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 اخلالصة

إن املؤسسات املعاصرة عبارة عن نظم اجتماعية جيري عليها ما جيري على الكائنات 
البشرية فهي تنمو وتتطور وتتقدم وتواجه التحدايت ، وتصارع وتتكيف ، ومن مث فإن التغيري 

املؤسسات ال تتغري من أجل التغيري نفسه ، بل ف ،يصبح ظاهرة طبيعية تعيشها كل مؤسسة 
تتغري ألهنا جزء من عملية تطوير واسعة ، وألهنا جيب عليها أن تتفاعل مع التغيريات 

ومؤسسات االتصاالت جمربة أن  ،واملتطلبات والضرورات والفرص يف البيئة اليت تعمل هبا 
ن ذلك فأهنا تولد تغريات يف البيئة تتكيف وتتأقلم مع البيئة اليت تتواجد  فيها ، واألكثر م

احمليطة عن طريق تطوير وتقدمي منتجات جديدة ، مستخدمة التقنيات احلديثة اليت أصبحت 
 .مهيمنة ومقبولة بشكل واسع من قبل مستخدمي اخلدمات

كيف يتم التغيري الثقايف التنظيمي يف اجلامعة احملمدية يت:  اآل ومتثلت أسئلة البحث يف
هو التخطيط االسرتاتيجي يف التغيري وكيف تتم مراقبة التغيري داخل جامعة  ما، ماالنج

 .احملمدية ماالنج
تبيان التغيري الثقايف التنظيمي الذي طرأ على اجلامعة احملمدية وهدفت الدراسة إىل 

شرح التخطيط االسرتاتيجي يف التغيري وتبيان خطوات املراقبة التغيريية داخل وكذلك  ماالنج.
 اجلامعة احملمدية ماالنج.

ملناسبته ملوضوع الباحث أساساً على استخدام املنهج الوصفي الكيفي وذلك مد واعت
إدارة التغيري التفايف التنظيمي يف املؤسسات ظاهرة " دراسة لهذه الدراسة التطبيقية فهو يالئم 

 " .نججامعة احملمدية ماالعلى  اليت سيجريها الباحث امليدانية من خالل الدراسة التعليمية
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 االطار العام والدراسات السابقة: الفصل األول 
 : البحث خلفية .أ

إن املؤسسات املعاصرة عبارة عن نظم اجتماعية جيري عليها ما جيري على الكائنات 
البشرية فهي تنمو وتتطور وتتقدم وتواجه التحدايت ، وتصارع وتتكيف ، ومن مث فإن التغيري 

املؤسسات ال تتغري من أجل التغيري نفسه ، بل ف ،يصبح ظاهرة طبيعية تعيشها كل مؤسسة 
ن عملية تطوير واسعة ، وألهنا جيب عليها أن تتفاعل مع التغيريات واملتطلبات تتغري ألهنا جزء م

ومؤسسات االتصاالت جمربة أن تتكيف وتتأقلم  ،والضرورات والفرص يف البيئة اليت تعمل هبا 
مع البيئة اليت تتواجد  فيها ، واألكثر من ذلك فأهنا تولد تغريات يف البيئة احمليطة عن طريق 

مي منتجات جديدة ، مستخدمة التقنيات احلديثة اليت أصبحت مهيمنة ومقبولة تطوير وتقد
تعمل على تغيري البيئات  فأهنابشكل واسع من قبل مستخدمي اخلدمات ، وهبذه الطريقة 

شك من أن قضية التغيري قد أصبح من القضااي األساسية يف عامل اليوم،  فال،  الوطنية والعاملية
عامل التطورات السريعة، عامل ال تتوقف مسريته، ويتأخر من ال يعد العدة يف خضمه. مبا أننا 
جزء من هذه املسرية ومبا إن اإلنسان هو املخلوق الذي سخر هللا له العامل ،فالبد من التأثر 

تغيريات ولكن مبا يتفق مع خصوصياتنا الثقافية والتارخيية والعقائدية، حىت واالستجابة هلذه ال
نستطيع احملافظة على ذاتيتنا ، وحىت ال نتأخر عن ركب التقدم والعامل الذي نعيش فيه جيب 
إن نتفاعل بروحية اجيابية بني التأثري والتأثر. وجيب أن يكون التغيري واإلعداد له شامال مشول 

احلاجيات اإلنسانية ، وينبغي إن يشمل التغيري كافة جماالت احلياة أببعادها الضرورايت و 
املختلفة  وال شك من حيث املبدأ إن التغيري يتم ابإلنسان ولإلنسان وما يتفاعل معه اإلنسان، 
لذا فاإلنسان هوا حملور األساسي والوسيلة األساسية يف نفس الوقت يف عملية التغيري حىت 
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غاايته اإلنسانية. ومن هنا يتضح لنا انه البد من اجلدية واإلرادة الواعية والنّية  يصل إىل حتقيق
الن إرادة التغيري هو إدارة اجلوهر اإلنساين بكافة  ، الصادقة للتغيري مع اإلدارة املتوازنة

خصوصياته لذا البد من التعامل احلكيم والتصرف املعتدل ضرورة التغري ال شك إن التغيري 
ألمهية، فهي ضرورية ضرورة احلياة نفسها لذا جيب إن يصبح ظاهرة دائمة يف كافة شديد ا

التفاعل التغري  -جماالت حياتنا االقتصادية واالجتماعية والسياسية حسب األساسيات التالية:
استغالل فرص اإلبداع يف كافة جماال -التجديد واحليوية يف عملية التطبيق. -مع مبدأ التغيري. 

التدريب على عمليات اإلصالح -دعم وتشجيع الرغبة يف التطوير واالرتقاء.  - ت العمل.
استغالل كافة  - استثمارًا وتوزيعاً ،  االهتمام االسرتاتيجي ابإلنتاج-ومعاجلة املشاكل.  

العمل -التوافق مع املستجدات العمل. -أساليب ووسائل التكنولوجيا يف عمليات التغيري. 
الربط املتوازن بني املتغريات. وسائل التغيري حنن يف حاجة ماسة اليوم إىل  أبولوايت املرحلة مع

اإلحاطة بعلم إدارة التغيري حاجة تستدعي منا حتديد األبعاد.  يتطلب منا القيام ابلتغيري ووعي 
أمهيته إىل تفّهم وتفهيم وتوعية املقاومني للتغيري، الذين يفضلون التشبث ابحلاضر واملاضي رمبا 

لون معوقا رئيسيا ابلنسبة ألية جهود تتبناها  يف التخطيط ، األمر الذي حيّتم ضرورة وجود ميث
التوجه الواضح لدى هؤالء األشخاص فيما يتعلق بقبول التغيري وإدارته. عقد الدورات التدريبية 

 إنومن مث، حبيث متكنهم هذه الدورات من التوحد على اهلدف والرؤية املشرتكة  –القصرية 
فهي  ا ما جيري على الكائنات البشرية،املؤسسات الرتبوية عبارة عن نظم اجتماعية جيري عليه

 غيري يصبح ظاهرةتنمو وتتطور وتتقدم وتواجه التحدايت ، وتصارع وتتكيف ، ومن مث فإن الت
املؤسسات ال تتغري من أجل التغيري نفسه، بل تتغري ألهنا جزء من عملية تطوير طبيعية تعيشها 

واسعة، وألهنا جيب عليها أن تتفاعل مع التغيريات واملتطلبات والضرورات والفرص يف البيئة 
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واملؤسسات الرتبوية جمربة أن تتكيف وتتأقلم مع البيئة اليت تتواجد فيها، .  اليت تعمل هبا
نيات احلديثة اليت أصبحت مهيمنة ومقبولة بشكل واسع، وهبذه الطريقة فإهنا مستخدمة التق

وهتدف هذه الدراسة الستعراض بعض املفاهيم  . تعمل على تغيري البيئات الوطنية والعاملية
والقضااي حول التغيري ، وأثر ذلك على العنصر البشري ، ودور هذا العنصر يف إحداث التغيري 

اقع التغيري يف وزارة الرتبية والتعليم، حيث تعد قضية التغيري قضية العامل ، إضافة الستعراض و 
اليوم، بسبب املتغريات السريعة اإليقاع ، يف عامل حترك الثوابت ، وتفجر املعرفة، وثورة 
املعلومات، والبحث الدائب عن التغيري الشامل واملتكامل، الذي يتسع ليشمل كافة جماالت 

ختلفة الرتبوية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفوق كل هذا اإلنسانية ، احلياة أببعادها امل
فالتغيري يتم ابإلنسان ولإلنسان ابعتبار أن اإلنسان أداة ووسيلة وغاية وهدف يف الوقت ذاته 
، وعلى اجلميع أن يتغرّي ويغرّي من أساليبه وأفكاره، ابتداء من الدول وأنظمة احلكم إىل 

إن هللا ال يغري ما ) رية كاألسرة، ولعّل قوله سبحانه: الدوائر االجتماعية الصغاملؤسسات وحىت
يشري إىل بعض ذلك، فليس اجليل السابق نفس احلايل وال 1( بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم

أبناء اليوم مناذج مكّررة ألبناء األمس، كما وأن ثقافة الغد ليست تكرارًا لثقافة اليوم، فلكّل 
أفكاره وطموحاته ومهومه، واليت قد تتفق معها األجيال األخرى وقد ختتلف. فإذا مل نبدأ جيل 

بتغيري أوضاعنا وتطويرها حبريّة وعقالنية وتوجيه، فإنه سُيفرض علينا التغيري، ورمبا يف أشكال 
، واملؤسسات ومنها منظمات التعلم واهلياكل اإلدارية مستهدفة ابلتغيري ، غري حممودة العواقب

وعلى رأس التغيري فيها األداء ، ملغادرة النمط التقليدي غري املنتج حنو أمناط جديدة قادرة على 
مواجهة التحدايت، ومن هنا سيدور موضوع هذا البحث حول إمكانية تطبيق إدارة التغيري يف 

                                                             
 (11سورةالرعداألية).1
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 وزارة وزارة الرتبية والتعليم األردنية، حيث أجريت دراسات كثرية حول رفع األداء املؤسسي يف
الرتبية والتعليم انطالقا من تطوير رؤية عامة مشرتكة للمؤسسة وبناء اتفاق مجاعي خبصوص 
أهداف املؤسسة وأولوايهتا ،ولعل جائزة امللك عبد هللا الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية 
 مثال على ضرورة االرتقاء ابألداء الفردي واملؤسسي ،ليتضمن هذا البعد السلوكيات
واملمارسات القيادية اهلادفة إيل تشجيع التعاون بني العاملني يف املؤسسة وجعلهم يعملون معا 
لصياغة أهداف مشرتكة (، وكذلك لبناء ثقافة مشرتكة داخل املؤسسة ،حيث تتضمن جمموعة 
القواعد السلوكية والقيم واملعتقدات واملسلمات اليت يشرتك هبا موظفي املؤسسة كافة ،إضافة 

 االهتمام بتعزيز النمو املهين املستمر للموظفني وجتديد كفايتهم املهنية وجتويدها مبا يؤهلهم إيل
ألداء أدوارهم املتجددة بكفاءة واقتدار يف جمتمع التعلم الدائم والرتبية املستدامة وتكنولوجيا 

  . االتصاالت املتطورة

 : مشكلة البحث  .ب

على حد علم الباحث من خالل إطالعه على بعض الدراسات واألحباث السابقة تبني 
مل تتناوله  نجماالجامعة احملمدية ؤسسات التعليمية داخل املإن موضوع إدارة التغيري يف 
 الدراسات ابلبحث والتحليل.

 حتسني وتطوير وجودةإدارة التغيري و وقد أحس الباحث بتلك املشكلة أثناء عمله يف 
التعليم ونظام فعال إلدارة وتقييم األداء يف املؤسسة ، األمر الذي يساعد على ترمجة خطط 

  التغيري إىل خطط عمل حقيقية وواقع عملي ومسؤوليات واضحة .
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 : أسئلة البحث  .ج
 ؟كيف يتم التغيري الثقايف التنظيمي يف اجلامعة احملمدية ماالنج   -1
التغيري وكيف تتم مراقبة التغيري داخل هو التخطيط االسرتاتيجي يف  ما  -2

 ؟ جامعة احملمدية ماالنج
 

 : الدراسة أهداف .د

 -إىل: هتدف هذه الدراسة 

 تبيان التغيري الثقايف التنظيمي الذي طرأ على اجلامعة احملمدية ماالنج.  -1
شرح التخطيط االسرتاتيجي يف التغيري وتبيان خطوات املراقبة التغيريية   -2

 احملمدية ماالنج.داخل اجلامعة 
 

                                                                                               : الدراسةأمهية  .ه

 األبعاد حتديد منا تستدعي حلاجة التغيري إدارة بعلم اإلحاطة إىل اليوم ماسة حاجة يف حنن
 الذين للتغيري، املقاومني وتوعية وتفهيم تفّهم إىل أمهيته ووعي ابلتغيري القيام منا وتتطلب
 تتبناها يف جهود ألية ابلنسبة رئيسيا معوقا ميثلون رمبا واملاضي ابحلاضر التشبث يفضلون
 يتعلق فيما األشخاص هؤالء لدى الواضح التوجه وجود ضرورة حيّتم الذي األمر ، التخطيط
 .وشواهده ومجع بياانته وإدارته التغيري بقبول
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 : حدود البحث .و
داخل  هذه الدراسة معرفة إدارة التغيري : تناولت احلدود املوضوعية -

 ماالنج دون التعرض جملاالت أخرى.املؤسسات التعليمية داخل جامعة احملمدية 
 ماالنج . جامعة احملمديةداخل تتمثل احلدود املكانية يف :  ةاملكاني وداحلد -
 .2016 تتمثل احلدود الزمنية للفصل الدراسي سنة :ةالزمني وداحلد -

 : الدراسة مصطلحات .ز
هي النشاط املوجه حنو التعاون بني املثمر والتنسيق اإلدارة :  .1

الفعال بني اجلهود البشرية املختلفة العاملة من أجل حتقيق هدف معني بدرجة 
 2عالية من الكفاءة.

،  تـَْغِيريات:  اجلمع، (  اسم: ) تَغيرييف اللغة :   التغيري : .2
 تـَْبِديلُهُ :  اْلَمْوِقفِ  تـَْغِيريُ ،  حَتِْويُلهُ :  اأَلاَثثِ  تـَْغِيريُ ،  َغرَيَ  مصدر

 ونتائج ُمسبق، وتدبُّر فكر على القائم التحول هو :يف االصطالح 
 مساحه يف يكون التحول هذا يف واخللل املستطاع، بقدر حمسوبة تكون
 3.عليها السيطرة يسُهل ضيقه

 يف النفوذ ذوي األفراد قيم عن تعبري هي:التنظيمية  الثقافة .3
 سلوك ويف املنظمة من امللموسة اجلوانب يف بدورها تؤثر القيم وهذه ما منظمة

                                                             
.5هــ،ص1422.النمر،سعودواخرون،اإلدارةالعامة،األسسوالوظائف،الطبعةالخامسة،الرياض، 2
والثانياألولالعد،27المجلددمشق،جامعةمجلةواآلليات،والخصائصالمفاهيم:والتغييرالتغيربينالقيمأحمد؛السيدعزت. 3

.601ص،2011
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 وإدارهتم قراراهتم يف األفراد هؤالء ينتهجه الذي األسلوب حتدد كما  األفراد،
 4.ومنظماهتم ملرؤوسيهم

 مكان عن عبارة هي التعليمّية املؤسسةاملؤسسات التعليمية :  .4
 تعليمهم فيها ويتم األعمار، خمتلفة جمتمعّية فئات التقاء فيه يتم موقع أو

 التعليمّية، املؤسسة هذه نوع حسب املختلفة املعلومات من ابلكثري وتزويدهم
 املعلمون، أو التدريسّية اهليئة أعضاء من التعليمّية املؤسسة هذه وتتكون

 يف ابلبقاء الطالب ويقوم فيها، اإلداريّة واهليئات األمور، وأولياء والطالب،
 على أيضاً  الفرتة هذه تعتمد معّينة، زمنّية لفرتات العلم لتلقي املؤسسة هذه
 رايض مثل التعليمّية املؤسسات أنواع من العديد فهناك التعليمّية، املؤسسة نوع

 5. واجلامعات والكليات، واملعاهد، واملدارس، األطفال،

 : الدراسات السابقة .ح
: أضحى التغيري التنظيمي من أهم 6 دراسة نورة حممد الرشيدي.ط

القضااي اليت تشغل املؤسسات اجملتمعية يف الوقت الراهن ،ذلك أنه يتم يف ظل 
ظروف بيئية تتسم ابلديناميكية واحلدة وسرعة التغيري ، على اعتبار أن املؤسسة 
متثل نظاماً مفتوحاً مفروضاً عليها ، ومن أجل ضمان استقرارها ومنوها ، والبد أن 

مو وتتطور وتتفاعل على ضوء فرص وحتدايت حميطها الذي تنشط فيه ، إن تن
احمليط االجتماعي يشهد تتطورات وتغريات عميقة وواسعة النطاق يف خمتلف 

                                                             
وشركةوينبعللجبيلالملكيةالهيئة:سعوديتينمنظمتينثقافةتشكيلفيالمديرينقيمأهمية(.هـ1412.)أحمدالرحمنعبدهيجان،. 4

.11ص(.74)عالعامة،اإلدارةمجلة.سابك
5 .http://mawdoo3.com /
.2010لمجلسالتعليمابوظبيللتعليم،سنة.التغييروالتطويرالتنظيميإلداراتالمدارسالخاصة،مقدمة 6



 
 

9 
 

اجملاالت ، السيما املصرفية والتقنية واإلدارية واملعلوماتية ، وتربز أمهية التغري 
لتعليمية ، بسبب اقرتانه مبختلف التنظيمي كأحد اهم أنواع التغيري يف املؤسسات ا

جوانب املنظمة سواء من حيث رؤيتها ورسالتها ، أو من حيث عملياهتا ومهامها 
، أو من حيث هيكلها التنظيمي أو من حيث سلوك االفراد والعاملني واجتاهاهتا 
واإلجراءات املنظمة وتقنياهتا املستخدمة ، واهلدف من وراء ذلك هو البحث عن 

ما بني األداء اإلداري وتغيري احمليط ، فالتغيري عملية ضرورية والزمة  تالئم دائم
لكافة املؤسسات التعليمية فبدون عملية التغيري والتطوير تتوقف حركة تلك 
املؤسسات ، يف حني يتحرك احمليط العام بسرعة يف اجتاه معاكس وليس املقصود 

حتدث لظروف معينة سواء ابلتغيري التنظيمي هذا تلك الطفرات الفجائية اليت 
 كانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية .

تناولت هذه الدراسة موضوع الثقافة التنظيمية : 7 دراسة بوديب دنيا.ي
كمدخل إلحداث التغري التنظيمي ، هادفة إيل ابراز دور الثقافة التنظيمية يف 

، أصبح أمر احداث التغري التنظيمي أن إدخال املنظمة لعملية التغري التنظيمي
ضروري وحتمي يف هذا العصر الذي تشهد فيه املنظمات تغريات بيئية خمتلفة من 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتقنية مستمرة نتيجة التفاعل املنظمات 
وبيئتها ، لذلك يتوجب على املنظمة وعلى املديرين السعي اجلاد إلدارة عملية 

ة ملراقبة ورصد وتشخيص املتغريات البيئية الداخلية التغري وذلك ببذل اجلهود الواعي

                                                             
."الثقافةالتنظيميةكمدخلالحداتالتغييرالتنظيمي"رسالةمقدمةضمنمتطلباتنيلشهادةالماجستيرفيعلومالتسيير،جامعة 7

.2014الجزائر،سنة
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واخلارجية،  وختطيط التغريات التنظيمية الالزمة لتمكني املنظمة يف التكيف مع 
هذه املتغريات وحتسني قدراهتا علي مشكالهتا وايضًا حملاولة استغالل الفرص و 

أهدافها. لقد اإلمكانيات ، ولذلك تصبح املنظمة أكثر كفاءة وفعالية يف حتقيق 
أصبحت جل دراسات التغري التنظيمي يف اآلونة األخرية ترتبط بشكل مباشر 
ابلثقافة التنظيمية السائدة يف املنظمة ، وابلتايل أصبح من غري املمكن أن يتجاهل 
التغري التنظيمي موضوع الثقافة التنظيمية ، اليت تعترب عنصراً مهماً وعامال أساسياً 

 ل عملية التغري التنظيمي .لتحديد جناح أو فش
 - ولقد خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج أبرزاها:

_ أن الواقع الذي تعيش فيه املنظمات املعاصرة يتخلله تعقيدات وتغريات 
 شديدة. 

_ إن هذه التغريات البيئية جعلت التغري التنظيمي أمر حتمي وضرورة ملحة لكل 
   منظمة إن هي ارادت البقاء واالستمرارية. 

 للتعرف الدراسة هذه : جاءت8 العـــــــنزي مــــناور بن بســـامدراسة .ك
 العربية اململكة يف العامة املؤسسات يف اإلداري واإلبداع التنظيمية الثقافة على

 القيم التايل : ماالرئيسي التساؤل يف الدراسة مشكلة حتديد مت وقد. السعودية
 عناصر توفر مدى العامة؟ ما املؤسسات يف التنظيمية للثقافة املكونة السائدة

                                                             
الملكجـامعة،العامةاإلدارةقسمفيالماجستيردرجةلمتطلباتاستكماالاالدراسةهذهقدمت،اإلداريواإلبداعالتنظيميةالثقافة. 8

.2005،سنةســعــــود
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 التنظيمية للثقافة املكونة السائدة القيم اثر العامة؟ ما املؤسسات يف اإلداري اإلبداع
 العامة؟ املؤسسات يف اإلداري اإلبداع على

 اجلزء أجزاء ثالثة من تتكون استبانة تصميم مت التساؤالت هذه عن ولإلجابة
 فرانسيس قبل من املصمم ابملقياس االستعانة متت وقد التنظيمية ابلثقافة يتعلق األول

 تعديله مت وقد( هـ1416) هيجان قبل من العربية اللغة إىل ترمجته متت والذي وودكوك
 عناصر لقياس خمصص فهو الثاين اجلزء أما .الدراسة متطلبات ليناسب الباحث قبل من

 واألخري الثالث اجلزء أما( هـ1418) احلقباين قبل من تصميمه مت وقد اإلداري اإلبداع
 وعدد العلمي واملؤهل الوظيفية واملرتبة ابلعمر املرتبطة األولية للمعلومات خمصص فهو

 مفردة.( 454) الدراسة عينة بلغت وقد .اخلدمة سنوات
 :التالية النتائج إىل الدراسة وتوصلت 

 بشكل العامة املؤسسات يف التنظيمية للثقافة املكونة القيم مجيع توفر -
 .املكافأة قيمة ماعدا متوسط
 ماعدا متوسط بشكل العامة ابملؤسسات اإلداري اإلبداع عناصر توفر -
 .املألوف عن اخلروج عنصر
 التنظيمية للثقافة املكونة القيم بني إحصائية داللة ذو إجيايب ارتباط هناك -
 .اإلداري اإلبداع وعناصر
 بشكل اإلداري اإلبداع على تؤثر اليت التنظيمية للثقافة املكونة القيم أهم أن -
 (.العمل فرق الكفاءة،) هي عام
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ؤسسات فستكون عن إدارة التغيري الثقايف التنظيمي يف امل اما دراسة الباحث
التعليمية وسيقوم الباحث بعمل مقابلة مع إدارة جامعة احملمدية ، وستخرج بنتائج 

 وذلك لطبيعة املؤسسات التعليمية يف اندونيسيا .مل تشملها الدراسات السابقة 
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 اإلطار النظري :الفصل الثــاين
 

 الثقافة التنظيمية وخصائصها وأمهيتها مفهوم :املبحث االول 
تعد الثقافة التنظيمية عنصــراً أســاســياً يف املنظمات املعاصــرة يفرض على القادة ومديريها 

وعناصــــــــــــــرها الفرعية لكوهنا الوســــــــــــــط البيئي الذي تعيش فيه املنظمات،  أن يفهموا أبعادها
فالثقافة التنظيمية نتاج ما اكتســــــــــــبه العاملون من أمناط ســــــــــــلوكية وطرق تفكري وقيم وعادات 
واجتاهات ومهارات تقنية قبل انضــــمامهم للمنظمة اليت يعملون فيها، مث تضــــفي املنظمة ذلك 

ئصـــــها واهتماماهتا وســـــياســـــاهتا وأهدافها وقيمها ما حيدد النســـــق الثقايف ملنســـــوبيها من خصـــــا
شــخصــية املنظمة ومييزها عن غريها من املنظمات. والســتيعاب دراســة مفهوم الثقافة التنظيمية 
ولالســـــــــــتفادة منه يف حياة العاملني واملنظمات ســـــــــــيتطرق الباحث يف هذا اجلانب إىل مفهوم 

تها ابلعمل وأنواعها ومكوانهتا ووســــائل تطويرها الثقافة التنظيمية وخصــــائصــــها وأمهيتها وعالق
 وتكوينها.

 فهوم الثقافة التنظيميةم االول:طلب امل
يعترب مفهوم الثقافة من املفاهيم الشـــــــــائعة يف علم األنثروبولوجيا حيث تعامل معه علماء 

م مجع 1952األنثروبولوجيا قبل مائة عام، ومع ذلك فقد اختلفوا يف حتديد معناها. ويف عام 
تة وأربعني تعريفاً ملفهوم ( كروبر وكلكهون ) األنثروبولوجياالعاملان  ما يقارب من مائة وســــــــــــــ

افــة حيــث مشلــت هــذه التعــاريف حقواًل متعــددة مثــل التــاريم، علم النفس، علم الوراثــة الثقــ
ولقد كان من بني هذه التعاريف تعريف اتيلور الذي يرى من خالله  خرى.وبعض احلقول األ

أن الثقافة كلُّ معقد يشتمل على جمموعة من املعلومات واملعتقدات والفن والقانون واألخالق 
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(. وعندما نتكلم 9) اإلنســان حبكم عضــويته يف اجملتمع قدرات أخرى اكتســبهاوالعادات وأي 
عن الثقافة يف األنثروبولوجيا فإننا نشري إىل مناذج من السلوك والتطور املوجود يف اجملتمع واليت 

 تعكس معلومات وأفكاراً وقيماً وطقوساً هلذا اجملتمع.
   األركان األساسية ملفهوم الثقافةائص متثل وملفهوم الثقافة يف علم األنثروبولوجيا عدة خص

 :تتمثل يف االيتوهذه اخلصائص 
 الثقافة عبارة عن مناذج. -1
 الثقافة شيء ميكن تعّلمه. -2
 الثقافة شيء قابل لالنتقال بني اجملتمعات. -3
 الثقافة شيء يتحرك. -4
 وأخرياً تكمن الثقافة يف الرموز اليت يوجدها اإلنسان. -5

التنظيمية يف األســــــــــاس من أدبيات اإلدارة والســــــــــلوك التنظيمي  وقد انبثق مفهوم الثقافة
(. ومل يتوصـــــــل علماء 10وهذا يرجع إىل ظهور املنظمات احلديثة وتزايد مشـــــــكلتها التنظيمية )

التنظيم إىل تعريف حمــدد ملفهوم الثقــافــة التنظيميــة وإمنــا طوروا كثرياً من التعــاريف اليت يغلــب 
كمل بعضــــاً، وقد اســــتخدم مفهوم الثقافة التنظيمية كمظلة عليها التداخل وإن كان بعضــــها ي

تؤوي الكثري من املفـــاهيم اإلنســـــــــــــــــانيـــة مثـــل القيم والنمـــاذج االجتمـــاعيـــة والقيم األخالقيـــة 
 (.11والتكنولوجية وأتثرياهتا )

                                                             
دارةالعامة،.عبدالرحمناحمدهيجان،اهميةقيمالمديرينفيتشكيلثقافةمنظمتينسعوديتين:الهيئةالملكيةللجبيلوينبعوشركةسابك،مجلةاال 9

(74ع)
:السعوديةالعربيةبالمملكةاألمنيةاألجهزةفيالتدريبعملياتفعاليةفيالتنظيميةالثقافةأثر(.هـ1418)النعمى،مصطفىأحمد. 10

.األمنيةللعلومالعربيةنايفجامعة:الرياضماجستير،رسالة.الشرقيةبالمنطقةاألمنيةاألجهزةبعضعلىميدانيةدراسة
11مرجعسابق(ص)سعوديتينمنظمتينثقافةتشكيلفيالمديرينقيمأهمية(.هـ1412)هيجان،أحمدالرحمنعبد. 11
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ويف بداية الثمانينيات امليالدية ظهر ما يســــــــــــــمى بنظرية الثقافة التنظيمية وفحوى هذه 
منظمة ثقافتها اخلاصة هبا وهذه الثقافة تتكون من اجلوانب امللموسة للمنظمة النظرية أن لكل 

 (.12والقيم مث االفرتاضات األساسية اليت يكوهنا األفراد حول منظماهتم وبيئتها اخلارجية )
فاجلوانب امللموســــة أو املرئية أو املشــــاهدة يف املنظمة هي من صــــنع اإلنســــان وهي من  

يســـتطيع الفرد مشـــاهدهتا أو ملســـها بنفســـه وتعرضـــها املنظمة بوعي أو أكثر املســـتوايت رؤية و 
بدون وعي، وتوجد يف البيئة املادية احمليطة مثل تصــــــــــــــميم املب  واملكاتب وهذا اجلانب مرئي 
ولكنه ال يعرب بشـــكل دقيق عن ثقافة املنظمة. أما االفرتاضـــات األســـاســـية اليت يكوهنا األفراد 

ارجية حيث ينبع منط اإلدارة إىل حد بعيد من االفرتاضــــــــــــــات اليت حول منظماهتم وبيئتها اخل
تفرضـــــــها عن الكيفية اليت تؤدى هبا األعمال وهي اليت توجه الســـــــلوك فعلياً وترشـــــــد أعضـــــــاء 
املنظمة إىل كيف يفهمون ويفكرون ويشـــعرون حيال األشـــياء أو املوضـــوعات، وهي اليت توفر 

ليها القيم، وعليه تفهم االفرتاضـــات األســـاســـية على أهنا اإلطار أو املقدمة املنطقية اليت تب  ع
داخلية أو ضـــمنية يف اإلنســـان وهي أكثر مســـتوايت الثقافة التنظيمية خفية وابلطبع ليس من 
الســــــــــــــهــل مالحظتهــا وتتطلــب دقــة وعنــايــة يف البحــث. وعليــه أصــــــــــــــبحــت القيم هي اجلوهر 

 (.13األساسي للثقافة التنظيمية )
( أن الثقــافــة التنظيميــة تعرب عن القيم اليت يؤمن هبــا 14هيجــان )ومن هــذا املنطلق يرى 

األفراد يف منظمة ما، وهذه القيم تؤثر بدورها يف اجلوانب اإلنســـانية امللموســـة من املنظمة ويف 
 سلوك األفراد. 

                                                             
السعوديةالشركةعلىميدانيةدراسة:الشاملةالجودةإدارةمبادئمعالموظفينقيمتوافقمدى(.هـ1421)سويري،.محمدهيفاء. 12

32ص.سعودالملكجامعة:الرياضماجستير،رسالة.السعوديةالعربيةالمملكةفي(سابك)األساسيةللصناعات
7ص(سابقمرجع)سعوديتينمنظمتينثقافةتشكيلفيالمديرينقيمأهمية(.هـ1412.)هيجان،أحمدالرحمنعبد. 13
.12.المرجعالسابقص 14
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( الثقافة التنظيمية أبهنا جمموعة من املعاين املشرتكة واليت تشمل القيم 15ويرى الكبيسي )
 ات واملشاعر اليت حتكم سلوك أفرادها.واالجتاه

( يرى أن الثقــــافــــة التنظيميــــة منظومــــة املعــــاين والرموز واملعتقــــدات 16إال أن القريويت )
والطقوس واملمارســــات اليت ُطوّرت مع الزمن وأصــــبحت مسة خاصــــة للتنظيم والســــلوك املتوقع 

 من األعضاء.
القيم اليت يؤمن هبا األفراد داخل  ومن هنا يرى الباحث أن الثقافة التنظيمية جمموعة من

املنظمات واليت حتكم ســــــــلوكهم وتؤثر على أدائهم لنعمال املنوطة هبم. وهذه القيم تشــــــــمل: 
 ة، العدالة، فرق العمل، النظام(.)القوة، الصفوة، املكافأة، الفاعلية، الكفاء

 
 خصائص الثقافة التنظيمية الثاين:املطلب 

خصائصها من خصائص الثقافة العامة يف اجملتمع من انحية، تستمد الثقافة التنظيمية 
وميكن حتديد خصائص الثقافة التنظيمية ، ملنظمات اإلدارية من انحية أخرىومن خصائص ا

 فيما يلي:
 

 :اإلنسانية -
رغم أن الدوافع الفطرية للمجتمع جتعل اإلنسان ال ينفرد بتكوين اجملتمعات، إال أن 

على االبتكار، والتعامل مع الرموز واخرتاع األفكار اليت من شأهنا اإلنسان بقدراته العقلية 
إشباع حاجاته وحتقيق تكيفه مع بيئته، وانتقاء القيم واملعايري اليت حتدد سلوكه أصبح الكائن 

                                                             
.والنشرللطباعةالشرقدار:الدوحة.معاصرةوقضاياالتنظيميالتطور(.م1998).الكبيسي،عامر. 15
.للنشروائلدار:عمان.286صوالتنظيمالمنظمةنظرية(.م2000.)القريوتي،قاسممحمد. 16
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الوحيد الذي يصنع الثقافة ويبدع عناصرها ويرسم حمتواها عرب العصور، والثقافة بدورها تصنع 
(. والثقافة التنظيمية هلا مسة اإلنسانية فهي تتشكل من املعارف 17ته )اإلنسان وتشّكل شخصي

واحلقائق واملدارك واملعاين والقيم اليت أييت هبا األفراد إىل التنظيم، أو اليت تتكون لديهم خالل 
 (.18تفاعلهم مع التنظيم )

 : االكتساب والتعليم -
احمليط ابلفرد، فلكل جمتمع إنساين الثقافة ليست غريزة فطرية ولكنها مكتسبة من اجملتمع 

ثقافة معينة حمددة ببعد زماين وآخر مكاين، والفرد يكتسب ثقافته من اجملتمع الذي يعيش 
فيه، واألوساط االجتماعية اليت يتنقل بينها سواء يف األسرة واملدرسة ومنظمة العمل. ويتم 

من خالل اخلربة و التجربة، ومن اكتساب الثقافة عن طريق التعليم املقصود أو غري املقصود، و 
 (.19خالل صالته وعالقاته وتفاعله مع اآلخرين )

والثقافة التنظيمية مكتسبة من خالل تفاعل الفرد يف املنظمة بعامة أو يف أي قسم أو 
إدارة منها بصفة خاصة، فيتعلم من رؤسائه ومن قادته أسلوب العمل، واملهارات الالزمة لعمله، 

عاون هبا مع زمالئه، ومن خالل هذا التفاعل يكتسب األفكار والقيم وأمناط والطريقة اليت يت
من خالهلا أهدافه وأهداف السلوك املختلفة اليت يشبع من خالهلا طموحاته وحيقق 

 (.20)املنظمة
 

                                                             
.العربيةالنهضةدار:بيروت.85،صوالشخصيةالثقافة(.م1981.)وصفي،عاطف. 17
18Ott, J. Steven. (1989). The organizational culture perspective Chicago،Dosrsay press.. pg46.
.العربيالفكردار:القاهرة.74،صالثقافياالجتماععلمفيبحث:الشخصيةالثقافة(.م1998.)الساعاتي،حسنسامية. 19
النهضةدار:القاهرة.33ص(إسماعيلومحمودالحميدعبدسيدترجمة.)العملفياإلنسانيالسلوك(.م1976.)كيث،ديفيز. 20

.العربية
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 : االستمرارية -
تتسم الثقافة خباصية االستمرار، فالسمات الثقافية حتتفظ بكياهنا لعدة أجيال رغم ما 

(. ورغم من فناء 21له اجملتمعات أو املنظمات اإلدارية من تغريات مفاجئة أو تدرجيية )تتعرض 
األجيال املتعاقبة، إال أن الثقافة تبقى من بعدهم لتتوارثها األجيال، وتصبح جزءًا من مرياث 

 اجلماعة.
توازن. ويساعد على استمرار الثقافة قدرهتا على اإلشباع وتزويد األفراد ابحلد األدىن من ال

وهذا اإلشباع هو الذي يدعم استمرار العادات والتقاليد وطرق التفكري واألمناط السلوكية، 
 ويؤدي اإلشباع إىل تدعيم القيم واخلربات واملهارات.

والثقافة التنظيمية رغم تواجدها لدى األفراد إال أهنا تستمر يف أتثريها على إدارة املنظمات 
ن العاملني، وذلك النتقاهلا من جيل إىل آخر مىت كانت قادرة اإلدارية حىت بعد زوال جيل م

على إشباع حاجات العاملني، وحتقيق أهداف املنظمة اليت يعملون فيها. ويرتتب على استمرار 
 (.22الثقافة تراكم السمات الثقافية وتشابكها وتعقدها )

 : الرتاكمية -
ل عصور طويلة من الزمن، وتعقد يرتتب على استمرار الثقافة تراكم السمات الثقافية خال

وتشابك العناصر الثقافية املكونة هلا، وانتقال األمناط الثقافية بني األوساط االجتماعية 
املختلفة. وختتلف الطريقة اليت ترتاكم هبا خاصية ثقافة معينة عن الطريقة اليت ترتاكم هبا خاصية 

لتقنية، والقيم التنظيمية ترتاكم بطريقة ثقافة أخرى. فاللغة ترتاكم بطريقة خمتلفة عن تراكم ا

                                                             
.الجامعيةالمعرفةدار:اإلسكندرية73ص.الشخصيةوالثقافةالمجتمع(.م1996.)جلبي،الرزاقعبدهللاعبد. 21
.والتوزيعللنشرعكاظ:جدة.145،صاإلسالميوالفكراألثروبولوجيا(.م1982.)إسماعيل،محمدزكي. 22
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خمتلفة عن تراكم أدوات اإلنتاج، مبع  أن الطبيعة الرتاكمية للثقافة تالحظ بوضوح العناصر 
 (.23املادية للثقافة أكثر منها يف العناصر املعنوية هلا )

 : االنتقائية -
املكونة هلا بصورة كبرية أدى تراكم اخلربات اإلنسانية إىل تزايد السمات الثقافية والعناصر 

ومتنوعة وتعجز معها األجيال البشرية عن االحتفاظ ابلثقافة يف ذاكرهتا كاملة. هذا فرض على 
كل جيل أن يقوم بعمليات انتقائية واسعة من العناصر الثقافية اليت جتمعت لديه بقدر ما 

هبا. لذا يرى قمرب وزمالؤه حيقق إشباع حاجاته وتكيفه مع البيئة االجتماعية والطبيعية احمليطة 
أن اجملتمع اإلنساين "يتميز بقدرته على انتقاء اخلربة من رصيدها املرتاكم عرب األجيال مكوانً 
هبا رأس املال الذي يتعامل به اإلنسان يف انتقاله من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرجولة 

 (.24االجتماعية" )
ة تشكل تراكمًا ثقافيًا خيضع لعمليات انتقاء إن اخلربات اليت مرت هبا املنظمات اإلداري

للعناصر الثقافية اليت يتأثر هبا القادة والعاملون يف تلك املنظمات. فكل قائد ينتقي من العناصر 
الثقافية ما يزيد يف قدرته على التكيف والتوافق مع الظروف املتغرية اليت تواجه املنظمة اليت 

 (.25يعمل فيها )
 :القابلية لالنتشار -

يتم انتقال العناصر الثقافية بطريقة واعية داخل الثقافة نفسها من جزء إىل أجزاء أخرى، 
ومن ثقافة جمتمع إىل ثقافة جمتمع آخر. ويتم االنتشار مباشرة عن طريق احتكاك األفراد 

                                                             
.العربيالفكردار:القاهرة.93،صالثقافياالجتماععلمفيبحث:الشخصيةالثقافة(.م1998)الساعاتي،حسنسامية. 23
.الثقافةدار:الدوحة،133ص.الثقافةأصولفيدراسات(.م1989.)قمبر،محمود. 24
األمنقواتضباطعلىمسحيةدراسة:األمنيةاألجهزةفيالقراراتباتخاذالقياديةالثقافةعالقة(.م1999)العتيبي،محمدبشر. 25

.األمنيةللعلومالعربيةنايفجامعة:الرياض24صماجستير،رسالة.الخاصة
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واجلماعات بعضها ببعض داخل اجملتمع الواحد، أو عن طريق احتكاك اجملتمعات بعضها 
نتشار يكون سريعًا وفاعاًل عندما حتقق العناصر الثقافية فائدة للمجتمع، ببعض. وهذا اال

وحينما تلقى قبواًل واسعاً من أفراد اجملتمع لقدرهتا على حل بعض مشكالهتم أو إشباع بعض 
حاجاهتم. وبصفة عامة تنتشر العناصر املادية للثقافة بسرعة أكرب من انتشار العناصر املعنوية 

 (.26هلا )
فة التنظيمية تنتشر بني املنظمات اإلدارية وداخل الوحدات اإلدارية ابملنظمة والثقا

الواحدة، كما أن انتقال اهلياكل التنظيمية واإلجراءات واألمناط القيادية يتم بصورة أسرع من 
 انتقال املفاهيم واالجتاهات والعادات السلوكية وغريها مما يتصل أبمناط السلوك التنظيمي.

 : الثقافة -
تتميز الثقافة خباصية التغري استجابة لنحداث اليت تتعرض هلا اجملتمعات وجتعل من 
األشكال الثقافية السائدة غري مناسبة إلشباع االحتياجات اليت تفرضها التغريات اجلديدة، 
فيحدث التغري الثقايف بفضل ما تضيفه األجيال إىل الثقافة من خربات وأمناط سلوكية، وبفضل 

 (.27من أساليب وأفكار وعناصر ثقافية غري قادرة على حتقيق التكيف للمجتمع )ما حتذفه 
وحيدث التغري يف كافة العناصر الثقافية مادية ومعنوية، غري أن إقبال األفراد واجلماعات 
وتقبلهم للتغري يف األدوات واألجهزة والتقنيات ومقاومتهم للتغيري يف العادات والتقاليد والقيم، 

 الثقايف حيدث بسرعة يف العناصر املادية للثقافة، وببطء شديد يف العناصر املعنوية جعل التغري
 (.28للثقافة، مما يتسبب يف حدوث ظاهرة التخلف الثقايف )

                                                             
)مرجعسابق(.95صاإلسالمي،والفكراألثروبولوجيا(.م1982.)إسماعيل،محمدزكي. 26
،)مرجعسابق(97صالثقافي،االجتماععلمفيبحث:الشخصيةالثقافة(.م1998)الساعاتي،حسنسامية. 27
،)مرجعسابق(57ص.الشخصيةوالثقافةالمجتمع(.م1996.)جلبي،الرزاقعبدهللاعبد. 28
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 : التكاملية -
متيل املكوانت الثقافية إىل االحتاد وااللتحام لتشكل نسقا متوازانً ومتكامالً مع السمات 

 (.29التكيف مع التغريات املختلفة اليت تشهدها اجملتمعات )الثقافية حيقق بنجاح عملية 
ويستغرق التكامل الثقايف زمنًا طوياًل ويظهر بشكل واضح يف اجملتمعات البسيطة 
واجملتمعات املنعزلة، حيث يندر تعرض ثقافتها إىل عناصر خارجية دخيلة تؤثر فيها أو تتأثر 

تمعات احلركية املنفتحة على الثقافات األخرى، هبا، يف حني يقل ظهور التكامل يف ثقافة اجمل
حيث تساعد وسائل االتصال، ودور وسائل اإلعالم يف انتشار العناصر الثقافية من مجاعة 
ألخرى، ويؤدي ذلك إىل إحداث التغري الثقايف وفقدان التوازن واالنسجام بني عناصر الثقافة، 

قق بشكل اتم ألن اجملتمعات معرضة وبصفة عامة يرى جليب "أن التكامل الثقايف ال يتح
 (.30إلحداث ذلك التكامل" )

تلك جمموعة من اخلصائص األساسية اليت تشرتك فيها الثقافة اإلنسانية رغم تنوعها. 
وعلى الرغم من أن الثقافة التنظيمية تتفق مع تلك اخلصائص، إال أن هلا بعض السمات اليت 

إلدارية تشكل مدارك العاملني واملديرين، وتزودهم متيزها ابعتبارها ثقافة فرعية للمنظمات ا
 (.31ابلطاقة الفاعلة وحتدد أمناط سلوكهم. وتنفرد الثقافة التنظيمية ابخلصائص التالية)

 أهنا توجد يف املنظمات اإلدارية بشكل مياثل الثقافة اجملتمعية. -1
عات أهنا تتمثل يف القيم واملعتقدات واإلدراكات واملعايري السلوكية وإبدا -2

 األفراد وأمناط السلوك املختلفة.
                                                             

(سابقمرجع.)38صاإلسالمي،والفكراألثروبولوجيا(.م1982.)إسماعيل،محمدزكي. 29
(سابقمرجع)،76ص.الشخصيةوالثقافةالمجتمع(.م1996.)جلبي،الرزاقعبدهللاعبد. 30
31 .Ott, J. Steven. (1989). The organizational culture perspective Chicago ،pg50. Dosrsay pressمرجع(

سابق(
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 أهنا الطاقة اليت تدفع أفراد املنظمة إىل العمل واإلنتاجية. -3
 أهنا اهلدف املوّجه واملؤثر يف فاعلية املنظمة. -4

 أمهية الثقافة التنظيمية الثالث:املطلب 
املعاصرة لقد أصبحت الثقافة التنظيمية جانبًا مقبواًل وذا أولوية يف كثري من املنظمات 

فالكثري من املديرين يعطون األولوية واالهتمام الكايف للثقافة التنظيمية يف منظماهتم ألهنم 
يعتربوهنا من أهم املكوانت األساسية للمنظمة حيث إهنا حتدد جناح املنظمة إىل حد كبري كما 

يقة تنسجم أهنا ختلق ضغوطًا على األفراد العاملني هبا للمضي قدمًا للتفكري والتصرف بطر 
 وتتناسب معها. وتكمن أمهية الثقافة التنظيمية يف املنظمات يف األوجه التالية:

: هي مبثابة دليل لإلدارة والعاملني، تشكل هلم مناذج السلوك والعالقات اليت جيب أوالً 
 اتباعها واالسرتشاد هبا.

 قاهتم وإجنازاهتم.: هي إطار فكري يوجه أعضاء املنظمة الواحدة وينظم أعماهلم وعالاثنياً 
هون، وإمنا يف إطار  : العاملون ابملنظمات ال يؤدون أدوارهم فرادى أو كما يشتاثلثاً 

لذلك فإن الثقافة مبا حتويه من قيم وقواعد سلوكية حتدد هلؤالء العاملني السلوك  ،تنظيمي واحد
ني املراجعني واجلهات الوظيفي املتوقع منهم، وحتدد هلم أمناط العالقات فيما بينهم، وبينهم وب

 اليت يتكلموهنا، ومستوايت األداءاألخرى اليت يتعاملون معها. كما أن ملبسهم ومظهرهم واللغة 
 ومنهجيتهم يف حل املشكالت حتددها ثقافة املنظمة وتدرهبم عليها، وتكافئهم على اتباعها.

ها من املنظمات، وهي : تعترب الثقافة التنظيمية من املالمح املميزة للمنظمة عن غري رابعاً 
كذلك مصدر فخر واعتزاز للعاملني هبا، وخاصة إذا كانت تؤكد قيمًا معينة مثل االبتكار 

 والتميز والرايدة.
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: الثقافة القوية تعترب عنصراً فاعالً ومؤيداً لإلدارة ومساعداً هلا على حتقيق أهدافها خامساً 
غالبية العاملني ابملنظمة ويرتضون قيمها وطموحاهتا. وتكون الثقافة قوية عندما ما يقبلها 

 وأحكامها وقواعدها ويتبعون كل ذلك يف سلوكياهتم وعالقاهتم.

: الثقافة القوية تسهل مهمة اإلدارة واملديرين، فال يلجأون إىل اإلجراءات الرمسية سادساً 
 أو الصارمة لتأكيد السلوك املطلوب.

للمنظمة إذا كانت تؤكد على سلوكيات خالقة  : تعترب الثقافة القوية ميزة تنافسيةسابعاً 
كالتفاين يف العمل ولكنها قد تصبح ضارة إذا كانت تؤكد سلوكيات روتينية، كالطاعة العمياء، 

 وااللتزام احلريف ابلرمسيات.

: ثقافة املنظمة تعترب عامالً مهماً يف استجالب العاملني املالئمني فاملنظمات الرائدة اثمناً 
 الطموحني. واملنظمات اليت تبين قيم االبتكار والتفوق وتستهوي العاملني جتذب العاملني

املبدعني، واملنظمات اليت تكافئ التميز والتطوير ينضم إليها العاملون اجملتهدون الذين يرتفع 
 لديهم دافع ثبات الذات.

ا على مواكبة : تعترب الثقافة عنصرًا جذراًي يؤثر على قابلية املنظمة للتغيري وقدرهتاتسعاً 
التطورات اجلارية من حوهلا. فكلما كانت قيم املنظمة مرنة ومتطلعة لنفضل، كانت املنظمة 
أقدر على التغيري وأحرص على اإلفادة منه، ومن جهة أخرى كلما كانت القيم متيل إىل الثبات 

 واحلرص والتحفظ قلت قدرة املنظمة واستعدادها للتطوير.
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إىل جمهودات واعية  -كأي عنصر آخر يف حياة املنظمات-نظمة : حتتاج ثقافة املعاشراً 
تغذيها وتقويها وحتافظ على استقرارها النسيب ورسوخها يف أذهان العاملني وضمائرهم واتباعهم 

 (.32لتعليماهتا يف سلوكهم وعالقاهتم )

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
بمحافظةالكيمياويةالصناعاتقطاععلىالشاملةالجودةإدارةتطبيقفيالتنظيميةالثقافةدور(.هـ1421)الرخيمي،جاللممدوح. 32

.العزيزعبدالملكجامعة:جدة،58صماجستيررسالة.جدة
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   وانواعها ابلعمل وعالقتها التنظيمية الثقافة الثاين:املبحث 
 الثقافة التنظيمية وعالقتها ابلعمل  األول:املطلب 
 يف تؤثر كما.  املنظمة يف العاملني نشاط من عديدة جوانب على التنظيمية الثقافة تؤثر

 أقرانه مع هبا يتعاون اليت والطريقة العمل، يف يبذله الذي واجلهد الفرد يريده الذي التعليم نوع
 اجلوانب يف العمل على التنظيمية الثقافة أتثري ويربز. العمل يف اإلنسانية والعالقات ورؤسائه،
 -:(33) التالية

  : احلرية.أ

 أي الفرد يبدي ال حبيث الذاتية واالستقاللية عمله أداء يف ابحلرية الفرد يشعر أن وهي
 .ما عمل إلجناز زمالئه مع العمل فريق إىل االنضمام يف مقاومة

 :املساواة .ب

 وامتيازات حقوق مجيعاً  هلم تكون وأن املساواة قدم على مجيعاً  العاملون يقف أن وتستلزم
 واالجتماعية، واالنفعالية العقلية النواحي يف الفردية الفروق املساواة تتجاهل وال. متساوية
 يف العاملني أداء خلف تقف اليت التنظيمية الثقافة عناصر أقوى من املساواة تعد وابلتايل
 .املنظمات

                                                             
)مرجعسابق(.31ص(إسماعيلومحمودالحميدعبدسيدترجمة.)العملفياإلنسانيالسلوك(.م1976.)كيث،ديفيز. 33
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 من الناس يقف اليت والعدالة، اإلنصاف وهي أال ابملساواة ترتبط أخرى فكرة وهناك
 وأمناطه العمل بقوانني يتعلق فيما وخاصة تفرقة، دون حقوقهم على وحيصلون متساوين، خالهلا
 .عامة بصفة املنظمات يف

 :األمن.ج

 السن كرب  جماهبة دائماً  املوظف خيشى إذ موظف، لكل هاجساً  الوظيفي األمن يشكل
 حقه للعامل يوفر االقتصادي األمن حتقيق إن. اقتصادايً  حياته على يؤّمن أن دون التقاعد أو
 خارجة خسائر أية من واألمان األمن، وضمان وإخالص بكفاية للعمل املتكافئة الفرص يف
 .إمكاانته نطاق عن

 التنظيمية الثقافة أنواع الثاين:املطلب 
 يتم الذي التقسيم حسب آخر إىل مكان من ختتلف األنواع من العديد التنظيمية للثقافة
 أنواعها أبرز ومن آخر إىل قطاع ومن أخرى إىل منظمة من ختتلف أنواعها أن كما  استخدامه،

 :يلي ما

 املسؤوليات تتحدد التنظيمية الثقافة هذه مثل يف :البريوقراطية الثقافة .1
 بشكل السلطة ومسلسل تنسيق، بينها يتم والوحدات منظماً  يكون فالعمل والسلطات

 .وااللتزام التحكم على وتقوم هرمي
 ويتصف اإلبداع على تساعد للعمل بيئة بتوفري وتتميز :اإلبداعية الثقافة .2
 .التحدايت ومواجهة القرارات اختاذ يف املخاطرة حبب أفرادها
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 العاملني بني فيما واملساعدة ابلصداقة العمل بيئة تتميز :املساندة الثقافة .3
 على الرتكيز ويكون والتعاون واملساواة الثقة املنظمة وتوفر املتعاونة، األسرة جو فيسود
 .البيئة هذه يف اإلنساين اجلانب
 وليس العمل إجناز طريقة يف حمصوراً  االهتمام ويكون :العمليات ثقافة .4
 محاية على يعملون والذين األفراد بني واحليطة احلذر فينتشر تتحقق، اليت النتائج
 يف ابلتفاصيل يهتم والذي وتنظيماً  دقة أكثر يكون الذي هو الناجح والفرد. أنفسهم
 .عمله

 وهتتم العمل وإجناز األهداف حتقيق على تركز الثقافة وهذه :املهمة ثقافة .5
 أبقل النتائج أفضل حتقيق أجل من مثالية بطرق املوارد استخدام وحتاول ابلنتائج
 .التكاليف
 الوصفية األدوار وابلتايل الوظيفي التخصص نوع على وتركز :الدور ثقافة .6
 واالستمرارية الوظيفي األمن توفر أهنا واألنظمة ،كما ابلقواعد وهتتم. الفرد من أكثر
 (34)األداء وثبات

 السائدة التنظيمية الثقافة يقسمون اإلدارة جمال يف واملهتمني الرواد بعض هناك أن كما
 :مها قسمني إىل

 .القوية الثقافة .أ

                                                             
اإلدارةعلىتطبيقيةدراسة:5صالتنظيميالتطويربفعاليةوعالقتهاالتنظيميةالثقافة(.هـ1422.)حسن،آلحسنالعزيزعبد. 34

.األمنيةللعلومالعربيةنايفجامعة:الرياض،ماجستيررسالة.السعوديةالعربيةبالمملكةللمجاهدينالعامة



 
 

28 
 

 الضعيفة. الثقافة  .ب

 :مها املنظمة ثقافة قوة درجة حيددان أساسيني عاملني هناك أن إىل ويشريون

 قبل من املنظمة يف واحليوية املهمة القيم لنفس املشاطرة مدى أو  اإلمجاع •
 القيم على األعضاء من أكرب إمجاع هناك كان  كلما  قوية الثقافة وتكون:  األعضاء

 مدى ويعتمد. احليوية للقيم أوسع مشاطرة أو املنظمة ثقافة يف احليوية واملعتقدات
 :مها عاملني على املشاطرة أو اإلمجاع
 يتم وكيف املنظمة يف السائدة القيم على وإطالعهم العاملني وتعريف تنوير -
 .العمل
 والعوائد ابلقيم امللتزمون األعضاء منح ما فإذا واملكافآت العوائد نظم -

 .وفهمها القيم تعلم على اآلخرين يساعد فهذا واملكافآت
 واملعتقدات ابلقيم املنظمة يف األعضاء متسك قوة مدى إىل وتشري:  الشدة •
 واملعتقدات ابلقيم العاملني متسك وقوة شدة بتزايد قوة املنظمة ثقافة وتزداد. املهمة
 (35).احليوية

                                                             
.50.المرجعالسابقص 35
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 وتغيري وتكوين تطوير ووسائل املنظمات يف التنظيمية للثقافة املكونة القيم الثالث:املطلب 
 التنظيمية الثقافة

 املنظمات يف التنظيمية للثقافة املكونة القيم أواًل:
 من جمموعة هناك أن اتضح التنظيمية الثقافة جمال يف األدبيات إىل الرجوع خالل من
 من كالً   أن اتضح وقد. األفراد سلوك يف بدورها تؤثر واليت املنظمات ثقافة تشكل اليت القيم

 الدراسة هذه تقتصر سوف لذا. ابلبحث اجلانب هذا تناول من أفضل وودكوك فرانسيس،
 (36) الباحثان هذان تناوهلا اليت القيم بعض على

 :القوة  -1

 تتب  فهي مث ومن املنظمة، مستقبل حتديد مسؤولية تتحمل اليت هي الناجحة اإلدارة إن
 للسلطة األفراد ملقاومة إدراكها خالل من بفاعلية املنظمة إدارة إىل املديرين تدعو اليت القوة قيمة
 إىل يؤدي ما السلطة قبول على إجبارهم أو إكراههم أتثري من التقليل على والعمل املنظمة، يف

 أربعة من القوة وتكتسب. التنظيم حنو األفراد عند املتأصلة املقاومة مشكالت على التغلب
 املصادر هذه اكتساب ويتم. والعقاب واملكافأة واجلاذبية، واملعلومات، امللكية،: هي مصادر
 اختاذ على والقدرة واالحرتام، ابالهتمام اخلاصة الظروف هتيئة على واحلفاظ للقوة األربعة
 .الفاعلة للسلطة والالزمة املناسبة القرارات

 : الصفوة  -2

                                                             
اإلدارةمعهد:الرياض،40ص(.هيجانالرحمنعبدترجمة.)التنظيميةالقيم(.هـ1416.)فرانسيس،وودكوكومايكدايفيد. 36
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 النادرة والكفاءات القدرات من وعالية كبرية  جمموعة الفاعلة، اإلدارية القيادة تتطلب
 لعدة وفقاً  اختيارهم يتم إذ صعباً  خياراً  كقيمة   الصفوة تعد ولذا. الصفوة يف تتوفر اليت نسبياً،
 والتعرف السلوك، سجل وتقصي املوضوعية، املعايري واستخدام الكفاءات، حتديد: منها معايري
 .املرشح دوافع واستكشاف للمرشح، الفعلية الكفاءات وتقييم اإلدارة جتاه املرشح قيم على

 : املكافأة  -3

. ومكافأته النجاح معايري بتحديد وتقوم املكافأة قيمة تتب  اليت هي الناجحة املنظمة إن
 رفع اجتاه يف املنظمة جهود توحيد أجل من والعقاب الثواب أنظمة تستخدم الناجحة واإلدارة
 األفراد هبا يتصرف اليت األساليب يف معينة ظروف حتت تؤثر املكافأة كانت  وملا. األداء مستوى

 وإبراز القادرين، العاملني الجتذاب املكافأة قوة استخدام ميكن فإنه أمورهم، بعض يف
 .املنظمة أهداف حتقيق أجل من اجلهود وتوحيد السلوك، وتشكيل املناسبة، اإلمكاانت

 : الفاعلية  -4

 من واحلد املناسبة، القرارات واختاذ صنع إىل التوصل يف الفاعلية قيمة املنظمة تتب 
 ومن. القرارات اختاذ عند فاعليتها من للتأكد املعلومات بتقييم وااللتزام الشخصية الصراعات

 واملعلومات الصحيحة البياانت وتنظيم ومجع التنظيمي، البناء بفاعلية واإلداريون القادة يهتم هنا
 مناسبة بدائل واقرتاح املنظمة تواجه اليت املشكالت فهم أجل من املختلفة مصادرها من الدقيقة
 .حللها
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 : الكفاءة  -5

 العاملني وإكساب صحيحة بطريقة العمل أداء يف الكفاءة قيمة الناجحة املنظمة تتب 
 وحتقيق النجاح أرادت إذا خيار لديها ليس واملنظمات. اجلاد العمل حنو إجيابية اجتاهات
 التزاماً  العليا اإلدارات مديري والتزام التنظيمية الثقافة قيم تطوير على تعمل أن إال األهداف،

 مع وإتقانه، العمل حتسني إىل األفراد وتوجيه الفاعل األداء أجل من الكفاءة بقيمة اتماً 
 صنع يف املشاركة أن ثبت حيث. القرارات مع التكيف على تتوقف الكفاءة أن مالحظة
 من وتزيد التنظيم من الدنيا املستوايت يف اإلدارية القيادات كفاءة  تنمية يف أثرها هلا القرارات

 .املنظمة ألهداف وتفهمهم ابملسؤولية إحساسهم

 : العدالة  -6

 والرواتب املعاملة يف ابلعدالة وشعورهم العاملني رضا أن الناجحة املنظمات تدرك
 من تتطلب اليت العدالة قيمة املنظمات هذه تتب  لذا. الفاعل لنداء حافزاً  يعد واملكافآت
 وانتمائهم، والئهم على احلصول هبدف واحدة معاملة العاملني مجيع يعاملوا أن والقادة املديرين
 .واملساواة العدالة فيها تتوافر بطريقة حقوقهم على حصوهلم أجل من بواجباهتم وااللتزام

 : العمل فرق  -7

 خالل من املنظمة أهداف الرشيدة والقيادة والفاعلية، ابلديناميكية، املتميزة اجلماعة تنجز
 تتب  لذا. العاديني األفراد من جمموعة أو موهبة له فرد من فاعلية أكثر بصورة العمل فرق

 الضعف جوانب تعويض يف الفرق تلك أمهية من انطالقاً ( العمل فرق قيمة) الناجحة املنظمات
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 وجذب للعمل الدافعية وإاثرة وااللتزام، اإلمجاع وبناء الفريق، أعضاء لدى القوة جبوانب الفردية
 اختيار يتطلب وهذا. األخطاء حدوث وجتنب املشاركني، األعضاء من الذهن شاردي انتباه
 أفضل توازن إجياد أجل ومن للمنظمة، العام الصاحل أجل من وترو   وتبصر بعناية العمل فرق
 أهدافهم يف املتقاربني األفراد جمموعة تالحم أجل ومن املهنية، واألنظمة الشخصية املهارات بني

 .اجلماعي للعمل األساسية املهارات ولديهم

 : والنظام القانون  -8

 للسلوك األساسية القواعد وتوفر تصرفاهتا، تنظم اليت القوانني من إطاراً  مجاعة كل  تطّور
 لذا. القوانني تلك خالل من موظفيها سلوك على كبرياً   نفوذاً  املنظمات ومتارس. املقبول
 يف بدورها تتناسق اليت السلوك قواعد من مناسباً  نظاماً  تبتكر اليت هي الناجحة فاملنظمة
 سلوك تنظيم يف للقانون األساسية األمهية يدركون املديرين معظم فإن لذا. القوانني من منظومة
 .ابملنظمة العاملني

 قيم إن حيث العاملني أداء على ابلغاً  أتثرياً  تؤثر مناقشتها متت اليت التنظيمية القيم وهذه
 الفاعلية قيم أما. والسلطات للصالحيات املديرين ممارسة يف تؤثر واملكافأة والصفوة القوة

 وفرق العدالة قيم تؤثر بينما. والواجبات املهمات أداء يف بوضوح فتؤثر والكفاية والكفاءة
 (37) املنظمة داخل اإلنسانية وعالقاهتم األفراد سلوك يف  والنظام والقانون العمل

                                                             
،السعوديةالعربيةبالمملكةاألمنيةاألجهزةفيالتدريبعملياتفعاليةفيالتنظيميةالثقافةأثر(.هـ1418.)النعمي،مصطفىأحمد. 37
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 التنظيمية الثقافة وتغيري وتكوين تطوير وسائلاثنيًا : 
 :وتطويرها تغيريها أو املنظمة ثقافة لتكوين وسائل أربع هناك

 : العاملني مشاركة.أ

 للعاملني؛ املشاركة توفر اليت النظم هي املنظمة ثقافة تغيري أو لتطوير حساسة وسيلة أول إن
 نتيجة إزاء ابملسؤولية إحساساً  ينمي ما. العمل يف االنغماس على العاملني تشجع النظم فهذه

 .الفرد التزام يزيد النفسي اجلانب ومن األعمال

 : رمزي عمل اإلدارة .ب

 الوسيلة يعترب الثقافية القيم دعم سبيل يف اإلدارة قبل من ومرئية واضحة أفعال ظهور إن
 هي لذلك الوسائل وإحدى مهم هو ما معرفة يريدون العاملون فمثالً . الثقافة لتطوير الثانية
 واليت اإلدارة وأفعال أمناط إىل العاملون يتطلع حيث بعناية العليا والقيادة السلطة ومساع مراقبة
 .تقوله ما يصدقون األفراد وجتعل أقواهلا تعزز

 : اآلخرين من املعلومات.ج

 الرسائل فكذلك الثقافة يف مهماً  عامالً  تعترب املديرين من الواضحة الرسائل كانت  إذا
 الكامل االنتباه ويعطيه به مهتم زميله أبن مثالً  الفرد فشعور الزمالء؛ العاملني مع املتوافقة الثابتة
 عن للواقع قوي اجتماعي تكامل تكوين إىل يؤدي ما وهذا. الفرد على الرقابة من نوعاً  يشكل
 .املختلفة التفسريات تقليص طريق

 :الشاملة العوائد نظم .د
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 واالعرتاف التقدير تشمل النظم هذه إن بل فقط املادي اجلانب هبا يقصد ال العوائد ونظم
 للمنظمة ابالنتماء والشعور والعمل (Intrinsic) الذاتية اجلوانب على تركز أهنا كما.  والقبول

 أتسيس مت ما مىت ألنه ذلك يف كربى  صعوبة يرى من فهناك املنظمة ثقافة تغيري وخبصوص، 
 القيم ،(Work Eithics) العمل أخالقيات يف؛ املتمثلة التنظيم لثقافة األساسية املبادئ
    التنظيم ملنسويب العامة االجتاهات ،(Organizational Values) التنظيمية

(Attitudes) السلوكية األمناط (Behavioral Norms) فإنه التنظيم أعضاء توقعات 
 Radical) جوهرية وحتوالت تغيريات حدوث عند إال تغيريها يصعب احلالة هذه يف

Shifts) (38. )اخلارجية العمل بيئة يف 

 وعناصره  اإلداري اإلبداعاملطلب الرابع : 
 والتكنولوجي، املعريف واالنفجار املعلومات وثورة املتسارعة ابلتغريات احلايل العصر يتميز

 يتطلب حيث املعاصرة، املنظمات تواجهها اليت املشكالت من العديد عنه نتج الذي األمر
 يتم وال القدمية، واإلجراءات الطرق ونبذ إبداعية جديدة طرق استخدام املشكالت هذه حل
 جديدة طرق إجياد على تساعد اليت املناسبة الوسائل وتوفري املبدعني األشخاص إبجياد إال ذلك
 األساسية اإلدارية املكوانت أحد اإلداري اإلبداع اعترب هنا ومن. سريعة إدارية وحلول

 مفهوم إىل اجلانب هذا يف الباحث سيتطرق اإلداري اإلبداع ولتوضيح. اإلدارية للمنظمات
 الشخصية والسمات اإلداري اإلبداع ومستوايت اإلبداعية، العملية ومراحل اإلداري اإلبداع

                                                             
.والنشرللطباعةزهراندار:عمان،451ص.المنظماتفياألفرادسلوك:التنظيميالسلوك(.م1997)حريم،حسين. 38
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 اإلبداع معوقات إىل إضافة اإلداري اإلبداع تنمية على تساعد اليت والعوامل واملبدع، للمبتكر
  .اإلداري

 اإلداري اإلبداع مفهومأوال : 
 طويلة لفرتة املوضوع هذا ظل وقد. اإلنساين النشاط أشكال من شكالً  اإلبداع يعترب

 بداية مع إال يبدأ مل علمي بشكل به االهتمام أن غري والفين واألديب الفلسفي للتناول حموراً 
 ارتبط وقد. النفس علم يف رئيساً  موضوعاً  اإلبداع كان  حيث العشرين القرن من اخلمسينيات

 عصران يف أما. الثانية العاملية احلرب أثناء الغربية الدول بني ابملنافسة املاضي يف اإلبداع موضوع
 (39) اجملاالت خمتلف يف الدول بني التقين ابلتسابق ارتبط فقد احلاضر

 ال أنه إال اإلبداع وخصائص ومقوماهتا اإلبداعية والعملية اإلبداع عن ُكتب  ما كثرة  ورغم
 الظاهرة جوانب لبعض ابلدراسة تعرضوا الذين العلماء إن بل ابملوضوع حييط غموض هناك يزال

 اإلبداع بدراسة اجلاد االهتمام يبدأ ومل لإلبداع واحد تعريف على يتفقون يكادون ال اإلبداعية
 املقصود فهم يف العلماء واختالف. عشر التاسع القرن أواخر يف إال ومنهجية علمية بطريقة
 .املوضوع تعقد على مؤشر ذاته حد يف هو وحمدد واضح تعريف على اتفاقهم وعدم ابإلبداع

 الشيء أنشأة يعين ابتدعه أو( الشيء َبدَعَ )و( بَدَعَ ) من اإلبداع أن العرب لسان يف وجاء
 .أوالً  وبدايته

                                                             
.عمان.177صاألعمالمنظماتنظريات(.م1992)،الدهانأميمه. 39
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 صار( بدع)و مثال غري على أنشأه أي بدعاً  بدعه من هو الوسيط املعجم يف واإلبداع
 طريق عن القدمية األساليب يف ابخلروج تتسم واالبتداعية. شراً  أو كان  خرياً  صنعته، يف غاية

 (40) جديدة أساليب استخدام

 وهذا وعديدة متباينة وأبعاد حماور ذات جداً  معقدة ظاهرة هو العلمية الناحية من اإلبداع
 اجملاالت اختالف إىل إضافة ومقوماهتا عناصرها وتعدد نفسها، اإلبداعية الظاهرة تعقد بسبب
 واختالف والباحثني العلماء اجتهادات اختالف وكذلك اإلبداع مفهوم فيها انتشر اليت

 أساس على إليه ينظر من فمنهم الفكرية، ومدارسهم والثقافية العلمية ومناهجهم اهتماماهتم
 متيز اليت واخلصائص السمات أساس على إليه ينظر من ومنهم (Process) عملية أنه

 عدم إىل أدى كله  وهذا .(Product ) منتج أنه أساس على إليه ينظر من ومنهم املبدعني،
 فإنه هذا من الرغم وعلى. اإلداري لإلبداع ودقيق حمدد تعريف إىل واملهتمني العلماء وصول
 (41: )هي حماور عدة يف اإلداري ابإلبداع اخلاصة التعاريف معظم حصر ميكننا

 عليه وبناء (Process) عملية كونه  زاوية من لإلبداع ينظر احملور هذا يف  -1
 أنه على وتقبله اجلماعة يرضي جديد عمل عنها ينتج عملية أبنه اإلبداع تعريف ميكن
 .مفيد

                                                             
توجهاتفيوأثرهاالعربيالعالمفيوالثقافيةواالجتماعيةواالقتصاديةالسياسيةالمقومات(.هـ1406.)هللا،فضلهللافضل. 40

(.3)ع،(10)سلإلدارة،العربيةالمجلة،79،صاإلدارياإلبداع
ع،(17)ساإلداري،مجلة.269،صالمعاصرةالمنظماتفياإلدارياإلبداعمقومات(.م1995).عساف،المعطيعبد. 41
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 ميكن عليه وبناء. املشكالت وحل اإلبداعي اإلنتاج على احملور هذا يرتكز  -2
 وإمكانية واملالءمة ابجلدة يتميز إنتاج لتحقيق يسعى أبنه اإلداري اإلبداع تعريف
 .التطوير
 وهناك املبدعني األفراد متيز اليت القدرات أو واخلصائص السمات على يركز  -3
 وهناك واالستقالل، املخاطرة من معينة مسات على تركز الباحثني بعض من طائفة
 .واألصالة الطالقة مثل معينة مسات على تركز أخرى طائفة

 لإلبداع الكامنة النفسية واالستعدادات اإلبداعية اإلمكاانت على يركز  -4
 .التميز أو للتفوق الكامن االستعداد أنه اإلبداع ويعرف
 من يتم والذي اإلبداعي العمل هبا مير اليت األساسية املراحل على ويركز  -5
 ومرحلة اإلشراق، مرحلة االختمار، مرحلة اإلعداد، مرحلة: مراحل أربع خالل
 (42) ابملشكلة املبدع إحساس مرحلة املراحل هذه يسبق وقد. التحقق

 البيئة يف قام ملنبه وفاعلية وكفاءة جدوى وأكثر حمدثة استجابة: أبنه اإلبداع ويعرف
 من يتم معقدة مرتاكبة عمليات عدة من ويكون. اخلارجية ابلبيئة ويتأثر والثقافية االجتماعية

 والتحديث واملرونة األصالة اإلبداع ويتطلب التطبيق مث ومن السلوك يف وتغري التأثري خالهلا
 (43. )واالحتماالت البدائل يف النظر من ليتمكن والتوسع الطالقة من وقدراً 

                                                             
العاملينالموظفينعلىاستطالعيةدراسة:اإلدارياإلبداععلىالتنظيميةالمتغيراتأثر(.هـ1418.)الحقباني،الرحمنعبدتركي. 42

.سعودالملكجامعة:الرياض،12صماجستير،رسالة.الرياضمدينةفيالحكوميةاألجهزةفي
،صاإلداريةللعلومالعشرونالدوليللمؤتمرمقدمبحث:العربيةالدولفياألزماتوإدارةاإلبداع(.م1986.)،باميهسلوى. 43

.اإلداريةللعلومالعربيةالمنظمة:عمان.69
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 مرحلة إىل والتطوير احملاكاة مرحلة بني تقع نسبية عملية: أبنه اإلبداع العواجي ويعرف
 فردايً  عمالً  يكون وقد تنظيمياً  أو إنتاجياً  أو فنياً  إبداعاً  يكون قد واإلبداع. األصيل االبتكار

 (44. )احلياة وجوانب اإلنسان حياة مراحل مجيع يف حتدث مستمرة حالة وهو مجاعياً، أو

 العملية أو فعلية وبصورة بعمق ُتستثار عندما استجابتها يف الذات أبنه اإلبداع عرف وقد
 (45. )هلا يستجيب مث بعمق ويعايشها هبا ينفعل مواقف يواجه عندما الفرد هبا يتميز اليت

 مبا اإلنسان يستخدمها اليت العمليات من جمموعة أبنه اإلداري اإلبداع النمر عرف وقد
 النفع حيقق أسلوب أو فكرة إىل للتوصل مؤثرات من به حييط ومبا قدرات من لديه متوافر هو

 (46. )هبا يعمل اليت للمنظمة

 الوظيفية العالقات فاعلية زايدة إىل تؤدي اليت املسبوقة غري األفكار أبنه العديلي ويعرفه
 (47. )الوظيفي األداء معدالت ورفع

 وتتسم املنظمة، داخل الفرد ميارسها اليت العمليات مجيع أبنه اإلبداع احلقباين عرف وقد
 للفرد سواء املألوف على واخلروج التحليل على والقدرة واملخاطرة واملرونة والطالقة ابألصالة
 البيئة مع التفاعل عن تنتج اليت للمشكالت واحلساسية هبا، يعمل اليت للمنظمة أو نفسه
 (48) احمليطة

                                                             
.اإلداريةللعلومالعربيةالمنظمة:عمان.995،صالعربيةالمحليةاإلدارةمجالفياإلبداع(.هـ1406)العواجي،إبراهيم. 44
(.75)العدداإلدارية،التنميةمجلةالقاهرة،.88،صقياسهوأساليبومقوماتهماهيتهاإلبداع(.م1997)الشبيني،هاشم. 45
.سعودالملكجامعةمطابع:الرياض.102،صاإلداريالسلوك(.م1987.)النمر،محمدسعود. 46
.اإللكترونيةللطباعةمرامر:الرياض35ص.التنظيميالسلوكإدارة(.هـ1406)العديلي،.محمدناصر. 47
.15،)مرجعسابق(صاإلدارياإلبداععلىالتنظيميةالمتغيراتأثر(.هـ1418.)الحقباني،الرحمنعبدتركي. 48
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 فكرة أو جديد عمل أبسلوب اإلنتاج على املوظف قدرة أبنه اإلداري اإلبداع عرف كما
 الذهنية واملرونة الفكرية الطالقة من بقدر اإلنتاج هذا يتم حيث ما ملشكلة مميز حل أو جديدة،
 (49. )للمشكالت واحلساسية والربط التحليل على والقدرة واألصالة

 العنصر على يعتمد إداري أسلوب أبنه اإلداري اإلبداع تعريف ميكن املنطلق هذا ومن
 وطرق أبساليب العمل وأداء للمشكالت، مميزة حلول طرح خالل من أساسي بشكل البشري
 على القدرة املخاطرة، املرونة، الطالقة، األصالة،: التالية للعناصر استخدام ظل يف جديدة
 يعمل اليت للمنظمة أو نفسه للفرد سواء املألوف عن اخلروج للمشكالت، احلساسية التحليل،

 .هبا

 اإلداري اإلبداع عناصراثنيًا : 
 (50)  العناصر هذه أهم نذكر ولكن اإلداري اإلبداع عناصر من العديد هناك

 ممكن قدر أكرب إنتاج هبا يقصد :الطالقة -1
 .معينة زمنية وحدة يف معني موضوع حول األفكار من

 احلالة تغيري على القدرة هبا يقصد :املرونة -2
 .املوقف بتغيري الذهنية
 يفكر ال املبدع الشخص أن تعين :األصالة -3
 .جديدة أفكاره تكون هلذا به احمليطني أبفكار

                                                             
موظفيعلىاستطالعيةدراسة:للمرؤوسيناإلداريباإلبداعالقياديالسلوكعالقة(.هـ1422)العنقري،الرحمنعبدغادة. 49

.سعودالملكجامعة:الرياض،ماجستيررسالة،15ص.الرياضمدينةفيالحكوميةاألجهزة
،)مرجعسابق(91صقياسه،وأساليبومقوماتهماهيتهاإلبداع(.م1997)الشبيني،هاشم. 50
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 الفرد قدرة يف تتمثل :للمشكالت احلساسية -4
 يستطيع املبدع فالشخص املختلفة املواقف يف املختلفة املشكالت اكتشاف على
 القصور ونواحي األخطاء يعي فهو الواحد املوقف يف املشكالت من كثري  رؤية
 .مرهفاً  إحساساً  ابملشكالت وحيس

 أو إبداعي إنتاج به يقصد :التحليل -5
 وحدات إىل جديد عمل أي وتفتيت اختيار أو انتخاب عملية يتضمن ابتكاري
 .تنظيمها ليعاد بسيطة
 يف املبادرة زمام أخذ هبا يقصد :املخاطرة  -6
 الذي نفسه الوقت يف هلا حلول عن والبحث اجلديدة، واألساليب األفكار تبين
 هبا يقوم اليت األعمال عن الناجتة املخاطرة لتحمل استعداد على الفرد فيه يكون
 (51) ذلك على املرتتبة املسؤوليات لتحمل االستعداد ولديه

 على القدرة به يقصد :املألوف عن اخلروج -7
 األنظمة مع التعامل على والقدرة الشائعة، والتطورات التقليدية النزعة من التحرر
 (52) كافية  شجاعة ذلك ويتطلب العمل لواقع وتطويعها اجلامدة

                                                             
(.117)عالعربي،المدير.سلوكيةدراسة،64صاإلداري،اإلبداع(.م1992)النمر،محمدسعود. 51
،مرجعسابق.17،صاإلدارياإلبداععلىالتنظيميةالمتغيراتأثر(.هـ1418.)الحقباني،الرحمنعبدتركي. 52
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 اإلبداعية العملية مراحلاثلثًا : 
 اخلطوات من عدد على يعتمد أنه إال والتداخل ابلتشابك يتسم اإلداري اإلبداع أن رغم
 قّسم فمثالً  اإلبداعية العملية ملراحل العلماء قدمها اليت التصنيفات من العديد وهناك. احملددة
 (53) خطوات ست إىل اإلبداعية العملية مراحل  (Harris)هاريس

 .مشكلة وجود -1
 .املعلومات مجع -2
 .املشكلة يف التفكري -3
 .احللول تصور -4
 .جتريبياً  إثباهتا أي احللول من التحقق -5
 .احللول تنفيذ -6

 :كالتايل  وهي( 54)مثل مراحل أربع إىل اإلبداعية العملية مراحل يقّسم من وهناك

 أو املوضوع حول املعلومات مجع يف وتتمثل :والتحضري اإلعداد مرحلة.أ
 .املبدع اهتمام حمور متثل اليت املشكلة
 االحتضان أيضاً  املرحلة هذه على ويطلق :والتفريم التبصر مرحلة .ب
 املرحلة هذه ومتثل. سنوات أو شهوراً  إما قصرية أو طويلة فرتة املرحلة هذه وتستغرق

 خالهلا وتتداخل. وإرهاصاهتا التفاعل عمليات تشهد ألهنا. وأمهها اإلبداع مراحل أدق

                                                             
()مرجعسابق.عمان.188صاألعمالمنظماتنظريات(.م1992)الدهان،أميمه. 53
(.53)ع،57صاإلدارية،التنميةمجلة.االبتكاريالتفكيرباستخدامالقراراتاتخاذ(.م1991.)محمد،فؤادمحمود. 54
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 هائلة حماوالت خالهلا وحتدث اإلنسان، شخصية يف والالشعورية الشعورية العوامل
       .املناسبة واحللول البحث موضوع أو املشكلة حقيقة لتلمس وعفوية إرادية

 خصائص أو حاالت املرحلة هذه يف وتتجسد :واإلشراق البزوغ مرحلة .ج
 يقوم ما وبني ابحث أي به يقوم أن ميكن ما بني فعلياً  فاصالً  متثل اليت الذاتية اإلبداع

 مرحلتان الواقع يف أهنما إال وصعوابهتما أمهيتهما هلما السابقتان فاملرحلتان. املبدعون به
 يف وتتمثل املبدعون إال هبا مير فال املرحلة هذه أما. هبما مير أن ابحث ألي ميكن
 .النموذجي للعمل أو اجلوهرية للفكرة املفاجئ البزوغ
 للفكرة والتجريب االختبار املرحلة هذه يف ويتم :والتجريب التحقيق مرحلة.د

 .إليه التوصل مت الذي احلل أو

  اإلبداع مستوايت:  رابعاً 
 :وهي لإلبداع ثالثة مستوايت بني التمييز

 .الفرد مستوى على اإلبداع -
 .اجلماعة مستوى على اإلبداع -
 .املنظمة مستوى على اإلبداع -
 : الفرد مستوى على اإلبداع  -1

. إبداعي سلوك يف عنها ويعرب اإلبداعية، القدرة تلك خالل من إليه الفرد توصل ويتم
 والسياق الذكاء ومستوى الشخصية: مثل متداخلة واجتماعية نفسية شروط عدة على ويتوقف
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 والنظام اجملتمع، منظمات ومجيع الرمسية غري اجلماعة – املدرسة يشمل والذي االجتماعي
 .للمجتمع احلضارية الثقافية والقاعدة القيمي

 : اجلماعة مستوى على اإلبداع  -2

 طريقة تقدمي أو مشكلة حلل مجاعة قبل من إليه التوصل أو تقدميه يتم الذي اإلبداع وهو
 .خدمة أو سلعة إلنتاج أو أعمال ألداء جديدة

 : املنظمة مستوى على اإلبداع  -3

 :أييت مبا تتصف املبدعة واملنظمات. املنظمات خالل من يتم الذي اإلبداع وهو

 .أحياانً  الفشل رغم املستمرين والتجريب املمارسة حنو وامليل امليداين االجتاه.أ
 .املبدعني ويشجع اإلبداع يؤيد نظام وجود .ب
 .العمل وبدائل مقرتحات تفهم يف العاملني مشاركة خالل من اإلنتاجية.ج
 ويعملون اجلميع يعرفها للعمل وأخالقيات مبادئ وتطوير القيمي التوجه.د
 .تطبيقها على

 عمل جماالت إىل االنتقال وعدم املبدعة للمنظمة األصلية ابملهارة االلتصاق.ه
 .فيها متأصلة مهارة للمنظمة ليس

 .اإلدارية والوحدات املستوايت عدد حيث من التنظيمي اهليكل يف البساطة.و
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 وال منها البد وقيم ومبادئ أساسية توجيهات حيث من واللني، احلزم.ز
 للعاملني الصالحية يف وتفويض ذاتية استقاللية الوقت ذات ويف تطبيقها، يف يتهاون
 (55. )املهمة أداء أثناء

 اإلداري اإلبداع تنمية على تساعد التـي العوامل:  خامساً 
 كما  رئيسني قسمني إىل اإلبداعية العملية تنمية على تساعد اليت العوامل تقسيم ميكن
 (56)النمر ذكرمها

 : الداخلية العوامل  -1

 اإلدارية العملية على تؤثر اليت املنبهات من لكثري -لعمله أدائه عند- املوظف يتعرض
 به وتتأثر هبا يتأثر اليت املتغريات من عدد مع ويتعامل التنظيم، داخل وقته ثلث يقضي فالفرد
 عامالً  تكون وقد والتطوير اإلبداع إىل الفرد دفع يف تساهم إجيابية تكون قد املتغريات وهذه
 أبنظمة عالقة ذات هيكلية تكون أن من تتفاوت املنبهات وهذه. التنظيم داخل لإلبداع مثبطاً 
 بني القائمة اإلنسانية العالقات مصدرها أي هيكلية غري تكون أو العمل وإجراءات وقواعد
 :هي العوامل هذه وأهم العمل يف وزمالئهم األفراد

 :العمل بيئة .أ

 اإلبداعية العملية على أثر ذات مؤثرات من الفرد يواجهه وما اليومية العمل بيئة تعترب
 من اإلجيابية والنظرة العاملني مع التعامل يف اإلدارة تنتهجها اليت اجليدة الفلسفة أن جند حيث

                                                             
(سابقمرجع)،94صقياسه،وأساليبومقوماتهماهيتهاإلبداع(.م1997)الشبيني،هاشم. 55
)مرجعسابق((.117)عالعربي،المدير.سلوكيةدراسة،91صاإلداري،اإلبداع(.م1992)النمر،محمدسعود. 56
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 درجة إىل يؤدي وهذا والعاملني، اإلدارة بني جيدة عالقات بناء إىل تؤدي حنوهم اإلدارة قبل
 يؤدي ما العاملني قبل من والعطاء البذل من املزيد إىل يؤدي ما الوظيفي االستقرار من جيدة
 وقتل العمل إجراءات تبسيط أن كما  لديهم اإلبداعية القدرات وإطالق خلق إىل -ابلتايل-

 .النتيجة هذه إىل أيضاً  سيؤداين والروتني اجلمود

 إىل تؤدي قد اليومية واملمارسات والتقاليد األعراف ودور التنظيمية البيئة دور أن كما
 :مثل التنظيمية البيئة تفوق إىل تؤدي اليت الركائز بعض وهناك. املنظمة تدهور أو تفوق

 .واإلبداع املغامرة وروح االستقاللية •
 .وتقدير ابحرتام التنظيم داخل األفراد متابعة •
 .اإلدارية املستوايت تبسيط •
 .ابملرونة تتسم تنظيمية بيئة خلق •

 وإجنازات نشاطات على مؤثراً  دوراً  متارس فإهنا التنظيمية البيئة يف تسود عندما الركائز وهذه
 .املتاحة والتقنية املالية املواد يفوق قد بشكل أفراده بني اإلبداع روح وإذكاء التنظيم،

  :العمل مجاعة .ب

 أتثري هلا التعامل هذا نتيجة بينهم تنشأ اليت والعالقات العاملني بني اليومي التعامل إن
 والتعاون واملودة احملبة أساس على يقوم بينهم التعامل كان  فإذا إبداعية؛ بيئة خلق على كبري
 اإلداري القائد دور يربز وهنا. صحيح والعكس إبداعية تنظيمية بيئة خللق اجملال يفسح هذا فإن
 .العاملني بني املثمر البناء التعاون خلق خالل من البيئة هذه توفري حياول الذي
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 : اإلدارية االتصاالت .ج

 نوعية وكذلك والبياانت املعلومات نقل طريقها عن يتم اليت االتصال قنوات تؤثر
 .واإلبداع التفكري على العاملني قدرات تنمية على وكميتها املعلومات

 مؤثر دور هلا العمل أمور مناقشة يف واملرؤوسني الرئيس بني املباشرة االتصاالت أن كما
 من بد فال اإلبداعي الفكر تنمية يف مساعداً  عامالً  االتصال قنوات تكون وحىت. اإلبداع على
 :يلي ما أمهها املعايري من جمموعة توفر

 .إليه واملرسل املرسل بني املعلومات اكتمال ضرورة -
 األمر املناسب ابحلجم إليه املرسل إىل املرسلة املعلومات تكون أن جيب -
 .وقدراته إلمكاانته وفقاً  منها االستفادة من ميكنه الذي
 مع متمشياً  يكون أن جيب املعلومات تلك فيه ترسل الذي الوقت -
 الوقت مضي بعد وليس حدوثها وقت يف ترسل أن جيب املعلومات أن أي األحداث

 .أمهيتها املعلومات تلك تفقد ال حىت طويلة بفرتة
 :القرارات اختاذ.د

 املرؤوسني؛ لدى اإلبداع تنمية يف أثر هلا التنظيم داخل القرارات اختاذ هبا يتم اليت العملية
 يف مشاركتهم ودرجة للعاملني القرار حيققه الذي الرضا ودرجة القرار صنع هبا يتم اليت فالطريقة
 اإلبداعية قدراهتم استخدام للعاملني تتيح إبداعية بيئة خلق على تساعد عوامل مجيعها صنعه،
 .أخرى انحية من القرار فاعلية تدعيم وكذلك انحية، من
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 :اخلارجية العوامل  -2

 وابلتايل لديه اإلبداعية القدرات على تؤثر العمل بيئة خارج من ملؤثرات الفرد يتعرض قد
 مجاعات هناك وإمنا التنظيم دور على فقط يقتصر ال واستغالهلا اإلبداعية القدرات توفر فإن

 سلوكه يف وتتصرف تتحكم اليت اخلارجية املؤثرات من العديد به حتيط فالفرد تشاركه؛ أخرى
 :وأمهها

 :األسرة.أ

 تغرس اليت فهي اخلارجية؛ املؤثرات أهم من والدته منذ الفرد فيها يعيش اليت األسرة تعترب
 العمل داخل سلوكه فالفرد. لسلوكه املميزة تعترب اليت والتقاليد والعادات القيم من جمموعة فيه
 اإلبداعية القدرات تنمية يف التنظيمات وجناح املنزل داخل وتصرفاته لسلوكه صادق انعكاس هو

 داخل األدوار لتلك األفراد هؤالء تنمية يف األسرة جناح إىل منه جزء يعود إمنا لديها للعاملني
 .التنظيم أو العمل

 :التعليم .ب

 عدد من تتكون التعليمية فالعملية العملية؛ الفرد حياة على مؤثر دور التعليمية للعملية
 وهذه التعليمية السياسات األهداف، الطالب، األستاذ، الكتاب،: يف تتمثل العناصر من

 شخصية بروز يف تساهم حىت إجيايب بشكل بعضها مع تتكامل أن البد جمتمعة العناصر
 ويتيح للتالميذ املعلومات نقل يف احلديث التعّلم أساليب على يعتمد الذي فالتعليم،  متكاملة

 االعتبار بعني واألخذ املعلومات، نقل يف التلقني أسلوب عن والبعد آرائهم عن التعبري فرصة هلم
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 سيكون معلوماته سرد يف واالستنتاج التحليل على يعتمد الذي والكتاب بينهم، الفردية الفروق
 الذين املتخرجني عدد بقياس التعليم فليس الفرد على مردود ذات نتائجه وستكون مثمراً  تعليماً 
 أن بد فال اليوم تعليم أما املاضي، يف التعليم مهنة فهذه والكتابة القراءة على القدرة لديهم
 .العصر حتدايت مواجهة على تساعد اليت الناضجة والعقلية املبدع الفكر بناء على يقوم

 :اإلعالم وسائل .ج

 مهم   دور املرئية أو املقروءة أو املسموعة كانت  سواء أنواعها ابختالف اإلعالم لوسائل
 مدى قياس وميكن ، خدمته يف تعمل الذي اجملتمع يف اإلبداع على قادرة ابتكارية بيئة خلق يف

 واهتماماهتا املختلفة اإلعالم وسائل تقدم عرب جمتمع أي يف وكثافته اإلبداع وأوجه جوانب تعدد
 املواهب وتبين وتوجيه الستكشاف وطموحة واقعية لربامج تقدميها ومدى واإلبداع، ابلتطور
 تقود الرأي إبداء فحرية املختلفة الوسائل هذه خالل من آرائه عن التعبري يف الفرد حرية ومدى
 عدة من املعلومات تلقي للفرد تتيح املختلفة اإلعالم وسائل أن كما.  واإلبداع التفكري إىل

 قدراته تنمية على يساعد ما املعلومات هذه من واالستنتاج للتحليل فرصة أمامه ويكون مصادر
 .واإلبداعية الفكرية

 :اإلبداع يف اجملتمع دور.د

 والعادات ابلقيم مباشر وغري مباشر بشكل يتأثر فهو اجتماعياً  عضواً  الفرد كان  ملا
 والقيم والتقاليد العادات تعترب،  به حتيط اليت االجتماعية الطموحات ومستوى والتقاليد

 هذه تكون عندما اجملتمع أفراد لدى واالبتكار اإلبداع روح غرس يف مهماً  عامالً  االجتماعية
 أبن القول ميكن مث ومن. صحيح والعكس لإلبداع ومشجعة مؤيدة والقيم والتقاليد العادات
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 التفوق تشجيع أساس على تقوم اجتماعية وقيماً  ظروفاً  يتطلب نوعي عمل هو إمنا اإلبداع
 .ورعايته واإلبداع

 اإلداري اإلبداع معوقات:  سادساً 
 على الفرد قدرة من التقليل إىل تؤدي اليت املعوقات من الكثري اإلبداع عملية تواجه
 :يلي ما يف املعوقات هذه عرض وميكن. مهاراته وتنمية قدراته استثمار

 : واإلدارية التنظيمية املعوقات  -1

 بر إىل التنمية وخطط برامج محل على قادرة غري اإلدارية التنظيمات من الكثري أن جند
 إىل ابلتايل أدت واليت األجهزة تلك تواجهها اليت والتنظيمية اإلدارية املشكالت بسبب األمان
 املشكالت هذه من كثرياً   أن وجند اإلدارية أجهزهتا يف والتطويرية اإلبداعية احملاوالت غياب
 :يلي ما ومنها األسباب بعض إىل يعود اإلدارية

 .للمنظمة األهداف وضوح عدم •
 .والتسلط املركزية •
 .لنداء واضحة معايري إىل االفتقار •
 .العاملني لدى املعنوية الروح اخنفاض •
 .فاعل اتصال وجود عدم •
 (57)اجلماعي العمل إىل االفتقار •
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 معظم على الالزمة اإلدارية واملهارة للمعرفة املفتقرين املديرين هيمنة •
 (58) املعاصرة اإلدارية املنظمات
 من كانوا  سواء مقرتحاهتم إىل االستماع وعدم املبدعني بفكر االستهانة •
 (59)   خارجها من أو املنظمة داخل
 (60) اإلبداعية. األفكار ألصحاب ومعنوية مادية حوافز وجود عدم •
 اإلبداعية املهارات تنمية على تساعد اليت التدريبية الربامج وجود عدم •

 األفراد، وأذهان عقول على التأثري شأهنا من اليت ابلربامج االهتمام وعدم واالبتكارية
 (61) تطوير وال جتديد فيها ليس مكررة تنظيمية مواضيع على املوجودة الربامج واقتصار
 الشخص صفات مع تعارضها لدرجة واألنظمة ابلقوانني احلريف االلتزام •
 يواجهه ما حل يف مواهب من لديه ما الستخدام الفرصة املوظف جيد ال حبيث املبدع
 املبادأة روح يقتل الذي األمر اآليل العمل يشبه بعمل يقوم فهو مشكالت، من

 (62) لديه والتطلع والتفكري والطموح
 : والثقافية االجتماعية املعوقات  -2

  اإلداري اإلبداع تشجيع من حتد اليت والثقافية االجتماعية العوامل من الكثري هناك      

                                                             
)مرجعسابق(.49صالمعاصرة،المنظماتفياإلدارياإلبداعمقومات(.م1995.)عساف،المعطيعبد. 58
فيوالتجديداإلبداعمؤتمرمنمختارةبحوث.العربيالمواطنلدىاإلبتكارياإلبداعتنمية(.م2000)الحكيم،محمدعبدوالمنعم،عبدغرة. 59

.14اإلدارية،صللتنميةالعربيةالمنظمة:القاهرة.والعشرينالحاديالقرنتحدياتمواجهةفيالعربيةاإلدارة
.47،ص(25)عالعامة،اإلدارةمجلة.للعامليناإلبداعيةالقدرات(.هـ1400)الوهاب،عبدعلي. 60
)مرجعسابق(15،صالعربيالمواطنلدىاإلبتكارياإلبداعتنمية(.م2000)الحكيم،عبدمحمدوالمنعم،عبدغرة. 61
(سابقمرجع)15صاإلداري،اإلبداع(.م1992)النمر،محمدسعود. 62
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 تنمية ويف الفرد شخصية تكوين يف كبري  أتثري له اإلداري اإلبداع تشجيع أن فنجد
 حقوق وهضم والتسلط القهر على تعتمد اليت فاألسرة لديه؛ واالبتكارية اإلبداعية القدرات
 اإلبداع من احلد يف رئيسي دور هلا سيكون شأهنم من والتقليل ملطالبهم االستماع وعدم األبناء
  .أبنائها لدى

 العادات من الكثري إن حيث اإلبداع من احلد يف كبرياً   دوراً  والتقاليد للعادات أن كما
 .اجملتمع هذا أبناء لدى الطموح وتقتل اإلبداع من حتد اجملتمع هبا يؤمن اليت والتقاليد

 للتطور، مواكبة غري املناهج تكون عندما اإلبداع من احلد يف رئيس دور له التعليم أن كما
 (63) الطالب مدارك لتطوير الضرورية والتحليالت االحتياجات على معتمدة وغري

 عشرة حدد مهشري أن فنجد اإلبداع معوقات بدراسة قاموا الذين املهتمني بعض وهناك
 (64: )وهي اإلداري لإلبداع رئيسة معوقات

 .التغيري مقاومة -
 .احلوافز غياب -
 .اإلبداع تكاليف -
 .اإلبداع مقاييس -
 .واألنظمة القوانني -
 .اإلدارة -

                                                             
.68.المرجعالسابقص 63
،(4)ع،(أ21)مجدراسات،مجلة.األردنفيالمتخصصةالمكتباتفيالعاملينلدىاإلبداعمعيقات(.م1994.)همشري،عمر. 64
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 .التنظيمي املناخ -
 (.االجتماعية البيئة) الزمالء -
 .البيئية العمل ظروف -
 .شخصية عوامل -

 اإلداري ابإلبداع التنظيمية الثقافة عالقة: سابعاً 
 تربط اليت العالقة أن إال اإلداري واإلبداع التنظيمية الثقافة عن الكتاابت بعض توفر رغم
. املباشرة غري اإلشارات طريق عن إال الباحثني من أحد هلا يلتفت أن دون ظلت بينهما

 وهذه. حتقيقه دون حتول اليت اإلداري اإلبداع معوقات من بعضاً  هناك أن يرى( 65) فهيجان:
 مما اإلداري اإلبداع وتعزز تشجع اليت املالئمة التنظيمية الثقافة توفر عدم إىل تعود املعوقات
 الثقافة أن( 66)الكبيسي يرى بينما. األفراد لدى اإلبداعية القدرات استغالل عدم إىل يؤدي

 من العصر، ومواكبة البيئي والتكيف اإلبداع يكون اليت هي الراحبة أو املتفوقة التنظيمية
 ولكي. واملمارسات السياسات يف املنطلقات هذه ترتجم أن على وقياداهتا عامليها معتقدات
 االعتبارات حسباهنا يف أتخذ أن جيب التنظيمية ثقافتها فإن املستوى هذا إىل املنظمات تصل
 :التالية

 .املبدعني من بتعاون املستقبلية تصوراهتا تضع أن  -1
 الطموح مرحلة إىل واقعها من تنقلها واليت املنظمة لتطوير مناذج وضع  -2
 .والتطور

                                                             
ع،(39)مجالعامة،اإلدارةمجلة.السعوديةالمنظماتفياإلدارياإلبداعمعوقات(.هـ1420.)هيجانأحمدالرحمنعبد. 65

.4،ص(1)
(،)مرجعسابق73،صمعاصرةوقضاياالتنظيميالتطور(.م1998.)الكبيسي،عامر. 66



 
 

53 
 

 العاملون حيس وأن املتطور للسلوك معززات التطويرية خطواهتا ترافق أن  -3
 ذلك ويكون واملبدعة املتجددة وسلوكياهتم وأفكارهم إلبداعاهتم اإلجيابية ابلنتائج
 .األومسة ومنح واملكافآت ابلرتقيات
 املرتدة املعلومات بنقل تسمح اليت املفتوحة االتصاالت قنوات توفر  -4
 .حتفظات أو أفكار من لديها ما بتوصيل املستوايت لكل والسماح
 واجلهات اإلدارية القيادات قبل من األخضر ابلضوء يسمى كما  أو الدعم  -5
 وتطمئنهم نفوسهم يف والرتدد والقلق اخلوف تستبعد وأن االختصاصات لذوي املسؤولة
 .قادمة لنجاحات خطوة سيكون - حتقق لو - الفشل وأن وحدهم ليسوا أبهنم
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 التعليمية املؤسسة يف التغيري قيادة وطبيعة إدارة التغيري :الثالث املبحث 
 التغيري إدارة قيادة عمل وجماالت التغيري املطلب األول : مفهوم إدارة

 التغيري إدارة أواًل : مفهوم
 التغيري مسألة يف غاية األمهية حتدث عن طريق األفراد ولنفراد أنفسهم،  

الوسيلة والغاية واهلدف يف كل األوقات واألزمان. ويتطلب التحدي الذي يواجه  فاإلنسان هو
قائد القرن احلادي والعشرين لعب أدوار عديدة متجددة ومتطورة تنسجم مع املتغريات وتتواكب 

يف كل ميادين احلياة، فاالسرتاتيجيات التنظيمية البد 67مع املستجدات الكثرية واملتالحقة، 
التكنولوجيا احلديثة والتغيري الذي حيدث يف اجملتمع، ويتمثل التحدي الذي  ن تتغري لتواكبأ

يواجه القائد الرتبوي يف التغريات احلاصلة يف بيئة العمل إذ أصبحت تقنية املعلومات واألنظمة 
 وأنظمة االتصالية املتطورة اليت جعلت من العامل أشبه بقرية صغرية، كما أصبح الربيد اإللكرتوين

مما جعل التغيري يف 68احلاسب اآليل من مسات العصر وجزءًا اليتجزأ من العمل اإلداري، 
العملية الوحيدة املستمرة يف املؤسسة  املؤسسات الرتبوية ضرورة حتمية ومطلباً ملحاً. والتغيري هو

حدايت اليت الرتبوية، والقائد الفعال البد وأن يتميز خبصائص ومسات معينة ملواجهة تلك الت
تفرضها البيئة اخلارجية املتمثلة ابلتطورات التقنية من جهة، ومتطلبات أفراد اجملتمع اخلارجي 
والبيئة الداخلية اليت متثل التالميذ والعاملني من جهة أخرى. فهو حباجة ألن ميتلك مسات 

مع ضرورة إجياد آليات للتغيري  69معينة ومنطاً متميزاً لقيادة وإدارة املؤسسة الرتبوية اليت يرأسها،
الفعال، وكسب مساندة العاملني يف أحداث التغيري، فالقائد الناجح هو ذلك الشخص الذي 

                                                             
م،2009الرياض،العالي،التعليموبرامجلمؤسساتالجودةضمانمعاييراألكاديمي،واالعتمادللتقويمالسعوديةالوطنيةالهيئة_67 
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 8صم،2006القاهرة،العام،للتعليمالمتابعةمكتبالتغييرإدارة:والتعليمالتربيةوزارة_68 
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يتمكن من ممارسة قدرات جديدة ووسائل مبتكرة للتغيري من أجل التطوير، ذلك أن فعل 
يري مهارة مستجدة الشيء بشكل غري مألوف ومبتكر يقود دائماً إىل النجاح. وتعترب إدارة التغ

حتتاج اىل التخطيط الواعي والتفكري املتأين، وااللتزام التام، وعدم الرتدد، مع ضرورة مالحظة 
ردود األفعال اإلجيابية والسلبية جتاه التغيري والتصرف السليم معها. ويتناول هذا الكتاب عملية 

وإدارة  70هوم اإلدارة الرتبوية،التغيري يف املؤسسات الرتبوية إذ يقع يف عشرة فصول، تتناول مف
اجلودة الشاملة على اعتبارها مدعاة للتغيري، ومدلول التغيري وإدارته، وأهداف إدارة التغيري 
ومعايري التغيري والعناصر األساسية إلدارة التغيري، كما تتناول الرتبية والتغيري وأمهية التغيري يف 

واسرتاتيجيات التغيري، وتشتمل أيضًا على السلوك الرتبية، وأمناط التغيري وجماالته، ونظرايت 
التنظيمي والتغيري، وإدارة اإلبداع والتغيري، والصراع والتغيري، وخيتتم هذا الكتاب ابحلديث عن 
األبعاد النظرية للصراع التنظيمي. ولقد انبثقت فكرة هذا الكتاب من شحة املصادر العربية 

املؤسسات الرتبوية، ومن أمهية هذا املوضوع وضرورته إلثراء اليت تتناول موضوع إدارة التغيري يف 
املكتبة العربية. نرجو أن يقدم هذا العمل املتواضع ولو النزر اليسري من الفوائد والدعم للقائمني 
على إدارة املؤسسات الرتبوية، وللقراء الكرام الذين يتوقون لالطالع على مثل هذا املوضوع. 

 .71سدادنسأل هللا التوفيق وال

                                                             
،(1)ع،(28)ماإلدارية،العلومدراساتالوظيفي،المسارفيالتغييرمعالتكيففيالمؤثرةالعوامل(.2001.)سلطانتايه،أبو_70
 91-68صص
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يقول علماء االجتماع "إن الشيء الوحيد الذي ال يتغري هو التغري نفسه"، وذلك أن 
التغيري حالة مستمرة حتصل بفعل إرادي وغري إرادي، عن قصد وعن غري قصد، بتخطيط 

 72مسبق أو بصورة عفوية تلقائية أو حبكم الظروف.

مفتوح ومتفاعل مع البيئة  هي نظام -وطبقا لنظرية النظم–واملنظمات مبختلف أنواعها 
اخلارجية يتأثر هبا ويؤثر فيها. ولذلك فاملنظمة ليست يف حالة ثبات وسكون، وإمنا تتغري 
ابستمرار لكي حتقق هبذا التغيري هدف االستمرار والبقاء وهدف التكيف والتأقلم. وتعرب مظاهر 

عل مع العوامل احمليطة هبا. التغري املستمر يف املنظمة بوضوح عن استمرار احلياة فيها والتفا
وميكن أن نلمس هذا التغيري من خالل تبديل أساليب اإلنتاج، والتغيري يف مستوى التكنولوجي 
املستخدمة، وعالقة الرئيس ابملرؤوسني، ويف املفاهيم والقيم ومجاعات العمل وطرق االتصال 

 وأساليب الرقابة وغريها.

على عمليات إدارية متعمدة ، ينتج عنها إدخال ظاهرة طبيعية تقوم  هو فتعريف التغيري
تطوير بدرجة ما على عنصر أو أكثر ، وميكن رؤيته كسلسلة من املراحل اليت من خالهلا يتم 
االنتقال من الوضع احلايل اىل الوضع اجلديد ، أي أن التغيري هو حتول من نقطة التوازن احلالية 

قائد اإلداري على وضع قدرة ال "ري تعرف أبهنا:فإدارة التغياىل نقطة التوازن املستهدفة .
 عملية تيسري من متكنه عنده املرونة وجود  إذا أراد حتقيق العمل بكفاءة مع للتغيري إسرتاتيجية

                                                                                                 ." العاملني لدى االعرتاضات من التقليل أو الرضا حتقيق حماولة طريق عن التغيري
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إن فاعلية القائد اإلداري يف وضع إسرتاتيجية التغيري وتنفيذها تعتمد على قدرته على 
متكنه من حتليل ردود الفعل لدى موظفيه ومعرفة كيفية معاجلتها كما تعتمد على مرونته اليت 

التكيف مع املواقف اليت جيد صعوبة يف تغيريها واستخدام النمط القيادي الذي يتالءم مع 
 متطلبات التغيري.

 إدارة التغيري قيادة عمل جماالت:  اثنياً 
 التنظيمي اجلانب: مها الرتبوية املؤسسة يف رئيسيني جانبني التغيري قيادة جهود تشمل
 :اآليت النحو على ذلكو  واالنفعايل الثقايف واجلانب

 إحداث وتتضمن املؤسسي، التنظيم وهيكلة بناء إعادة إىل الرامية اجلهود  -1
 املدرسي، واجلدول املدرسي التنظيم: فيها مبا للمدرسة، الرمسي البناء يف التغيريات
 يف والتطوير التحسني على مباشر غري أتثريًا تتضمن اليت إخل،... الوظيفية واألدوات
 . التعليمية العملية
 وتتضمن التعليمية، املؤسسة يف الثقايف النسق بناء إعادة إىل الرامية اجلهود  -2
 واملهارات، والدوافع، والقيم، ابلنماذج، املتصلة األنظمة يف التغيريات إحداث

 اجلماعي للعمل جديدة ووسائل أساليب تعزيز إىل يؤدي مما التنظيمية والعالقات
 داخل والتعليم التعلم عملييت يف ملموس فرق إحداث يف مباشرة أثرها ينعكس التعاوين
 .املدرسة

 فإهنا رئيس، بشكل العالقات إىل تستند ابعتبارها الثقايف النسق بناء إعادة جهود إن
 املعنيني أو معه العاملني أو القائد من سواء االنفعايل اجلانب لتعزيز مباشرًا تدخالً  تتطلب
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 األفراد لدى التكيف ودرجة املرونة زايدة يف اجلهود هذه وتسهم. كافة  الرتبوية ابلعملية
 الصعوابت من ابلرغم التطويرية جهودهم مواصلة على العاملني وتساعد التغيري، حنو واجلماعات

 .التطبيق أثناء يواجهوهنا قد اليت

 والناس، املؤسسية، والثقافة األهداف، أو الغاايت: التغيري قيادة عمل جماالت وتتضمن
 .73اهليكلية أو التنظيمية والبنية

 :74 مالحمها وأبرز التعليمية املؤسسة يف التغيري قيادة طبيعةاملطلب الثاين : 

 بتنفيذها االلتزام وتنمية للمدرسة، مشرتكة رؤية صياغة على عامة بصفة التغيري قادة حيرص
 شركاء بصفتهم وخارجها املدرسة داخل من الرتبوية ابلعملية املعنية الفئات مجيع لدى وتعزيزه
 إىل التغيري قادة ويسعى. «مشرتكة جمتمعية قضية» التعليم اعتبار من انطالقًا فيها، مسامهني
 والتجارب اجلديدة واالجتاهات القيم وترسيم الرؤية، هذه لتحقيق املناسبة االسرتاتيجيات تطبيق

 .الرتبوية املؤسسة ثقافة داخل التطويرية

 القادة ويطبقها ينتهجها أساسية قيم تسع (Sergiovanni,1987) اقرتح ولقد
 ابلثقافة املعنية وتلك التنظيمية اجلوانب بني التنسيق إىل احلاجة يتفهمون الذين الناجحون
 ملخصة فكرة تقدمي يف بفاعلية تسهم واليت الرتبوية املؤسسة يف الناجح التغيري لتحقيق املؤسسية
 على وهي مالحمها، وأبرز طبيعتها وتوضيح والتعليم الرتبية قطاع يف التغيري قيادة حول ومركزة
 :اآليت النحو

                                                             
   .73 128صفنجرز،كليةأسيوطاإلنسانية،العلومفيالرياضياتواستخدامالتربويةالمؤشرات:لجوادعبداالسيدهللعبدا

 .74 واإلعالموالنشرللطباعةميدياعرب:فلسطينطمره،يتمكيفالتربيةفيالمخططالتغيير(.1991.)عبدهللاحمزة،



 
 

59 
 

 :واألهداف ابلغاايت القيادة.أ

 املعاين كل  وإيصال نقل إىل تسعى اليت القيادية واملمارسات اتيالسلوك مجيع وتشمل
 توضيح إن. كافة  أحنائه يف للعاملني املدرسي التنظيم أبهداف واملرتبطة القيمة وذات املهمة
 يف ويسهم أمهيته، وتقدير عملهم وراء من واهلدف املغزى إدراك على الناس يساعد الغاايت
 .ومتيز بنجاح أدائهم ملواصلة دافعيتهم وإاثرة حتفيزهم

  :ابلتمكني القيادة .ب

 للمسامهة املدرسة يف العاملني هيئة أمام املناسبة واآلليات والوسائل الفرص إباتحة تتمثل
 خبصوص ما قرار الختاذ والقدرة القوة لديهم أبن الناس يشعر فعندما الرتبوية، القرارات صناعة يف
 وعندما. األفضل النحو على املهمة هذه يؤدون ما غالًبا ابلثقة حيظون وأهنم يهمهم، أمر

 وهنمويعد مناسب، بشكل معهم العاملون هبا يتمتع اليت الكفاايت املدارس قادة يستثمر
 ما غالًبا الرتبوي العائد فإن املدرسي، التنظيم أهداف حتقيق يف الفاعلة للمسامهة ويؤهلوهنم
 .عظيًما يكون

 لإلجناز دافعة كقوة  القيادة .ج

 يتسمون الذين املدارس فقادة واإلجناز، لنداء ومسهل وحمفز كداعم  القائد دور تؤكد
 الثواب سلطة وابستخدام والتعليمات األوامر إصدار خالل من مدارسهم حيكمون ال ابلفاعلية
 جهودهم فيدعمون جناح من معهم العاملون حيققه أن ميكن ما على ابلرتكيز وإمنا والعقاب،
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 الستخدام إجيابية نظر وجهة يعكس ما وهذا والتميز، لإلجناز املناسب املناخ هلم ويوفرون
 .الصحيح املسار يف وتوظيفها السلطة

 : وتفويضها السلطة بنشر القيادة.د

 يف العاملني بني القيادية والصالحيات واملهام األدوار نشر وتتضمن ابلتمكني، ترتبط
 بدورهم يتحملوا أن ميكن املعلمني فإن املعلم، دور ميارس أن املدير يستطيع فمثلما املدرسة،

 الرتبوية العملية تطوير على إجياابً  ينعكس مما ختصصهم، جملاالت وفًقا قيادية مسؤوليات
 .75وجماالهتا أبعادها مبختلف

 : النوعية ابلرقابة القيادة.ه

 ابلربامج االهتمام تتجاوز فهي مثالً، الشركات يف الرقابة عن ابملدارس الرقابة ختتلف
 حنوه، واجتاهاهتم عملهم جتاه املعلمني مبواقف اهتماًما أكثر لتغدو واألوامر، والقواعد والضبط
 وتسعى ومهماهتم، أدوارهم مع وانسجامها تطابقها وكيفية الناس مبعتقدات تع  النوعية فالرقابة
 .لغاايهتم وحتقيقهم ألهدافهم إجنازهم أثناء به يشعرون الذي الرضا مدى تعرف إىل

 :والتطوير ابلتحويل القيادة.و

 ابلتزامهم يتصفون الذين املدرسة يف العاملني حتويل إىل الرامية التغيري قيادة جهود تلخص
 صياغة يف يشاركون ملتزمني مهنيني ليصبحوا وتغيريهم وأهدافها املدرسة غاايت جتاه احملدود

                                                             
شمسعينجامعة.75  شمس،عينجامعةالمستمر،والتحسينالجودةتوكيدضوءفيشمسعينلجامعةاإلستراتيجيةالخطة:

 97صم،2007/2011
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 واملسامهة والدافعية ابحلماس ويتسموا وأولوايهتا، أهدافها حتديد ويف للمدرسة، العامة الرؤية
 .ونواجته املدرسي التنظيم خمرجات على اإلجيايب والتأثري الفاعلة

 لعملية رئيسي كقائد  املدير ودور ؤسسات التعليميةفؤائد التغيري يف املاملطلب الثالث : 
 املؤسسة داخل التغيري

 76 التعليمية املؤسسات يف التغيري أواًل : فؤائد

  خلق إدارة منوذجية للمدرسة •
  جتهيز هيئة تدريس مسئولة تعمل دون رقابة •
تربوية وعلمية ذات قيم وخلق خلدمة هتيئة اجلو املالئم لطالب املدرسة هتيئة  •

  اجملتمع وجعلهم قادرين على حتمل رسالة احلياة
إنشاء هيئة تنظيمية تقوم ابلتغيري املنظم املخطط دون احلاجة ملباشرهتا  •

 كذلك تقوم مبتابعة التغيريات التلقائية
جعل املدرسة صرح تعليمي يكون بتوفري متطلبات اجملتمع من الكفاءات  •
  املمتازة
  مسايرة التطور التكنولوجي العلمي •
  القدرة على املنافسة وتالشي التخلف واالنعدام •
لسهولة التعاون والتقارب بني مدير املدرسة ومرؤوسيه وبينه وبني املدرسني  •
  والطلبة
  جعل املدرسة معمل منتج للعلماء واألحباث العلمية •

                                                             
شمسعينمكتبة:القاهرةالعصر،ومتغيراتاإلدارة(.2000.)زينبحقي،. 76
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 توفري الرفاهية للشعوب ومواكبة املتغريات •

 77:داخل املؤسسة دير كقائد رئيسي لعملية التغيرياملدور اثنيًا : 

الشك أن املدير الناجح هو الذي ميلك قدراً واسعاً من املعرفة اإلدارية وميلك قدراً مكمالً 
فمدير املدرسة هو مفتاح  ، من املهارات وا إلبداع لتحقيق أهداف التغيري والتطوير اإلداري

 -: لتنفيذه وذلك لنسباب اآلتيةالتغيري وهو العنصر األساسي 

 هو املسئول وكل من ابملدرسة فهم مرؤوسني •
  هو املسئول األول عن اخلطة الدراسية •
 هو الوحيد الذي من سلطته القيام أبي نوع من التغيري •
  هو املثل األعلى والكل يتشبه به •
  إبمكانه توزيع املهام للمرؤوسني واليت من شأهنا يتم تنفيذ املهمة •
 حلقة الوصل بني اإلدارة التعليمية واملدرسنيهو  •
  إبمكانه التصديق على أي برامج قد تكون غري مدرجة ابخلطة العامة •
 حتت قيادته مجيع الوسائل املعاونة للتغيري •
  هو حلقة الوصل األساسية بني الطالب وأولياء أمورهم •
لكادر أي جناح للتغيري ابملدرسة دائما يعود إىل امسه واسم املدرسة وا •

  التعليمي هبا

                                                             
منظورمنالتربويالتغييرفيوتأثيراتهاوالتعليمالتربيةوزارةفياإلدارةلمديريالقياديةاألنماط(.2004.)هيامالشريدة،_7

.-77 258-227صالعربية،الجامعاتاتحادمجلةاألقسام،رؤساء
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 78: داخل املؤسسة أهم الوسائل اليت تعترب مفاتيح التغيرياثلثًا : 

الرتكيز على سلوكيات وتقاليد وعادات املدرسة العرفية وتدعيمها مبا حيقق  -
  األهداف املرجوة

 ابلتحديد فإن التغيري يشجع التعاون بني مدير املدرسة واملدرسني -
ابملدرسة ذات أمهية خاصة يف إمتام عملية التغيري مجيع الفرق من كل جهة  -

   ، وهو اهلدف الرئيسي
املشاركة بني الفصائل وجهات املدرسة ، وخاصة األساتذة ذوي اخلربات  -

السابقة للمساعدة يف التغيري للوصول إىل اهلدف جلعل التغيري قادر على حل 
ستكمال التدريس مشاكل املدرسة وذلك بواسطة تدريس املهارات واملعلومات ال

 . ألعلى مستوى جلميع الوسائل العلمية
النظرة املتكاملة للهيئة اإلدارية ومجيع األفراد خللق نوع من التفاؤل ابلنجاح  -

 .كشرط أساسي لتنفيذ عملية التغيري 

داخل املؤسسة  يف التغيري وتطوير اإلدارة  فرق بني حتسني اإلدارةالاملطلب الرابع : 
  79:التعليمية

هو فرق شاسع جيب معرفته حيث أن التحسني هو نوع من أنواع التغيري التلقائي الذي 
تقوم به إدارة املدرسة واملدرسني ابملدرسة بصفة دورية وتلقائية. أما التطوير يف اإلدارة فيجب 
أن يكون على أساس خطة متكاملة لتغطية مجيع جوانب الضعف ومجيع املتطلبات طبقا 

                                                             
 78 الجامعيةالدار:الرياضوالمهارات،المبادئاإلدارة(.2002.)راشدوالعجمي،حمدوالدعيج،جاللوالهجرسي،أحمدماهر،

 _79 شمسعينمكتبة:القاهرةالعصر،ومتغيراتاإلدارة(.2000.)زينبحقي،
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وجيب أن يكون هناك هيكل ،  ، ومتماشيا مع األسس الرئيسية للتطويرلربانمج زمين معني
فّعال مسئول يتكون من مدير املدرسة واملسئولني املختصني بذلك التغيري أبن يضع أيديهم 
بعضهم البعض على املشكلة الرئيسية ويقومون ابلتعرف عليها ومعرفة أسباهبا ومعرفة القرارات 

الفعال لعالجها متاشيا مع النظم العلمية العاملية والظروف احمليطة احلامسة واألسلوب العلمي و 
 . واإلمكانيات املتوافرة

جيب معرفة أن املستشارين ابهليئات اإلدارية أو املدارس أو : ملحوظة جيب النظر هبا
اجلهات التعليمية ليسوا خرباء وال يستطيعون إجياد حلول جذرية ألي مشكلة إمنا هم مساعدين 

 . للهيئة اإلدارية ويعتربوا كهيئة معاونة فقط

هو الرتكيز الستخدام اهليكل الرئيسي للمدرسة :   التطور اإلداري -1
كنظام رئيسي للبدء يف التطوير مع الرتكيز على عادات وتقاليد وسلوكيات املدرسة 
من خالل التعليمات اإلدارية املنظمة . واهلدف األساسي من التطوير اإلداري هو 

وأن تقوم بتطوير سلوك املدرسني واإلداريني  80ل اجلهة اإلدارية للمدرسة مؤثرة جع
 للوصول ابلتعليم إىل أحسن مستوى مطلوب متماشيا مع برانمج اجلهات العليا

 81فمن امهها: اإلجراءات الواجب مراعاهتا لعملية التطوير اإلداري للمدرسةو 
  احللول املناسبة للتطويرتعيني األفراد األكفاء الذين يقومون بوضع  -
 تعيني متخذي القرارات واملسئولني عن ذلك -

                                                             
اإلدارية،العلومدراساتمجلةالتغيير،إدارةنحواألردنيةالحكوميةالمؤسساتفيالعامليناتجاهات(.1998.)موسىاللوزي،. 80

356-338ص،(25)م،(2)ع

 .81 مقدادمطبعةغزة،العشرينوالحاديالقرنمشارففيالعربيالوطنفيالتربية(2000)يعقوب،نشوان
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 دراسة احللول األخرى املعارضة لإلدارة )تقبل الرأي والرأي اآلخر( -
 عالقة اإلدارة املدرسية بني املدارس األخرى واملدرسني -
  العالقة املثمرة بني املدرسة واجلهات الرائسية اليت تتبعها املدرسة -
  كنولوجية والنظم اهلندسية املطلوبة إلمتام عملية التطويرالنواحي الت -
 عمل خطة إسرتاتيجية عامة مرنه على املدى الطويل -
  الرؤية الثاقبة للمهمة وحلوهلا -
  الدروس املستفادة من عمليات التطوير السابقة -
  . سهولة عملية التطوير فيما يتناسب مع اخلطة املوضوعة حلل املشاكل -
ر خالل قيادة مثالية ومعرفة السبب من التطوير وكيفية جيب عمل التطوي -

توزيع األعمال على اآلخرين مع االحتفاظ أبفضل العالقات بينهم ، وجيب مكافأة 
 يف كل األفراد الذين ينجحوا يف أعمال التطوير والتغيري حسب اخلطة املوضوعة

 .جناح استخدام نظم اإلدارة احلديثة
 82 داخل املؤسسات التعليمية التغيرييف إدارة عوقات اهم امل  -2

إن قيادة التغيري ليست عملية سهلة أو بسيطة، وإمنا هي عملية متشابكة يف 
عناصرها متداخلة يف مكوانهتا، وتتطلب اإلبداع واالبتكار يف ممارساهتا، ويعتمد 
جناحها ابلدرجة األوىل على العنصر اإلنساين الذي يتمثل يف جانبني رئيسني مها: 

 83س قادة التغيري من جهة، والتزام املتأثرين ابلتغيري بتنفيذه من جهة أخرى.محا

                                                             
:القاهرة،(البهواشيالعزيزعبدترجمة)والعشرين،الحاديالقرنفيالمدرسيةاإلدارة(.2004.)لنداوإليسون،برانتدافيز،.82 

المصريةالنهضةمكتبة

.34صالشروقدار:القاهرةاالستقرار،أجلمنالتغيير(.1992.)حازمالببالوي،  _83 
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إن عملية التغيري يف املؤسسات، سواء تضمنت )اهلندرة( أي إعادة هندسة نظم 
العمل، أو إعادة هيكلة بنية املؤسسة، أو برانجًما طموًحا ومستمرًا إلدارة اجلودة 

تواجه  عملية معقدة ونشيطة ومركبة، وقد ا، هيالشاملة، أو جتديًدا تربواًي أو ثقافيً 
مبعوقات عدة. كما قد ال حتقق النجاح املنشود منها، ابلرغم من اجلهود اجلادة 

إن السبب الرئيس يف فشل  ون يف هذا اجملال، فما هو السبب؟اليت يبذهلا املدير 
إلدارة العديد من جهود التغيري يف املؤسسات املختلفة هو اإلفراط يف ممارسة ا

وغياب الدور القيادي، فمعظم املديرين يتقنون دور املدير بصورة جيدة، ولكنهم 
ال ميارسون دور قائد التغيري بشكل فعال، فهم يقومون بعملية التخطيط، ووضع 

مشكالت العمل اليومية،  ارة شؤون األفراد، والرقابة، وحلاملوازانت، والتنظيم، وإد
 اإلدارية اليت حتقق األهداف تدخل يف صلب العملية ملهمات اليتأي ممارسة مجيع ا

برامج التغيري والتطوير فقد ال  على املدى القصري. أما عندما يتعلق األمر بقيادة
 84. تسعفهم هذه املهارات اإلدارية يف حتقيق النجاح املأمول

 

 

 

 

                                                             
 .84 والتوزيعوالنشرللطباعةغريبدار:القاهرةاألعمال،منظماتفياإلنسانيالسلوك(.1995.)عليالسلمي،
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 منهجية البحث:  الفصل الثالث
 

 

 :أواًل: نوعية البحث
املنهج الوصفي الكيفي هو الذى يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع،       

 ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً وذلك أبن يعرّب عنها بطريقة كيفية وبذلك يتم توضيح خصائصها،
ومن التعريفات املبسطة هلذا املنهج هو ذلك املنهج الذي يرى يف اجملتمع وإنسانه واترخيه كتاابً 

توحاً، يتعلم منه، ال يعلمه، ويستخلص املعرفة مباشرة من اإلنسان وعامل حياته، ويفسر مف
التغريات النوعية يف اجملتمع املعقد، فهو مفهوم مركب ملداخل نظرية ومنهجية خمتلفة جدا إىل 

 .(85)الواقع االجتماعي

ملناسبته يعتمد الباحث أساسًا على استخدام املنهج الوصفي الكيفي وذلك وس       
إدارة التغيري التفايف التنظيمي يف ظاهرة " دراسة لملوضوع هذه الدراسة التطبيقية فهو يالئم 

جامعة احملمدية على  اليت سيجريها الباحث امليدانية من خالل الدراسة  املؤسسات التعليمية
 " .مالنج

                                                             
 .43، ص2004وأدواته في العلوم االجتماعية، مركز النشر الجامعي، تونس، خميس طعم هللا، مناهج البحث  (85)
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 :اثنيًا: مصادر البياانت
يها اثنان .مثل الكتب، هي حتديد مصادر املادة العلمية بدقة حبيث الخيتلف عل     

ة يف الدراسات ي، والربامج اإلذاعية والتلفازية... ) حتديد جمتمع الدراسة والعينوالدورايت
 86.امليدانية

سوف يقوم الباحث جبمع البياانت واملادة العلمية اليت هلا عالقة هبذا البحث من خالل و 
 -ادر االتية: املص

 -: للبياانت األوليةاملصادر  -1
 الواثئق، هي:  أخرى وبعبارة ،"ما موضوع عن مادة حيوي ما أقدم هي       
 أو العلم، تطور يف أسهموا ثقات، مؤلفني بيد مكتوبة أو ابلرواية، منقولة األوىل، والدراسات

 فيها، مباشراً  طرفاً  كانوا  أو والوقائع، األحداث، عاشوا أو موضوعاته، وتنقيح مسائله، حترير
 كل  صاحب. الالحقة لنجيال السابقة واملعارف العلوم، لنقل الرئيسة الواسطة هم كانوا  أو

 الدواوين سجالت أيضاً  القسم هذا يف يعد كذلك  جماهلا، يف مصدراً  يعد جديدة فكرة
 واآلاثر، واجملالت، والصحف، العلمية، الدورايت يف أبقالمهم الكتاب ينشره وما احلكومية،
 .(87)الصوتية والتسجيالت الواقع، من ملشاهد املصورة واألفالم والقوانني، والدساتري،

وهي متثل املصادر األساسية جلمع البياانت وتشمل فحوى عملية املقابلة واملالحظة     
ماالنج، فاملصادر األساسية تشمل  جامعة احملمدية وأيضاً بعد االطالع على الواثئق يف إدارة 

                                                             
  86 . 98، ص: 2010،شبكة األلوكه ، 2" ،ط"قواعد أساسية يف البحث العلمي  سعيد امساعيل ، صيين ،

 دروس في مناهج البحث، الدرس السادس:  )87(

https://sites.google.com/site/mnahjal/Home/mydyw/aldrs-alsads/aqsam-almsadr. 
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إدارة جامعة على  املالحظةابلتحديد البياانت اليت ميكن احلصول عليها بعد إجراء عملية 
الشؤون " وهم مدير  اجلامعةاملوظفني داخل هذه  املقابلة معوكذلك  ماالنج ، احملمدية

وأخريًا يعد ، الطلبة  شؤون، ورئيس قسم  اإلدارية ابجلامعة ورئيس قسم الثقافة واالعالم 
كمصدرًا من مصادر   اجلامعة فحص الباحث واطالعه على مضمون الواثئق املوجودة يف إدارة 

 البياانت.

 :املصادر الثانوية للبياانت  -2
 هلا فتعرض األوىل، األساسية املصادر على أساساً  العلمية مادهتا يف تعتمد اليت وهي
وذلك ابالطالع على بعض الكتب العلمية  .(88)التلخيص أو التعليق، أو النقد،  أو ابلتحليل،

واملنشورات على اختالفها، ذات العالقة هبذه الدراسة، وكذلك الدراسات السابقة والبحوث 
املختلفة اليت تتناول هذا املوضوع أو أجزاء منه ابلبحث والدراسة، وأخريًا من املعلومات 

 املنشورة يف شبكات اإلنرتنت.
 وذلك سيقوم الباحث إبستخدام املصادر الثانوية اليت تعترب مفسرة للمصادر االساسية   

وبعض من مواقع  والصحف واجملالت ، والدكتوراه ورسائل املاجستري ، عن طريق بعض الكتب
 .التغيري الثقايف التنظيمي يف املؤسسات التعليمية إبدارة اليت هلا عالقة ،  اإلنرتنت
 

 

                                                             
 املرجع السابق. )88(
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 : مجع البياانتاثلثاً: طريقة 

هي جمموعة الطرق واألساليب اليت يصل الباحث من خالهلا جلمع البياانت واملعلومات     

 عن مشكلة البحث وهي 89 :

 :املقابلة .أ
وهي عملية تتم بني الباحث وشخص أخر أو جمموعة أشخاص تطرح من خالهلا أسئلة ، 

املقابلة من الطرق الرئيسية  تعتربو ،  90.ويتم تسجيل إجابتهم على تلك األسئلة املطروحة
جلمع املعلومات يف البحث النوعي. فعن طريق املقابلة يستطيع الباحث أن يتعرف على 

 أفكار ومشاعر ووجهات نظر اآلخرين.
 الشؤون مدير وهم وسيقوم الباحث يف هذه الدراسة ابجراء املقابلة مع كال من "  
 ." الطلبة شؤون قسم ورئيس ،  واالعالم الثقافة قسم ورئيس ابجلامعة اإلدارية

 أنواع املقابلة -
وفيها يتم سؤال املشارك سلسلة من األسئلة املعدة سلفا، املقابلة املنظمة:  .1

واليت سبق وحددت أمناط إجابتها، فهناك قدر ضئيل من التنوع يف األجوبة. وقد تستخدم 
املشاركني األسئلة نفسها وبنفس  هنا األسئلة املفتوحة. ويف املقابالت املنظمة يتلقى مجيع

الرتتيب والطريقة. ويكون دور الباحث حمايدا. وطبيعة هذا النوع من املقابالت يركز على 
 األجوبة العقالنية وليس على األجوبة العاطفية.

                                                             
، مرجع سابق 99" ص:"قواعد أساسية يف البحث العلمي  سعيد امساعيل ، صيين ، 89

 .96، ص  2007، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع ،1، ط " اساسيات البحث العلمي "منذر الضامن ، . 90
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وهي مقابلة غري مقننة، ذات أسئلة مفتوحة وعميقة. املقابلة غري املنظمة:  .2
دور الباحث أقرب ملدير احلوار أكثر منه مقابال. وهذا النوع  يف املقابلة غري املنظمة، يكون

ميكن الباحث من فهم تفكري املشارك وسلوكه دون إسقاط فرضيات الباحث السابقة أو 
 .(91)تصنيفاته عليه، واليت قد حتد من أقوال املشاركني

وتتم بني الباحث وعدد من األفراد يف مكان واحد  املقابلة اجلماعية: .3
واحد من أجل احلصول على معلومات أوفر يف أقصر وقت وأقل جهد وغالباً يستخدم ووقت 

 .92 هذا النوع من املقابالت إلعطاء املعلومات أكثر مما يستخدم جلمعها
وقد تكون املقابلة اجلماعية منظمة، أو غري منظمة. واملقابلة اجلماعية قد تظهر جوانب 

واع املقابالت األخرى، وذلك نتيجة ملا يعطيه التفاعل من احلالة املدروسة رمبا ال تظهر يف أن
بني آراء املشاركني ومشاعرهم وخرباهتم من إثراء للمقابلة وقدح ألفكار اآلخرين من 

 املشاركني.
التسجيل الصويت من األشياء املهمة يف املقابلة، فال يكفي أن يسجل الباحث مالحظاته  

خياراً مناسباً، أحياانً(. فالتسجيل يساعد الباحث على أثناء املقابلة )وإن كان هذا قد يكون 
إعادة النظر يف املعلومات اليت قيلت وأتملها مرة أخرى. وقد يكون من املفيد كتابة املالحظات 

 مع التسجيل الصويت لتقييد ما قد يلفت انتباه الباحث أثناء املقابلة.

                                                             
(91). Punch،K. (2000). Introduction to social research. Quantitative and qualitative approaches. Sage: 

London . 

. 140، ص:1997والتوزيع ، الرايض ، ،دار أسامة للنشر مفهومه.أدواته.أساليبه "–" البحث العلمي ذوقان عبيدات ، وآخرون ،  92
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صها كتابة، ليسهل حتليله والتأمل بعد انتهاء من تسجيل املقابلة، من الضروري أن يفرغ ن
فيه. ويف كثري من األحيان يكون مفيدا أن يعاد نص املقابلة ملن أجريت معه املقابلة ليعيد قراءة 

 النص ويضيف ما يراه مناسبا أو يوضح ما حيتاج إىل توضيح.
وسيقوم الباحث يف هذه الدراسة ابستخدام املقابلة املنظمة وغري املنظمة ، حيث أن 

يتم سؤال املشارك سلسلة من األسئلة املعدة سلفا، واليت سبق وحددت  قابلة املنظمة حيثامل
 .وهي مقابلة غري مقننة، ذات أسئلة مفتوحة وعميقة، وغري املنظمة أمناط إجابتها
 :املالحظة .ب

 االستعانة من معينه ما لظاهرة الدقيقة املشاهدة أبهنا املالحظة البعض يعرف      
 العام املعين هو وهذا، الظاهرة هذه طبيعة مع تتالءم اليت الدراسة من البحث أبساليب
 املشاهدة احلقائق على فيطلق خاص مبع  نفسه املصطلح هذا يستخدم وكذلك للمالحظة

 .(93)املعرفة فروع من خاص فرع يف الباحث يقررها اليت
للمالحظة اتريم ف ،النوعي الطريقة األساسية الثانية جلمع املعلومات يف البحثفهي       

عريق يف العلوم االجتماعية. وهلا أمهية كبرية يف البحث الرتبوي بشكل خاص. فكثري من 
املواقف الرتبوية حتتاج إىل أن يقوم الباحث مبالحظتها يف وضعها الطبيعي وتسجيل ما يرى 

تدخل الباحث يف ويسمع مما جيري فيها يف حياهتا اليومية الطبيعية. ففي هذه الطريقة ال ي
شئون الفئة املراد حبثها، كما يف بعض طرق البحث، بل يالحظ ما يدور فعال يف الوضع 

 الطبيعي.

                                                             
 .15محمد سيد فهمي، طريقه العمل مع الجماعات بين النظرية والتطبيق، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، ص )93(
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واملالحظة قد تكون كمية )منظمة( وقد تكون نوعية غري منظمة. ففي املالحظة الكمية 
 يقوم الباحث ابملالحظة ويسعى جلمع معلومات رقمية )كمية( غالبا عن طريق أداة معدة
سلفا. فمثال يقوم بتسجيل عدد األسئلة اليت يلقيها املعلم، وعدد الطالب املشاركني يف الفصل، 
أو حساب الوقت الذي يستغرقه املعلم يف احلديث، وحنو ذلك. فاملالحظ أو الباحث يهتم 

 غالبا بتسجيل أرقام، وقد سبق وأعد مناذج لذلك.
ذلك، فاملالحظ/الباحث ال يستخدم  أما املالحظة النوعية فهي أقل تنظيما من     

تصنيفات وأمناط حمددة سلفا، بل يسجل مالحظاته بشكل طبيعي ومسرتسل ومفتوح، فيقوم 
بتسجيل الواقع كما حيدث. والفكرة األساسية هنا هي أن التصنيف والتوصيف الذي تتعرض 

دال من أن تفرض له املعلومات الناجتة عن املالحظة ستظهر بعد مجع املعلومات وحتليلها، ب
 تعسفا على املعلومات أثناء عملية املالحظة.

وعندما تكون املالحظة غري منظمة فإن عملية املالحظة تنشأ من خالل سلسلة       
من العمليات املختلفة. فتبدأ ابختيار الوضع املراد مالحظته وحتديد طريقة الوصول إليه مث بدء 

لدراسة أوالبحث تتغري طبيعة املالحظة حبيث تزداد عملية املالحظة والتسجيل. ومع تقدم ا
تركيزا مما يؤدي إىل مزيد من الدقة والوضوح يف أسئلة البحث، وهذا بدوره يؤدي أيضاً إىل دقة 
أكثر يف اختيار مواضع املالحظة. وتستمر املالحظة ومجع املعلومات حىت حيصل للباحث ما 

ة اليت حيس فيها الباحث أن املالحظة مل تعد أتيت يسمى ابإلغراق )التشبع( النظري، وهي احلال
 جبديد، بل تكرار ملا سبق.
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وبناءًا على ماسبق فسيقوم الباحث ابملالحظة بعد عرض البياانت وطرح األسئلة على 
ومن خالل اجاابهتم على األسئلة سيقوم الباحث ابستنثاج  جبامعة احملمدية ،عينة الدراسة 

 بياانت اليت حتصل عليها من عرض البياانت.املالحظة من خالل حتليل ال

 :مجع الواثئق ج.
مجع الواثئق حسب أوجه املتشابه مث ترتيبها داخل أقسام هي عملية فكرية هتدف إىل  

 ئق إىل جمموعات  حسب مقياس معنيوفق قواعد، يتم تقسيم الواث ترتيبا منطقيا و تدرجييا
 .(94)الواثئقللتحصل على جمموعة أصناف تندرج حتتها مجيع 

الطريقة األساسية الثالثة جلمع املعلومات يف البحث النوعي حتليل الواثئق. تعترب فهي   
الواثئق التارخيية أو احلديثة مصدرا مهما للبحث الرتبوي النوعي. فمن خصائص اجملتمع احلديث 

يدونوهنا يف سجالت التوثيق. فالتقارير اليت يكتبها املشرفون الرتبويون كل عام، والتوجيهات ايل 
املدارس عند زايرهتا، وما يكتبه املعلمون واخلرباء من تقارير وحبوث ومالحظات، وما يصدر 
من تقارير وتوجيهات رمسية. بل ما قد يكتبه الطالب يف دروس اإلنشاء أو يف رسائلهم 

توصل للمعلمني. كل هذه تعترب واثئق مهمة للباحث ويستطيع من خالل دراستها وحتليلها ال
 إىل نتائج مهمة ومفيدة.

وقد يدخل يف حتليل الواثئق ـ خاصة يف بعض أنواع البحث النوعي، مثل البحث 
اإلثنوجرايف ـ دراسة الصور واألعمال احلرفية اليدوية وكل ما يتعلق ابلثقافة وأمناط احلياة 

 االجتماعية.

                                                             
 .17، ص2002أبو الفتوح حامد عودة، نظم التصنيف احلديثة، مصر: دار الثقافة العلمية،  )94(
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لب بعض الواثئق وسيقوم الباحث جبمع الواثئق املرتبطة ابلدراسة وذلك من خالل ط
اإلجراءات واملؤمترات والندوات اليت ليتس  للباحث معرفة ادراة جامعة احملمدية ، اهلامة من 

قامت هبا اجلامعة بشان إدارة التغيري الثقايف ، وكذلك معرفة مدى مسامهة الطلبة يف ذلك 
 والنتائج اليت نتجت من هذه املومترات والندوات .

 :ياانتحتليل الباسلوب : رابعاً 
هي تلك العملية اليت جيري من خالهلا جتهيز البياانت ابستخدام كافة الطرق سواء     

الرايضية أم املنطقية وذلك من أجل الوصول إىل معلومات مفيدة ميكن اختاذ القرارات بناء 
 .(95)عليها

مناقشة سيعتمد الباحث على املنهج التحليلي وفيه تكون املناقشة بطريقة منطقية حماوال   
وتفسري جلزئيات الظاهرة موضع الدراسة على ضوء البياانت املأخوذة واملدونة بواسطة وسائل 
مجع البياانت، وبعد اطالع الباحث على مراحل حتليل البياانت فإنه استخلص من ذلك، 

 .املراحل األتية لعملية حتليل البياانت واليت سيقوم ابتباعها يف هذه الدراسة
 البياانت هي :ومراحل حتليل  •

 مرحلة مجع البياانت . -1

 مرحلة عرض البياانت واختصارها وتقدميها على هيئة أفكار حمورية.. -2

 مرحلة حتليل البياانت ومناقشتها . -3

                                                             
 اانت:مروان أمحد طاهات، حتليل البي )95 (
 http://www-marwanmant.blogspot.co.id/2016/03/blog-post_35.html. 
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 استخالص النتائج وعرضها والتأكد من تطبيقها ووضع التوصيات واإلقرتاحات  . -4

 ت ابأليت :الباحث يف مراحل حتليل البياان سيقومومن خالل هذه الدراسة 

جبمعها الباحث ،عن طريق املقابلة واملالحظة الواثئق  سيقوميف مرحلة مجع البياانت ، •

 ، عن طريق الكتابة وعن طريق التسجيل الصويت .

الباحث بكتابة األجوبة من األسئلة أثناء  سيقومأما يف مرحلة عرض البياانت ، •

 املقابلة ، ووضعها يف أفكار حمورية.

الباحث بتحليل البياانت حتليال دقيق من خالل البياانت اليت حتصل عليها  سيقوم •

 من خالل عرض البياانت ومناقشتها .

الباحث فيها إبستخالص نتائج هذه  سيقومأما املرحلة األخرية يف حتليل البياانت ،  •

ع بوض سيقومالدراسة اليت حتصل عليها من خالل عرض وحتليل البياانت وتطبيقها ومن مث 

 عن طريق ما حتصل عليه من عرض وحتليل البياانت  . واالقرتاحاتالتوصيات 

 :اً: هيكل البحثخامس
إن هيكل البحث الذي يعترب الباحث أنه مناسب هلذه الدراسة الوصفية عن        

 :يتاأل على النحوماالنج هو تغيري الثقايف التنظيمي يف جامعة احملمدية الإدارة 
-البحث أسئلة- املقدمة :السابقة ويتكون  من  والدراسات اإلطار العام األول : الفصل

 .السابقة الدراسات-البحث مصطلحات-البحث حدود-البحث أمهية- البحث أهداف
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 اإلطارالنظري للبحث ويتكون من ثالثة مباحث على النحو األيت :الثاين: الفصل

: األول املطلب وفيه ،وأمهيتها  وخصائصها التنظيمية الثقافة مفهوم :األول املبحث     

، واملطلب الثالث : التنظيمية الثقافة خصائص:الثاين املطلب وفيه، التنظيمية  الثقافة مفهوم

 .  التنظيمية الثقافة أمهية

: األول املطلب وفيه ، وانواعها ابلعمل وعالقتها التنظيمية الثقافة :الثاين املبحث    

، واملطلب التنظيمية الثقافة أنواع الثاين : املطلب وفيه: ابلعمل وعالقتها التنظيمية الثقافة

 الثقافة وتغيري وتكوين تطوير ووسائل املنظمات يف التنظيمية للثقافة املكونة القيمالثالث:

 .التنظيمية

 املطلب وفيه:التعليمية املؤسسة يف التغيري قيادة وطبيعة التغيري إدارة :الثالث املبحث    

 التغيري قيادة طبيعة: الثاين واملطلبالتغيري  إدارة قيادة عمل وجماالت التغيري إدارة مفهوم: األول

 التعليمية املؤسسات يف التغيري فؤائد، واملطلب الثالث :  مالحمها وأبرز التعليمية املؤسسة يف

 حتسني بني الفرق، واملطلب الرابع : املؤسسة داخل التغيري لعملية رئيسي كقائد  املدير ودور

 .  التعليمية املؤسسة داخل التغيري يف اإلدارة وتطوير  اإلدارة
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 -البياانت مجع مصادر -البحث البحث وتتكون من :نوعية منهجية  الثالث : الفصل

 .البحث هيكلية -البياانت حتليل طريقة
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 الفصل الرابع

 حتليل البياانت

 

 اجلامعة احملمدية ماالنجاملبحث التمهيدي: نبذة عن 

 املبحث األول: التغيري الثقايف التنظيمي يف اجلامعة احملمدية ماالنج

املبحث الثاين: التخطيط االسرتاتيجي يف التغيري وطريقة مراقبة التغيري داخل    

 اجلامعة احملمدية ماالنج
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 املبحث التمهيدي: نبذة عن اجلامعة احملمدية ماالنج
 جامعة احملمدية أوال: اتريخ

، وهي تعترب جم، وهي من اجلامعات الرائدة مباالن1964أتسست جامعة احملمدية سنة 
جامعة خاصة، وقد حصلت اجلامعة احملمدية ماالنج على تصديق املمتاز من هيئة التصديق 

وزارة الرتبية والثقافة اجلمهورية اإلندونيسية لسنة ألفني  (BAN-PT) الوطين للجامعة
سوى ذلك، حصلت  اجلّيد.حصلت على تصديق  ومثانية،قبله، يف سنة ألفني  عشرة.وثالث 

وصّدقتها أيضا اللجنة  اإلجنليزية، (QS Star) أيضا على درجة النجمني من ق.س سرت
، وحصلت على تصديق اجلّيد من  (KNAPP) الوطنية لتصديق براانات البحوث والتطوير

ملكتب األموال، ومكتب  (NQA Global Assurance) ن.ق.أ الضمانة العاملية
اإلدارة األكادميية ومكتب شؤون الطلبة ؛ دّققت األموال من م.ت.د مكتب احملاسب 

 . ، وغري ذلكMTD No. AU-050/MTD/MLG/VI/2012العام
 اثنيا: رؤية اجلامعة ورسالتها:

 :الرؤية .1
والتكنولوجيا والفن )علوم جعل اجلامعة املشهورة )الرائدة( يف جمال تطوير العلوم 

  .وتكنولوجيا( على أساس القيم اإلسالمية
 : الرسالة .2

 أ.تنفيذ التعليم ذو جودة
  ب. تنفيذ البحوث وخدمة اجملتمع الذي يرّقي مصلحة الناس
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 .ج. تنفيذ إدارة اجلامعة األمينة
 .احلسنةد. تنفيذ اجملتمع األكادميي يف احلياة اإلسالمية حىت يتمكنوا من االسوة 

 .تنفيذ التعاون مع األطراف األخرى يف جمال تطوير العلوم والتكنولوجيا مفيدة للطرفني.ه
على كثرية من اإلجنازات ، إّما يف جمال األكادميية  ماالنج احملمدية وقد حصلت اجلامعة

، والبحث/ اخلدمة ، أو األنشطة اإلضافية . وذلك حصل من خالل اجلهاد احلقيقي ، وقد 
 ت يف وقت طويل .أعدّ 

من بني أمور  العديد من اإلجنازات، ماالنج احملمدية اجلامعة كمؤسسة، وقد فازت
 QS اثنني من فاز ، يف جاوة الشرقية يف العامل أفضل اجلامعات :أخرى
star، يف  الطاقةاالسيان، دخل حصل على جائزة الشقق ، طالب اإلدارة يف بطل
حيتل ترتيبا  التعليم العايل، الدراسة عدد من لىوفقا ألع جامعة خاصة واعدة، جامعة
يف العامل االفرتاضي،  إجنازات وما يتصل هبا ، TesCa-Telkom جيدايف
 .اخل ،webometrics، 4icu :مثل

فرد جمموعة كانت أو  لديه كثري، احملمدية ماالنج أيضا اجلامعة إجناز الطالب
 الفائزين متعدد الوقت :وتشمل جدا البارزة اإلجنازاتبعض الطالب من  .املؤسسية

Me جائزة يف حتقيق النسر اإلجنليزية، ،والنقاش  يف اجلسورواإلجنازات إندونيسيا مسابقة يف
tro TV فخور جدا أخرى اليت إجنازات ، وكذلك. 

ّما مؤسسية كاجلامعة املتقدمة يف اإلندونيسية، اجلامعة احملمدية ماالنج هلا توّقع جيد جّدا إ
ئق املوجودة حىت اوقد فّصل هذا التوّقع واضحا الذي يستند إىل البياانت واحلق اخلريج.أو توقع 
 اليوم.
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من جهة املؤسسة ، هي لديها توّقع جيد يف العامل الرتبوي العايل يف املستوى الوطين 
وث ، والطالب والدويل . وقد تعاونت مع املؤسسات األخرى لتطوير جودة األكادميية ، والبح

، واخلرجيني . وكانت خمتلف الفرصات لتبادل احملاضرين والطالب ، والدراسة املستمر إىل خارج 
 Erasmus البالد وذلك مفتوحة ابملنحة من احلكومة الداخلية واخلارجية . مثل برانمج

Mundus, AMINEF . كل هذا الوقت ، قّدمت فرصة إىل إليهم التباع  ، وغري ذلك
التبادل هلم ، والدراسة املستمرة إىل خارج البالد ، وتدريب العمل يف خارج البالد ، برانمج 

 وغري ذلك .
وبلقبها هو اجلامعة اخلاصة املتقدمة ، فحصل خرجييها على التصديق من اجملتمع 

أصحاب املصلحة حىّت أكثر ضمان للحصول على العمل يف جمال كلهم مهنية . وهلم ،  و
اضح ومعاهد . وكان كثري منهم تقبلهم املؤسسة احلكومية ، والشركة اخلاصة التوقع املوجود و 

)يف داخل البال واملؤسسة األجنبية(، وبنك ، والقوات املسّلحة اإلندونيسية / الشرطية اجلمهورية 
اإلندونيسية ، واملنظمات غري احلكومية ، ويكونون معّلما ، وابحثا ، ومربجما ، وصحافّيا ، 

 د الوسائل ، وكانوا أصحاب التجارة الناجحني الذين خيلقون ميادين العمل.مصّنع متعد
 فرصة املنحة        ·
 فرصة الدراسة يف خارج البالد         ·
 فرصة العمل يف اجلامعة         ·
 التوقع بعد النجاح         ·
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 املبحث األول: التغيري الثقايف التنظيمي يف اجلامعة احملمدية ماالنج
 

 وحتليلها أوال: عرض البياانت

يف هذا الفصل سوف يقوم الباحث بعرض وحتليل ومناقشة بياانت الدراسة اليت حتصل 

عليها من جامعة احملمدية من خالل املقابلة واملالحظة واملستندات املوثقة لكيفية التغيري الثقايف 

وضعه الباحث يف هذه الدراسة التنظيمي داخل اجلامعة احملمدية ابلنسبة للسؤال األول الذي 

وهدف من خالل حتصيله للبياانت مع عزمه أن حيقق من خالله اهلدف األول هلا فإن التغيري 

التنظيمي هو كل تعديل اجباري أو اختياري على طرق عمل املؤسسة من هياكل، 

 واسرتاتيجيات وقيم وسلوكيات، والذي يؤدي إىل التحكم بشكل أفضل يف املؤسسة ومبختلف

عالقاهتا مع حميطها اخلارجي، وذلك ألجل الرفع من فعاليتها وأدائها وحتقيق أهدافها 

 .(96)املرجوه

                                                             

(زينالدينبروش،دورالثقافةالتنظيميةفيإدارةالتغييرفيالمؤسسةاالقتصاديةالجزائرية،أبحاثاقتصادية96)

 .49،ص2007وإدارية،العدداألول،سنة
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فقدرة القائد اإلداري على وضع اسرتاتيجية للتغيري إذا أراد حتقيق العمل بكفاءة مع وجود 

من املرونة عنده متكنه من تيسري عملية التغيري عن طريق حماولة حتقيق الرضا أو التقليل 

 االعرتاضات لدى العاملني.

ألن فاعلية القائد اإلداري يف وضع اسرتاتيجية التغيري وتنفيذها تعتمد على قدرته على 

حتليل ردود الفعل لدى موظفيه ومعرفة كيفية معاجلتها كما تعتمد على مرونته اليت متكنه من 

يادي الذي يتالءم مع التكيف مع املواقف اليت جيد صعوبة يف تغيريها واستخدام النمط الق

 متطلبات التغيري.

وحسب املقابلة اليت قام هبا الباحث مع مكتب املوارد البشرية جبامعة احملمدية، فقد كانت 

اإلجابة على السؤال املطروح وهو كيف يتم التغيري الثقايف التنظيمي يف اجلامعة احملمدية 

 ماالنج؟، فقد مت اإلجابة عليه وفق التايل:

 التغيري الثقايف التنظيمي يف جامعة احملمدية ماالنج اسرتاتيجية .1

األستاذ بشرية عندما قام الباحث بتوجيه السؤال السابق إىل سكرتري مدير املوارد ال

فقد أجاب قائالً: "إن إدارة التغيري اليت تسعى إليها اجلامعة كأي إدارة هتدف لتحقيق  واسيس

الفاعلية اإلدارية وقد تتطلب من القائد إجراء تغيريات يف متطلبات عناصر املوقف اإلداري 
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كإعادة حتديد الواجبات أو تصحيح طرق العمل أو إعادة بناء هياكل التنظيم وهذا يتطلب 

ى املدير القدرة على وضع اسرتاتيجية للتغيري، وجامعة احملمدية ترسم لدى أن يكون لد

موظفيها وعماهلا أن احرتام اآلخر واجب مقدس، فمثالً  عامل النظافة كبري السن ابجلامعة، 

جتد من له دكتوراه واصغر منه حيرتمه وجيّله، وال ينظر إليه بنظرة أنه العامل وهو الدكتور، بل 

 .(97)رة أن لكل منهم عمل مكلف به دون النظر إىل طبيعة ذلك العمل"ينظر إليه بنظ

على نفس السؤال فقد أجاب قائال: " أن  االستاذ توفيقوعندما قام الباحث بسؤال 

 التغيري الثقايف التنظيمي ابجلامعة يتم وفق أهداف وخطط ميكن تلخصيها يف اآليت:

مساعدة األفراد على تشخيص مشكالهتم وحتفيزهم ألحداث التغيري .أ

 املطلوب. 

ويرى الباحث ذلك عن طريق مساعدهتم من انحية مادية، وذلك ابعطاء قروض من غري 

 فائدة وغريه.

  الكشف عن الصراع وإدارته وتوجيهه بشكل خيدم اجلامعة..ب

 ن أخطأوذلك بعمل جملس بني املتخاصمني، وعمل جملس أتدييب مل

                                                             

سكرتيرمديرالمواردالبشرية،بمكتبالمواردالبشريةبتاريخ(WASIS SP)(مقابلةمعاألستاذواسيس97)

 م.2016\09\27
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  بناء جو من الثقة واالنفتاح بني األفراد واجملموعات يف اجلامعة..ج

  زايدة قدرة اجلامعة على البقاء والنمو والتكيف مع البيئة احمليطة..د

  زايدة درجة التعاون بني وظائف اجلامعة من أجل إجناز األهداف..ه

  تشجيع األفراد على حتقيق األهداف التنظيمية والرضى الوظيفي..و

كني املديرين والعمداء ورؤساء األقسام من إتباع أسلوب اإلدارة مت.ز

  ابألهداف بدل اإلدارة التقليدية.

  .(98)تزويد اجلامعة ابملعلومات املساعدة على حل املشاكل اليت تواجهها".ح

وأردف قائال: " أن التغيري الثقايف حركة تفاعل ذكي ال حيدث عشوائيا وارجتاليا، بل يتم 

منظمة تتجه إىل غاية معلومة ومواقف عليها ومقبولة من قوى التغيري، وجيب  يف إطار حركة

أن ترتبط إدارة التغيري الثقايف ابلواقع العملي الذي تعيشه اجلامعة، وأن يتم يف إطار إمكانيتها 

ومواردها وظروفها اليت متر هبا، ألن التغيري الثقايف التنظيمي ال يتفاعل مع األحداث فقط، 

 ". ضا يتوافق ويتكيف معهولكنه أي

                                                             

 م.2016\09\27بتاريخ(TAUFIK T.S)(مقابلةمعالموظفالمختصبمكتبالمواردالبشرية،األستاذتوفيق98)
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فقد أجابت قائلة: " أن التغيري الثقايف التنظيمي  فيرتاي دمجعة عليوعند سؤال السيدة 

ابجلامعة ينصب على العالقات الوظيفية والبناء اهليكلي للمنظمة وأقسامها، حيث يتضمن 

الدمج بني الوحدات تقسيم االعمال وتوزيع املهام وحتديد املسؤوليات، وقد يشمل هذا التغيري 

او ازالة مستوى تنظيمي عمودي او توسيع نطاق االشراف يف املنظمة، حيث يتم ذلك لتغيري 

االفراد من خالل تغيري افكارهم واجتاهاهتم وقيمهم ودوافعهم وطموحاهتم وابلتايل سلوكياهتم 

ماد على مفاهيم ابالعتماد على عمليات االتصال او اختاذ القرار او حل املشكالت، فيتم االعت

التطوير التنظيمي يف تغيري االفراد، او تغيري طبيعة عالقات العمل وجودهتا، فريكز جمال تغيري 

االفراد على: تغيري قدرة ثقافة الفرد : اليت تشري اىل االمكاانت اجلسدية والعقلية كاألفكار، 

الفرد للقيام ابلعمل وأتديته  املواهب، االبداعات، وتغيري ثقافة رغبة الفرد : الذي ميثل استعداد

 .(99)بشكل أفضل"

من خالل عرض بياانت املقابلة اليت أجراها الباحث مع سكرتري مدير املوارد اإلدارية 

خبصوص واقع التغيري جبامعة احملمدية فقد كانت اجابته: "إن إدارة التغيري اليت تسعى إليها 

وقد تتطلب من القائد إجراء تغيريات يف  اجلامعة كأي إدارة هتدف لتحقيق الفاعلية اإلدارية

                                                             

DJUMA'ALI) (FITRIA(مقابلةمعالموظفالمختصبمكتبالمواردالبشرية،األستاذةفيتريادجمعةعلي99)
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متطلبات عناصر املوقف اإلداري كإعادة حتديد الواجبات أو تصحيح طرق العمل أو إعادة 

بناء هياكل التنظيم وهذا يتطلب أن يكون لدى املدير القدرة على وضع اسرتاتيجية للتغيري، 

ر واجب مقدس، فمثالً  عامل وجامعة احملمدية ترسم لدى موظفيها وعماهلا أن احرتام اآلخ

النظافة كبري السن ابجلامعة، جتد من له دكتوراه واصغر منه حيرتمه وجيّله، وال ينظر إليه بنظرة 

أنه العامل وهو الدكتور، بل ينظر إليه بنظرة أن لكل منهم عمل مكلف به دون النظر إىل 

 .(100)طبيعة ذلك العمل"

ألرتقاء بقدرات املؤسسة التعليمية )اجلامعة( يقصد هبا اويرى الباحث أن هذه اإلجابة 

لتكون قادرة على مواجهة املستجدات املتالحقة واستيعاب متطلباهتا وتستند هذه إىل مبادئ 

 -منها :

أي التأكيد على اجلانب العقلي  -الرغبة واإلرادة يف أحداث التغيري :.أ

 يف أحداث التغيري ويف أدارته بوصفه اجلانب اإلجيايب .

أي األفضلية يف تبين تغيري أو جتديد ما على أخر العتبارات  -النسبية :.ب

 أسبقية معينة .

                                                             

(سكرتيرمديرالمواردالبشرية،بمكتبالمواردالبشريةبتاريخWASIS SPمقابلةمعاألستاذواسيس)(100)
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أي مدى أتساق التغيري والتجديد مع النظم والتقاليد  -التوافق:.ج

 والقوانني والقيم فضالً عن تناغمه مع ظروف اإلجراءات واملغارسات اإلدارية .

مي الفاعل صعب يف ويقصد به التغيري الرتبوي والتعلي -التعقيد:.د

التعميم والتطبيق والتقييم لذا ينبغي التدرج يف أحداث التغيري من السهل إىل 

الصعب تبعاً ألسلوب منهجي منظم فصالً  عن أحداث التغيري يف املادايت أيسر 

بكثري من التغيري الرتبوي يف العالقات واألفكار اإلنسانية القائمة بني أطراف 

 العملية التعليمية .

أي قدرة التغيري أو التجديد على االنتقال واالنتشار يف  -لتواصل :ا.ه

 . (101)داري والتعليمي للمؤسسات الرتبوية والتعليميةخمتلف جوانب النظام اإل

ويف هذا املقام، تتشّكل مالمح دور القيادات اإلداريّة الرّتبويّة يف إدارة عمليات التغيري 

تربوي، ميكن أن يُعزى إىل متيُّز العملّية اإلداريّة فيه، ومتيُّز الرتبوي، ابعتبار أن متيُّز أي نظام 

 مدخالته البشرية، ومتكينها من معايشة حقوقها ومسؤولياهتا، بكفاءة وفاعلية.

                                                             

دارالميسرةعمان:،1التنظيميفيأدارةالمؤسساتالتعليميةطمحمدالسلوكفليةالفاروقعبدة،وعبدالمجيد(101)

.362ص،2005للنشروالتوزيع،
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والّتغيري هنا ال ميكن إال أن يتحول إىل حتدّ  لتلك القيادات الرّتبويّة، هبذا  

مّتت اإلشارة إىل اجلذور األعمق، اليت تدفع  املع  أو ذاك. وهلذا السبب، ويف هذا اإلطار،

ابإلنسان إىل مقاومة التغيري، كمدخل لتفهُّم تلك اجلذور، اليت ُتصاغ تعبرياهتا يف أسباب 

 مقاومة التغيري؛ فيصبح من املهم استيعاب أسباب تلك املقاومة.

جرييب أن وفيما يّتصل مبيدان الّتغيري الرّتبوي، أيضاً، بنّي األدب الّنظري والتّ  

من العوامل اهلامة اليت تستدعي الّتغيري فيه، ظاهرة العوملة. ومن أجل إجناح الّتغيري الرّتبوي، ال 

 بّد للقيادة الرّتبويّة من استيعاب اآلاثر اّليت أحدثتها ظاهرة العوملة.

 بقوله: " أن التغيري الثقايف التنظيمي ابجلامعة يتم وفق أهدافتوفيق أما إجابة السيد 

 وخطط ميكن تلخصيها يف اآليت:

مساعدة األفراد على تشخيص مشكالهتم وحتفيزهم ألحداث التغيري .أ

 املطلوب. 

  الكشف عن الصراع وإدارته وتوجيهه بشكل خيدم اجلامعة..ب

  بناء جو من الثقة واالنفتاح بني األفراد واجملموعات يف اجلامعة..ج

  مع البيئة احمليطة. زايدة قدرة اجلامعة على البقاء والنمو والتكيف.د

  زايدة درجة التعاون بني وظائف اجلامعة من أجل إجناز األهداف..ه
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  تشجيع األفراد على حتقيق األهداف التنظيمية والرضى الوظيفي..و

متكني املديرين والعمداء ورؤساء األقسام من إتباع أسلوب اإلدارة .ز

  ابألهداف بدل اإلدارة التقليدية.

 .(102)مات املساعدة على حل املشاكل اليت تواجهها"تزويد اجلامعة ابملعلو .ح

تُعدُّ املقدرة على قيادة التغيري جوهر عملية التنمية اإلداريّة، أببعادها ووفقا ملا سبق 

املختلفة. فقيادة التغيري تعين قياده اجلهد املخطط واملنظم؛ للوصول إىل حتقيق األهداف املنشودة 

السليم للموارد البشرية، واإلمكاانت املادية والفنية املتاحة للتغيري، من خالل التوظيف العلمي 

للمؤسسة الّتعليمّية. كما تتطلب قياده التغيري توافر خصائص عدة لدى القائمني عليها، ومن 

 أبرزها:

إرادة جاّدة قادرة على التحول إىل قيادة تسعى إلحداث التغيري، من منطلق .أ

 قتناعها بضرورة التغيري، ومسوِّغاته.استيعاهبا الواعي ملعطيات احلاضر، وا

امتالك املقدرة على املبادأة واإلبداع واالبتكار؛ إلحداث التغيري والتطوير .ب

 يف عناصر املؤّسسة الّتعليمّية وفعالياهتا كاّفة: بنيتها، وأساليب قيادهتا، وطرائق عملها.

                                                             

 م.2016\09\27بتاريخ(TAUFIK T.S)(مقابلةمعالموظفالمختصبمكتبالمواردالبشرية،األستاذتوفيق102)
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علة إلحداثه، املقدرة على توفري املناخ املالئم للتغيري، ووضع اسرتاتيجيات فا.ج

وتطبيقها ومتابعتها، من خالل االستفادة القصوى من املوارد البشرية واملادية والفنية 

 املتاحة؛ هبدف االرتقاء ابألداء املؤّسسي، وصوالً إىل حتقيق الغاايت املرجّوة منه.

االرتقاء مبقدرة املؤّسسة وأدائها؛ لتكون قادرة على مواجهة املستجدات .د

 .(103)يعاب متطلباهتا، والتعامل معها إبجيابيةاملتالحقة، واست

فالّتغيري هنا ال ميكن إال أن يتحول إىل حتدّ  لتلك القيادات الرّتبويّة، هبذا املع  أو ذاك. 

وهلذا السبب، ويف هذا اإلطار، مّتت اإلشارة إىل اجلذور األعمق، اليت تدفع ابإلنسان إىل 

ور، اليت ُتصاغ تعبرياهتا يف أسباب مقاومة التغيري؛ مقاومة التغيري، كمدخل لتفهُّم تلك اجلذ

 فيصبح من املهم استيعاب أسباب تلك املقاومة.

وفيما يّتصل مبيدان الّتغيري الرّتبوي، أيضاً، بنّي األدب الّنظري والّتجرييب أن  

الرّتبوي، ال من العوامل اهلامة اليت تستدعي الّتغيري فيه، ظاهرة العوملة. ومن أجل إجناح الّتغيري 

 بّد للقيادة الرّتبويّة من استيعاب اآلاثر اّليت أحدثتها ظاهرة العوملة.

                                                             

األكاديمي..عمان:مركزالكتابإعداد مدير المدرسة لقيادة التّغيير(.2003(عمادالدين،منىمؤتمن)103)

 http://www.ituarabic.org/11thhrmeeting/doc6.docُمتاح:
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 مقاومة التغيري الثقايف التنظيمي داخل اجلامعة. .2

خبصوص ما إذا كان هناك  األستاذ واسيسلسكرتري وجه الباحث هذا التساؤل إىل ا

مقاومة للتغيري الثقايف داخل اجلامعة، فأجاب قائالً: " إن مقاومة الّتغيري الثقايف يكون بيناً 

اترة، وخفي اترة أخرى، قوي اترة، وضعيف اترة أخرى، وملا كانت هذه املقاومة هي اليت 

ذر برتويضها، أو القضاء تتسبب يف إفشال عملية التغيري، كان ال بّد أن يتم التعامل معها حب

عليها. ذلك إن مقاومة التغيري التّنظيمي هي سلوك الفرد اهلادف إىل وقاية نفسه، أو محايتها 

قرتَح،  من آاثر تغيري حقيقي أو متصور،
ُ
وهي سلوك مَنّظم، يهدف إىل أتخري تنفيذ الّتغيري امل

اومة الّتغيري الّتنظيمي، هي عرقلة أو إعاقته، أو منعه، وتصويره ابلعمل الّسليب. وعليه، فإن مق

اجتماعّية، أو اقتصاديّة، أو سياسّية، أو اعتباريّة، -الّتغيري، هبذا الّشكل أو ذاك، ألسباب نفسّية

 .(104)روحّية"-أو ثقافّية

عن السبب وراء  املوظف مبكتب املوارد البشرية توفيقالسيد وقد قام الباحث بسؤال 

مقاومة التغيري، رغم أن أغلب التغيريات يف املؤسسات التعليمية تكون حنو األفضل، فأجاب 

                                                             

(سكرتيرمديرالمواردالبشرية،بمكتبالمواردالبشريةبتاريخWASIS SPمقابلةمعاألستاذواسيس)(104)

م.2016\09\27
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قائالً: " أنه على الّرغم من صعوبة حتديد مجيع أسباب مقاومة التغيري، إالّ أن ابإلمكان عرض 

 أمهها، وتشمل:

 عدم االقتناع ابلتغيري املراد إجراؤه أو ببعض جوانبه.  .أ

وضوح صورة التغيري، أو اجلهل حبقيقته وأهدافه وإجراءاته وجوانبه  عدم .ب

 األخرى. 

 التكاليف البشرية واملادية الباهظة للتغيري.  .ج

 اخلوف من عدم القدرة على التكّيف مع متطلبات هذا التغيري. .د

 التصور اخلطأ بعدم وجود ختلف إداري يف اجلهاز املقصود. .ه

 قتناع به. االرتياح مع الواقع احلايل واال .و

 .(105)التشبُّع واليأس واإلحباط، وامللل من كثرة التجارب التغيريية الفاشلة" .ز

"التغيري يتقاطع عن مقاومة التغيري أبنه:  ةقائل تفقد أجاب فيرتاي دمجعة علي ةالسيدأما 

مع مفاهيم "التجديد" و"اإلمناء" "والتحديث". ومهما تكن الفروق الداللية بني هذه املفردات، 

"اإلصالح الرتبوي اليت غالباً ما ُتوَظف يف اخلطاب الرتبوي، فإن املفهوم املركزي هلا مجيعاً هو 

                                                             

م.2016\09\27بتاريخ(TAUFIK T.S)(مقابلةمعالموظفالمختصبمكتبالمواردالبشرية،األستاذتوفيق105)
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Educational Reform"  الذي يعتمد على التغيري، ويعين االنتقال بنظام تربوي

معني من وضعّية تقليدية متقادمة، إىل وضعية جديدة، سواء أكان التغيري يف اهلياكل التنظيمّية، 

 .(106)وإعادة بنائها، أم يف املمارسات الرّتبويّة؛ إلغنائها، وتنميتها"

اومة التغيري الثقايف داخل اجلامعة عند النظر إلجابة موظفي املوارد البشرية خبصوص مق

جند أن التغيري اإلداري الثقايف ميكن أن يكون إحداث زايدات أو نقصان يف اجلوانب الكمية 

والضوابط السلوكية. مبع  أن التغيريات ممكن أن تكون والنوعية، يف كل أو بعض األمناط 

يب تُعّد مقاومة اجيابية، أما مقاومة التغيري فمقاومة التغيري السلتغيريات اجيابية أو تغيريات سلبية. 

االجيابية من شأنه أن يزيد االجيايب فهي مقاومة سلبية. كما إن بروز مسة النمطّية يف املقاومة 

من احتماالت جناحها يف احلد من نتائج التغيري السليب أو حىت نفيها. وميكن أن تكون هذه 

قاومة اإلجيابية يف جهاز إداري وإزاء عملية تغيري فيه، والسرية يف املاملقاومة خفية أو ظاهرة. 

حىت إحباط عملية ميكن أن تكون يف موقع أكثر ضماان ورمبا أكثر فاعلية يف احلد من، أو 

 التغيري السلبية، وهنا ميكن أن تكون املقاومة اإلجيابية إبحدى الطرق التالية:

                                                             

(FITRIA DJUMA'ALIمقابلةمعالموظفالمختصبمكتبالمواردالبشرية،األستاذةفيتريادجمعةعلي)(106)

م.2016\09\27بتاريخ
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 عدم االستجابة الستفسارات القائمني إبعداد خطة.أ

التغيري اإلداري، أو االستجابة بصورة مضلِّلة، أو منتَـَقصة، أثناء 

عن تنفيذ كل فقرات اخلطة، أو بعضها، مرحلة اإلعداد، أو االمتناع 

 أثناء مرحلة التطبيق.

استعمال بعض الرؤساء اإلداريني املقاِومني سلطاهتم .ب

انب وصالحياهتم يف تكليف املوظفني التابعني هلم، واملكلفني من ج

أعلى، بواجبات ختص إعداد اخلطة وتنفيذها مستوايت قيادية 

بواجبات إضافية، خارج نطاق عمليات إعداد اخلطة أو تنفيذها، 

أماكن انئية عن حمالت أو إصدار أوامر بنقل هؤالء املوظفني إىل 

 عملهم، أو نقلهم إىل وظائف أخرى.

هم شروع بعض الرؤساء اإلداريني املقاِومني حال مساع.ج

أبخبار إعداد اخلطة إبجراء تغيري إداري من جانب قيادات أعلى، 

تغيري إدارية خاصة هبم وتنفيذها؛ وذلك بقصد صرف وإعداد برامج 

األنظار عن اخلطة األصلية، وبقصد امتصاص الطاقات املوَجهة 



 
 

97 
 

وتشويش يف عمليات التغيري لدعمها، أو بقصد خلق ازدواجية 

 اإلداري.

وامتيازات خاصة من جانب بعض  تقدمي مغرايت.د

الرؤساء اإلداريني املقاِومني إىل موظفيهم املكلفني بواجبات تنفيذ 

خطة التغيري اإلداري من جانب قيادات أعلى؛ لتشجعهم على ترك 

 .(107)واجباهتم هذه وقبول مناصب وظيفية أخرى

 ويف هذا السياق نرى أن هناك ثالثة مستوايت ملقاومة التغيري، وهي:

مصدر هذا املستوى أفراد ال يوجد عندهم أسباب خفية للمقاومة،  ستوى األول:امل

ون عن شعورهم ابحلرية، واالرتباك، ويظهرون  ولكنهم يكثرون من التساؤل حول ما جيري، ويعربِّ

 تردداً يف تقبل التجديدات أو يقاوموهنا. 

ول، وهي تظهر عند أفراد واملقاومة هنا أكثر عمقاً منها يف املستوى األاملستوى الثاين: 

 لديهم خربات وجتارب وأغراض خاصة هبم.

                                                             

.23،ص1995(عاصماألعرجي،دراساتمعاصرةفيالتطويراإلداري.عمان:دارالفكرللنشر،107)
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ومتجّذرة، وهلا  ،أسباب مقاومة التغيري يف هذا املستوى عميقة جداً املستوى الثالث: 

 .(108)ابنعدام عميق وراسم للّثقة ممثلة، طابع مسيطر عند كثري من العاملني

 

 العوامل اليت تساعد يف جناح التغيري داخل اجلامعة .3

اهلدف من  أن:" األستاذ واسيس السكرتري مبكتب املوارد البشرية جبامعة احملمديةيرى 

لتفادى ومواجه ومقاومة اخلوف والرهبة من التغيري والتطوير، فهناك عوامل كثرية هلا أتثري  التغيري

على التغيري الذي حتدثه اجلامعة وعلى درجة النجاح اليت حتققها إدارة التغيري، من بني هذه 

 العوامل جند: التخطيط اجليد، الدقة يف حتديد األهداف، النظم السليمة للمعلومات، التنفيذ

والتطبيق السليم للتغيري، املتابعة والرقابة اجليدة، واألهم من ذلك العامل الثقايف الذي ميثل 

احملرك األساسي للتغيري، ويرتبط جناح هذا األخري أي التغيري الثقايف يف اجلامعة كغريه من العوامل 

صل إىل حتقيق السابقة مبؤهالت ومهارات املسريين واملشرفني على هذه العملية. إال أن التو 

                                                             

(108)gest challenge for Staff       Richardson, Joan (1997). Dealing with Resisters Big 
Developers. National staff development concit: (NSDC). Available: 

http://www.nsds.org/library/puplication/developers/dv3



 
 

99 
 

تغيري ثقايف خيدم مصاحل اجلامعة ويساعدها لبلوغ أهدافها هو عملية حتتاج اىل الوقت ألنه 

 .(109)يتعلق بشكل كبري ابألفراد وسلوكاهتم"

أن العوامل اليت تساعد يف جناح التغيري: " إّن  توفيق املوظف بنفس املكتبويرى األستاذ 

حداث التغيري هو نظرة الفرد لنوضاع احمليطة به أو أول ما جيب أن يهتم به املسريون عند إ

"اإلدراك" فهو ترمجة خاصة به وال ميثل الواقع كما هو حقيقة، ولكنه تفسري حسب اجتاهات، 

قيم، تعليم، واخلربات السابقة هلذا الفرد، ولذا على اإلدارة مساعدة األفراد على رؤية األحداث 

ها التفسري الواقعي والصحيح والذي يساعد على على حقيقتها مبزاايها وعيوهبا وتفسري 

االستجابة املالئمة للتغيري، وكذلك يرتبط جناح التغيري الثقايف أيضًا ابجتاهات العاملني وهي 

عبارة عن جمموعة من أفكار وآراء األفراد حول األشياء احمليطة هبم، إذ جيب أن تؤخذ بعني 

ة على اإلدارة التقرب من العاملني وحماولة اكتشاف االعتبار عند التخطيط للتغيري. يف البداي

اجتاهاهتم حول كل ما يتعلق ابجلامعة وخصوصاً األمور املرتبطة ابلتغيري الذي سيحدث. ودوماً 

يكون هناك اجتاهات إجيابية وأخرى سلبية، وابلتايل جيب أن تستغل اإلجيابية خلدمة مشروع 

 .(110)ولة تعديلها وتصحيحها يف إطار التغيري الثقايف"التغيري، وأما السلبية فعلى اإلدارة حما

                                                             

(سكرتيرمديرالمواردالبشرية،بمكتبالمواردالبشريةبتاريخWASIS SPمقابلةمعاألستاذواسيس)(109)

 م.2016\09\27
 م.2016\09\27بتاريخ(TAUFIK T.S)(مقابلةمعالموظفالمختصبمكتبالمواردالبشرية،األستاذتوفيق110)
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أن: " أّن دور وأمهية األفراد ال يقتصران  فيرتا املوظفة مبكتب املوارد البشريةوترى السيدة 

على هذه العوامل فقط، بل إبمكاهنم املسامهة يف التغيري من خالل إبرازهم إلمكانياهتم 

ومهاراهتم، بتقدمي األفكار اجلديدة واإلبداعات اليت ميتلكها البعض منهم، فاجلامعة تقوم 

الئهم وثقتهم وحتسيسهم أبن املصلحة مبجهودات كبرية ابتداءاً ابلتقرب من العاملني وكسب و 

مشرتكة بينهما، مث حثهم على التفكري واإلبداع بتقدمي احلوافز املناسبة وإعداد برامج تدريبية 

تساعدهم على تطوير وحتسني أفكارهم وبعد ذلك منحهم الفرصة بتوفري اإلمكانيات الالزمة 

امعة وحتقق مكاسب أفضل من أن لتحقيق وجتسيد هذه األفكار يف الواقع. وهكذا ستنتفع اجل

تقوم ابقتناء األفكار اجلديدة من اخلارج فهذا سيكلفها أكثر، ابإلضافة إىل ذلك إذا كانت 

هذه األفكار اجلديدة متميزة وال ميتلكها املنافسون وجنحت يف التطبيق، فستحقق للجامعة 

 .(111)جناحاً كبرياً وتفوقاً تنافسياً"

اجابة املوظفني يرى الباحث أن هناك عوامل كثرية هلا أتثري عند النظر لعرض البياانت و 

على التغيري الذي حتدثه املنظمة وعلى درجة النجاح اليت حتققها إدارة التغيري. من بني هذه 

العوامل جند: التخطيط اجليد، الدقة يف حتديد األهداف، النظم السليمة للمعلومات، التنفيذ 

                                                             

(FITRIA DJUMA'ALIمقابلةمعالموظفالمختصبمكتبالمواردالبشرية،األستاذةفيتريادجمعةعلي)(111)

م.2016\09\27بتاريخ
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ابعة والرقابة اجليدة، واألهم من ذلك العامل الثقايف الذي ميثل والتطبيق السليم للتغيري، املت

 احملرك األساسي للتغيري.

ويرتبط جناح هذا األخري أي التغيري الثقايف يف املنظمة كغريه من العوامل السابقة مبؤهالت 

ومهارات املسريين واملشرفني على هذه العملية. إال أن التوصل إىل حتقيق تغيري ثقايف خيدم 

مصاحل املنظمة ويساعدها لبلوغ أهدافها هو عملية جّد صعبة ألنه يتعلق بشكل كبري ابألفراد 

 ، وسيتم التفصيل أكثر يف ذلك فيما يلي:موسلوكياهت

إّن أول ما جيب أن يهتم به املسريون عند إحداث التغيري هو نظرة الفرد لنوضاع  -

ميثل الواقع كما هو حقيقة، ولكنه تفسري احمليطة به أو "اإلدراك" فهو ترمجة خاصة به وال 

حسب اجتاهات، قيم، تعليم، واخلربات السابقة هلذا الفرد. ولذا على اإلدارة مساعدة األفراد 

على رؤية األحداث على حقيقتها مبزاايها وعيوهبا وتفسريها التفسري الواقعي والصحيح والذي 

 .(112)يساعد على االستجابة املالئمة للتغيري

تعترب القيم السائدة داخل املنظمة عائقاً للتغيري الثقايف، إذ يصعب تغيريها فبالنسبة كما   -

للفرد هي معتقدات طويلة األجل يكتسبها وحيرص على احلفاظ عليها، فتصبح جزءا من 

                                                             

.583-580(سعيديسعامر،عليمحمدعبدالوهاب،مرجعسبقذكره،ص112)
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تفكريه وموجهًا لسلوكه وابلتايل حمركًا لطاقاته وقدراته. أما القيم التنظيمية فهي جمموعة من 

اليت يشرتك فيها األفراد لتحديد السلوك الصحيح وهي من مكوانت ثقافة املنظمة، املعتقدات 

فإذا ما تعارضت هذه املعتقدات التنظيمية مع القيم الشخصية للفرد فسينتج عن هذا تصدع 

بني العاملني وأرابب العمل، وابلتايل فشل املشاركة يف نفس املعتقدات وطرق أداء العمل وهذا 

.ولتفادي الوصول إىل مثل هذه احلالة، على (113)ثري سلباً على أهداف املنظمةسيؤدي إىل التأ

اإلدارة القيام بنشر وتبين قيم سليمة بينها وبني العاملني تقوم على الصراحة، التعاون، الثقة 

واملصلحة املتبادلة، مما سيساعد على توجيه التغيري وجهة سليمة وحتقيق النتائج اإلجيابية 

 . (114)املرغوب فيها

ويرتبط جناح التغيري الثقايف أيضاً ابجتاهات العاملني وهي عبارة عن جمموعة من أفكار  -

[ إذ جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند التخطيط 5. ](115)وآراء األفراد حول األشياء احمليطة هبم

كل ما للتغيري. يف البداية على اإلدارة التقرب من العاملني وحماولة اكتشاف اجتاهاهتم حول  

يتعلق ابملنظمة وخصوصاً األمور املرتبطة ابلتغيري الذي سيحدث. ودوماً يكون هناك اجتاهات 

                                                             

(فيليبأتكنسون،ترجمةعبدالفتاحالسيدالنعماني،"التغيرالثقافياألساسالصحيحإلدارةالجودةالشاملةالناجحة"،113)

 .113-112،ص1996مركزالخبراتالمهنيةلإلدارة)بميك(،مصر،
.586عليمحمدعبدالوهاب،مرجعسبقذكره،ص(سعيديسعامر،114)

.587(نفسالمرجعالسابق،ص115)
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إجيابية وأخرى سلبية، وابلتايل جيب أن تستغل اإلجيابية خلدمة مشروع التغيري، وأما السلبية 

 فعلى اإلدارة حماولة تعديلها وتصحيحها يف إطار التغيري الثقايف. 

خرى اليت هلا دور يف إجناح أو فشل التغيري هناك دوافع العاملني واليت من العوامل األ -

يقصد هبا تلك القوى واحلاجات الداخلية اليت يسعى الفرد إلشباعها واليت تساهم يف توجيه 

سلوكاته. ولذا يتوجب على اإلدارة التعرف على هذه الدوافع واحلاجات وحتضري جمموعة من 

منها إلشباعها، وهذا بغرض كسب والء الفرد وتوجيهه لالقتناع ابلتغيري احلوافز املالئمة حماولة 

وتقدمي ما بوسعه إلجناحه مع العلم أن هذه العملية أي إشباع احلاجيات عن طريق تقدمي 

احلوافز املناسبة هي عملية مستمرة، حيث أّن دوافع ورغبات األفراد غري متناهية وإذا توقف 

 ات يف غري صاحل املنظمة.يأن تصدر عن الفرد سلوك املسؤولون عن تلبيتها ميكن

يتضح مما سبق الدور الذي يلعبه األفراد يف حتديد مصري عملية التغيري، فإذا ما أخذت 

اإلدارة يف االعتبار نظرهتم لنمور، قيمهم، اجتاهاهتم، ودوافعهم )وكلها عوامل موجهة 

اإلجيابية هلذه العوامل وحاولت تعديل وتصحيح ( وأحسنت االستفادة من اجلوانب ملسلوكياهت

 اجلوانب السلبية هلا، فهذا حتماً سيساعدها على بلوغ نتائج إجيابية.

إال أّن دور وأمهية األفراد ال يقتصران على هذه العوامل فقط، بل إبمكاهنم املسامهة يف 

ديدة واإلبداعات اليت التغيري من خالل إبرازهم إلمكانياهتم ومهاراهتم، بتقدمي األفكار اجل
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 ميتلكها البعض منهم. لكن هذا لن أييت تلقائيًا بل يتطلب من املنظمة جمهودات كبرية ابتداء

ابلتقرب من العاملني وكسب والئهم وثقتهم وحتسيسهم أبن املصلحة مشرتكة بينهما، مث حثهم 

تساعدهم على تطوير على التفكري واإلبداع بتقدمي احلوافز املناسبة وإعداد برامج تدريبية 

وحتسني أفكارهم وبعد ذلك منحهم الفرصة بتوفري اإلمكانيات الالزمة لتحقيق وجتسيد هذه 

األفكار يف الواقع. وهكذا ستنتفع املنظمة وحتقق مكاسب أفضل من أن تقوم ابقتناء األفكار 

ر اجلديدة اجلديدة من اخلارج فهذا سيكلفها أكثر، ابإلضافة إىل ذلك إذا كانت هذه األفكا

متميزة وال ميتلكها املنافسون وجنحت يف التطبيق، فستحقق للمنظمة جناحًا كبريًا وتفوقاً 

 تنافسياً.

خالصة القول هو أّن التغيري الثقايف يلعب دوراً هاماً يف جناح أو فشل إدارة التغيري، وهذا 

مة هناك ثقافة األفراد ما يربز أمهية العنصر البشري ألن من املكوانت األساسية لثقافة املنظ

العاملني هبا، ابإلضافة إىل أنه ميكن اجلزم أبن أهم دعائم التغيري والتطوير هو العنصر البشري 

وذلك من خالل قوته الذهنية ومهاراته الفكرية وليس بقوته العضلية ومهاراته اليدوية مبسامهته 
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التعاون الفعال من خالل العمل يف بذكائه وإبداعاته، بدافعيته ورغبته يف اإلجناز، ابلقيادة و 

 .(116)فريق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .30،ص1998(عليالسلمي،"تطويراألداءوتجديدالمنظمات"،دارقباءللطباعةللنشروالتوزيع،116)
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املبحث الثاين: التخطيط االسرتاتيجي يف التغيري وطريقة مراقبة التغيري داخل اجلامعة 
 احملمدية ماالنج

 

 وحتليلها أوالً: عرض البياانت

من كثري من قيادات املؤسسات األكادميية اليوم تقدم على عملية التغيري واليت تعترب 

ضرورايت عاملنا اليوم حيث أن كل مكوانته يف تغري وتغيري، ولكنها تتفاجأ بعدم مقدرهتا على 

إدارة عملية التغيري يف منظماهتا والذي يؤدي ابلتأكيد اىل فشل عملية التغيري وابلتايل فشل 

أن املنظمات يف مواكبة التغريات املتسارعة وعدم مقدرهتا على املنافسة واالستمرار، حيث 

مستقبل جناح منظمات األعمال اليوم يعتمد على كيفية قدرة القادة على قيادة التغيري، ورمبا 

تكون القيادة والتغيري من أعظم التحدايت اليت تواجه املنظمات يف الوقت احلاضر، وأثبتت 

الدراسات أن من أهم أسباب فشل القيادات يف إحداث التغيري يف منظماهتا يكمن يف عدم 

كها للكفاايت املعرفية واملهارية والفنية اليت تعزز قدرهتا يف إدارة التغيري وربطه االسرتاتيجي امتال 

 . (117)برؤية ورسالة املنظمة

                                                             

(مركزفضاءقطرللتدريبوالتطوير،الموقع:117)

http://aelkaeid.wixsite.com/qspacetraining/strategic-planning-and-change-management
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وعلى هذا قام الباحث بسؤال املوظفني عما هو التخطيط االسرتاتيجي يف التغيري وكيفية 

 وفق اآليت: مراقبة التغيري داخل اجلامعة احملمدية ماالنج، فكانت اجابتهم

 

 املؤشرات العامة جلودة اسرتاتيجية التغيري الثقايف التنظيمي .1

فأجاب  السكرتري مبكتب املوارد البشرية واسيسالسيد  قام الباحث بتوجيه السؤال اىل

قائالً: " يتطلب حتقيق فعالية اسرتاتيجية التغيري والتطوير ضرورة وضع جمموعة من املؤشرات 

 :املوضوعية اليت تستخدم يف التأكد من جودة عملية التغيري والتطوير التنظيمي، ومنها ما يلي

االستجابة احلقيقية املستمرة من األفراد لربانمج التغيري والتطوير التنظيمي، .أ

ن املؤشرات املالئمة يف هذا اخلصوص، هي مدى قبول األفراد لربامج التغيري والتطوير وم

التنظيمي، ومدى االستعداد للمشاركة يف أعمال التطوير، وكذلك درجة االلتزام بنتائج 

 التغيري والتطوير.
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االجتاهات احلقيقية حنو العمل واجلامعة، ومن املؤشرات املالئمة يف هذا  .ب

ستوى الرضا الوظيفي للموظفني داخل اجلامعة، ومستوى الصراع اخلصوص هو م

 .(118)واجلماعات أو التعاون بني األفراد، وكذلك مستوى الوالء للجامعة"

قائاًل على تلك املؤشرات: " أن السلوك الوظيفي يعترب من  األستاذ توفيقوقد أردف 

املؤشرات العامة جلودة اسرتاتيجية التغيري الثقايف داخل اجلامعة، وذلك عن طريق حتديد 

معدالت الغياب، ومعدالت دوران العمل، ومعدالت احلوادث، ومدى االنتظام يف أسلوب 

 .(119)امر والقرارات"أداء العمل، وكذلك مدى إتباع التعليمات واألو 

فقد كانت هلا رأي يف أن:  يرتاي املوظفة مبكتب املوارد البشرية جبامعة احملمديةأما السيدة ف

"األداء واإلنتاجية له داللة على فعالية عملية التغيري والتطوير االسرتاتيجي التنظيمي على 

 مستوى اجلامعة، وذلك وفق املؤشرات اآلتية:

 من اخلدمات التعليمية.مستوى رضا املستفيدين .أ

مدى احملافظة على صورة ذهنية جيدة لدى اجملتمع عن .ب

 اجلامعة.

                                                             

(سكرتيرمديرالمواردالبشرية،بمكتبالمواردالبشريةبتاريخWASIS SPمقابلةمعاألستاذواسيس)(118)

 م.2016\09\27
 م.2016\09\27بتاريخ(TAUFIK T.S)فيق(مقابلةمعالموظفالمختصبمكتبالمواردالبشرية،األستاذتو119)
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 مدى املسامهة يف اخلدمات البحثية للمجتمع..ج

 االستقرار والرضا الوظيفي لدى أفراد اجلامعة..د

روح التعاون والتنسيق بني األفراد ومجاعات العمل يف .ه

 .(120)اجلامعة"

بعد املقابالت اليت قام هبا الباحث وعرض البينات اآلنفة يرى الباحث أن املؤشرات 

واألهداف املراد حتقيقها، ومؤشرات  ورسالة،العامة لالسرتاتيجية التغيري ينبغي أن تتضمن رؤية 

األداء جبانب األولوايت واملصادر املطلوبة لتنفيذ اخلطة، والعنصر األساسي يف بناء اخلطة، هو 

اجات املتعلمني، كما يتوجب أن تشمل خطة العمل مجيع املؤشرات اليت يتألف منها نظام ح

اجلودة الشاملة، وهذا ما ملسه من كالم املوظفني مبكتب املوارد البشرية والرؤية اليت عرضوها يف 

 االسرتاتيجية املعمول هبا داخل اجلامعة.

عامة جلامعة احملمدية وبناء اخلطط حيث ختتص اإلدارة االسرتاتيجية يف رسم السياسة ال

العام للمؤسسة. وتعترب الوثيقة الرئيسية يف هذا املؤشر هي خطة العمل كما  االجتاهاليت حتدد 

 .يطلق عليها أيضاً اخلطة االسرتاتيجية، أو اخلطة التطويرية، أو اخلطة التشاركية

                                                             

(FITRIA DJUMA'ALIمقابلةمعالموظفالمختصبمكتبالمواردالبشرية،األستاذةفيتريادجمعةعلي)(120)

م.2016\09\27بتاريخ
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ر البعد االسرتاتيجي توضع هذه اخلطة مع بداية كل عام دراسي مع األخذ بنظر االعتبا

 هلا )التفكري االسرتاتيجي( املبين على األسئلة الثالث التالية:

 أين حنن اآلن ؟.أ

 إىل أين نريد أن نصل ؟.ب

 كيف نصل إىل ما نريد؟.ت

 ويكون ذلك عن طريق:

 .Quality Managementنوعية إدارة اجلودة  1

اخلدمة اليت حتقق توقعات وخيتص هذا املؤشر مبدى قدرة املؤسسة التعليمية على توفري 

 املستفيدين من املؤسسة التعليمية )املتعلمني، واملعلمني، سوق العمل..اخل(.

 .Marketing & Customer careالتسويق ورعاية العميل   2

يسعى هذا املؤشر إىل حتديد حاجات سوق العمل واملتعلمني بغرض تقدمي تدريب    

  وسوق العمل.وتعليم فعالني مبا يرضي حاجات املتعلمني

 Human Resourcesتطوير املوارد البشرية  3

Development. 
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يضمن هذا املؤشر التدريب املستمر للموارد البشرية مبا جيعل مجيع العاملني قادرين على 

أداء عملهم بفاعلية وإنتاجية عالية. مبع  أن يصبح مجيع العاملني لديهم الكفاية الكاملة ألداء 

 ة.أعماهلم بصورة صحيح

 .Equal Opportunityتكافؤ الفرص  4

ضمان تكافؤ الفرص جلميع املتعلمني، والعاملني يف املؤسسة التعليمية وسوق العمل مبا 

 يعزز الشعور ابلرضا مما يؤدي إىل حتسني اإلنتاجية.

 .Health & Safetyالصحة والسالمة   5

 املؤسسة التعليمية.ضمان وجود بيئة صحية آمنة جلميع املتعلمني، والعاملني يف 

 .Communication & Administrationاالتصال واإلدارة  6

وينص هذا املؤشر على أن إدارة املؤسسة التعليمية تسعى إىل حتقيق احتياجات املتعلمني 

 والعاملني هبا وانتقال املعلومات بصورة انسيابية على املستويني األفقي والعمودي.

 .Guidance Servicesخدمات اإلرشاد  7

يركز هذا املؤشر على حتديد حاجات املتعلمني املختلفة )النفسية، واألكادميية، 

 واالجتماعية والعمل على حتقيقها(.

 .Program Design And Deliveryتصميم الربانمج وتنفيذه  8
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وخيتص هذا املؤشر ببناء الربامج الدراسية واملواد التعليمية. وينبغي أن تب  نواتج التعلم 

ج الدراسية على متطلبات سوق العمل، كما يعين هذا املؤشر أيضاً بتنفيذ الربامج الدراسية للربام

 واختيار طرائق التدريس املناسبة فضالً عن الرتكيز على األنشطة واحتياجات املتعلمني.

 .Assessment for Certificationالتقييم ملنح الشهادات   9

ق مؤشرات متطلبات منح املؤهل حيصل على يؤكد هذا املؤشر على أن املتعلم الذي حق

 .(121)املؤهل العلمي"

 اخلطوات االسرتاتيجية للتغري الثقايف التنظيمي داخل جامعة احملمدية .2

فأجاب قائالً: "  املوظف مبكتب املوارد البشرية األستاذ واسيسقام الباحث بسؤال 

يقاس جناح التغيري الثقايف مبدى مسامهة اسرتاتيجيات التغيري وأساليبه وطرقه وآلياته يف اجراء 

التحول النوعي والكمي املتوازن ابلتوقيت املطلوب واجلودة املستهدفة والتميز املنشود، والنجاح 

بني أجيال الثقافة القدمية ابجلامعة  هو دالة التوازن ما بني حالة التنوع الثقايف وحتقيق التآلف ما

 .(122)واحلالية هبا، وجتنب جالة التقوقع واجلمود وجتنب حاالت االنفتاح الثقايف بال حدود"

                                                             

ريناي25-24(رياضرشادالبنا،إدارةالجودةالشاملة،المؤتمرالسنويالواحدوالعشرونلتعليماالعدادي،121)

 بتصرف.18-16م،ص2007
(سكرتيرمديرالمواردالبشرية،بمكتبالمواردالبشريةبتاريخWASIS SPمقابلةمعاألستاذواسيس)(122)

 م.2016\09\27
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فقد أجاب قائالً: " فهم الثقافة احلالية حيث أنه ال ميكن تطوير الثقافة  توفيقالسيد أما 

وذلك عن طريق هتيئة الدعم للعاملني  اجلديدة مامل يفهم املديرون والعاملون من أين يبدؤون،

والفرق اليت متتلك أفكار عن الثقافة األفضل مع توفر اإلرادة للعمل على تطبيق هذه األفكار، 

وإجياد ثقافات فرعية تكون أكثر فعالية يف اجلامعة واستخدامها كأمثلة يستطيع العاملون 

لية ودعم وتشجيع املوظفني، وااللتزام تعلمها، وكذلك تدعيم وتقوية االتصاالت املفتوحة والفعا

مبهارات الربجمة بطريقة غري مسبوقة للوفاء مبتطلبات جديدة للمرونة واجلودة والتحول من 

السيطرة اىل حق التصرف والثقة واالندماج والزمالة داخل اجلامعة لتسهيل حدوث تغيري تنظيمي 

 .(123)حقيقي"

أبنه: "إن أول وسيلة تقوم هبا جامعة احملمدية لتطوير  فيتريا دمجعة عليوقد اردفت السيدة 

أو تغيري ثقافة اجلامعة هي النظم اليت توفر املشاركة للعاملني؛ فهذه النظم تشجع العاملني على 

االنغماس يف العمل، ما ينمي إحساسًا ابملسؤولية إزاء نتيجة األعمال ومن اجلانب النفسي 

فعال واضحة ومرئية من قبل اإلدارة يف سبيل دعم القيم الثقافية يزيد التزام الفرد، وكذلك ظهور أ

يعترب الوسيلة الثانية لتطوير الثقافة، فمثالً العاملون يريدون معرفة ما هو مهم وإحدى الوسائل 

                                                             

 م.2016\09\27بتاريخ(TAUFIK T.S)مقابلةمعالموظفالمختصبمكتبالمواردالبشرية،األستاذتوفيق(123)
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لذلك هي مراقبة ومساع السلطة والقيادة العليا بعناية حيث يتطلع العاملون إىل أمناط وأفعال 

أقواهلا وجتعل األفراد يصدقون ما تقوله، حيث إذا كانت الرسائل الواضحة  اإلدارة واليت تعزز

من املديرين تعترب عاماًل مهماً يف الثقافة فكذلك الرسائل الثابتة املتوافقة مع العاملني الزمالء؛ 

فشعور الفرد مثالً أبن زميله مهتم به ويعطيه االنتباه الكامل يشكل نوعاً من الرقابة على الفرد، 

وهذا ما يؤدي إىل تكوين تكامل اجتماعي قوي للواقع عن طريق تقليص التفسريات املختلفة 

 .(124)داخل اجلامعة"

وعند الرجوع اىل اإلجاابت اليت تفضل هبا املوظفني هبذا اخلصوص، نرى أن التخطيط 

ين . مرحلة االعداد: وتع1االسرتاتيجي يف اجلامعة مير بعدة مراحل او خطوات تعترب ضرورية 

حتديد الغاية او رسالة املنظمة واليت تعرب عن سبب قيامها او وجودها ووضع االهداف وحتديد 

. مرحلة التحليل: أي 2البدائل واختبار اخلطة ووضع اسرتاتيجية ملتابعة تنفيذ وتنظيم اخلطة .

دى حتليل االهداف املوضوعة ومقارنتها ببعضها البعض وحتليل السياسات واالجراءات ملعرفة م

. مرحلة اخليارات 3واقعيتها ومرونتها ومقارنة االهداف ابلتنبؤات ومدى دقة هذه التنبؤات .

واالولوية االسرتاتيجية: يتم هبذه املرحلة مقارنة اخليارات االسرتاتيجية أي املرسومة ملدى طويل 

                                                             

(FITRIA DJUMA'ALIالمختصبمكتبالمواردالبشرية،األستاذةفيتريادجمعةعلي)مقابلةمعالموظف(124)

م.2016\09\27بتاريخ
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وء التنبؤ ولفرتة زمنية بعيدة مع اخليارات على املدى القصري واملتوسط الختيار االفضل يف ض

. مرحلة اخلطط البديلة: 4والتوقع العملي القائم على االساليب الكمية واملعادالت الرايضية .

عادة يتم وضع بدائل يتم اختيار البديل االمثل الذي حيقق ربح اعلى او وفورات أكرب او خماطر 

اخلطط يتم  اقل ولكي يكون التخطيط سليمًا وواقعيا وقاباًل للتنفيذ جيب اعداد جمموعة من

 املقارنة بينها وبني الواقع ويف ضوء التنبؤات العلمية.

فلقد تناما يف اآلونة األخرية االهتمام ابلثقافة التنظيمية وذلك ملا هلا من أتثري فعال على 

، يعد تكون وتشكل الثقافة التنظيمية واالهتمام ،هبا Schein(125)أداء املنظمات فحسب 

تطور املؤسسة والتصدي لنوعني من املشاكل اليت تعرتض أمر حتمي من أجل ضمان منو و 

املؤسسة، النوع األول من املشاكل يتعلق بقدرة املؤسسة على التأقلم والتكيف مع احمليط من 

مث ضمان بقاء واستم ر ار املنظمة، أما النوع الثاين من املشاكل فهو داخلي وخيص بناء 

إلبقاء عليها وتقويتها لذا تلعب الثقافة التنظيمية عالقات فعالة بني أعضاء املنظمة وحماولة ا

 دورين مهمني ابلنسبة للمؤسسة:

                                                             

(125)Oliver Meier, management interculturel, Dunod, Paris, 2004, p. 16.  
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األمهية والدور اخلارجي للثقافة التنظيمية: تلعب الثقافة التنظيمية دور م هم يف رسم  –أ 

وتعيني حدود املنظمة، وذلك من خالل إعطائها خصوصية وهوية خاصة متيزها عن ابقي 

يف احمليط، وهبذا تظهر الثقافة التنظيمية كأحد عوامل إثبات اهلوية والتميز املؤسسات املوجودة 

عن احمليط اخلارجي، وذلك انطالقا من القيم والعناصر الثقافية املشرتكة بني العمال واليت تسمح 

هلم ابلتميز واالختالف عن ابقي أفراد اجملتمع وأفراد املؤسسات األخرى، ويف هذا اجملال يؤكد 

porter  على أمهية الثقافة التنظيمية ابلنسبة للمؤسسة ابعتبارها مصدر لكسب امليزة

 .(126)التنافسية

 األمهية والدور الداخلي للثقافة التنظيمية : إن للثقافة التنظيمية دور مهم جدا –ب

داخل املنظمة، حيث من خالهلا يتم مجع العديد من األفراد على اختالف مستوايهتم 

هم الشخصية داخل منظمة واحدة، يعملون من خالهلا ويشرتكون يف عمل التعليمية ومصاحل

واحد من أجل حتقيق هدف مشرتك، ويرجع ذلك إىل أن هذه الثقافة التنظيمية تعمل على 

، وهبذا )127(تعزيز وتقوية نقاط اإلحتاد، و إضعاف تلك اليت تؤدي إىل التفرقة واالختالف

تعترب الثقافة التنظيمية من أهم عوامل إدماج العمال داخل املنظمة ويظهر ذلك بشكل جلي 

                                                             

(126)Michael Porter, l'avantage concurrentiel, Dunod, Paris, 2003, p. 39.  
(127)Meier, op. cit., p. 17. Olivier 
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عند دخول عمال جدد للمنظمة الذين حيملون قيم ورؤى ختتلف عن تلك املوجودة يف املنظمة 

ايري جند أن الثقافة التنظيمية توفر وتسمح هلؤالء القادمني اجلدد ابلتعلم ويشكل سريع لقيم ومع

املؤسسة وجتعلهم يعملون بشكل فعال مع بقية العمال، وهبذا جند أن الثقافة التنظيمية تؤثر 

على العاملني وعلى تكوين السلوك املطلوب منهم داخل املنظمة، مما جتعلهم يشعرون 

 .)128(ابالنتماء

افة ابلثق فقد أصبحت جل دراسات التغيري التنظيمي يف اآلونة األخرية تربط بشكل مباشر

التنظيمية السائدة يف هذه املنظمة، منها دراسة هشام عبد الرمحن غنوم اليت جاءت حتت عنوان 

، )129(أتثري اسرتاتيجية التغيري على تطوير الثقافة التنظيمية ابلتطبيق على جامعة عني الشمس

دورها وابلتايل أصبح من غري املمكن أن يتجاهل التغيري التنظيمي موضوع الثقافة التنظيمية ل

البالغ داخل املنظمة، حيث تعمل على إجياد نوع من التكامل والتناسق بني أفراد املنظمة وهو 

املنظمات ويوجهها للتأقلم مع حميطها اخلارجي .كما ميكن أن تكون  ما مييزها عن غريها من

، وقد وجد أنه ال ميكن (130)التنظيمية كعامل مساعد لعملية التغيري أو كمعوق له هذه الثقافة

                                                             

(128)Gilles Bressy, Christian Konkuyt, op. cit., p. 53.  
(هشامعبدالرحمنغنوم،تأثيراستراتيجيةالتغييرعلىتطويرالثقافةالتنظيميةبالتطبيقعلىجامعةعينالشمس،129)

.2005صررسالةمقدمةلنيلدرجةماجستيرفيإدارةأعمال،جامعةعينالشمس،م

(130)C. Bussenault, M. Prétet, organisation et gestion de l'entreprise, imprimeur hérissey, 
Paris, 1991, p. 61.
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تغيري تنظيمي فعال دون وجود عالقة متداخلة مع الثقافة التنظيمية أو دون إحداث  إحداث

تغري كبري وعميق األثر يف الثقافة التنظيمية على املستوى الكلي للمنظمة، وهبذا جند أن الثقافة 

وتكتسب القوة من خالهلا  التنظيمية تتأثر وتوجه ابلسياسات واإلجراءات واملهارات والقدرات،

ومن خالل تقوية أداء األفراد ألعماهلم. وعلى هذا األساس فإن هناك طريقتان أساسيتان 

 .(131)للتفكري يف العالقة بني الثقافة التنظيمية والتغري التنظيمي

 

اخلطط املستقبلية السرتاتيجية االبداع يف إدارة التغيري الثقايف التنظيمي  .3

 ابجلامعة

هناك العديد من فأجاب قائالً: " واسيسالسيد قام الباحث بتوجيه السؤال اىل 

اسرتاتيجيات اإلبداع التنظيمي اليت ستتبناها اجلامعة، حىت حتقق الفعل اإلبداعي و جتعل منه 

ظاهرة دائمة و متأصلة، و يقصد ابسرتاتيجيات اإلبداع السياسات التنظيمية اليت ختطط 

توجد هلا املناخ املناسب داخل اجلامعة، وذلك عن طريق حتقيق أهداف  العملية اإلبداعية و

اجلامعة من خالل زايدة االلتزام لدى العاملني و مشاركتهم الفعلية يف حتقيق أهدافها و 

                                                             

.117(هشامعبدالرحمنغنوم،تأثيراستراتيجيةالتغييرعلىتطويرالثقافةالتنظيمية،مرجعسابق،ص131)
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نشاطاهتا، حيث يزود النظام املديرين ابملعلومات عن املوظفني، و طريقة أدائهم بشكل دوري 

ني على اختاذ القرارات بشكل صحيح من خالل قاعدة و مستمر، كما يساعد املرؤوس

معلومات صحيحة، ومن خالل تركيز النظام على التحفيز الفردي فإن ذلك يؤدي إىل حتسني 

مستوى األداء، و يتم قياسه عن طريق ربطه ابلنتائج، و هكذا تتوفر الفرصة لإلبداع و 

 .(132)االبتكار"

أن: " التطوير التنظيمي ابجلامعة يقوم برتكيزه على األفراد و العالقات توفيق ويرى األستاذ 

و التغيري، حيث يعترب اسرتاتيجية مالئمة لرتويج اإلبداع التنظيمي، إذ أنه يساعد على تدريب 

أفراد املنظمة على تقبل اإلبداع كمعيار تنظيمي أساسي، حيث تقوم اجلامعة بتصميم وحدات 

صة، من أجل ترويج اإلبداع التنظيمي كتصميم وحدات تنظيمية ذات للقيام بنشاطات متخص

بيئة تشغيلية مالئمة للمراحل املختلفة من العملية اإلبداعية مثل إنشاء وحدات البحث و 

التطوير أو مجاعات التخطيط، و هي القدرة على استخدام أشكال تنظيمية غري اثبتة و متغرية، 

لعاملني لتنفيذ مشروع معني، أي إنشاء بناء تنظيمي لتجميع جمموعة من املتخصصني و ا

                                                             

(سكرتيرمديرالمواردالبشرية،بمكتبالمواردالبشريةبتاريخWASIS SPمقابلةمعاألستاذواسيس)(132)

 م.2016\09\27
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مؤقت يتم حله عند االنتهاء من املشروع،  و من مث حتريك األفراد للعمل يف مشاريع 

 .(133)أخرى"

ابلنظر اىل إجاابت املوظفني يف مكتب املوارد البشرية جند أن اإلبداع داخل املنظمات 

هو يف األساس اسرتاتيجية جديدة يف التفكري والتعامل احلديثة يعترب أحد أوجه التغيري الفعالة، ف

مع التحدايت واملشاكل الكثرية اليت يطرحها احمليط اخلارجي، وقد يكون هذا اإلبداع يف صورة 

اسرتاتيجية تسويقية جديدة أو طرح منتج جديد يف السوق، كما قد يكون ثورة على كل ما 

 تغريات احلاصلة يف العامل.هو تقليدي   واثبت مبا يواكب املنظمة مع امل

التغيري أبهنا عملية منتظمة ومتتابعة ومرتابطة يف عمليات أو خطوات  فإدارةأيضا 

، وعند تنفيذ التغيري البد من أن أخذ اخلطوات اآلتية يف االعتبار، بشكل صريح (134)فرعية

 :(135)وضمين، وهو ما يعرف خبطوات التغيري التنظيمي واليت تشمل

اخلطوة األوىل: متحيص التغيري يف البيئة: فمن أول وظائف املنظمة قياس مدى استقرار 

أو تغري البيئة اخلارجية من خالل دراسة معدالت التغيري ابلنسبة للعامل التنافسي، التكنولوجي، 

                                                             

م.2016\09\27بتاريخ(TAUFIK T.S)مقابلةمعالموظفالمختصبمكتبالمواردالبشرية،األستاذتوفيق(133)

 .213،ص1999توزيع،سنة(ابتهاجمصطىعبدالرحمن،اإلدارةاالستراتيجية،القاهرة:الشركةالعربيةلنشروال134)
،2000(شوقىناجىجواد،إدارةاألعمال)منظوركلى(،)األردن/عمان:دارالحامدللنشروالتوزيع،سنة135)

 .459-454ص
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السياسي، االقتصادي واالجتماعي. ويالحظ هنا إنه مت التعرض لنوع واحد من قوى التغيري 

قوى اخلارجية، وهي عادة خارجة عن نطاق حتكم اإلدارة، وابملقابل لدينا القوى الداخلية وهي ال

الثقافة، وىف أي موقف تكون –اهليكل –وهي قوى تعمل داخل التنظيم، مثل املوارد املتاحة 

عليه املنظمة تكون هنالك قوة دافعة وأخرى مقاومة وتظهر احلاجة للتغيري عندما تكون القوى 

 ة أكرب من القوى الدافعة.املقاوم

اخلطوة الثانية: حتديد فجوة األداء: ويقصد به الفرق بني طموح وتطلع املنظمة ملا تريد 

حتقيقه على ضوء الفرص املتاحة، وبني ما مت إجنازه فعليا: أي حتديد أسباب حدوث الفجوة 

 )املنافسة ، إحداث داخلية ،جوانب تقنية ( .

شكالت التنظيمية : أي حتديد أي املشكالت حتتل موقع اخلطوة الثالثة : تشخيص امل

الصدارة للمعاجلة وما هي أسباب هذه املشكالت ، وما هو نوع التغيري املطلوب حلل هذه 

املشكالت، وما هي القوى املساندة والقوى املقاومة للتغيري ، وما هي أهداف التغيري ، وكيف 

انة خبربات معينة أو وكاالت معينة تلعب دور ميكن قياسها، وميكن يف هذه املرحلة االستع

 .(136)اخلبري يف عملية التغيري

                                                             

 .218(ابتهاجمصطفى،اإلدارةاالستراتيجية،موجعسابق،ص136)
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اخلطوة الرابعة: التحقق من مصادر مقاومة التغيري وحتديد أساليب التعامل مع هذه  

 املقاومة.

اخلطوة اخلامسة: وضع أهداف أنشطة التغيري: وعند وضعها جيب أن تكون مستندة إىل 

انية، وأن تكون متجانسة مع سياسات واسرتاتيجيات املنظمة، وأن احلاجات التنظيمية واإلنس

 تكون واقعية وميكن الوصول إليها وميكن قياسها كميا.

اخلطوة السادسة: البحث عن مداخل للتغيري: يتم إحداث التغيري من خالل إدخال 

واهليكل، مع التغيري أو التعديل يف أحد املداخل األربعة وهي التكنولوجيا، األفراد، املهام 

 مالحظة أن أي تغيري يف أحد هذه املداخل ميتد إىل املداخل األخرى.

اخلطوة السابعة: تنفيذ خطة التغيري: وضع خطة التغيري موضع التنفيذ خالل الفرتة الزمنية 

احملددة وغالبا ما تكون هنالك أكثر من خطة تتم املفاضلة بينها الختيار أفضلها بناء على 

 أمهها التكلفة والربح، وظروف متغريات البيئة الداخلية واخلارجية.معايري عديدة 

اخلطوة الثامنة: متابعة تنفيذ التغيري: بعد وضع اخلطة موضع التنفيذ تبدأ عملية متابعة 

تنفيذ اخلطة ابالستعانة بعدة معايري لقياس مستوايت الرضا عن التغيري، حتديد اإلنتاجية، مدى 

 قبول املنتج اجلديد.
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 مناقشة البياانت الفصل اخلامس:
الثقايف داخل جامعة احملمدية ماالنج يتم االسرتاتيجي وخالصة ملا سبق نرى أن التغيري 

 :(137)وفق عوامل حمددة، وهي موضحة كما يف الشكل التايل

 

الشكل املوضح أعاله حيدد أن جناح التغيري داخل جامعة احملمدية جيب أن يتم وفق ركائز 

أو عوامل معينة، وهي أن لكل تغيري ثقايف تنظيمي، جيب أن يكون واقعي مبع  أن يكون 

التغيري حاصل لرفع مستوى اإلدارة إىل حيز التغيري اجلديد، وهذا التغيري قد مير مبقاومة أو 

                                                             

 (الشكلمنتصميمالباحث.137)

قافيالتغييرالث
التنظيمي

داخلالجامعة
المحمدية

رواقعالتغيي
الثقافي
يالتنظيميف
الجامعة

يرمقاومةالتغي

العواملالتي
تساعدفي
رنجاحالتغيي
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اجه تطبيقه فتقوم اجلامعة بدراسة أسباب هذه املقاومة وحتلل املشكالت اليت تقوم صعوابت تو 

 على احليل دون تطبيقه، وبعد ذلك تقوم بدراسة العوامل اليت تؤدي اىل جناح هذا التغيري.

حَيْتاج تطبيق هذه االسرتاتيجية اىل كثري من احلذر والرتّوي نظرا للنتائج الّسلبية اليّت فإنه 

أْن ترتّتَب عْنها كِفقدان بعض املوظفني ملناصبهم، فالتغيري البنيوي يسعى إىل إعادة مُيكن 

تشكيل املنظمة بطريقة جديدة وتتبع هذه االسرتاتيجة لنساليب الّتالية من أجل حتقيق 

 جناحها:

نظمة يف مَ         .أ
ُ
أمن اسرتاتيجية الربَاعة القيادية: يـُْعتمد هذا األْسلوب عندما تكون امل

وُمقاومة التغيري ضِعيفة، يف هذه احلـالة يتقـدم أحـد الرموز الذين حيظون بثقـة املوظفـني، 

.  مبشروعها التغيريي مدعوما يف ذلك ببعض العناصر املؤيدة وهذا حيتاج إىل ختطيط ُمركّز وشامل 

مة داخل من االسرتاتيجيات حني حتّل أز   يعتمد هذا النوع  اسرتاتيجية اإلقناع:      .ب

املنظمة ومبعرفة املوظفني هبا مع ضعف مقاومة التغيري.و لتجاوز هذه املرحلة احلرجة تلجأ القيادة 

 إىل أسلوب االقناع وذلك بطْمأنة العاملني.

أو أسلوب   وسائل االقناع  اسرتاتيجية اإللزام: يف بعض األحيان ال جتدي      .ت

نظمة، يف هذه احلالة املشاركة املوّسعة اذا كانتُ مقاومة الت
ُ
غيري ُمرتفعة مع ِغياب األزمة داخل امل
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يْسعى القائد إىل تنفيذ أسلوب االلزام يف التغيري لعدم اتساع هامش الوقت لتبيّن أساليب 

وظفني.
ُ
 أخرى، مع حرصه على غرس الثقة املتبادلة بني امل

ن أجل إنقاذ مؤّسسة يف يسـتخدم هذا األســلوب م االسـرتاتيجية الديكـتاتورية:      .ث

طريقها إىل االضمحالل، حيث تشتد املقاومة للتغيري وختشى القيادة زوال املنظمة، فتسارع 

ابجلوانب املعنوية للعّمال؛ ألّن "غريزة" البقاء   إىل تطبيق هذا األسلوب القاسي الذي ال يهتمّ 

 .(138)أقوى من االهتمام ابملعنوايت

التغيري التنظيمي ليس جمرد عملّيات جتريبّية ختطئ  ومن هنا ندرك أن عمليات إحداث

؛ فقد استفادت  وتصيب بقْدر ما هي اْستجابة لواقع جديد  ينضبط عرْب مْنهج ِعلمّي شامل 

ميادين عديدة من العلوم احلديثة ومل تبَق مبنأى عن التخطيط املدروس ممّا مكن االنسان بفضل 

ستحيالت، فقد انتظمت تبنيه هلذه املناهج من بلوغ نتائج كانت 
ُ
يف الّسابق تعترب ْضرابً من امل

حياة اجملتمعات احلديثة بكّل توُجهاهتا تنظيمًا علميًا دقيقا، حبيث مل تعد الطرق العفويّة اليت 

 كانت سائدة يف زمن ما قبل العلم جتدي نفعا.

                                                             

ا،ص-منظماتاألعمال(بهاءالعسكري،إدارةالتغييرفي138)  .32التجربةالماليزيةنموذجا
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ستفادة من هذه إن اسرتاتيجيات التغيري يف إدارة املنظمات كان هلا احَلّظ األْوفر يف االف

العلوم حيث قامت ابستثمارها وتوظيفها، وقد أصبح التوّجه إلْحداث التغيري عملية ُمهمة، 

ونشاط تتميز به املؤسسات املعاصرة الناجحة ومن هنا أصبح التغيري حدث  يتكرر كلّما 

 سنحت األوضاع اجلديدة اليه.

هي مذكورة كما يف الشكل عند النظر اىل ما مت عرضه جند أن للتغري خطوات معينة و و 

 :(139)التايل

 

                                                             

م،2000(شوقىناجىجواد،إدارةاألعمال)منظوركلى(،)األردن/عمان:دارالحامدللنشروالتوزيع،سنة139)

 .454ص
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ابلنظر اىل الشكل السابق، وايل ذكر فيه خطوات إدارة التغيري الثقايف التنظيمي، 

وبتشخيص املشكالت التنظيمية يتم هذا التشخيص عن طريق التحليل التنظيمي، وهو حتليل 

اجملال أو اجملاالت اليت يراد إدخال التغيري عليها ويشتمل على اإلجراءات اآلتية تعيني أو حتديد 

: حتديد مسؤولية التحليل التنظيمي من خالل حتديد من سيبادر ابلدراسة ومن سيقوم املسؤولية

جبمع املعلومات والبياانت وحتليلها والتوصية ابلتغيريات ومن مث من الذي سيضع هذه التوصيات 

 التنفيذ.موضع 

من التحدايت الكبرية اليت واجهت التخطيط االسرتاتيجي للكثري من الدول املتقدمة 

ل القرن املاضي هو اإلشكاالت الثقافية ومنها اإلشكاالت السلوكية، سلبية ذهنية بعض خال

، عدم احرتام العمل والزمن، طريقة التفكري ، ضعف ثقافة التخطيط ، ضعف ثقافة عاملنيال

خطة الوطن، عدم الثقة يف العمل كروح فريق ، الروح الفردية ، سيادة االنتماءات الشخصية 

هوية على املصاحل الوطنية ، وسوء السلوك االجتماعي كاإلتكالية ، النزعات العرقية واحلزبية واجل

، أو اهتمام أصحاب املواشي واألغنام إبكثارها والعناية هبا دون إدخاهلا يف العملية االقتصادية 

كسلوك اجتماعي حيرم الدولة من االستفادة من تلك الثروة .. اخل مما شكل أرضية هشة ال 

أي أهداف اسرتاتيجية طموحة كتلك اليت حققتها ابلفعل العديد من تلك الدول، تتحمل 
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الشيء الذي جيعل من التغيري االسرتاتيجي الثقايف مدخالً مهماً بل وأساسياً لنجاح التخطيط 

 االسرتاتيجي .وهو رغم أمهيته ال يزال مهمالً يف معظم اسرتاتيجيات الدول النامية.

 الثقايف هي من أهم واجبات اسرتاتيجية التعليم العام واليت تشكل إن إمتام عملية التغيري

 السند األساس لنجاح االسرتاتيجية القومية .
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 -: سادسالفصل ال

 اخلامتـــــة

 

 الدراســـــــــــــــــــة خالصة: أوالً 

 : توصيات الدراســــةاثنياً 

 : مقرتحات الدراسـةاثلثاً 
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 : اخلامتـةسادسالفصل ال
 

تتوقف  ضرورة ملحة ؤسساتداخل امل أصبح التغيري الثقايف يرى الباحث مما سبق أن

عليه فعالية وكفاءة جوانب التغيري األخرى فيها ، إال أن التغيري الثقايف يف املنظمة يرتكز بدرجة 

ري الثقايف أمهية ذا حيتل جانب القيادة يف التغي، وهبكبرية على كفاءة وقدرة قائد التغيري فيها

خصوصيات مميزة تؤهله لتسيري ونشر التغيري والتحكم فيه من  ذو كبرية ، مما جيعل هذا القائد

و الصدق  أفراده خالل االلتزام يف سلوكه وجتسيد أقواله يف أفعاله ، والتواضع و العدل مع

 وحب اخلري هلم وغريها من القيم األخرى .

تقدميه على الدور الذي تلعبه القيادة اإلدارية التحويلية لقد مت الرتكيز من خالل ما مت و 

للثقافة الوافدة اليت حيملها التغيري وجعلها أكثر  يف قيادة التغيري وخلق التجاوب لدى املرؤوسني

 مالئمة مع توجهات املؤسسة اجلديدة .

يري وحتضى وقد خلصت الدراسة امليدانية أن املؤسسة تتمتع بثقافة تنظيمية مرنة قابلة للتغ

توضيح الرؤية وتنفيذ التغيري واحلث على العمل  ابهتمام كبري من قبل القيادة خاصة فيما خيص

 اجلماعي املشرتك و التقرب من العمال أثناء تنفيذهم للتغيري ، فنموذج القيادة الدميقراطي يف

ادها رغبة يف إدخال املؤسسة و املناخ املشجع للتغيري و اإلمكانيات املادية و البشرية املتاحة ز 
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داخل املؤسسة مما يوحي إىل وجود لقيمة  التغيري فضال عن وجود توزيع واسع للمعلومات

 الشعور ابالنتماء داخلها واليت تعترب من القيم الداعمة لعملية التغيري ، كما أن املؤسسة تفتقر

سب ابلتقادم وغنما رات اإلبداعية و املهارات اليت ال ميكن أن تكتدللكوادر الشابة ذات الق

 ابلتعلم و التدريب و التأهيل و التخصص .

 أوالً اخلالصة:

اسرتاتيجيات  حصل الباحث على النتائج األتية فيما خيص .1

التغيري الثقايف أن التغيري الثقايف التنظيمي يف اجلامعة احملمدية ماالنج: 

مت رمسها من قبل املسؤولني هبا، التنظيمي ابجلامعة يتم وفق أهداف وخطط 

فجامعة احملمدية ال تنظر إىل موظفيها، وهيئة التدريس هبا على مستوى 

املؤهالت العلمية، بل تنظر إىل العمل الذي يقوم به هؤالء الكوادر، ومن 

مساعدة األفراد على تشخيص مشكالهتم وحتفيزهم واجبات اجلامعة هي 

عن الصراع وإدارته وتوجيهه بشكل خيدم الكشف ، و ألحداث التغيري املطلوب

 .بناء جو من الثقة واالنفتاح بني األفراد واجملموعات يف اجلامعة، و اجلامعة
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أما فيما خيص اسرتاتيجية التغيري الثقايف التنظيمي .أ

أّن التغيري الثقايف يلعب دورًا هامًا يف جناح أو : يف جامعة احملمدية

يف جامعة  أمهية العنصر البشريفشل إدارة التغيري، وهذا ما يربز 

ألن من املكوانت األساسية لثقافة املنظمة هناك ثقافة  احملمدية

األفراد العاملني هبا، ابإلضافة إىل أنه ميكن اجلزم أبن أهم دعائم 

التغيري والتطوير هو العنصر البشري وذلك من خالل قوته الذهنية 

ه اليدوية مبسامهته ومهاراته الفكرية وليس بقوته العضلية ومهارات

 .بذكائه وإبداعاته

أما فيما خيص مقاومة التغيري الثقايف التنظيمي .ب

أنه أحياان يكون مقاومة التغيري بيناً وواضحاً وأحياانً داخل اجلامعة: 

يكون خفي، واجلامعة تتعامل حبذر يرتويض املقاومة أو القضاء 

ألسباب عليها، وسبب مقاومة التغيري ابجلامعة ميكن أن تكون 

نفسية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو اعتبارية ثقافية، وذلك 

لعدم وضوح صورة التغيري أو اجلهل حبقيقته وأهدافه واجراءاته 
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وجوانبه، أو عدم االقتناع ابلتغيري املراد اجراءه، أو االرتياح مع الواقع 

ومة احلايل واالقتناع به، فاجلامعة حتاول جاهدة القضاء على املقا

وذلك عن طريق اإلصالح الرتبوي وذلك عن طريق االنتقال بنظام 

تربوي تقليدي متقادم إىل وضعية جديدة، سواء أكان التغيري يف 

اهلياكل التنظيمية، وإعادة بناءها، أم يف املمارسات الرتبوية إلغنائها 

 وتنميتها.

أما فيما خيص العوامل اليت تساعد يف جناح التغيري  .ت

وذلك عن طريق التخطيط اجليد، والدقة يف حتديد  عة:داخل اجلام

األهداف، والنظم السليمة للمعلومات، وكذلك التنفيذ والتطبيق 

السليم للتغيري، من خالل املتابعة والرقابة اجليدة، ويرتبط ذلك 

مبؤهالت ومهارات املسريين واملشرفني على هذه العملية يف اجلامعة، 

املني وحماولة اكتشاف اجتاهاهتم وذلك عن طريق التقرب من الع

حول كل مايتعلق ابجلامعة وخصوصا األمور املرتبطة ابلتغيري الذي 

سيحدث، وأحيااًن يكون هناك اجتاهات إجيابية وأخرى سلبية، 
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وابلتايل جيب أن تستغل اإلجيابية خلدمة مشروع التغيري ، أما السلبية 

 غيري الثقايف.فاجلامعة حتاول تعديلها وتصحيحها يف إطار الت

التخطيط  حصل الباحث على النتائج األتية فيما خيص .2

أن  االسرتاتيجي يف التغيري وطريقة مراقبة التغيري داخل اجلامعة احملمدية

تقوم هبا جامعة احملمدية لتطوير أو تغيري ثقافة التخطيط االسرتاتيجي اليت 

ظم تشجع العاملني اجلامعة هي النظم اليت توفر املشاركة للعاملني؛ فهذه الن

على االنغماس يف العمل، ما ينمي إحساسًا ابملسؤولية إزاء نتيجة األعمال 

ومن اجلانب النفسي يزيد التزام الفرد، وكذلك ظهور أفعال واضحة ومرئية من 

يف سبيل دعم القيم الثقافية يعترب الوسيلة الثانية لتطوير  إدارة اجلامعةقبل 

ريدون معرفة ما هو مهم وإحدى الوسائل لذلك هي الثقافة، فمثالً العاملون ي

مراقبة ومساع السلطة والقيادة العليا بعناية حيث يتطلع العاملون إىل أمناط 

وأفعال اإلدارة واليت تعزز أقواهلا وجتعل األفراد يصدقون ما تقوله، حيث إذا 

ك كانت الرسائل الواضحة من املديرين تعترب عاماًل مهمًا يف الثقافة فكذل

الرسائل الثابتة املتوافقة مع العاملني الزمالء؛ فشعور الفرد مثالً أبن زميله مهتم 
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به ويعطيه االنتباه الكامل يشكل نوعًا من الرقابة على الفرد، وهذا ما يؤدي 

إىل تكوين تكامل اجتماعي قوي للواقع عن طريق تقليص التفسريات املختلفة 

 وهي على النحو التايل: داخل اجلامعة

فيما خيص املؤشرات العامة جلودة اسرتاتيجية  .أ

من املؤشرات املهمة يف جودة التغيري التغيري الثقايف التنظيمي: 

ابجلامعة هو مدى قبول األفراد لربامج التغيري والتطوير التنظيمي، 

ومدى االستعداد للمشاركة يف أعمال التطوير، وكذلك درجة االلتزام 

داخل اجلامعة، ابالظافة إىل مستوى الرضا بنتائج التغيري والتطوير 

الوظيفي للموظفني، وكذلك مستوى الوالء للجماعة، من خالل 

معدالت دوران العمل، وذلك عن طريق اتباع التعليمات واألوامر 

 والقرارات اليت يتم إصدارها من اإلدارة ابجلامعة.

أما فيما خيص اخلطوات االسرتاتيجية للتغيري الثقايف  .ب

فإنه يقاس بنجاح التغيري الثقايف ومدى ي داخل اجلامعة: التنظيم

مسامهة اسرتاتيجيات التغيري وأساليبه وطرقه وآلياته يف إجراء التحول 



 
 

136 
 

النوعي والكمي املتوازن ابلتوقيت املطلوب واجلودة املستهدفه والتميز 

املنشود، فاجلامعة توفر املشاركة للعاملني، عن طريق فهم النظم 

لني على االنغماس يف العمل، ما ينمي إحساسًا وتشجع العام

ابملسؤولية إزاء نتيجة األعمال ومن اجلانب النفسي يزيد التزام الفرد 

وكذلك ظهور أفعال واضحة ومرئية من قبل اإلدارة يف سبيل دعم 

 القيم الثقافية.

أما فيما خيص اخلطط املستقبلية السرتاتيجية   .ت

وذلك من  التنظيمي ابجلامعة: االبداع يف إدارة التغيري الثقايف

خالل زايدة االلتزام لدى العاملني ومشاركتهم الفعلية يف حتقيق 

أهدافها، ونشاطاهتا، حيث يزود النظام املديرين ابملعلومات عن 

املوظفني، وطريقة أدائهم بشكل دوري ومستمر، كما يساعد 

املرؤوسني على اختاذ القرارات بشكل صحيح من خالل قاعدة 

ومات صحيحة، وذلك ابلرتكيز على التحفيز الفردي، فإن ذلك معل

يؤدي إىل حتسني مستوى األداء، ويتم قياسه عن طريق ربطه 
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ابلنتائج، فتقوم اجلامعة بتصميم وحدات للقيام بنشاطات 

متخصصه، من أجل ترويج اإلبداع التنظيمي كتصميم وحدات 

فة من العملية تنظيمية ذات بيئة تشغيلية مالئمة للمراحل املختل

 اإلبداعية.

 اثنياً: التوصيات
 على للعاملني التغيري ادبيات عن املعرفة بتوفري هتتم اجلامعة أن .1

 ذوا هبا يقوم الىت التدريبية الدورات تب  من خالل وذلك املستوايت خمتلف

 اجملال. هذا ىف االختصاص

أن تتب  اجلامعة االعتماد على مناذج واضحة وحمددة تشرح  .2

 كيفية إحداث التغيري .

أن يقوموا بدراسة عن دور الرقابة على نتائج التغيري ىف التغلب  .3

 التغيري. على اخفاقات عملية
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 اثلثاً: املقرتحات
 اجلهات هذه حتمله ملا للتغيري لإلعداد خارجية جبهات اجلامعة تستعني أنيقرتح الباحث 

 متجددة. ومعارف جديدة رؤى من
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 واملراجعاملصادر 
 

(. منوذج مقرتح لتحديد معوقات التغيري 1996أبو النصر، ممدوح وعبد اهلادي، حممود .)
التنظيمي يف املؤسسات التعليمية وعالقتها ابجتاهات مديري املدارس. جملة الرتبية، 

 .جامعة األزهر

  ظيفي،(. العوامل املؤثرة يف التكيف مع التغيري يف املسار الو 2001أبو اتيه، سلطان .)
 .دراسات العلوم اإلدارية

  .أمحد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه، الكويت، وكالة املطبوعات

 يف التدريب عمليات فعالية يف التنظيمية الثقافة أثر(. هـ1418) النعمى، مصطفى أمحد
 األمنية األجهزة بعض على ميدانية دراسة: السعودية العربية ابململكة األمنية األجهزة
 .األمنية للعلوم العربية انيف جامعة: الرايض ماجستري، رسالة. الشرقية ابملنطقة

م(. األثروبولوجيا والفكر اإلسالمي. جدة: عكاظ للنشر 1982إمساعيل، زكي حممد. )
 والتوزيع.

هـ(. الثقافة التنظيمية وعالقتها بفعالية التطوير 1422آل حسن، عبد العزيز حسن. )
بيقية على اإلدارة العامة للمجاهدين ابململكة العربية السعودية. التنظيمي: دراسة تط

 رسالة ماجستري غري منشورة، الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية.



 
 

140 
 

ابر برا ماركل: فهم التغيري والصراع، كلية الرتبية ميتشجان، جامعة ميتشجان، الوالايت املتحدة 
 .م2005األمريكية، 

م(. اإلبداع وإدارة األزمات يف الدول العربية: حبث مقدم للمؤمتر 1986)ابميه، سلوى. 
 الدويل العشرون للعلوم اإلدارية. عمان: املنظمة العربية للعلوم اإلدارية.

 .(. التغيري من أجل االستقرار، القاهرة: دار الشروق1992الببالوي، حازم .)

ملديرين كمؤشر لثقافة املنظمات: دراسة هـ(. قيم ا1416البدااينه، ذايب والعضايلة، علي. )
 (.1(، ع)8مقارنة بني األردن والسعودية. جملة العلوم اإلدارية، مج )

  .م2006برانمج تطوير التعليم: اجلودة الكلية ملفهوم التطور. قسم جودة التعليم، القاهرة ، 

: األمنية األجهزة يف القرارات ابختاذ القيادية الثقافة عالقة(. م1999) العتييب، حممد بشر
 انيف جامعة: الرايض ماجستري، رسالة. اخلاصة األمن قوات ضباط على مسحية دراسة
 .األمنية للعلوم العربية

هـ(. تطور املؤسسات العامة يف اململكة العربية السعودية. 1419البيشي، حممد انصر. )
 الرايض: معهد اإلدارة العامة.

 دراسة: اإلداري اإلبداع على التنظيمية املتغريات أثر(. هـ1418). احلقباين، الرمحن عبد تركي
 رسالة. الرايض مدينة يف احلكومية األجهزة يف العاملني املوظفني على استطالعية
 .سعود امللك جامعة: الرايض ماجستري،
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جابر عبدا حلميد و أمحد خريي كاظم: مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، القاهرة ، دار 
 .م2002النهضة العربية، 

جامعة امللك خالد: اخلطة اإلسرتاتيجية اخلمسية األوىل لتحسني اجلودة يف جامعة امللك 
 .م2008خالد، أهبا، 

جامعة عني مشس: اخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة عني مشس يف ضوء توكيد اجلودة والتحسني 
لرزاق. .جليب، عبد هللا عبد ام2007/2011املستمر، جامعة عني مشس، 

 م(. اجملتمع والثقافة الشخصية. اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.1996)

مجال حممد شحاتة: اجلودة: مفهومها، إدارهتا، فوائد وعوائق تطبيقها، كلية الرتبية ابملنيا، 
 .م2005جامعة املنيا، 

ر زهران م(. السلوك التنظيمي: سلوك األفراد يف املنظمات. عمان: دا1997حرمي، حسني. )
 للطباعة والنشر.

(. إدارة األعمال وحتدايت القرن احلادي والعشرين، القاهرة: دار قبا 2001حسن، أمني .)
 .للطباعة والنشر

 زهران دار: عمان. املنظمات يف األفراد سلوك: التنظيمي السلوك(. م1997) حرمي، حسني
 .والنشر للطباعة
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املتغريات التنظيمية على اإلبداع اإلداري: دراسة  هـ(. أثر1418احلقباين، تركي عبد الرمحن. )
استطالعية على املوظفني العاملني يف األجهزة احلكومية يف مدينة الرايض. رسالة 

 ماجستري غري منشورة، الرايض: جامعة امللك سعود.

 مشس عني مكتبة: القاهرة العصر، ومتغريات اإلدارة(. 2000.) زينب حقي،

(. التغيري املخطط يف الرتبية كيف يتم طمره، فلسطني: عرب ميداي 1991.)محزة، عبدهللا 
 .للطباعة والنشر واإلعالم

(. املنظمات والتغيري بني املدير واخلبري. القاهرة: مكتبة ابن 1998اخلزامي، عبد احلكيم .)
 .سينا

 .(. إدارة التغيري ، دمشق : دار الرضا 2002اخلضريي ، حمسن أمحد ) 

 تونس، اجلامعي، النشر مركز االجتماعية، العلوم يف وأدواته البحث مناهج هللا، طعم مخيس
2004. 

(. اإلدارة املدرسية يف القرن احلادي والعشرين، )ترمجة 2004دافيز، برانت وإليسون، لندا .)
 .عبد العزيز البهواشي(، القاهرة: مكتبة النهضة املصرية

 الرمحن عبد ترمجة. )التنظيمية القيم(. هـ1416) فرانسيس، وودكوك ومايك دايفيد
 .العامة اإلدارة معهد: الرايض ،(هيجان

  :السادس الدرس البحث، مناهج يف دروس
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 م(.نظرايت منظمات األعمال. عمان.1992الدهان، أميمه. )

 وحممود احلميد عبد سيد ترمجة. )العمل يف اإلنساين السلوك(. م1976. )كيث،  ديفيز
 .العربية النهضة دار: القاهرة( إمساعيل

 للنشر أسامة ،دار" أساليبه.أدواته. مفهومه– العلمي البحث"  ، وآخرون ، عبيدات ذوقان
 .1997 ، الرايض ، والتوزيع

هـ(. دور الثقافة التنظيمية يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 1421الرخيمي، ممدوح جالل. )
رسالة ماجستري غري منشورة، جدة: على قطاع الصناعات الكيمياوية مبحافظة جدة. 

 جامعة امللك عبد العزيز.

 للنشر عكاظ: جدة اإلسالمي، والفكر األثروبولوجيا(. م1982. )إمساعيل، حممد زكي  
 .والتوزيع

 الثقايف، االجتماع علم يف حبث: الشخصية الثقافة(. م1998)  الساعايت، حسن سامية  
 .العريب الفكر دار: القاهرة

سلمان وصفاء حممود عبدا لعزيز: دليل جودة املدارس املصرية يف ضوء املعايري  سعيد أمحد
 .م2006القومية للتعليم، برانمج جوائز االمتياز املدرسي، 

 .2010، األلوكه ،شبكة 2،ط"  العلمي البحث يف أساسية قواعد" ، صيين ، امساعيل سعيد

العمل، )ترمجة بشري الربغوثي(،  (. إدارة التغيري يف2001سكوت سينيثيا وجايف دنيس .)
 .الرايض: دار املعرفة
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(. السلوك اإلنساين يف منظمات األعمال، القاهرة: دار غريب 1995السلمي، علي .)
 .للطباعة والنشر والتوزيع

 للمؤمتر مقدم حبث: العربية الدول يف األزمات وإدارة اإلبداع(. م1986) ، ابميه سلوى
 .اإلدارية للعلوم العربية املنظمة: عمان اإلدارية، للعلوم العشرون الدويل

سهري عبدا للطيف أبو العال: عملية صنع القرار واختاذ القرار الرتبوي يف اإلدارة املدرسية دراسة 
ميدانية جملة كلية الرتبية أبسيوط، جامعة أسيوط ، اجمللد التاسع، العدد األول، اجلزء 

 .م2003الثاين ، يناير 

(. منهجية التغيري يف املنظمات، بريوت، لبنان: دار ابن حزم 2001ارق .)السويدان، ط
 .للطباعة والنشر والتوزيع

 يف وأتثرياهتا والتعليم الرتبية وزارة يف اإلدارة ملديري القيادية األمناط(. 2004.) هيام الشريدة،
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 امللحقات
 

 الباحث مع سكرتري مدير املوارد البشرية جبامعة احملمدية ماالنج األستاذ واسيس

 
 فؤادالباحث مع موظف املوارد البشرية جبامعة احملمدية ماالنج األستاذ 
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الباحث مع املوظفة املختصة مبكتب املوارد البشرية جبامعة احملمدية ماالنج السيدة 

 فيرتاي دمجعة علي

 
 

 الباحث مع موظفي مكتب املوارد البشرية وبعض املتدربني به
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