصـادية العامليـة، وبـرزت 
/ الســيداملقابلــةمع حتليــل مــا جــاء ب، ومــن خــالل اســرتاتيجياحلاجــة إىل ضــرورة  تنــيب التغيــري كخيــار 

بأأوضح الذي 23باياإلسالميةبسوراأمبيالجامعةسنانبوكياللعميدالثالث
ال االقتصـــاديفهـــي تقـــدم خدمـــة للطـــالب وفـــق سياســـة الدولـــة وإن مـــا ذكـــر أعـــاله مـــن أثـــر العامـــل 

إال مــن خـــالل سياســة الدولــة االقتصـــادية ككــل وأوضــح الســـيد وال تتـــأثر بــهينســحب علــى اجلامعــة
داريـــة وهــــذا مـــن املركزيــــة اإلاجتهــــت حنـــو الــــتخلصةإن الدولــــة اإلندونيســـي24جلامعـــةباوكياللعميدالثالث

.مما يعطي مرونة أكثر يف األداء الوظيفي للجامعةمالحظ يف اجلامعات ومن بينها هذه اجلامعة
جابـــة الســـيد عضـــو إدارة االشـــراف والتطـــوير باجلامعـــة إمـــن خـــالل كمـــا جيـــد الباحـــث ذلـــك واضـــحاً 

فاحيث أ25
نائـــب عميـــد  / ، أمـــا الســـيد ويعودذلكلطبيعةعمالجلامعةاخلـــدمايتمســـتفيدين مـــن اخلـــدمات التعليميةلل

تغيـري يف معـدل الرسـوم الـيت فقد أوضح بأن اجلامعـة تعمـل علـى 26كلية االقتصاد والتجارة االسالمية 
صــيلها مــن الطــالب مــن خــالل ختفيضــها إىل احلــد املمكــن ، لتوســيع قاعــدة التعلــيم والتخفيــف يــتم حت

االقتصــادي يف التغيــري لعامــل األثــر اإلجيــايب ل، وهكــذا يتضــح 
. التنظيمي باجلامعة

:باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان المحيطة البيئة السياسية والقانونية-2
وهـــي القـــوى الـــيت تتميـــز بزيـــادة تـــدخل الدولـــة يف النشـــاط االقتصـــادي واالجتمـــاعي فالبيئـــة القانونيـــة 

، مثـل التغيـريات التشـريعات تفـرض قيـوداً ن هذه إتغري القوانني أو تعديلها إْذ تكمن يف
يف السياســــة احلكوميــــة املاليــــة والنقديــــة، أو وجــــود تغيــــريات داخليــــة أو عامليــــة تــــؤثر علــــي االتفاقيــــات 

.م 01/03/2015بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -23
.م 01/03/2015بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمع مقابلة-24
.م28/02/2015، بتاريخ عضو لجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر / مقابلة مع السيد -25
.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-26
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االقتصــــادية خاصــــة إذا كانــــت مــــع الــــدول الــــيت متثــــل أســــواقا مســــتهدفة أو املصــــدرة لســــلع منافســــة 
ا تفعلــه بعــض احلكومــامتن االنســحاب مــن بعــض األنشــطة وتنظــيم باإلضــافة إىل مــ،للمنتجــات احملليــة

، 27نظمــاتة أمــام املد
قـــــانون العمـــــل، قـــــانون الضـــــمان االجتمـــــاعي، (مثـــــل إصـــــدار قـــــوانني وتشـــــريعات حكوميـــــة جديـــــدة 

القــانوين كــذلك السياســي و العامــلة ، ويف هــذا...)الضــرائب، إلغــاء بعــض األنشــطة 
اإلســــــــالمية أمبيــــــــلالتغيــــــــري التنظيمـــــــي يف جامعــــــــة ســــــــنان الدافعــــــــة إىل عوامــــــــل كأحــــــــدي الواضـــــــحاً 

/ جابـــــــــــــــــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــــــــــــــيد ل إويتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــني ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــــــالباياورابســـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي ذكر بأن الدولة تـدعم التغيـري ومـا موافقتهـا 28باياإلسالميةبسوراأمبيالجامعةسنانبوكياللعميدالثالث

إىل مستوى جامعة إال دليل على ذلك وما رافق ذلك مـن تغيـري وظيفـي على تغيري اجلامعة من معهد 
عضــو / الســيدذلكودخــول كــوادر وعناصــر بشــرية ملواجهــة هــذا التغيــري احلاصــل باجلامعــة، كمــا أكــد

بأن الدولة تدعم التغيري التنظيمـي مـن خـالل موافقتهـا علـى بقوله 29إدارة االشراف والتطوير باجلامعة
نائـب عميـد كليـة االقتصـاد / السـيد أيضـاً فـاده مـن مسـتوى معهـد إىل جامعـة وهـو مـا أتغيري اجلامعة 

قسـام جديـدة وشـجعت علـى فـتح أأيضـاً أضـاف بـأن الدولـة قـد وافقـت الـذي و 30والتجارة االسـالمية
السياسية القائـــمة علـى التوّجـه الـدميقراطي أمهية توفر اإلرادةىل ما تقدم و يضيف الباحث إ، باجلامعة

يف حيـــــاة األفـــــراداجتماعيـــــاً وســـــلوكاً 
.وبذلك يتضح أثر هذا العمل ودعمه للتغيري التنظيمي باجلامعةواجلماعات

:باياورااإلسالمية بسأمبيلسنان بجامعة البيئة التكنولوجية-3
التطور العلمي ومتثل أهم مصدر إلحداث التغيري وخاصة يف القرن احلايل، حيث يبدو واضحاً 
يف هياكل موازياً املتسارع يف مجيع نواحي احلياة، كما أحدث التطور التقين يف الدول الصناعية تغيرياً 

، ترمجة عبداحلكيم أمحد اخلزامي، إيرتاك للطباعة واالستراتيجيات والرؤىالمبادئ -إدارة تغيير االفراد،دوجالص مسيث-27
.23ص،2001والنشر، 

.م 01/03/2015بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -28
.م28/02/2015، بتاريخ عضو لجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر / مقابلة مع السيد -29
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العقول واملعرفة وليس نظمات
منظمات األعمال الروتينية، وترتب على ذلك تغري يف مناهج التدريب وتغري يف معايري األداء 

غيري التقدم يف ومن أهم التغيريات التكنولوجية اليت تدفع إلحداث الت،والوصول إىل اجلودة الشاملة
وسائل املواصالت واالتصاالت األمر الذي قضى على احلدود اليت كانت تفصل بني الدول،

وثورة املعلومات اليت وتتجلى مظاهر التطور التكنولوجي املتسارع يف رقمية التجهيزات واآلالت،
علومات، تظهر من خالل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، حىت وصف عصرنا هذا بعصر حبضارة امل

) األنظمة املساعدة يف اختاذ القرار، واألنظمة اخلبرية(وهذا ما نتج عنه تطور يف أنظمة املعلومات 
ونتيجة لذلك تشتد احلاجة للتغيري من أجل توافق ،31)التجارة اإللكرتونية(وتغيري يف منط التبادل 

التكنولوجية والتكيف معها املختلفة وأساليب وطرق عملها مع متطلبات التغيرياتنظماتأنشطة امل
.

املقابلة اليت أجراها الباحث مع وبتحليل
أن للتغريات التكنولوجية ذكر بجند أنه 32باياإلسالميةبسوراأمبيالجامعةسنانبوكياللعميدالثالث/السيد

، نظراً ألن لتواكب املنظمات األخرى وتنافسهايف الدفع حنو التغيري التنظيمي أثر وعامل مهم جداً 
هومما ذكر ، التكنولوجيا هلا دور مؤثر يف عملية التغيري

على االستجابة هلذه أن اجلامعة تعمل دوماً بأيضاً 33باياإلسالميةبسوراأمبيالمديرجامعةسنان/السيد
ما التغيريات من خالل ادخال وتوفري تكنولوجيا املعلومات اإللكرتونية وتدريب العاملني عليها ، و 

بأن التأثري بالعوامل التكنولوجية 34نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالمية/ السيدهأوضح
وأمهية مواكبته يف العملية ةملزايا نظام املعلومات اإللكرتونييف هذه اجلامعة وذلك نظراً واضحاً يبدو 

- التغييرفيالمؤسسةودورالكفاءات:رحيمحسني-31
.175،صر،اجلزائةحممدخيضر،بسكر ة،جامع2005،فيفري07العلوماإلنسانية،العددة،جملممدخاللنظ

.م 01/03/2015بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -32
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بأن العوامل 35عضو إدارة االشراف والتطوير باجلامعة/السيد كما ذكر و الوظيفية والتعليمة ، 
يعىن بالتطوير خاصاً دارة االشراف والتطوير خصصت قسماً هاجس اجلميع وإن إأصبحتةالتكنولوجي

، وبذلك خيلص الباحث إىل االشارة إىل أمهية وأثر عامل التكنولوجيا يف الدفع التكنولوجي باجلامعة
.حنو التغيري التنظيمي باجلامعة

:باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان المحيطة االجتماعيةالثقافية و البيئة -4
حيث تؤثر علي قيم واجتاهات وسلوكيات األفراد كمرؤوسني ورؤساء وعمالء وموردين، فثقافة احمليط 

واملعلومات، وطرق األفراد يف حل املشكالت واختاذ االتصاالتومنط اإلدارة السائد ونظم 
كماتؤثر يف اجتاهات العمالء وباخلصوص يف حجم الطلب وتصميم املنتج واملزيج ،36القرارات

.التسويقي وأساليب التعامل مع العمالء
،37جتاهاتالعادات والتقاليد واملبادئ والقيم وكذلك يف االيفتتمثل أما العوامل االجتماعية فهي 

ة نتيجة التغري يف رغبات وأذواق املستهلكني،وزيادة نظممنتجات املخدمات و وأمناط الطلب علي 
واحرتام والعمل علي إرضائه 

.املنافس
38باياإلسالميةبسوراأمبيالسنانجامعة بوكياللعميدالثالث/املقابلة مع السيد خالل ما عرض يف ومن 

للتغيريالذي أوضح بأن الثقافة الداعمة 
يف جاوة على السواء حيث إن ثقافة الشعب تريد اجلامعة وبالتحديد يف مدينة سوربايا وعموماً 

بأن للعوامل بقوله39االشراف والتطوير باجلامعةعضو إدارة /السيد وما أوردهالتغيري وتنشده ، 

.م28/02/2015، املقابلة بتاريخ عضو لجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر / مقابلة مع السيد -35
22-21التحوالت وثقافة املؤسسة، مطبوعات امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة، : علي عبد اهللا-36

.4، ص2002ئر، ماي، البليدة، اجلزا
.339، صمرجع سابقالسلوك اإلنساين يف املنظمات، : صالح حممد عبدالباقي-37
.م 01/03/2015بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -38
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82

نائب عميد كلية / السيدهذكر وماحداث التغيري التنظيمي هلذه اجلامعة ، تأثري على إاالجتماعية
أن للعوامل الثقافية واالجتماعية أثر على التغيري ودفع عجلته فمن ب40االقتصاد والتجارة االسالمية

هم و إقليم املعروف أن 
يف 

، وعليه خيلص الباحث بأن للعامل الثقايف واالجتماعي الدور جمتمع جاوة يؤمن ويدعم التغيري
.  ايب يف الدفع واحلظ على عملية التغيري التنظيمي باجلامعةاالجي

))مناقشة((ملخص 
بایاوراسنان أمبیل اإلسالمیة بسالعوامل المؤثرة على التغییر بجامعة 

من خالل العرض السابق وبعد حتليل ومناقشة البيانات اليت حتصل عليها الباحث من ميدان 
يستنتج الباحث بأن ملخص ما مت عرضه باياسنان أمبيل اإلسالمية بسوراجامعة : البحث وهو

.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-40
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هو على النحو بايا وحتليله ومناقشته من العوامالملؤثرةعلىالتغيريجبامعةسنانأمبيالإلسالميةبسورا
-:التايل
العوامل الداخلية للتغيير بالجامعة   -أوالً 

.وإللىاألهدافاملسطرة
باياوراالتغيير في الوسائل واإلجراءات بجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بس-1

إن اجلامعة قامت بتغيري العديد من الوسائل واإلجراءات املتبعة يف التدريس وغريها استجابة 
لتطورات التكنو 

من األطر التقليدية إىل األطر والوسائل احلديثة أصبح مسة هلذه اجلامعة واسرتاتيجية من 
.

:باياورابجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسوجود أهـداف جديـدة-2

إن اجلامعة تبنت هدف التغيري والتطوير الوظيفي فجعلت هلا هدفًا أساسيًا وهو أن تكون هذه 

س كليات 
وأصبحت األن مخسة عشر كلية وبذلك شكلت األهداف احملددة والواضحة للجامعة العامل املؤثر 

.

باياورابجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسانضمام أفراد جـدد-3

لذين سيكون هلم دور 

.



84

باياوراعن التغيير بجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسالعاملينرضاء -4

والتطوير الوظيفي، وإن 
منأهدافاجلامعةاجلديدةهواالهتمامبتقدمياخلدماتاملاديةعلىأحسنوجهللموظفينواعطاءحقوقهمكاملةفمنيع

.يف الدفع حنو التغيري باجلامعةمألكثرهلراتبأكثروهكذا ، وبذلك ساهم ذلك 

العوامل الخارجية للتغير بالجامعة-ثانياً 
عناصر تلك فاعلمستمرمع

.اخلارجيةسواءكانتبيئةاقتصاديةأوتشريعيةأوسياسيةأواجتماعيةوغريهاالبيئة
:باياورابجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسالبيئة االقتصادية-1

حسبالعامالالقتصاديالينسحبعلىاجلامعة، وجند العامل االقتصادي فقطله دور من خالل أن اجلامعة 
صيلها من الطالب من خالل ختفيضها إىل احلد تعمل على تغيري يف معدل الرسوم اليت يتم حت

.

:باياورابجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسالبيئة السياسية والقانونية-2
إن الدولة تدعم التغيري وما موافقتها على تغيري اجلامعة من معهد إىل مستوى جامعة واملوافقة 
على فتح أقسام جديدة باجلامعة ، إال دليل على ذلك وما رافق ذلك من تغيري وظيفي ودخول  

هلذا العمل وبذلك يتبني األثر االجيايبكوادر وعناصر بشرية ملواجهة هذا التغيري احلاصل باجلامعة،
..يف الدفع حنو التغيري التنظيمي

باياوراية بجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسالبيئة التكنولوج-3

إن التغريات التكنولوجية اليت حتدث كل يوم هلا أثر وعامل يدفع إىل التغيري التنظيمي يف اجلامعة 
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خاصا يعىن وإن ادارة االشراف والتطوير خصصت قسما ، اإللكرتونية وتدريب العاملني عليها
، وبذلك ينبني إن لعامل التكنولوجيا وتوفر بيئتها دور يف دعم التغيري بالتطوير التكنولوجي باجلامعة

.التنظيمي

باياوراالمحيطة بجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بساالجتماعيةالثقافية و البيئة -4

تبينبأنالثقافةالداعمةللتغيريموجودةوهيمنخالاللقوىاالجتماعيةاحمل
ومن املعروف أن جاوة الشرقية ياوعموًمافيجاوةعلىالسواءحيثإنثقافةالشعبرتيدالتغيريوتنشده، 

.، وبذلك يتبني األثر االجيايب هلذا العمل يف الدفع حنو التغيري التنظيميالتغيري

جامعة سنان أمبيل اإلسالمية أشكال التغيير التنظيمي في : المبحث الثاني 
باياورابس

عرض البيانات:األولالمطلب 
قام الباحث بإجراء باياوراجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسملعرفة أشكال التغيري التنظيمي في

،وقد ركز الباحث أثناء مقابالت وكذلك قام بزيارات ملقر اجلامعة وأقسامها ومجع مالحظات 
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ومما قها يف اجلامعة ، املقابالت على حتديد أشكال التغيري التنظيمي املختلفة ومدى وجودها وتطبي
جامعة لوكياللعميدالثالثالسيد /فقد وجه الباحث السؤال الثاين إىل:وجده يقوم بعرضه كااليت 
جامعة سنان أمبيل أشكال التغيري التنظيمي يف ،وهو ماهي 41باياوراسنان أمبيل اإلسالمية بس

بأن التغيري املتبع يف اجلامعة هو تغيري شامل وغري جزئي الذي ((وأجاب السيد باياورااإلسالمية بس
يشمل كل أجزاء املنظمة من كليات وأقسام ، وقال إن التغيري هو تدرجيي وال يدفع اجلامعة ألن تتبع 

ن إدارة اجلامعة ، وقال بأن التغيري مادي ومعنوي ومن التغيري املعنوي أالتغيري السريع الغري متدرج 
قدمي الدروس واملواعظ الصباحية للموظفني، وحضهم على صالة اجلماعة ،وهو ما حرصت على ت

الحظه الباحث حيث أن املوظفني يؤدون صالة اجلماعة يف املسجد املوجود باجلامعة ، ومما الحظه 
الباحث أيضًا عن هذا الشكل من التغيري أن املوظفني وكذلك املدراء واالساتذة يؤمنون بالتغيري 

يتم بصورة خمططة وليس بشكل عشوائي أي خطة قناعة بالتغيري، وأخريًا قال بأن التغيري وميلكون 
.))تنجز على فرتات زمنية حمددة

ومما الحظه يف ،ومما الحظه الباحث عن التغيري املادي كما هو تطور الوسائل واألدوات املستخدمة
أيضًا أن اجلامعة تتوسع يف بناء املكاتب اإلدارية والقاعات الدراسية ووقف الباحث التغيري املادي

.على تلك األعمال عن قرب وشاهد أن العمل يسري على قدم وساق داخل اجلامعة 
السيد نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة ووجه الباحث السؤال الثاين كذلك إىل 

فقد باياوراجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسغيري التنظيمي يف أشكال الت،وهو ماهي 42االسالمية
بأن التغيري احلاصل يف اجلامعة هو تغيري خمطط وقال بأن خطة التغيري تكون حمددة ((: أجاب السيد

حيث إن هذه اجلامعة هي جامعة حكومية األمد، كما قال بأن التغيري يتم بصورة مرتبة وتدرجيية 
.))، وقال بأن التغيري  يشمل كل اجلامعةطيط وفق برامج  وخطط وزارة التعليم متارس التخ

.م01/03/2015، بتاريخ باياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -41
.م27/02/2015بتاريخ االقتصاد والتجارة االسالميةنائب عميد كلية مهي الشفق /  مقابلة مع السيد-42
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أشكال ،وهو ماهي 43عضو لجنة االشراف والتطويرالسيد ووجه الباحث السؤال الثاين إىل 
ن اجلامعة تطبق إ(( : فقد أجاب السيدباياوراجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسالتغيري التنظيمي يف 

تتبع الشامل وليس التغيري اجلزئيالتغيري 
التغيري التدرجيي خطوة خبطوة، وأنه يتم بصورة خمططة وذات حد زمين من سنة واحدة ومخس 

.))إىل عشر سنواتحىت سنوات وخطط تصل 

البياناتتحليل ومناقشة: الثانيالمطلب 
ومن خالل عرض باياوراجبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسللتعرف على أشكال التغيري التنظيمي 

إن قدرة املؤسسة على التغيري يعترب عامًال رئيسياً بدايًة جتدر اإلشارة فإنه البيانات يف املطلب السابق
يف املستقبل هي تلك املؤسسات األكثر جناحاً يف جناحها يف املدى القريب والبعيد وإن املؤسسات

القادرة على إحداث التغيري السريع والفعال الذي ينطوي على تغيريات جوهرية تدوم طويًال وتشمل 
. النظام برمته

من التغيري حسب أشكال، فهنالك عدة وأشكاله لطبيعة التغيري يتطلب جناح عملية التغيري فهماً و 
على أي من وسوف يستعرض الباحث تلك األشكال معرجاً املعيار املستخدم يف التصنيف

مل حسب البيانات اليت حصل عليها ويشباياإلسالميةبسوراأمبيالسناناألشكال مطبق يف جامعة 
-:املبحث العرض التايل

:باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان التغيير الشامل والتغيير الجزئي-1
ن منيز بني التغيري اجلزئي الذي يقتصر على جانب أالستطعنا معياراً ذا اعتمدنا درجة مشول التغيري إ

من نه قد ينشئ نوعاً إواخلطورة يف التغيري اجلزئي و قطاع واحد كتغيري اآلالت واألجهزة ،أواحد 
عدم التوازن يف املؤسسة حبيث تكون بعض اجلوانب متطورة واألخرى خمتلفة مما يقلل من فاعلية 

الذييشملعناصراملنظمةاألساسيةمجيعها،كاألفراد، الشامل هو ،والتغيريالتغيري
، وبالنظر إىل البيانات واجلماعات،واألهداف،واهليكاللتنظيمي،واألساليباملتبعةفيالعملوالتكنولوجيا

وحسب ما أفاد به السيد باياإلسالميةبسوراأمبيالسناناملأخوذة بواسطة املقابلة من جامعة 

.م28/02/2015، بتاريخ عضو لجنة التطوير واالشرافبالجامعةحممد طاهر / مقابلة مع السيد -43



88

اجلامعة تطبق التغيري أنجند45والسيد عضو جلنة االشراف والتطوير44اجلامعةبوكياللعميدالثالث
الذي يشمل كل أجزاء املنظمة فال يقتصر التغيري على قسم دون آخر وليس التغيري اجلزئي الشامل 

.أو إدارة دون غريها 

:باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان التغيير المادي والتغيير المعنوي-2
مثل التغيري اهليكلي ( ألمكن التمييز بني التغيري املادي ساساً أخذنا موضوع التغيري أذا إ

ن بعض أفعلى سبيل املثال قد جند ،) واالجتماعيالنفسي ( والتغيري املعنوي ) والتكنولوجي 
، مناط سلوك العاملني وأساليب العمل فيها تقليدية ألديها معدات وأجهزة حديثة ولكن املؤسسات

وبالنظر للبيانات اليت مت مجعها من فالبد من توافق التغيري املادي مع التغيري املعنوي لدى العاملني،
جيد الباحث أن التغيري باجلامعة يشمل التغيري املادي والتغيري باياإلسالميةبسوراأمبيالسنانجامعة 

، املعنوي حيث الحظ الباحث أن اجلامعة تتوسع يف بناء املكاتب اإلدارية والقاعات الدراسية
ووقف الباحث على تلك وكذلك ما الحظه من اقتناء الوسائل املتطورة يف جمال التكنولوجيا ،

.مل يسري على قدم وساق داخل اجلامعة األعمال عن قرب وشاهد أن الع
أن املوظفني واملدراء واالساتذة يؤمنون بالتغيري بوبالنسبة للتغيري املعنوي فقد الحظ الباحث 

ورسخت إدارة اجلامعة الربامج الرتبوية لرتقية املوظفني ، كما وفرت ومقتنعون به وبضرورته للجامعة
يف املقابلة اليت أجريت معه 46اجلامعةبوكياللعميدالثالث/وخري مثال على ذلك ما ذكرة السيد أخالقياً 

وحضهم على ، ، من أن إدارة اجلامعة حرصت على تقدمي الدروس واملواعظ الصباحية للموظفني
.وهذا يساهم يف البناء املعنوي للموظفنيصالة اجلماعة ،

صالة اجلماعة يف مسجد اجلامعة باستمرار وهو سلوك كما الحظ الباحث أن املوظفني يؤدون 
خيدم البناء املعنوي يف سبيل تطوير وزيادة متسك املوظف بعبادته ومبا حرصت عليه إدارة اجلامعة 

.، وهو من أشكال التغيري املعنويللموظف باجلامعة على أسس دينية وأخالقية ثابتة

.م 01/03/2015بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -44
.م28/02/2015، بتاريخ عضو لجنة التطوير واالشرافبالجامعةحممد طاهر / مقابلة مع السيد -45
.م28/02/2015، بتاريخ عضو لجنة التطوير واالشراف بالجامعة حممد طاهر / مقابلة مع السيد -46
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:باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان ، التغيير السريع والتغيير التدريجي-3
وعلى ،ألنواع التغيري حسب سرعته ، وهو يشمل التغيري البطيء والتغيري السريع آخريوجد تقسيم 

ن أال إخا من التغيري السريع املفاجئ ، الرغم من ان التغيري التدرجيي البطيء يكون عادة اكثر رسو 
وميكن تعريف التغيري التدرجيي ، التغيري يعتمد على طبيعة الظرفاختيار السرعة املناسبة ألحداث 

Gradual Changeفقد يتم حتسني ،تم بشكل تدرجيي وفيه صفة االتصالبأنه التغيريالذيي
أسلوب العمل بشكل مستمر بتحسينات صغرية مرتاكمة وقد يتم زيادة املنتجات بشكل تدرجيي 

وهكذا
تدرجييواضحاملعاملوالتطوراتوبإيقاعثابتمتسلسلخاللفرتةطويلةوتقلباتقليلة،

خاللتلكالفرتة
التغيريالاسرتاتيجيةوقديقومالشخصأواملنظمةبتبني،وميكنللشخصأواملؤسسةالتكيفمعهبسهولةإذاماواجهته،

ات مطلوبة لكي هذه التغيري ،تدرجييإذاماأريدإدخالتغيريشاملفياملنظمةيتطلبفرتةطويلةوجهوًداونفقاتطائلة
، إىل النوع الثاين وهو التغيريات املفاجئةللجوءتستمر املؤسسة يف النجاح ولكي تتجنب أن تضطر 

Radical Changeالتغيري املفاجئ ، و ه التغيريات الكبرية اليت يتم تنفيذها يف وقت قصريويقصد ب
من أمثلة ،و بشكل فجائيحيدث بسبب أمر كبري مثل حدوث خسائر أو تغري املالك أو تغري السوق 

قد أصبح غري مرغوب فيه وعليها أن تبحث )خدمتها(منتجها التغري املفاجئ أن جتد املؤسسة أن 
ومن املهم أن ننتبه إىل أن حماولة ،التغيريات املفاجئة تكون أصعب يف تطبيقها،و منتج خمتلف 

باعدة نتيجة ملتغريات خارجية على فرتات متمتنع من احلاجة إىل تغيري مفاجئ التطوير املستمر لن 
.47غري متوقعة

ويتميزهذاالتغيريعن،ويستخدمهذاالنوعمنالتغيريفيإدارةاألزماتإذتتطلبأحيانًاتغيرياجتذريةوسريعةلتجنبالكارثة
هو التغيري املفاجئ والعارض، إذ ال يستغرق مدة طويلة ويتميز برتكه آلثار و 48

47-Behavior in Organizations, Greenberg and Baron,Prentice Hall, seventhedition,
2000.

.777، ص مرجع سابق) م2004(جرنربج،جريالدبارونروبرت-48
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،ظاهرة
.اهليكلي

هذا حسبوبالنظر يف نتائج املالحظة واملقابلة اليت أجراها الباحث جند أن نوع التغيري املتبع 
وهو ما غيري السريع التدرجيي وليس التهو التغيري باياورااإلسالمية بسأمبيلجبامعة سنان التوصيف 
درجيي ألنه ي باجلامعة هو تغيري تر حيث ذكر بأن التغيري اجلا49اجلامعة بوكياللعميدالثالث/ذكره السيد

.فضل ولسنا مضطرون للتغيري  السريع األنسب واأل
الذي قال بأن اجلامعة تتبع التغيري 50عضو إدارة االشراف والتطوير باجلامعة/السيدوكذلك كان رأي 

ذكر الذي51االقتصاد والتجارة االسالمية السيد نائب عميد كلية وما أفاده، التدرجيي خطوة خبطوة
بأن التغيري باجلامعة هو تغيري تدرجيي وذلك ألن هذه اجلامعة هي جامعة حكومية تتبع أيضاً 

.  خطوات وخطط وزارة التعليم بالدولة وهي خطط متدرجة وحمددة

ير العشوائي التغيير المخطط والتغي-4

Unplanned changeاملخططالتغيري غري

.52إنوجدتإجيابياستفادةمن

وهو باحملصلة يعين التغيريالتلقائيأوالعشوائيالتغيري الغري خمطط بحيث يعني
االحنرافعناملاضيبطريقةعفويةغريخمططةأوموجهةومفتقًراإلىوجودأهدافمحددةمسبًقا،مثألنتفرضالدولةبعضا

.لقوانيناجلديدةأوظهورتكنولوجياجديدةضروريةلعمالملنظمة

.م 01/03/2015بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -49
.م28/02/2015، بتاريخ لجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر عضو / مقابلة مع السيد -50
.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-51
.49ص ،م2002،دارحافظ ، جدة،3،طالتطويرالتنظيمي،الطجم،عبداللهبنعبدالغين-52
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فيعنيذلكPlanned Changeأماالتغيرياملخطط
،أوهواالحنرافعناملاضيبطريقةمنظمةوهادفةإلحداثالتكاً سلفالتغيرياملنظمواملوجهنحوأهدافمقصودةوحمددة"

:أوهوبعبارةأخرى، "
،"لمعرفةواملهاراتاملتاحةاجلهدالواعيواملعتمداهلادفإلىتحسينعملياتالنظاماملختلفةمنخالالالستخداماألمثلل"

منجهةأخرى،عرفتحلوانيالتغيرياإلدارياملخططبأنه
":

نميأوإلجيادأوضاعتنظيميةأفضلوأقوىوأكثركفاءة،أوإلجيادتوافقأكرببينوضعالتنظيموأيظروفبيئيةجديدةحتققال

.53" شاطاتاهلادفةواملقصودةالتيتقومبهامنظمةمالالنتقاملنوضعغريمرغوبإلىوضعأفضل

اجلامعة بوكياللعميدالثالث/من السيدوبالنظر يف فحوى املقابالت اليت أجراها الباحث مع كالً 
نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة /والسيد ، 55عضو إدارة االشراف والتطوير باجلامعة/والسيد 54

بأن التغيري التنظيمي داخل اجلامعة جيري بصورة خمططة مجيعاً فقد أوضحوا 56باجلامعة اإلسالمية 
- :وليس بشكل عشوائي وهي خطط يتم تنفيذها على مراحل زمنية حمددة حسب ما يلي 

سنوات10ما فوق -1

سنوات 5خطة تغ-2

3-.

3العدد/37اإلدارةالعامة،جملد،جملةمقاومةالتغييرفياألجهزةالحكوميةأسبابهاوطرقعالجهاالفوزان،ناصرحممدوالعامري،أمحدسامل،-53
.356،ص 1997، 

.م 01/03/2015بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -54
.م28/02/2015، بتاريخ لجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر عضو / مقابلة مع السيد -55
.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-56
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))مناقشة((ملخص
بایا وراأشكال التغییر التنظیمي بجامعة سنان أمبیل اإلسالمیة بس

من خالل العرض السابق وبعد حتليل ومناقشة البيانات اليت حتصل عليها الباحث من ميدان 
يستنتج الباحث بأن ملخص ما مت عرضه باياسنان أمبيل اإلسالمية بسوراجامعة : الدراسة وهو 

هو على النحو بايا ورامناقشته ألشكال التغيري التنظيمي جبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسحتليله و و 
-:التايل

باياورابجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسالتغيير الشامل والتغيير الجزئي-1

إن اجلامعة تطبق التغيري الشامل وليس التغيري اجلزئي الذي يشمل كل أجزاء املنظمة فال يقتصر 
كل الذييشمل،والتغيري الشامل هو التغيري على قسم دون آخر أو إدارة دون غريها، 

عناصراجلامعةاألساسية،كاألفراد، 
.والتكنولوجياواجلماعات،واألهداف،واهليكاللتنظيمي،واألساليباملتبعةفيالعمل

باياورابجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسالتغيير المادي والتغيير المعنوي-2

أن التغيري باجلامعة يشمل التغيري املادي والتغيري املعنوي حيث أن اجلامعة تتوسع يف بناء املكاتب 
اإلدارية والقاعات الدراسية ومت معاينة تلك األعمال عن قرب وتبني أن العمل يسري على قدم وساق 

ء واالساتذة يؤمنون داخل اجلامعة ، للتغيري املعنوي مالحظ باجلامعة حيث أن املوظفني واملدرا
، كما أن إدارة اجلامعة تعمل على حتسني وتطوير سلوكيات بالتغيري ومقتنعون به وبضرورته للجامعة

.وأخالقيات موظفيها باستمرار

:باياورابجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسوالتغيير التدريجيالجدري التغيير السريع -3

واضحاملعاملوالتطوراتوبإيقاعثابتمتسلسلخاللفرتةطويلةوتقلباتقليلة
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إن التغيري احلاصل خاللتلكالفرتة ،وميكنللشخصأواملؤسسةالتكيفمعهبسهولةإذاماواجهته، و جند 
باجلامعة هو تدرجيي وذلك ألن هذه اجلامعة هي جامعة حكومية تتبع خطوات وخطط وزارة التعليم 

.، وذلك ألنه االنسب واالفضل ولسنا مضطرون للتغيري  السريعوحمددةبالدولة وهي خطط متدرجة

التغيير المخطط والتغيير العشوائي-4

داخل هذه اجلامعة والتغيري املخطط هوجيري بصورة خمططة وليس بشكل عشوائي تبني أن التغيري 
بطريقةمنظمةوهادفةإلحداثالتكالتغيرياملنظمواملوجهنحوأهدافمقصودةوحمددةسلفاً،أوهواالحنرافعناملاضي"

إن التغيري التنظيمي املخطط داخل اجلامعة يتم وفق ". 
-:خطط يتم تنفيذها على مراحل زمنية حمددة حسب ما يلي 

سنوات10ما فوق -1

ات سنو 2-5

3-.
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سنان جامعة بموقفالعاملينمنمدراءوغيرهممنعمليةالتغييرالتنظيمي: الثالث المبحث 
باياورااإلسالمية بسأمبيل

عرض البيانات: المطلب األول 
التنظيمي قام الباحث بإجراء مقابالت مع املسؤولني ملعرفة موقفالعاملينمنمدراءوغريمهمنعمليةالتغيري 

قد وجه و ، وأقسامها باجلامعة ،وكذلك قام جبمع مالحظات من خالل الزيارات ملقر اجلامعة 
وهو ،57باياوراجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسبوكياللعميدالثالث/الباحث السؤال الثالث إىل السيد

باياوراسنان أمبيل اإلسالمية بسعمليةالتغيريالتنظيمي جبامعةما هو موقفالعاملينمنمدراءوغريمهمن
املوظفني باجلامعة يؤيدون التغيري بأغلبيتهم وينشدونه ويوافقون بأن : ((وكياللعميدوأجاب السيد 

باياورانان أمبيل اإلسالمية بسسعليه وعن استفسار الباحث عن وجود من يعارض التغيري جبامعة 
بأن عدد من يعارض التغيري التنظيمي باجلامعة قليل جدًا ولكن ذلك العميدقال السيد مدير 

موجود أي يوجد من ال يوافق أو غري مرحب بالتغيري احلاصل باجلامعة وأن السبب يف ذلك يعود 
إىل عدم فهم واستيعاب املوظفني لعملية التغيري التنظيمي ، وأن اجلامعة تعمل بشكل تدرجيي على 

.)) ن يعارض التغيري وافهامه بأمهية التغيري التنظيمي وضرورته ومزاياهتغيري قناعة م
وهو ما هو ،58عضو جلنة االشراف والتطوير باجلامعة/ كما وجه الباحث السؤال الثالث إىل السيد

وأجاب باياوراموقفالعاملينمنمدراءوغريمهمنعمليةالتغيريالتنظيمي جبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بس
من املوظفني ال بأن املوظفني باجلامعة يؤيدون التغيري التنظيمي ، وذكر بأن القليل ((الالسيد فق

.))ورجح السبب لعدم فهمهم لعملية التغيري يوافون على التغيري التنظيمي 
، 59نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالمية/ وأيضًا توجه الباحث بالسؤال الثالث إىل السيد

باجلامعة من املوظفني من يؤيد التغيري ويوجد منهم من يعارض التغيري يوجد بأن ((الذي قال

.م01/03/2015، بتاريخ باياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -57
.م28/02/2015، بتاريخ عضولجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر / مقابلة مع السيد - 58
.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد- 59
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أخر التنظيمي بسبب عدم الفهم وكذلك بسبب 
.))احلالية

ومما الحظه الباحث من مالحظات حول هذه اجلزئية من البحث أن أهم أسباب موافقة وتأييد 
هو أن التغيري جبامعة سنان أمبيل اإلسالمية احلكومية بسرواباياني بأغلبيتهم للتغيري التنظيمي املوظف

أعطى هلم فرصة للتطور الوظيفي بعد نقلهم من مستوى معهد إىل مستوى جامعة وأن وجود جلنة 
دليل على وجود جتاوب املدراء امسها جلنة االشراف والتطويرخمتصة بالتطوير الوظيفي وغريه باجلامعة

.واملوظفني مع عملية التغيري 

تحليل ومناقشة البيانات: المطلب الثاني 
لغرض معرفة موقف الثالثلتحليل ومناقشة البيانات السابقة للسؤال 

املومنخاللعرضالبياناتفيبايامنمدراءوغريمهمنعمليةالتغيريالتنظيميبجامعةسنانأمبيالإلسالميةبسوراالعاملين
من عملية التغيري مو صنيف تميكن طلبالسابق
-:وأخرياً نكشف إن كان من يقف حمايداً من عملية التغيري التنظيمي

:باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان المؤدينللتغير-أوالً 

اهتمامهمللمقاومينوالرافضينلعمليةالتغريولكنهملميعطوانفساالتناولواموضوعالتغيريووجهواالباحثينكثريمن
تعتربالفئةاملؤيدةللتغ،هتمامإلىفئةأخرىالتقألمهيةعنفئةاملقاومةوهيفئةاملؤيديناملتحمسينوالداعمينلعمليةالتغري

األدواراملنيتماالستفادةمنهاواستثمارهاورمسلقادةالتغريوباإلضافةملاسبقإنالفئةاملؤيدةإذاملاسرتاتيجياً يرامتداداً 
.60اسبةهلاقديتماستخدامهاملقاومةالتغريوفيذلكخسارةكبريةإلدارةالتغري

:باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان أسبابتأييدالتغيير-

، مقدم جلامعة دمشق  كلية دورالعالقات العامة في إدارة التغيير التنظيميرؤى اخلطيب ، حبث بعنوان / نسرين البطران -60
.14ص االقتصاد ، اجلمهورية العربية السورية ،بدون السنة ،
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:منعدةأمورهيينطويدعموتأييدهؤالءالعاملينللتغيريانطالقاً يرى الباحث بأنه 

: التغيرياختيارمهاخلاص-أ

.بنفسهأمرهامولذافإناملقاومةحتدثعندمايكرهالعاملونعلىالتغيريإنالفرصةلتحديدمصريالفرد

.التغيريحنواألفضلبالنسبةللمؤيدينفإنالتغيرييكسبهمخرباجتديدةمثًالوينقلهمإلىوضعأفضلممامهعليه-ب

وذلكبتنويعاألسبابالفرديةالتيدفعتهملقبواللتغريوتأييده: التغيرييلبياحتياجًاعندهم-ت

: لالزمةكلشخصلديهاملعلوماتا-ث
وذلكبمشاركتهبعمليةالتغيريمنالبدايةوبالتاليفإنكالملعلوماتاملطلوبةقدتوفرمتماخيففمنمقدارالقلقاملرتبطبعملي

.ةالتغيري

.: التغيريخمططومنظم-ج

اإلسالمية أمبيلبجامعة سنان :فيالتعاملمعمؤيدالتغييرالمدراء والمشرفين على التغيير مهارات-

:باياورابس

التغيري أو املشرف هناكعددمناملهاراتالتييجبعلىموظفحسب ما يرى الباحث 

:أنيمتلكهافيتعاملهمعمؤيدينواستثمارمهلصاحلعمليةالتغريومنهذهاملهاراتعليه

1-
والوظيفيةوالعملعلىتقويةالعالقاتاالجالقرمبناملؤيدينواحلرصعلىتقويةالعالقامتعهموعدماالكتفاءبالعالقةالرمسية

.متاعية
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2-
تزويداملؤيدينباملعلوماتاملتعلقةبعمليةللتغيريوالدافعةهلاحيثتشكالملعرفةبعدااجيابيافيتعميققناعةاملؤيدينبهذاالت

.غري

، إشراكاملؤيدينفيعمليةالتغيريولوبنشاطاتصغريةوذلكيؤديإلىعدماهلدرأيطاقةمؤيدةواحلفاظعليها-3

.جلهودفيخدمةعمليةالتغريبلرتسيخكال

4-61.

5-
دمهللحفاظي

.أمنه

وتوعيتهمبأساليباملقاومةوأالعيبها،احلرصعلىتوسيعمداركاملؤيدين-6

.ومنثمإرشادمهإلىأفضاللطرقلمقاومةاملقاومة،

.فكماأنالقناعةتتغريكذلكاحلماسةالتبقىعلىحالواحد،حفزاملؤيدينوإشعاحلماسهمللتغيريمنوقتلآلخر-7

8-
والداحضةلشبهاتاملقاومةفإنذلكيشكلقوةللمؤيدينوحفظاتزويداملؤيدينباحلججوالرباهينواألدلةاملؤيدةللتغيري 

.هلممنجيلوأالعيباملقاومة

) بعضهمأومجيعهم(دفعاملؤيدين-9
للوقوفأمامعناصراملقاومةومناقشتهموحماولةإقناعهموبذلكفإناملؤيدينسوفيلتزمونأدبياجتاهاملشروعالتغيريي

.

61-.
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10-

.

11-
خماطبةاملؤيدينعلىقدرعقوهلم،ألناملؤيدينأصناف،منهممنتقودهالعاطفةومنهممنيوجههاهلوىومنهممناليسم

عإالللعقلوالدليلومنهممنيقباللتغيريتقليدالآلخرينوغريذلك

.تدريببعضاملؤيدينعلىبعضاملهاراتالالزمةإلجناحالعمليةالتغيرييةعنداحلاجة-12

13-.

14-

.مبمااليطيقون

) العاجلةواآلجلة(اإلدر -15
وفينفسالوقتاليهددأرزاقهموأمنهمومعيشتهم

لذلكيجباحلرصعلىتوضيحاملكاسبالتييمكنأنيحققهاهذاالتغيريللمؤيدين،

،.

وحسب ما ذكر أعاله من أسباب تأييد عملية التغيري يف املنظمة وماهي املهارات املناسبة والواجب 
مع السيد املقابلة مضمونإىل ظر نالومن خالل هذا املوقف من التغيري التنظيميتوفرها لدعم 

ذكر بأن املوظفني يؤيدون التغيري الذي62باياإلسالميةبسوراأمبيالسنانجامعةبوكياللعميدالثالث/

.م 01/03/2015بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -62
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أن املوظفني به من أفاد حسب ما 63عضو جلنة االشراف والتطوير باجلامعةالسيد بأغلبيتهم وكذلك
، وبذلك خنلص إىل نتيجة أن الغالبية باجلامعة تؤمن بالتغيري وتقتنع به أيضاً يؤيدون التغيري باجلامعة 

.نسجمالتنظيمي تالتغيري وأن عمليةوهلم االسباب املنطقية يف ذلك 

:باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان المقاومونللتغيير -ثانياً 

لذافإناخلطوةاألولىنحوالقيامبإدارةفعالةللتغيريهيأننتقبال،معالتغيريتكيفاً 
. البيئة،لذافإمنقامةالتغيريهيسلوكغريطبيعيحلقيقةفيأنالناسلديهمغريزةطبيعيةللتكيفمع

علىالغالبلصعوبةحتقيقاملصطبيعياً 

.احلالكاملةوإرضاءمجيعاألطراف

:أسبابمقاومةالتغيير-

:أسبابعديدةمنأمههااهلمقاومةالتغيري رى الباحث بأن ي

. :فقدانالوظيفةاخلوفمن1-

2-

:.

ضغوطاتاجلماعة-3

.املقصودبذلكضغوطاتاجلماعةالتيينتميإليهاالفرد :

مناخعدمالثقة-4

.إذاملتتوفرالثقةبينالرئيسواملرؤوسفإنذلكيكومندعاةالفرتاضسوءالنيةفيعمليةأيتغيريحيدثوبالتاليتحصلمقاومة:

.م28/02/2015، بتاريخ واالشراف بالجامعةلجنة التطوير حممد طاهر عضو / مقابلة مع السيد -63
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سوءفهممربراتالتغيري-5
اهلدفاألساسيمنهإذامليتمشرمحربراتالتغيريبصورةواضحةأماماملتأثرينبهفقديستنتجاملتأثرونبالتغيريأن:

.

اخلوفمنالفشل-6

.قديتشكللدىاملتأثربالتغيريخوفمعينمنالفشلبالقيامباملهاماجلديدةأواإلجراءاتالتيتنتجعنعمليةالتغيري:

:أسبابأخرىمنهاأيضاً وهناك-

1-:
.لىحباحملافظةعلىاألموراملألوفةإميياللناسعادة

العادات-2

تدلنظرياتالتعلماملختلفةعلىأنالفرديكونعاداتوأمناطسلكتحددطريقةتصرفهوكيفيةاستجابتهللمواقفوبذلك:

.الىحدماااومربجمنييروتاليكومنضطراللتفكريفيكلموقفجديدبطريقةجذريةبليصبح

3-

الضعفوالقصورفيالوضعاحلاليوكذلكعدمالقدرةعلىادراكجوانبالقوةو نعدمالقدرةعلىإدراكنواحيإ:سوءاإلدراك

.مزاياالوضعتشكلعائقكبريفيوجهالتغيري

: املصاحلاملكتسبة-4
ترتبطمصاحلالفردأحياناارتباطاوثيقابالوضعالقائممماجيعلهيقاومأيتغيريأوتعديلعليهألنذلكيعنيخسارةشخ

.صيةله
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:االنتماءاتاخلارجية-5
حياناعندمايشعرالفردأواجلماعةأنعمليةالتغيريقدتكومنهددةجلماعةصديقةوهذايسببمشنشأمقاومةالتغيريأت

.كلةالتزامووالءبالنسبةللموظف

:باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان أشكالمقاومةالتغيير- :

و وميكنأنتأخذمقاومةالتغيريشكالملعارضةاحلادةلفكرةمعينة،وعدمالتعاونأوعدحمضوراالجتماعات،والصمت
والتهديد،عدمالتفاعل،وحجباملعلوماتوتأخريوصوهلا،واستخدامالصوتاملرتفعوإشاراتاليد،واالنتقاداتواجلدال

: هناكأشكاًالعدةملقاومةالتغيرينذكرمنهاعلىسبيالملثالومنهم من يرى بأن 

.64ختفيضمستوىاإلنتاجية،والبطءفيالعمل،والصراعاتداخاللعمل

:التغيريفيالنقاطاآلتيةأشكاملقاومةAngeloوRobertويلخص-

مهامجةاألفكارواالقرتاحاتاجلديدة.
الصمت،وعدمالرد،وإثارةاملشكالت.
اإلصرارعلىأنالتغيريغريعادل.
نشراإلشاعاتعنالنتائجالسلبيةللتغيري.
التقليلمنأمهيةاحلاجةإلىالتغيري.
اإلكثارمناالنتقاداتعنالتغيري.

، 1989مطبعةبنكالبرتاء،: عمانالسلوكالتنظيميدراسةللسلوكاإلنسانيالفرديوالجماعيفيالمنظماتاإلداريةالقريويت، حممدقاسم،-64
.173ص 
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البيانات اليت مث استقصائها من ميدان البحث تبني أن هناك من يعارض التغري يف جامعة وبتحليل
من مجلة املوظفني فمن خالل املقابلة اليت أجراها الباحث مع السيد بايا إلسالميةبسوراأمبيالسنان

لكنه موجود وال يكاد يذكر ، تبني إن املعارضني للتغيري عدد حمدود جداً 65اجلامعة بوكياللعميدالثالث/
إىل عدم فهم واستيعاب املوظفني فيوجد من ال يرحب خبطوات التغيري باجلامعة وقد عزا السبب 

من خالل إجابته ، 66عضو جلنة االشراف والتطوير باجلامعة/بينما السيد،لعملية التغيري التنظيمي 
ن عدد املعارضني قليل ورجح سبب املعارضة إىل عدم فهم املوظفني لعملية التغيري بأأيضاً فقد أفاد 

أن املوظفنيب67نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالمية/التنظيمي ،وحسب ما ذكره السيد 
بعض منهم يعارض التغيري بسبب عدم الفهم وكذلك بسبب آخر وهو خوف املوظفني باجلامعةال

ومراكزهم الوظيفية باجلامعة من مدراء وغريهم من يري التنظيمي على وظائفهم املقاومني للتغ
،وبالتايل فإن ماذكر أعاله من أسباب تدفع وهو كما ذكر أعاله اخلوفمنفقدانالوظيفةاملوظفين

املوظفني لعدم مواكبة التغيري وعدم القناعة به أو ما يعرف مبقاومة التغيري ترتكز يف سببني اثنني مها 
فهممربراتالتغيريوذلك بسبب سوء

ومبصاحلهم، والسبب الثاين هو خوف املوظف من فقدان وظيفته فقد 
، وهو ما تعمل اجلامعة ربرأمغريم

من يعارض التغيري وافهامه بأمهية على تغيري قناعةعلى تالفيه عن طريق العمل بشكل تدرجيي 
وكيل العميد توضيح ملن يعارضه مزايا التغيري ، وهو كما ذكره السيد التغيري التنظيمي وضرورته و 

.68اجلامعة بالثالث
علىجميعالعاملني،ومليتماالستغناويرىالباحثأنعمليةالتغيرياحلاصلةملتواجه

وترقيتهم بعد أن تغريت اجلامعة من وضع معهد إىل مستوى اجلامعة ءعنأحدمنهمبلتمتثبيتالعاملين

.م 01/03/2015بتاريخ،باياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -65
.م28/02/2015، بتاريخ لجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر عضو / مقابلة مع السيد -66
.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-67
.م 01/03/2015بتاريخ،باياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -68



103

أواملؤقتني وحفظت بالتايل وظائف العاملني لديها سوى أكانوا من العاملني الدائمين
التقليل بل ىحقوقومكتسباجتميعالعامليناملنقوليندوناستثناء،مما أدىإلىأصحابالعقود،كمامتاحملافظةعل

.انتفاءاألسبابالتييمكنأنتؤديإلىاملقاومةو 

:باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان المحايدونتجاهالتغيير -الثاً ث

، احملايدةرغمأمهيتهاأالوهيالفئةمثةفئةمناملتأثرينبالعمليةالتغيرييةاليسلطعليهاالضوءغالباً 
، جتاهالتغيريأوسلبياً إجيابياً أويتخذواموفقاً 

وهذهالفئةحتتاجإلىرعايةخاصةحتىيتمتجريبهالصاحلعمليةالتغيري
لذلكعلىموظفالعالقاتالعامةفيتعاملهمعهذهالفئةاحملايدةالعملعلىمايل،حتىاليتمتجريبهاضدمشروعالتغيري،

- :69ي

االقرتامبناحملايدينوالتعاملمعهمبشكالجيايب.
إظهارأخطاءالوضعالقائموسلبياته.
تزويداحملايدينباملعلوماتاالجيابيةعنعمليةالتغيري.
اإلشارةإلىاملكاسبالشخصيةالتييمكنللمحايداحلصولعليهاعنداملشاركةبعمليةالتغيري.
حماورةاحملايدينوالسعيإلىإقناعهمبالتغيريوإزالةالشبهاتا.
االستفادةمنأصحابالنفوذواملؤيدينللتغيريللتأثريعلىاحملايدين.
مراقبةتصرفاتاملقاومينللتغيريجتاهاحملايدينواحلرصعلىإبطاملفعوهلم.
التشاورمعاحملايدينواالستماعإلىآرائهموحماولةتضمينهافياملشروعالتغيريي.
تنفيذبعضجوانبالتغيريوربطهمفيتأييدأو ، التدرجفيتغيرياحملايدين.

.21، مرجع سابق، ص دور العالقات العامة في إدارة التغيير التنظيمي:نسرين البطران و رؤى اخلطيب ، حبث بعنوان-69
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و منباياورااإلسالمية بسأمبيلسنان ومن خالل البيانات اليت قام الباحث جبمعها من جامعة 
: من السادةسئلة املقابلة اليت أجراها الباحث مع كالً خالل االجابات على أ

نائب عميد كلية /والسيد 71عضو جلنة االشراف والتطوير باجلامعة/ والسيد 70وكياللعميدالثالث
مل يتم ذكر أن هناك من يقف على احلياد من موظفي تبني أنه 72االقتصاد والتجارة االسالمية

غالبية املوظفني يؤيدون التغيري التنظيمي وقلة بأنبل مت ذكر اجلامعة اجتاه عملية التغيري التنظيمي 
.فقط منهم تعارضه 

لعملية أهم أسباب التأييدمنإن يتبنييف ميدان البحث واستنتاجاته من خالل مالحظات الباحث و 
هي بسروابايااإلسالمية احلكومية أمبيلالتغري جبامعة سنان 

عهد إىل مستوى املحيث نقلهم من مستوى أنالتغيريأعطىللعاملينفرصةللتطورواالرتقاءالوظيفي
أو التغيري اجلاري يف اجلامعة  الذحيدثوبأمهيتهبالتغيري اإلدارة،وأمنعرفةأفرادامعةاجل

وتليب ارتياحهم لوجودكماكانتجيدة،

.وإدارتهفيمجااللتغيري الوظيفي تدريبأو من خالل توفري فرصال

نشاء إن إدارة اجلامعة دعمت إخري مثال على تأييد املوظفني واملدراء من عملية التغيري ويرىالباحثأن
جلنة خاصة تعين بالتطوير والتغيري امسها جلنة االشراف والتطوير وهي جلنة دائمة تتكون من عدة 

يهتم بالتغيري يف جمال قسم يعىن و موظفني وخرباء والعمل فيها مقسم حسب االختصاصات فهناك 
بالتغيري يف التكنولوجيا وهناك قسم مهتم بالتغيري يف خدمات يهتمالوظيفة وتطويرها ويوجد قسم 

...الطالب وهكذا

.م 01/03/2015بتاريخ،باياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -70
.م28/02/2015، بتاريخ عضولجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر / مقابلة مع السيد -71
.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-72
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وذلك وغريمعقدة،ةمرناملرتبطة باملوظفني والوظيفة أنالنظمواللوائحكما الحظ الباحثب
واضحخبطوات سريعة حنو التطوير الوظيفي وإن هناك توجهن اجلامعة ختطو من خالل أمالحظ 

ومناسب بأن تكون تلك النظم مواكبة للتغيري 
مزجيامن

تنفيذ اخلطط املرسومة للتغيري وتنظيم أجزاءها وأخريا دارية واملالية باجلامعة و تسيري األمور اإلجراءات
.مراقبتها 

مع الدولة أمافيماعداذلكوبالذاتفياألموراحليويةفاملركزيةواضحةمنخاللضرورةأخذاملوافقاتوالتنسيقوالتشاور 
يف عمليات املوافقة على التعاقد يف تطوير املباين علىسبيالملثالالاحلصر والوزارة اليت تتبعها اجلامعة

، كما التكنولوجيا باجلامعةلالقتناءنشاء املكاتب احلديثة وتوفري السيولة املالية املطلوبة وإاإلدارية
تبدو الالمركزية واضحة يف تفويض بعض اإلجراءات للكيانات املكونة للجامعة كتفويض بعض 
إجراءات القبول للطلبة لكليات الدراسات العليا وهذا ما الحظه الباحث يف زيارته ملبىن الدراسات 

من خالل للجامعة تتطور باستمرار العليا وما يضم من كليات وفروع والحظ أن الدراسات العليا 
.هداف اجلامعة ويدور يف فلكها وال خيرج عنهاتح أقسام جديدة وكل ذلك جيري يف إطار أف
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))مناقشة((ملخص
موقفالعاملینمنمدراءوغیرهممنعملیةالتغییرالتنظیمي بجامعة سنان أمبیل 

بایاورااإلسالمیة بس
من خالل العرض السابق وبعد حتليل ومناقشة البيانات اليت حتصل عليها الباحث من ميدان 

يستنتج الباحث بأن ملخص ما مت عرضه باياجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسورا: الدراسة وهو
المية مناقشته ملوقفالعاملينمنمدراءوغريمهمنعمليةالتغيريالتنظيمي جبامعة سنان أمبيل اإلسحتليله و و 

-:هو على النحو التايلبايا ورابس
موقف العاملين بالجامعة من عملية التغيير التنظيمي 

وهم ميثلون األغلبية من املوظفني الذين باياورااملؤيدونللتغيريجبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بس ،
.تكون مواقفهم منسجمة ومتقبلة لعملية التغيري التنظيمي اليت تشهدها اجلامعة 

وهم ميثلون فئة قليلة من املوظفني باياوراقاومونللتغيريجبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسامل ،
لعدم الفهم لعملية التغيري وكذلك بسبب آخر وأسباب مقاومتهم للتغيري هي أسباب ترجع 

أو املعرب عنهباخلوف وهو خوف املوظفني املقاومني للتغيري التنظيمي على وظائفهم احلالية 
.الوظيفةمنفقدان

يف هذه الدراسة مل يتم الوقوف ، باياورااحملايدونتجاهالتغيري جبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بس
حسب البيانات احملصلة على أن هناك من يقف على احلياد من موظفي اجلامعة اجتاه عملية 

ط منهم التغيري التنظيمي بل مت ذكر بأن غالبية املوظفني يؤيدون التغيري التنظيمي وقلة فق
.تعارضه

بأغلبيتهم يؤيدون التغيري التنظيمي،  وإن باياوراإن املوظفني جبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسوعليه 
عدد املعارضني للتغيري قليل جداً، ويرى الباحث من خالل مالحظاته أن خري مثال على تأييد 

ء جلنة خاصة تعين بالتطوير والتغيري املوظفني واملدراء من عملية التغيري إن إدارة اجلامعة دعمت إنشا
امسها جلنة االشراف والتطوير وهي جلنة دائمة تتكون من عدة موظفني وخرباء والعمل فيها مقسم 

.حسب االختصاصات
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بلتمتثبيتالعاملينوترقيتهم بعد أن تغريت اجلامعة من وضع علىجميعالعاملني،ومليتماالستغناءعنأحدمنهم
معهد إىل مستوى اجلامعة وحفظت بالتايل وظائف العاملني لديها سوى أكانوا من العاملني 
الدائمينأواملؤقتني أصحابالعقود،كمامتاحملافظةعلىحقوقومكتسباجتميعالعامليناملنقوليندوناستثناء ،مما 

.ألسبابالتييمكنأنتؤديإلىاملقاومةأدىإلىالتقليل بل وانتفاءا
يف ميدان البحث تبني إن من أهم أسباب التأييد واستنتاجاته الباحث ومن خالل مالحظات 

لعملية التغري جبامعة سنان أمبيل اإلسالمية احلكومية بسروابايا هي 
عة من خالل أنالتغيريأعطىللعاملينفرصةللتطورواالرتقاءالوظيفي ،ودعم ذلك من قبل إدارة اجلام

.ومتطلباته املتعددة وعلى رأسها وزارة الرتبية والتعليم
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أمبيلسنان جامعة بالعوائق التي تؤثر على أداء التغيير التنظيمي :الرابعالمبحث 
باياورااإلسالمية بس

عرض البيانات: المطلب األول 
قام الباحث بإجراء باياالعوائقالتيتؤثرعلىأداءالتغيريالتنظيميبجامعةسنانأمبيالإلسالميةبسوراملعرفة 

مقابالت مع املسؤولني باجلامعة ،وكذلك قام جبمع مالحظات من خالل الزيارات ملقر اجلامعة 
جامعة سنان أمبيل بوكياللعميدالثالث/ دالباحث السؤال الرابع إىل السيوأقسامها ، وقد وجه 

لعوائق اليت تؤثر على أداء التغيري التنظيمي جبامعة سنان أمبيل ايوهو ما ه،73باياورااإلسالمية بس
ن من أبرز العوائق اليت تؤثر على التغيري إ(( :فقال الوكيل، وقد أجاب السيد باياورااإلسالمية بس

يف إحالة )IDB(التطوير اإلسالمي التنظيمي باجلامعة هو مصادر التمويل ممثلة يف تأخر مصرف 
هو املصرف مبدينة سروباياسالمي ن هذا املصرف اإلملالية لتمويل قرض البناء وقال بأدفعات املبالغ ا

توجد هخرى قال بأنالباحث عن العوائق األوعن استفسار املسؤول عن عملية البناء باجلامعة،
عندهم الوظيفية فالبعض يعد التغيري جمهوالً مناصبهمعوائق ناجتة عن ختوف البعض من فقدان 

ولكن اجلامعة تعمل على تقليص هذه املخاوف لدى املوظفني من خالل توضيح أن التغيري 
.))بعد يومقناعتهم تتحسن حنو قبول التغيري يوماً ل بأن وقاالوظيفي له أثر اجيايب وليس سليب 

وهو ما هي،74عضو لجنة االشراف والتطوير بالجامعة/ إىل السيدالرابعوجه الباحث السؤال و 
أجاب السيد فباياورالعوائق اليت تؤثر على أداء التغيري التنظيمي جبامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسا

تواجه التغيري التنظيمي هي تلك الصعوبات اليت تتعلق باهليكل ن من الصعوبات اليت إ((قائالً 
التنظيمي باجلامعة وعلى وجه اخلصوص بعد أن تغريت اجلامعة من وضع معهد إىل وضع ومستوى 
اجلامعة ،وقال إن هذه الصعوبات يف احلقيقة مؤقتة وتعمل اجلامعة جاهدة على معاجلتها ، وأن 

ن من الصعوبات أيضاً أة التغيري يف خيص اهليكل التنظيمي ، وقال باملوظفني األن متعاونون مع عملي

.م01/03/2015، بتاريخ باياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -73
.م28/02/2015، بتاريخ عضولجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر / مقابلة مع السيد - 74
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ن حتويل االقساط الشهرية عالتطوير اإلسالميالصعوبات املالية متمثلة يف تأخر مصرف تلك
.))للجامعة

نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة / وأيضًا توجه الباحث بالسؤال الثالث إىل السيد
يف ما خيص متويل التغيري احلاصل يف اجلامعة وأن تذكر ال توجد عوائق : ((فقال ، 75االسالمية

وعن استفسار وًال بأول ملواكبة التغيري ودعمه، أاليت تشري إىل االجناز اريرتقالالدولة تشرتط إحالة 

االجتماعي والثقايف املوجود بني املوظفني، وقد متكنت اجلامعة إىل حد كبري من نشر التوعية ونشر 
.))كانوا عليه يف البداية ثقافة التغيري بينهم ولذلك وجدنا تغرياً يف قناعة املوظفني عن ما

تحليل ومناقشة البيانات: المطلب الثاني
معرفة لتحليلومناقشةالبياناتالسابقةللسؤااللرابعلغرض

ومنخاللعرضالبياناتفياملطلبالسابقيباياالعوائقالتيتؤثرعلىأداءالتغيريالتنظيميبجامعةسنانأمبيالإلسالميةبسورا
يسود اعتقاد بني الباحثني يف موضوع التغيري التنظيمي إن العوائق اليت بداية بأنه شريأن نمكن

-:76يف ما يلييف مجلة من املعوقات تتمثل حسب تعرتض التغيري تتلخص 

تتعلقبطريقةتوزيعالموارد،ومايرتبطبنقص : معوقاتاقتصادية-1
:الخوفمنالخسارةالماديةأوتوقعكسبماديو مخصصاتبرامجالتغييروالتطوير 

املستوياتالوسطىوالعاملني،هذااالعتقادسيتإدارييسوداالعتقادبأنأعباءعمليةالتغيريمعظمهاستقععلىحيثقد
حولعلىخوفقدينتجمقاومةشديدةللتغيري

امتكنقياديوالتذوفقهذااملنظوريسودالشكبأنالتغيرييعنياستغراقاأكثرفيالعملمقابلتخفيضمحتمللألجر،أماإ،و 
.سينخرطونوجيتهدونفيعمليةالتغيريعودبالكسبعلىاجلميعفإناجلميعغيريمنإقناعاملنقادينبانعمليةالتغيريست

.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد- 75
حبثمنشورفيمجلةعلوماالنسانية، ،للتغييرادارةالتغيير،المنطلقاتواالسسمععرضالهماالستراتيجياتالحديثة القامسي ،كمال،-76

.5صم،2006اجلزائر،
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املقابلة مع بواسطة باياورااإلسالمية بسأمبيلسنان وحسب البيانات اليت مت مجعها من جامعة 
توجد معوقات هالذي أوضح بأن77باياورااإلسالمية بسأمبيلسنان جامعة بوكياللعميدالثالث/السيد 

اجلامعة اجلامعةبأنبوكياللعميدالثالثالسيد هذكر ما اقتصادية وبالتحديد تتمثل يف التمويل املايل و 
، واملصرف يتأخر سورابايامقره مدينة الذي و ) IDB(تعتمد على قرض من بنك التطوير اإلسالمي 

اهليكلي والبناء للجامعة ، وهو وهو يشرف على أغلب عمليات التغيريعن حتويل املبالغ املالية غالباً 
من أن املصرف املذكور يتأخر يف دفعاته أيضاً 78عضو إدارة االشراف والتطوير/السيد ما ذكره 
ه أوضح بأن ما خيص فإن79القتصاد والتجارة اإلسالميةنائب عميد كلية ا/أما السيد للجامعة،

حالة التقارير اليت تدل على من اجلامعة إتازة وتشرتط الدولةالتمويل من الدولة فإنه يسري بصورة مم
.بأول االجناز أوالً 

العائقبأنيرى ه توجد معوقات مالية تعيق التغيري التنظيمي و خيلص بأنوباحملصلة فإن الباحث 
مسرية التغيري والتطوير لكنه ليس بالصورة اليت تعيق متاماً يعد موجوداً رغم أنه االقتصادي أو املادي

.باجلامعة

2-
معوقاتتنظيميةوترتبطبالهياكاللتنظيمية،منحيثالتضخم،وسوءوسائالالتصال،واإلجراءاتالرقابية،وتقا

: الشعورباألمانأوبالخوفو دمالسياساتاإلداريةونظمالحوافز
،وهذامايدفعالبعضعلىالشكفيقدينشأالتزاماتتجامهعايرياجلودةمثالً جديداً وظيفياً قديتطلبالوضعاجليدتوصيفاً 

بهذهاملعايريوبالتاليالتخوفمنفقداناملنصبأوالتدحرجفيالسلمالوظيفي،وهذاكماقدينشأمقاومةل
امتكنقياديياملؤسسةمنتلبيةحاجاتاألمانلدىاجلمهورالداخليمنذلتغيريتسعىللحفاظعلىالوضعاحلايل،باملقابإل

.خالإلشعارهبأمهيةكاللوظائففيإجناحالتغيريوقيادةاملؤسسةحنوالتمييز

.م 01/03/2015بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -77
.م28/02/2015تاريخ ، بلجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر عضو / مقابلة مع السيد -78
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أوضح بأن الذي 80اجلامعةبوكياللعميدالثالث/ابلة اليت أجراها الباحث مع السيد ومن خالل املق
اجلاري مع عملية التغيري متوافق متاماً باياورااإلسالمية بسأمبيلسنان جلامعة التنظيمي الوضع

بأن الصعوبات من خالل املقابلة معه81عضو إدارة االشراف والتطوير/كما أكد السيد باجلامعة ،  
بعد تغري اجلامعة من مستوى معهد خصوصاً أساساً التنظيمية والوظيفية مرتبطة باهليكل التنظيمي 

، تعمل اجلامعة على معاجلتهاوعملت وال تزال ومؤقتةىل مستوى جامعة وهذه الصعوبات ظرفيةإ
اًء على متطلبات أن اهليكل التنظيمي يف املنظمة يعترب عامل متغري ، يتغري بنومن املعروف ب

وعندما يكون هنالك عدم توافق بينهما ، فإن اهليكل اسرتاتيجية وأهداف املنظمةيتبع العملو 
يؤدي إىل فأي تغيري فيهاورؤية املنظمة التنظيمي البد أن يُغري ليكون أكثر توافقًا مع االسرتاتيجية 

.وهو ما قامت اجلامعة مبعاجلته مبا يوافق الوضع اجلديدتغيري مماثل يف اهليكل
بجامعة سنان وبالتايل خيلص الباحث إىل وجود معوقات تنظيمية مرتبطة أساسًا باهليكل التنظيمي

.ولكن اجلامعة تعمل على معاجلتها باياوراأمبيل اإلسالمية بس

أهدافوعاداتوتقاليدوتتعلقبالبيئةالثقافيةوالحضاريةمن: معوقاتاجتماعية-3
،إضافةإلىالعالقاتالسائدةبينأفرادالمجتمعوالتركيبالطبقي وثقافةاالفراد

وما يعرف ،ومياللتربويينخاصةإلىاالنغالقوالتمسكبمنهجياتوأشياءلميعدلهاقيمة
: الخوفاالجتماعيأوالمساندةاالجتماعيةب

نسانيةمميزة،وحتىقديفرضعليهالعملبمعز قديفرضالتغيريالتنظيميأنيفصاللفردعنفريقالعماللذيرتبطهبهعالقاتإ
وهذاماقديدفعهإلىالسعياحلثيثبهدفاحملافظةعلىالوضع،أماإذالعبقياديوالتغيريفياملنظمةدوراإجيابيا،لعناآلخرين

.واقنعوامنقاديهمبأنالتغيريالتنظيمياملستهدفسيزيدمنفرصاالنتماءاالجتماعيالتساعدائرةالتفاعلواملعامالت
التغيريمعثقافةالفردوأبعادهااحلضارية،وهذاماالجيعلهمرتاحافيعمليةاالخنراطفيهذاالنهقدتتعارضبعضمحاور و 

همراعاةهذاالبعداخلطريوإدارةاملزجيالثقافياملنظميبيج،ومنهذااملنظورينبغيعلىمصمميرباجمالتغيريالتنظيميوقيادي
.عناية

.م01/03/2015،بتاريخباياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/بروف علىمقابلة مع -80
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وعلى رأسهم باياورابساإلسالميةأمبيلسنان وبالنظر إىل نتائج املقابلة مع املسؤولني جبامعة 
والذي أوضح بأن العوائق االجتماعية والثقافية وإن كانت مالحظة ، 82اجلامعةوكياللعميدالثالث/السيد

ناشئة عن خوف البعض من فقدان مناصبهم هي و حبجم قليل لدى بعض من املوظفني 
عندهم اجلديد والذي يعد جمهوالً الوظيفية اليت هلا ارتباط بالوضع االجتماعي هلم أو اخلوف من 

اوف لدى املوظفني من خالل بيان أنولكن اجلامعة تعمل باستمرار على تقليص دائرة تلك املخ،
نائب عميد /كما أكد السيد ،  اجيايب وليس سليب على املوظفني باجلامعة تأثريله الوظيفي التغيري 

على أن العوائق االجتماعية والعادات والتقاليد ليست ذات 83كلية االقتصاد والتجارة اإلسالمية
.بني املوظفنيوذلك لوجود الرتابط االجتماعي والوعي الثقايف تأثري كبري 

وبالتايل خيلص الباحث إىل أنه توجد املعوقات االجتماعية هي معوقات ناشئة عن ختوف البعض 
عي هلم ولكنها ليست بالعوائق اليت تعيق من املوظفني على وظائفهم اليت ترتبط بالوضع االجتما
تقليص دائرة تلك املخاوف لدى املوظفني مسرية التغيري احلاصل بصورة كبرية ، وتعمل اجلامعة على 

.التغيري الوظيفي إبراز مزايامن خالل 

وتتعلقبمدىقبواللعاملينبالتغييرالجديدودرجةالمقاومة، : معوقاتسلوكية-4
:درجةالثقةمعقياديالتغييرفيالمؤسسةو العاملين،والتنظيماتغيرالرسميةودرجةالدافعيةلدى

منأمهموانعالتغيرياخلوفمنالفشل،وعدماملعرفة،وغيابالرؤيةوالرسالة،املركزية،واخلوفمنالنتائج،والرغبةفيعدمالتأ
.كد،وغيابالتنسيقواملتابعةوالتعاون،واالهتمامبالعناصراملاديةوإمهااللعواماللسلوكية

لثقةالكاملةفيقيادييالتغيريوغياباحلساسيةالسلبيةمعهميجعاللفرديتقبالملهامالتيتوكإلليهفيإطارالتغيانبينماأ
 .

ولكيتكسبالقيادةهذهالثقةوتقضيعلىاحلساسياتفياملهدينبغيأنتشرحأبعد،غاياتواألهدافاحلقيقيةاملبتغاةمنالت
.نظيميفيحدوداستيعابكلمستوىتنظيميغيريالت

.م 01/03/2015بتاريخ،باياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمع مقابلة-82
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جلتحسيناأويتوقفنجاحالتغيريعلىمدىالتزاموقناعةالقيادةاإلداريةفياملنظمةبضرورةاحلاجةلتبنيربناجمللتغيري،من
وهذهالقناعةجيبأنترتمجفيشكلدعمومؤازرةفعالةمنخاللتوضيحالرؤيةوايصاهلاجلميعا،لوضعالتنافسيللمنظمة

.84ءوااللتزاماملديرينفياملستوياتالوسطىلتنفيذالتغيريلعاملينفياملنظمة،واحلصولعلىوال
هذه تبني وجود باياورااإلسالمية بسأمبيلسنان جبامعة املقابلة مع املسؤولني فحوىإىل وبالنظر 

إن قناعة املوظفني 85اجلامعة بوكياللعميدالثالث/ذكر السيدكماالصعوبة ولكن بشكل حمدود جداً 
بينما بالنظر إىل ما وهي ليس كما كانت يف البداية ، بعد يوماً يوماً ول ببالتغيري تتحسن حنو الق

املوظفني مقتنعون بأنجند86عضو جلنة التطوير واالشراف باجلامعة/تضمنته املقابلة مع السيد 
نائب /السيد وكذلك ما أورده

يف فهم بعض املوظفني اجتاه التغيري كان عائقاً من أن 87باجلامعةقتصاد والتجارةعميد كلية اال
.البداية لكن متكنت اجلامعة حلد كبري من جتاوز هذا العائق بفضل نشر التوعية وثقافة التغيري بينهم 

يرى الباحث بأنه و 
يظهرمماسبقأنالعنصرالبشرييمثاللعامالحلامسفيعمليةالتغيري،حيثيتوقفنجاح

أنفسهملقبواللتغيواملتأثرينبه،وعلىمدىإدراكهمألمهيتهواحلاجةإليه،لذلكيجبعلىالقادةواملوظفينأنيعيد
.يرمنخالاللنظرإليهكضرورةوليسكحالةاستثنائيةوأنينظرواإلىالتغيرينظرةإجيابيةباعتبارهفرصةللتطويروالتقدم

تتبع اخلطوات التالية لغرض مواجهة صعوبات أنيف اجلامعة الباحث بأن على اإلدارةرىكما ي
- :88التغيري 

.تشجيعسلوكياتاألفراداملطابقةللتغيرياملطلوب، والعمل على أنيكوناملديرقدوةفيممارسةالتغيري-1

.جعللغةالتغيريسهلةومفهومة-2

، دراسةحتليليةآلراءعينةمنمتخذيالقراراتفي بعضاملصارفالعراقية، فيادارةالتغييرالقيادةالتحويليةودورهادرويش ،ماهر صربي ، -84
.136م، ص 2009العددالثامنوالسبعون، جملةاإلدارةواالقتصادالعراق، حبث يف 

.م 01/03/2015بتاريخ،باياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمع مقابلة-85
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.120مرجع سابق، ص ، والتحديات العصرية للمدير"إدارة التغيير حممد بن يوسف النمران العطيات، -88
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.أنيبدأالتغيريمنخاللفرقالعمل-3

.التحديثوالتطويركأفضلمدخلللتغيري،وتبنيأسلوباإلبداعوالتحديتوضيحأمهية-4

5-.

.التأكدمنفهمالعاملينلدورمهفيإحداثالتغيري-6

.جعلبؤرةالتصميماإلدارياجلديدهيالوظائفالتييقومبهاالعاملون-7

.سيفيالتغيريجعلنتائجالتغيريهياهلدفالرئي-8

.لتغيريعلىقبوالغريمهالرتكيزعلىاألفراداملتجاوبينمعالتغيري،وحثهمعلىمساعدة- 9

.مبوضوعالتغيريفيالرباجمالتدريبيةاليت يلتحقبهاالعاملونباإلدارةاالهتمام -10

))مناقشة((ملخص
موقفالعاملینمنمدراءوغیرهممنعملیةالتغییرالتنظیمي بجامعة سنان أمبیل 

بایاورااإلسالمیة بس
من خالل العرض السابق وبعد حتليل ومناقشة البيانات اليت حتصل عليها الباحث من ميدان 

يستنتج الباحث بأن ملخص ما مت عرضه باياجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسورا: البحث وهو
هو باياسنانأمبيالإلسالميةبسوراومناقشته بشأن موقفالعاملينمنمدراءوغريمهمنعمليةالتغيريالتنظيميبجامعة

- :على النحو التايل
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تتعلقبطريقةتوزيعالموارد،ومايرتبطبنقص : معوقاتاقتصادية-1
مخصصاتبرامجالتغييروالتطويروالخوفمنالخسارةالماديةأوتوقعكسبمادي

د توجد معوقات اقتصادية تواجه اجلامعة وبالتحديد تتمثل يف التمويل املايل حيث أن اجلامعة تعتم
ومقره مدينة سورابايا ، وإن املصرف يتأخر عن ) IDB(على قرض من بنك التطوير اإلسالمي 

حتويل املبالغ املالية غالباً،  علمًا بأنه يشرف على أغلب عمليات التغيري اهليكلي والبناء داخل 
اليت تعيق ويرى الباحث بأن العائق االقتصادي أو املادي يعد موجودًا لكنه ليس بالصورة .اجلامعة

.متاماً مسرية التغيري والتطوير باجلامعة

2-
معوقاتتنظيميةوترتبطبالهياكاللتنظيمية،منحيثالتضخم،وسوءوسائالالتصال،واإلجراءاتالرقابية،وتقا

دمالسياساتاإلداريةونظمالحوافز والشعورباألمانأوبالخوف

متوافق متاًما مع عملية التغيري اجلاري باياوراسنان أمبيل اإلسالمية بسأن الوضع التنظيمي جلامعة 
، ورغم وجود بعض الصعوبات أثناء تغيري اجلامعة من معهد إىل مستوى جامعة لكن مت باجلامعة

إذ البد أن يُغري مواجهتا ، على سبيل املثال التغري يف اهليكل التنظيمي الناتج عن هذا التحول 
لة واحلالة اجلديدة وهو ما قامت اجلامعة مبعاجلته على اهليكل التنظيمي ليكون أكثر توافقًا مع املرح

.أحسن ما يكون

وتتعلقبالبيئةالثقافيةوالحضاريةمنأهدافوعاداتوتقاليد وثقافة : معوقاتاجتماعية-3
االفراد،

يعدهلاقيمةوما يعرف ،ومياللرتبويينخاصةإلىاالنغالقوالتمسكبمنهجياتوأشياءمل
إن العوائق االجتماعية والثقافية وإن كانت موجودة لدى ، و باخلوفاالجتماعيأواملساندةاالجتماعية

بعض من املوظفني هي حبجم قليل ناشئة عن خوف البعض من فقدان مناصبهم الوظيفية اليت هلا 
يعد جمهوال عندهم ولكن ارتباط بالوضع االجتماعي هلم أو اخلوف من اجلديد واملستقبل والذي 
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اجلامعة تعمل باستمرار على تقليص دائرة تلك املخاوف لدى املوظفني من خالل بيان ان التغيري له 
.تأثري اجيايب وليس سليب عليهم

وتتعلقبمدىقبواللعاملينبالتغييرالجديدودرجةالمقاومة، : معوقاتسلوكية-4
ودرجةالثقةمعقياديالتغييرفيالمؤسسةودرجةالدافعيةلدىالعاملين،والتنظيماتغيرالرسمية

ورغم أن ،
فهم بعض املوظفني اجتاه التغيري كان عائقًا يف البداية لكن متكنت اجلامعة حلد كبري من جتاوز هذا 

.العائق بفضل نشر التوعية وثقافة التغيري بينهم 

ويرى الباحث بأنه 
يظهرمماسبقأنالعنصرالبشرييمثاللعامالحلامسفيعمليةالتغيري،حيثيتوقفنجاحالتغيريعلىاقتناعوالت

واملتأثرينبه،وعلى مدىإدراكهمألمهيتهواحلاجةإليه،ويظهر املوقف من التغيري يف جانب سلوك 
ا

.ستثنائية وأنينظرواإلىالتغيرينظرةإجيابيةباعتبارهفرصةللتطويروالتقدم

جامعة سنان أمبيل اإلسالمية أثر التغيير التنظيمي على تطور : المبحث الخامس 
باياورابس

عرض البيانات: المطلب األول
قام الباحث بإجراء باياوراجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسأثر التغيري التنظيمي على تطور ملعرفة 

مقابالت مع املسؤولني باجلامعة ،وكذلك قام جبمع مالحظات من خالل الزيارات املتكررة ملقر 
جامعة سنان بوكياللعميدالثالث/ وقد وجه الباحث السؤال اخلامس إىل السيداجلامعة وأقسامها، 
جامعة سنان أمبيل اإلسالمية وهو ما أثر التغيري التنظيمي على تطور ،89باياوراأمبيل اإلسالمية بس

بأن التغيري التنظيمي الذي حصل للجامعة ونقلتها من وضع ((:فقالاوقد أجاب السيد ، باياورابس

.م01/03/2015، بتاريخ باياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -89
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صباحًا غلى الثالثة مساًء وحاليًا تغري واصبح الدوام من الساعة السابعة والنصف صباحًا إىل الرابعة 
اجلامعة عملت على تغيري شامل وبشكل خمطط يف خمتلف األدوات والتقنيات ن ، وقال إمساء ً 

ئل التقنية املتطورة، املستخدمة للعملية التعليمية باجلامعة من خالل جتهيز الفصول والقاعات بالوسا
طور األداء ومت إدخال أجهزة حديثة فيما خيص املوظفني مثل توفري جهاز البصمة وبالتايل ت

.))لتوقيع االلكرتونية ل
وهو ما ،90عضو لجنة االشراف والتطوير بالجامعة/ ووجه الباحث السؤال اخلامس إىل السيد

بأن ((:، فأجاب السيد قائالً باياوراأثر التغيري التنظيمي على تطور جامعة سنان أمبيل اإلسالمية بس
األخرى خصوصًا بعد امعاتالتغيري ساهم يف تشكيل تطويرًا يف مسعة اجلامعة ومكانتها بني اجل

جامعة ، وذكر أيضًا بأن ذلك ساهم يف زيادة التمسك معهد إىل مستوى ستوى ممن نقلها 
على األخالق اإلسالمية احلسنة ضعلى احلمن خالحلرصهاموظفيهابالسلوكيات اإلسالمية بني 

كل صباح وقبل دخول املوظفني ملكاتبهم وقبل كل شيء جيتمع املوظفون ملدة ربع ساعة ويتم فمثًال  
.))فيما بينهموتعزيز قيم اإلسالم السمحاءتقدمي نصائح حتضهم على التغيري حنو األفضل

،91االقتصاد والتجارة اإلسالميةنائب عميد كلية /كما وجه الباحث السؤال اخلامس إىل السيد 
(( : ، فأجاب السيدباياوراوهو ما أثر التغيري التنظيمي على تطور جامعة سنان أمبيل اإلسالمية بس

مع اجلامعات الدولية وذلك بإيفاد إن من مظاهر التغيري التنظيمي على اجلامعة هو زيادة 
أن التغريات أعضاء هيئة التدريس لدول عديدة مثل مصر وتركيا وتايالند واسرتاليا، كما قال ب

التنظيمية وخصوصًا يف اهليكل التنظيمي سامهت يف تعميق ارتباط املوظفني والتزامهم بعملهم 

تعمل على الدعوة للعلوم الدينية اليت تقدمها وتدرسها خصوصاً وهي يةً مرجعذات اجلامعة أصبحت 
.))بطابع عصري وراقي ومتطورالدينيةالعلوم ك بالتعاليم اإلسالمية ونشر األخالق و مسللت

.م28/02/2015، بتاريخ عضولجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر / مقابلة مع السيد - 90
.م27/02/2015بتاريخ والتجارة االسالميةنائب عميد كلية االقتصاد مهي الشفق /  مقابلة مع السيد-91
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جامعة من خالل إنشاء مبنيني جديدين للحتية والحظ الباحث بأن التطور والتغيري مشل يف البنية الت
ن التغري بأورصف الطرق وانشاء مواقف للسيارات للموظفني وغريهم ،والحظ الباحث ،لإلدارة 

.، رغم الظروف اجلوية الصعبة ومنظمةالبنيوي يسري بكل جد
كما الحظ الباحث بأن التغيري التنظيمي أثر وساهم بشكل واضح يف زيادة اعتماد اجلامعة على 

عاين وشاهد القاعات واملكاتب املزودة بأحدث االجهزة األجهزة االلكرتونية والوسائل املتطور وقد 
.كادميي واملعدا

تحليل ومناقشة البيانات: المطلب الثاني
لتحليلومناقشةالبياناتالسابقةللسؤاالخلامسلغرضمعرفة أثر التغيري التنظيمي على تطور جامعة سنان 

،ومنخاللعرضالبياناتفياملطلبالسابق فإن حتليل ومناقشة البيانات يكون  باياورااإلسالمية بسأمبيل 
من املأمول أن التغيري التنظيمي أن حيقق الفوائد التالية ملا له من أثار اجيابية على بداية إنه : اليتاك

- :سري التطوير ودميومية التطور باملنظمة، ومن ذلك ما يلي

.تنظيميةأكثركفاءةوفاعليةفياملنظمةإجيادأوضاع-1
.حلبعضاملشكالتالتنظيميةواإلجرائية-2
.تطورمستوىاخلدماتالتيتقدمهااملنظمة-3
.إدخالتقنيةجديدة،أوأساليبإداريةحديثةلتسهيألداءاملنظمة-4
.92معاجلةأوضاعالعاملني،وزيادةاالهتمامبهمرفعكفاءةأدائهم-5
.زيادةمقدرةاملنظمةعلىالتعاملوالتكيفم-6
.جالجنازاألهدافالعامةأ-7
8-.
.تشجيعاألفرادالعاملينعلىتحقيقاألهدافالتنظيمية،وحتقيقالرضاالوظيفيلهم-9

.الكشفعنالصراعبهدفإدارته،وتوجيههبشكليخدماملنظمة-10

م ، ص 2001،الرياض،مكتبةالعبيكان ،1،طالقيادةإلدارةالتحولنحونموذجالقياديالعالميالقحطاين،ساملسعيدحسن، -92
189.
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عمليات مساعدةاملنظمةعلىحالملشاكاللتيتواجههامنخاللتزويدهاباملعلوماتعن-11
.املنظمةاملختلفةونتائجها

.زيادةدرجةنضوجاملنظمة-12
13-.
.93راغبةفيهتطويرقياداتقادرةعلىاإلبداعاإلداريو -14

ويعرض الباحث ناهلدفمنالتغيرياحلاصلهومزجيمناألهدافالتيأوردهاالقحطانيوالعميانفيماسبقإويرىالباحث
- :والذي مشل باياورااإلسالمية بسأمبيلجامعة سنان على تطور التغيري أثاراذج من من

باياورااإلسالمية بسأمبيلالتغيير في البنية التحتية لجامعة سنان -1

مما الحظه الباحث وهو باحملصلة متوافق بالبيانات اليت مت ذكرها يف املقابالت اليت أجرئت مع 
ضافة مباين جديدة وتقوم بتغيريبأن اجلامعة تقوم بتطوير وإآنفاً مذكورالسادة املسؤولون كما هو

حات الداخلية دارة وكذلك رصف السانشاء مبنيني جديدين لإلشامل يف البنية التحتية من حيث إ
باألسفلت وإنشاء موقف مناسب للسيارات وغريها من وسائل النقل للموظفني والطالب واألساتذة 

.باجلامعة

ن اجلامعة تتبع التغيري املخطط وبشكل تدرجيي من خالل أن البناء هو على بأوالحظ الباحث 
د وينفذ بروح الفريق فلقد مراحل وبتوقيت زمين حمدد وأن التغري البنيوي يقوم على قدم وساق وجب

حتت ظروف وعملهم العمال الصعبة يعايشهاالحظ الباحث رغم الظروف 
الذي يهطل ويستمر ألوقات طويلةاملطر ومن تلك الظروف◌ً وعواماللطبيعةالقاسيةوالعملليال
مما يدل على ن العمل كان متواصالً فإرغم ذلك يف أوقات أخرى ، و وكذلك اشتداد درجات احلرارة 

.94صرار وبقناعة وإالتغري يسري بصورة ممتازة

.349، مرجع سابق، ص ،السلوكالتنظيميفيمنظماتاألعمالالعميان،حممودسليمان-93
.باياوراالبناء والتطوير يف املباين جلامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسوضع الباحث يف امللحق صور لعملية -94
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اإلسالمية أمبيلسنان التغيير في نقل الجامعة من مستوى معهد إلى مستوى الجامعة -2
وزيادة كليات جديدةباياورابس

يتوافق مع البيانات احملصلة من املقابلة اليت أجراها مع السادة وهذا ماالباحث يستنتجهمما 
وكانت بدايتها أن مستوى اجلامعة اجلامعة من مستوى املعهد إىلبأن نقلاملذكورين فيما سبق 

ن مت اعتماد مرسوم واستمر األمر على ذلك إىل أأمبيلمعهد سنونان سورابايايف مدينة أنشيء
مستوى جامعة وهذا التغيري أثر على الوضع إىلعة من مستوى معهد رئاسي يقضي بتغيري اجلام

ملواجهة التغري اجلديد وهذا التغيري  اً وتدريبالتنظيمي للجامعة واحتاجت ملوظفني جدد وأكثر كفاءةً 
، أجزاء اجلامعة ومل تتوقف مسرية التغيري على ذلك فقط لكان تغيري خمطط له وهو تغيري شامل لك

كلية يف الوقت احلايل، وبالنظر أربعة عشرأكثر من كليات لتصبح مخسالكليات من عدد بل ازداد
ىل مستوى تبني إن تغيري اجلامعة من معهد إ95اجلامعة بوكياللعميدالثالث/إىل فحوى املقابلة مع السيد 

جامعة تبعه تغري يف مواعيد العمل ففي السابق كان موعد الدوام اليومي الساعة التاسعة صباحاً 
ةموعد الدوام اليومي يبدأ الساعة السابعوحالياً وموعد انتهاء الدوام اليومي الساعة الثالثة مساءً 

نائب عميد  /مع السيد أيضاً ، ومن خالل املقابلة لينتهي الساعة الرابعة مساءً باحاً والنصف ص
للجامعة املشار إليها واهليكلية ت التنظيمية التغيرياإن على أكد الذي و ،96كلية االقتصاد والتجارة 

سهمت يف زيادة ارتباط والتزام املوظفني بعملهم وتعمق ثقتهم يف عملهم ويف جهدهم وأنفسهم  أ
ن هلذا ، وبذلك خيلص الباحث بأاعنهتكما نتج

ضحت تطور وتقدم اجلامعة حىت أعملية النوع من التغيري يف مستوى ودور اجلامعة له األثر البارز يف
.من اجلامعات املشهورة يف كامل تراب اندونيسيا

التغيير نحو استراتيجية التركيز والتميز بين الجامعات اإلسالمية األخرى المشابهة -3
باياورااإلسالمية بسأمبيلسنان لجامعة 

.م 01/03/2015بتاريخ،باياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -95
.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-96
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يواجه التعليم العايل حتديًا دائمًا يتمثل بالتغيري املستمر، كا
التطورات املتسارعة يف جمال املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، والنمو يف عدد الطلبة وزيادة 

من املفاهيم اجلدلية، فهناك التعليمو التعلم 
حاجة لنقاشها، ووضع األطر هلا ألن هذا سيساعد يف تشجيع التميز يف التعليم العايل، ويف تطوير 

.97تلك املبادرات على النظام التعليمينظم املكافآت للتميز، وحتديد انعكاسات 

ثة واملهمة يف التعليم العايل ويصبح االستثمار يف التميز يف عملية التعليم أحد التوجهات احلدي
لتحقيق امليزة التنافسية واستدامتها على مستوى املدخالت والعمليات وضمان خمرجات منسجمة 
مع املعايري احملددة مبا فيها متطلبات سوق العمل التنافسية، ومن هنا تبنت هذه اجلامعة اسرتاتيجية 

يزة التنافسية املستدامة للجامعة بني باقي اجلامعات الرتكيز على التميز يف التعليم والتعلم يف حتقيق امل
األخرى من خالل البحث يف الربامج املختلفة اليت تشتمل عليها تلك االسرتاتيجية وأهدافها واآللية 

سنان اليت تؤدي من خالهلا للتميز املؤسسي مع النظر لألبعاد واالمكانيات التطبيقية يف جامعة
وخري مثال على تبين هذه االسرتاتيجية ما ذكره السيد نائب عميد كلية باياورااإلسالمية بسأمبيل

من أن اجلامعة أصبحت ذات مرجعيًة للعلوم الدينية اليت تقدمها 98االقتصاد والتجارة اإلسالمية
االقتصاد والتجارة ،كما سعت اجلامعة حسب ماذكره السيد نائب عميد كلية وتدرسها

راد من هيئة أفرسال بإباستمرار ذلك مع اجلامعات الدولية ويتم إىل التعاون أيضاً 99اإلسالمية
نها تركيا ومصر وتايالند وغريها ، وبذلك خيلص الباحث إىل القول بأن التدريس لدول عديدة م

هذه االسرتاتيجية املميزة اليت اتبعتها اجلامعة تتماشى مع التغيري التنظيمي وتدعمه وباتباعها 
.تصبح من اجلامعات املشهورة وذات املرجعيات العلمية املعتمدةاستطاعت اجلامعة أن 

97-Raftery D. (2006). "In Pursuit of Teaching Excellence: Encouraging Teaching
Excellence in Higher Education." AISHE Conference 2006, Maynooth 31st
August-1st September. Retrieved Jan. 15, 2012, from: ( http:// www. aishe.org
/ events ).

.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-98
.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-99
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المتزايد االهتمام(والتعليميالتغيير في وسائل وأدوات األداء الوظيفي-4
باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان )بالتكنولوجيا

تتضمن استخدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال اإلدارة الوسائل املتنوعة واألجهزة 
الالسلكية حواسيب وشبكات معلوماتية واجهزة فاكس مع اجهزة ادخال املعلومات التقنية مثل

ة ،ووكالء الشركدارية و املالية واخلدماتيةلتخدم األمور اإلدارية اليومية ، ومتتد لسائر األنشطة اإل
أمناط العمل وتقييم األداء و الرقابة ، وذلك لتوصيل يل إأيضاً ، كما متتد وعمالئهماوموظفيها 

.100داء ، ومن مث زيادة الربح ، وحتسني التنافس االقتصاديأفضل اخلدمات ،وزيادة سرعة األ

والتغيري يف ذلك 
تتابعالعمل،واقتناءالتكنولوجيااملتاحة،ونظمميتمبتطبيقطرقووسائلجديدةمنخالالملعدات،تصميمالعمل،

اخل،والذيتكونلهآثارسلوكيةوهيكليةبعيدةاملدىعلىاملنظمة،وكمثالعلىذلكفإناقتناءاملنظمة...عاجلةاملعلومات
آلالجتديدةينطويعليهتغرياتفيمحتوىالوظيفةبالتاليتقسيمالعملممايؤديإلىتغيريفيالعالقاتبينالعاملني،وظروفالع

.101اخل...لوظيفةإجراءاتالرتقيةتغرياتفياألجوروالرواتبمالملاديةأمناطا

بايا إلسالميةبسوراأمبيالجامعة سنانبوكياللعميدالثالث/ما تضمنته املقابلة مع السيد حتليل بالنظر إىل و 
الذي ذكر بأن اجلامعة عملت على تغيري شامل ولكنه خمطط يف وسائل وأدوات األداء والعمل 102

قسام والكليات وأنشاء شبكات االنرتنت يف كل األاحلاسوب املتطورةالوظيفي مثل اقتناء أجهزة
ويف اجلانب التعليمي أكد مواكبة 103للموظفنيواستخدام جهاز البصمة االلكرتونية للتوقيع اليومي

ئل االلكرتونية والوساباألجهزةمن خالل جتهيز الفصول والقاعات أيضاً التغري يف هذا السياق 

-httpمن موقع : م2007يف سنة ورشةعملضمن ،االدارة االلكترونية والشراءااللكتروني،بركسال-100
www.planning.gov .ly/ page _ id،15ص.

.17،مرجع سابق ، ص التطويرالتنظيمي،أساسياتومفاهيمحديثةاللوزميوسى،-101
.م 01/03/2015بتاريخ،باياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمقابلة مع -102
.باياوراالباحث يف امللحق صور جلهاز البصمة االلكرتونية جلامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسوضع-103
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، وبذلك خيلص الباحث إىل أن التغيري احلاصل أدى إىل التوسع يف اقتناء األجهزة 104التقنية احلديثة

.اجلامعة اإلداري والتعليمي 

وجد الباحث حيث العديدة للجامعةالباحث فمن خالل الزيارات وعاينه ه هذا ما الحظكذلك و 
جهزة االلكرتونية والوسائل املتطورة يف هذا الشأن كأجهزة احلاسب اآليل إن اجلامعة اقتنت األ

واليت تستخدم يف جمال وشاهد القاعات الدراسية مزودة بأحدث األجهزة والوسائل التعليمية املتطورة
105.

باياورااإلسالمية بسأمبيلبجامعة سنان سلوكيات الموظفين نحو االحسنالتغيير في -5

جيب أن حترص على تغيري األمناط اليت اإلدارة اجليدة هو مسة الرغبة يف تعديل سلوك العاملني،إن 
السلوكية لألفراد العاملني لكي تتمكن من مواجهة التغريات الكبرية اليت حتيط بالتنظيم حبيث تعمل 

لرفع الروح املعنوية للعاملني يف حتقيق أهداف 106وفيق التنظيم الرمسيمع التنظيم غري الرمسيعلى ت
.التنظيم

يعترب السلوك اإلنساين من أهم مقومات اجلوانب األساسية يف تقدم كافة األعمال اليت ترتمجها و 
من التغيري املطلوب هو طبيعة الوظائف يف الدولة، والسلوك اإلنساين ميتاز بالقابلية للتغيري و اهلدف 

من خالل الرتكيز على جوانب أساسية يف التطوير الوظيفي على الصعيد ، التغيري حنو األفضل
الفردي و املؤسسي بزيادة معرفة املوظفني و العاملني يف القطاع الوظيفي مباهية السلوك اإلنساين و 

امعة سنان أمبيل اإلسالمية -104
.باياورابس

.باياوراامعة سنان أمبيل اإلسالمية بستكنولوجية احلديثة املستخدمة جبوضع الباحث يف امللحق صوراً للوسائل ال-105
يقصد بالتنظيمات الرمسية تلك التابعة لإلدارة العليا للمنظمة بينما التنظيمات الغري رمسية هي تلك اليت تنشأ بشكل مستقل -106

التغيري داخل املنظمة باعتباره أقرب للعمال كما أن بإمكانه بني العمال، وجتدر اإلشارة إىل أن للتنظيم الغري رمسي دور كبري يف إجناح 
.إحباط عملية التغيري الذي يقوم به التنظيم الغري رمسي، وهلذا ينبغي أن يساند كالمها اآلخر يف سبيل إجناح التغيري
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لتواصل و فن التأثري يف اآلخرين أساليب تغيري السلوك و السلوك األخالقي و مهارات االتصال و ا
. 107وغريها من األبعاد اليت تتطلب نوعاً من التغيري لضمان جودة العمل يف املؤسسات

ـــــــــــــــالنظر يف مضـــــــــــــــمون املقـــــــــــــــابالت الـــــــــــــــيت أجراهـــــــــــــــا الباحـــــــــــــــث مـــــــــــــــع كـــــــــــــــال مـــــــــــــــن الســـــــــــــــيد  وب
نائـــب /والســـيد 109عضـــو إدارة االشـــراف والتطـــوير باجلامعـــة/والســـيد 108اجلامعـــةبوكياللعميدالثالث/

ــــد كليــــة االقتصــــاد والتجــــارة اإلســــالمية  ــــني إن اجلامعــــة تتبــــ110عمي هــــدف خلــــق وتــــدعيم ىنفقــــد تب
ــــال  ــــى ســــبيل املث ــــادةالســــلوكيات احلســــنة والطيبــــة يف نفــــوس موظفيهــــا وعل ــــك مــــن إف الســــيد جنــــد ذل

بــني تســاهم يف الــدعوة للتمســك بالســلوكيات اإلســالمية اجلامعــة بــأن إدارة اجلامعــةبوكياللعميدالثالث/
على بث تلك السلوكيات كل صباح فقبـل دخـول املـوظفني ملكـاتبهم وقبـل كـل حترصموظفيها 

فضــل وتعمــل ضــهم علــى التغيــري حنــو األملــدة ربــع ســاعة ويــتم تقــدمي نصــائح حتجيتمــع املوظفــونشــيء 
علـــى األخـــالق اإلســـالمية احلســـنةضاحلـــكـــذلكوتتنـــاول املوعظـــة الصـــباحيةبأمهيتـــهعلـــى تـــوعيتهم 

الـيت تتضـمن قيـام املؤسسـة مبمارسـة اختصاصـها و والسلوكيات الوظيفية املطلوبةتعزيز القيم السامية و 
.111موضوعيةأداء دورها بأمانة و

وخيلـص الباحـث بــأن التغيـري التنظيمـي احلاصــل يف اجلامعـة أدى إىل دعـم الســلوكيات احلسـنة بــني 
املـــوظفني وســـاهم علـــى تعزيـــز التنظـــيم غـــري الرمســـي املتمثـــل يف عالقـــات الصـــداقة واحملبـــة والتعـــاون بـــني 

.ماملوظفني وحظهم على التمسك بقيم املنظمة وأمهها قيم وسلوكيات اإلسالم فيما بينه

أوًال ال بـد أن نأخـذ يف احلسـبان على تطور أي مؤسسة التغيري أثردارسةيرى الباحث بأنوأخرياً 
البــد مــن: ثانيــاً ،ومــرتابط ،وال ميكــن فصــل جمــاالت التغيــري عــن بعضــها واســعو أنــه مفهــوم شــامل : 

حقيبة تدريبية مقدمة لتدريب حبث منشور يتضمن، مهارات السلوك األخالقي الوظيفي و التغيري اإلجيايبعبد اهللا الطراونة ، -107
.3م ، ص 2013،املوظفني العاملني بوزارة اإلسكان الليبية بكافة املستويات اإلدارية العليا و املتوسطة

.م 01/03/2015بتاريخ،باياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمع مقابلة -108
.م28/02/2015، بتاريخ لجنة التطوير واالشراف بالجامعةحممد طاهر عضو / مقابلة مع السيد -109
.م27/02/2015بتاريخ نائب عميد كلية االقتصاد والتجارة االسالميةمهي الشفق /  مقابلة مع السيد-110
.م 01/03/2015بتاريخ،باياورابسسنانأمبيالإلسالميةجامعةوكيل العميد الثالثب/ بروف علىمع مقابلة -111



125

يكـون والـذي قـد، حىت يـتم تسـخري الطاقـات واإلمكانيـات إلجناحهـا املختلفة جماالت التغيريحتديد 
املـوظفني، أهـداف وسياسـات املنظمـة، سـلوكياتعلى املستوى التكنولوجي، التغيـري التنظيمـي، تغيـري 

.أساليب وطرق العمل، ثقافة املنظمة و كذا قيم واجتاهات األفراد واجلماعات
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))مناقشة((ملخص
بایاوراأثر التغییر التنظیمي على تطور جامعة سنان أمبیل اإلسالمیة بس

من خالل العرض السابق وبعد حتليل ومناقشة البيانات اليت حتصل عليها الباحث من ميدان 
يستنتج الباحث بأن ملخص ما مت عرضه باياجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسورا: البحث وهو

- :هو كاآليتومناقشته

باياوراالتغيير في البنية التحتية لجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بس-1
إن اجلامعة تقوم بتطوير واضافة مباين جديدة وتقوم بتغيري شامل يف البنية التحتية من حيث 
انشاء مبنيني جديدين لإلدارة وكذلك رصف الساحات الداخلية باألسفلت وإنشاء موقف مناسب 

.للسيارات وغريها من وسائل النقل للموظفني والطالب واألساتذة باجلامعة

سنان أمبيل اإلسالمية التغيير في نقل الجامعة من مستوى معهد إلى مستوى الجامعة -2
وزيادة كليات جديدةباياورابس

إن اجلامعة انتقلت من مستوى املعهد إىل مستوى اجلامعة فلقد انشئ يف األساس يف مدينة 
سورابايا معهد سنونان أمبيل وكان ذلك بتاريخ واستمر األمر على ذلك إىل أن مت اعتماد مرسوم 

يل رئاسي بتاريخ يقضي بتغيري اجلامعة من مستوى معهد إىل مستوى جامعة وهذا التغيري أثر بالتا
على الوضع التنظيمي للجامعة، وهذا التغيري تبعه تغري يف مواعيد العمل ففي السابق كان موعد 
الدوام اليومي الساعة التاسعة صباحًا وموعد انتهاء الدوام اليومي الساعة الثالثة مساًء وحاليًا موعد 

فإن التغيريات أيضاً مساًء، و الدوام اليومي يبدأ الساعة السابع والنصف صباحاً لينتهي الساعة الرابعة 
التنظيمية واهليكلية للجامعة املشار إليها اسهمت يف زيادة ارتباط والتزام املوظفني بعملهم وتعمق 

.اجلامعة

ن الجامعات اإلسالمية األخرى المشابهة لجامعة التغيير نحو استراتيجية التركيز والتميز بي-3
باياوراسنان أمبيل اإلسالمية بس
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تبنت هذه اجلامعة اسرتاتيجية الرتكيز على التميز يف التعليم والتعلم يف حتقيق امليزة التنافسية 
املستدامة للجامعة بني باقي اجلامعات األخرى ، فاجلامعة تسعى للرتكيز على التميز يف جوانب

.
إىل التعاون مع اجلامعات الدولية ويتم ذلك باستمرار بإرسال أفراد من أيضاً كما سعت اجلامعة 

.هيئة التدريس لدول عديدة منها تركيا ومصر وتايالند وغريها 

) االهتمام المتزايد بالتكنولوجيا(والتعليمي األداء الوظيفيالتغيير في وسائل وأدوات -4
باياورابجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بس

إن اجلامعة عملت على تغيري شامل ولكنه خمطط يف وسائل وأدوات األداء والعمل الوظيفي مثل 
ت واستخدام جهاز اقتناء أجهزة احلاسوب املتطورة وأنشاء شبكات االنرتنت يف كل االقسام والكليا

، وقد اخل من الوسائل..،البصمة االلكرتونية للتوقيع اليومي ويف اجلانب التعليمي، والتعليم عن بعد 
.شاهد الباحث ووقف على هذه األجهزة املتطورة واليت تبني تطور اجلامعة بسبب تبنيها التغيري

باياورابجامعة سنان أمبيل اإلسالمية بسالتغيير في سلوكيات الموظفين نحو االحسن-5
إن اجلامعة تتبين هدف خلق وتدعيم السلوكيات احلسنة والطيبة يف نفوس موظفيها وعلى 

إن إدارة اجلامعة تعمل على الدعوة للتمسك بالسلوكيات اإلسالمية بني موظفيها ...سبيل املثال
ثقافة التعاون والرتابط والتحابب بني 

كل شيء جيتمع املوظفون ملدة ربع ساعة ويتم تقدمي نصائح حتضهم على التغيري حنو األفضل 
دات ونشر هذه الثقافة بينهم ،ويرى وتعمل على توعيتهم بأمهيته التمسك بالقيم واألخالق والعبا

الباحث إن ذلك يدعم التغيري حنو األفضل ألن تغيري سلوك املوظف حنو األفضل هو من أهم 
.جوانب التغيري التنظيمي
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الخامسالفصل 

النتائج والتوصيات 

ةـنتائج الدراس

 الدراسةتوصيات

نتائج الدراسة-أوالً 
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-:خلصت هذه الدراسة إلى التوصل للنتائج األتية 
العنصر البشري هو أحد العناصر الذي يؤدي التغيري يف خصائصه وقدراته ومهاراته وثقافته إن - 

إىل التأثري على  التنظيم بشكل عام،وأهم مايؤثر يف كفاءته وإنتاجيته وفعاليته هو مدى توافر العديد 
العوامل كاحلوافز والسياسات اإلدارية اجليدة،والقيادة اإلدارية الفعالة،واملناخ التنظيمي القادر من 

التغيري ضرورة حتمية ملواجهة ميثل سليمة للتنظيم يف أذهان العاملني ، كما على حتقيق صورة 
التقليدية مل تعد التحديات الداخلية واخلارجية اليت تواجه املنظمات، وذلك ألن األساليب اإلدارية 

صاحلة للتعامل مع البيئة اجلديدة واليت تقوم على مبدأ البقاء للمنظمة األفضل واليت متارس التغيري 
.املخطط باستمرار من أجل ضمان التحسني املستمر

ــــــني مــــــن الدراســــــة  ــــــري التنظيمــــــي جبامعــــــة املــــــؤثرة الداخليــــــةإن أهــــــم العوامــــــلوتب والدافعــــــة حنــــــو التغي
-:هي باياميةبسوراإلسالأمبيالنانس

.الرغبة يف تغيري الوسائل واإلجراءات باالنتقال إىل الوسائل احلديثة -أ

.صياغة أهداف جديدة مثل هدف عاملية اجلامعة -ب

.زيادة عدد العاملني باجلامعة -ج

والدافعــــــــــــــة حنــــــــــــــو التغيــــــــــــــري التنظيمــــــــــــــي جبامعــــــــــــــة املــــــــــــــؤثرة اخلارجيــــــــــــــةإن أهــــــــــــــم العوامــــــــــــــلكمــــــــــــــا 
-:هي باياإلسالميةبسوراأمبيالسنان

مــــن أول العوامــــل اخلارجيــــة الــــيت تــــؤثر علــــى التغيــــري الــــيت حتــــدث كــــل يــــومالتغــــريات التكنولوجيــــة -أ
.إلسالميةأمبيالسنانالتنظيمي جبامعة

تعتـــــرب البيئـــــة االجتماعيـــــة والثقافيـــــة مـــــن العوامـــــل املـــــؤثرة علـــــى التغيـــــري التنظيمـــــي جبامعـــــة حيـــــث -ب
معجتماعيـــةاالخلفيـــة املوظـــف إنثقافة

.ويدعم التغيري

1
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-:تتمثل يف باياورااإلسالمية بسأمبيلجبامعة سنان إن اشكال التغيري التنظيمي -

إن اجلامعة تطبق التغيري الشامل وليس التغيري اجلزئي الذي يشمل كل حيث : التغيري الشامل -أ
.املنظمة فال يقتصر التغيري على قسم دون آخر أو إدارة دون غريهاأجزاء

أن التغيري باجلامعة يشمل التغيري املادي والتغيري املعنوي حيث أن : التغيري املادي واملعنوي -ب
للتغيري املعنوي مالحظ باجلامعة حيث ، اجلامعة تتوسع يف بناء املكاتب اإلدارية والقاعات الدراسية

املوظفني واملدراء واالساتذة يؤمنون بالتغيري ومقتنعون به وبضرورته للجامعة، كما أن إدارة اجلامعة أن 
.تعمل على حتسني وتطوير سلوكيات وأخالقيات موظفيها باستمرار

وذلك ألن هذه اجلامعة هي جامعة حكومية تتبع خطوات وخطط وزارة : التغري التدرجيي -ج
متدرجة وحمددة، وذلك ألنه االنسب واالفضل ولسنا مضطرون للتغيري  التعليم بالدولة وهي خطط 

.السريع

إن التغيـري التنظيمــي داخـل اجلامعـة جيـري بصــورة خمططـة ولـيس بشـكل عشــوائي : التغيـري املخطـط -د
-:وهي خطط يتم تنفيذها على مراحل زمنية حمددة حسب ما يلي 

سنوات10-

سنوات 5-

-.

هو بسروابايااإلسالمية احلكومية أمبيلجبامعة سنان التنظيمي عملية التغري من إن موقف العاملني -
والتأييد هوأن من أهم أسباب ، الغالبية للتغيري تأييد

أورفض مبقاومةعملية التغيري احلاصلة ملتواجهو ، للتطورواالرتقاءالوظيفي أنالتغيريأعطىللعاملينفرصة

تغريت اجلامعة من وضع معهد إىل مستوى اجلامعة وحفظت بالتايل وظائف العاملني لديها سوى 

2

3
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العاملني الدائمينأواملؤقتني أكانوا من 
أصحابالعقود،كمامتاحملافظةعلىحقوقومكتسباجتميعالعامليناملنقوليندوناستثناء ،مما أدىإلىالتقليل بل 

.للتغري التنظيميوانتفاءاألسبابالتييمكنأنتؤديإلىاملقاومة
ـــري قليـــل ويـــرجح  ـــة يعـــودســـبب املعارضـــةأن وإن عـــدد املعارضـــني للتغي إىل عـــدم فهـــم املـــوظفني لعملي

، وعملـت التغيري التنظيمي، وكذلك خلشية املـوظفني املقـاومني للتغيـري التنظيمـي علـى وظـائفهم احلاليـة
.اجلامعة على معاجلة ذلك

-:هي باياورااإلسالمية بسأمبيلسنان إن من أبرز معوقات التغيري التنظيمي جبامعة -

ثل يف الصعوبات اليت تواجهها اجلامعة يف التـأخر مـن احالـة اقسـاط وهي تتم:االقتصاديةاملعوقات -أ
وهـو املصــرف سـوراباياومقـره مدينــة ) IDB(التطــوير اإلسـالمي دفعـات القـرض املمنــوح مـن مصـرف  

.البناء داخل اجلامعةعمليات التغيري اهليكلي و التمويلو املشرف

إن فهــم بعــض املــوظفني لعمليــة التغيــري وهــم ميثلــون القلــة ولــيس : معوقــات االجتماعيــة والثقافيــة -ب
ـــة ينطـــوي علـــى  ـــاباالغلبي اإلرت

.مناصبهم وحىت وظائفهم 

اجلامعــة متكنــت الســلوكية مل تشــكل العــائق الكبــري إال يف بدايــة تطبيــق التغيــري وإنأن املعوقــات -ج
مــن معاجلــة هــذا النــوع مــن  املعوقــات كمــا أن املعوقــات التنظيميــة مل تشــكل هــي األخــرى عقبــة حنــو 

. التغيري التنظيمي باجلامعة 

-:ما يلي باياورااإلسالمية بسأمبيلمعة سنان ثار التغيري يف جاأهم آمن -

حيــث أن اجلامعــة تقــوم بتطــوير باياورابســاإلســالمية أمبيــلالتغيــري يف البنيــة التحتيــة جلامعــة ســنان -أ
.واضافة مباين جديدة وتقوم بتغيري شامل يف البنية التحتية للجامعة 

4

5
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باياورااإلسالمية بسأمبيلالتغيري يف نقل اجلامعة من مستوى معهد إىل مستوى اجلامعة سنان -ب
وزيادة كليات جديدة حيث أن اجلامعة انتقلت من مستوى املعهد إىل مستوى اجلامعة

حنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو التغيري -ج 
، حيـــث باياإلسالميةبســـوراأمبيالتبني

علم يف حتقيـــق امليـــزة التنافســـية أن هـــذه اجلامعـــة تبنـــت اســـرتاتيجية الرتكيـــز علـــى التميـــز يف التعلـــيم والـــت
.املستدامة للجامعة بني باقي اجلامعات األخرى

جبامعــة ســنان ) االهتمـام املتزايــد بالتكنولوجيـا(التغيـري يف وســائل وأدوات األداء الـوظيفي والتعليمــي -د
، حيـــث أن اجلامعـــة عملـــت علـــى تغيـــري شـــامل ولكنـــه خمطـــط يف وســـائل باياورااإلســـالمية بســـأمبيـــل

.وأدوات األداء والعمل الوظيفي مثل اقتناء أجهزة احلاسوب املتطورة وأنشاء شبكات االنرتنت

، حيــث أن باياورااإلســالمية بســأمبيــلالتغيــري يف ســلوكيات املــوظفني حنــو االحســن جبامعــة ســنان -ـهــ
قهــا خلــق وتــدعيم الســلوكيات احلســنة والطيبــة يف نفــوس موظفيهــا وعلــى اجلامعــة تتــيب أخــذ علــى عات

.سبيل املثال إن إدارة اجلامعة تعمل على الدعوة للتمسك بالسلوكيات اإلسالمية بني موظفيها

الدراسةتوصيات: ◌ً ثانيا
-:يوصي الباحث باألخذ بالنقاط التالية 

، أفراداًومجاعاتبهاالعاملينأن تشرك اإلدارة العليا واإلدارات املسؤولة عن التغيري التنظيمي العملعلى-1
ممنسيتأثرونبالتغيريفيتعرفأسبابالتغيريوحتديدأهدافه،وختطيطإجراءاته،ألمننيشرتكفيعملمايكونأكثراهتمامًاومح

،اسًاوالتزامًاواندفاعاًفيالتنفيذ
األفكارواآلراءواملبادرات،واألخذبالسديدمنها العاملينعلىطرحاجلامعةوضرورةأنتشجع

.
2-

استخدامالوسائلوالطرقالعلميةاملنهجيةمثاللتمهيدللعمليةبشكلواضحومباجلامعةجيبعلىماعندإحداثأيتغيري 
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وحباجةإلىتوضيحأيإجراءاجتديدةهلموتفسريهابشكلمبسطممايزيدمنسطألمنعظمالعاملينفنيينأوقراءوحمصلين

.
العمل على توضيح أمهية وضرورة التغيري للموظفني إلزالة حاالت الرفض اليت قد حيملها بعضهم -3

. الوظيفية ومزاياهم من الوظيفة 

ال بد أن نأخذ تطور أي مؤسسة التنظيمي ى علالتغيري إن دارسةأثرضرورة األخذ يف االعتبار -4
،ومرتابط ،وال ميكن فصل جماالت التغيري عن بعضها واسعو أنه مفهوم شامل أوًال يف احلسبان 
، حىت يتم تسخري الطاقات واإلمكانيات إلجناحها املختلفة جماالت التغيريحتديد ثانيًاالبد من

املوظفني، أهداف سلوكياتيري التنظيمي، تغيري يكون على املستوى التكنولوجي، التغوالذي قد
، وسياسات املنظمة، أساليب وطرق العمل، ثقافة املنظمة و كذا قيم واجتاهات األفراد واجلماعات

.وهذا ما جيب أن تتنبه له املؤسسات الطاحمة للتغيري 

عن احالة ) IDB(املايل ممثال يف بنك لالتمويالعمل على معاجلة االشكالية املتمثلة يف تأخر -5
البحث عن مصادر و ،اهليكليوهو املشرف على عمليات البناء االقساط املالية والدفعات املطلوبة 

.مام مسرية التغيري الوظيفييكون التمويل حجر عثرة أحىت الاخرى بديلة يف حالة االضرار 

جل نشر ثقافة طات التنظيم غري الرمسي من أت نشااالهتمام بالربامج االجتماعية واليت تندرج حت-6
نه وافهامهم بأللموظفنيوربط عملية التغيري الوظيفي حبالة االستقرار االجتماعي التغيري اجتماعياً 

وليس سليب عليهم وعلى مستقبل ن تأثريه اجيايب  دة الرتابط االجتماعي ال العكس وإوسيلة لزيا
.وكل حميطهم االجتماعي وأصدقائهمسرهم أ

:المراجعالمصادر وقائمة
الكتب والمنشورات باللغة العربية-أ
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:المراجعالمصادر وقائمة
الكتب والمنشورات باللغة العربية-أ

، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، رؤية معاصرة،إدارة السلوك التنظيمي اهلواري،أمحد سيد مصطفى
.م2000

.م2003الدار اجلامعية، ، الطبعة الثامنة، اجلزائرمدخل بناء المهارات، ،، السلوك التنظيميأمحد ماهر
.، رسالة ماجستري مقدمة لكلية االقتصاد جامعة دمشق بدون سنة ودار النشر إدارة التغييرإمساعيل صفر، 

، جملة اإلداري، ربع سنوية من معهد اإلدارة العامةأسباب تأييد ومقاومة التغيير التنظيمي، الساعديعالء 
.م1996مسقط ، 

دراسة المشاركة في اتخاذ القرار وأثرها على الحد من مقاومة العاملين للتغيير،بطيحانالسهلي، مبارك بن 
.م2007، امعة امللك سعود، الرياضمقدمة جلميدانية مطبقة على األجهزة احلكومية، رسالة ماجستري 

بدون للنشر، دار وائل 2، طاإلدارة واألعمال،العامري، صاحل مهدي حمسن و الغاليب، طاهر حمسن منصور
.م2007،مكان النشر

.م2005، األردن. عمان، ، دار حامد1،  طتطور الفكر واألساليب في اإلدارة،العتييب، صبحي جرب 
إدارة التغيير والتحديات العصرية للمدير رؤية معاصرة لمدير القرن ،العطيات، حممد يوسف النمران 

، األردن،، دار احلامد1اخلطوط اجلوية العربية السعودية، ط، دراسة تطبيقية على الحادي والعشرين
. م2006

.م2004،األردن، ، دار وائل2، طالسلوك التنظيمي في منظمات األعمال،العميان، حممود سلمان
يف من وجه نظر العاملني،عالقة الجودة الشاملة باألداء الوظيفي في القطاع الصحيالعمرية حممد عبدالعزيز، 

مركز األمري سلطان ملعاجلة أمراض القلب للقوات املسلحة مبدينة الرياض، رسالة ماجستري يف العلوم 
.م2003نايف العربية للعلوم األمنية ، السعودية، أكادمييةاإلدارية، كلية الدراسات العليا 

،جملةأسبابهاوطرقعالجهامقاومةالتغييرفياألجهزةالحكوميةالفوزان،ناصرحممدوالعامري،أمحدسامل،
.م3،1997العدد/37اإلدارةالعامة،جملد
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