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محاضرات في تسيير التغيير في المؤسسة

المحاضرة األولى :
تمهيد :
تعيش املسؤسسات احلديثة اليوم حقيقة واضحة تسؤكد أهنا تعيش يف عامل غري مستقر ودائم
التغري وخيتلف متاما عما كنا نعيش يف املاضي والرك أن املستقبل سيكون خمتلفا  ،وحتددت أهم
مظاهر هذا العامل يف تعدد األسواق اجلديدة واملنافسة الشديدة  ،تغري نوعية العمالء وتعدد احتياجاهتم
ومطالبهم التكنولوجية احلديثة املتقدمة ،التجديد والتطوير واالبتكار ،االعتماد على قاعدة قوية من املوارد
البشرية الالمركزية العالية املتشابكة ،املرونة يف احلصول على املوارد (دانا جاينس روبنسون وجيمس
روبنسون ، ) 12 : 9002،كل هذه التوجهات تفرض على املسؤسسات التحرك السريع والعمل
بأساليب جديدة والتخطيط الواعي بني احلني واخآصر لىل لجراء بعض التغيريات يف أعمااها التنظيمية أو
اإلجرائية أو التقنية ويف كيفية أداء تلك األعمال  ..وهنا يربز دور القائد اإلداري يف التعامل مع التغيري
ولدارت بطريقة فعالة حىت حيقق ااهدف من متجنبا اخآثار السلبية على املسؤسسة أو العاملني فيها باعتبار
التغيري هو العملية الوحيدة املستمرة باملسؤسسة  ،واإلدارة الفعالة هي اليت تتخذ صطوات متأنية لتدير
التغيري بسالسة دون لن حتد صداما  ،فتحقق النجا نسبيا وبالتايل البقاء واالستمرارية
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 1ـ ماهية التغـيـيـر التنظيمي :
مل يعد هناك ريء ثابت ،لمنا الثابت الوحيد هو التغيري ،هذه املقولة مل تكن صحيحة مثلما
هي اليوم ،فقد فرضتها التحوالت املتسارعة للمحيط الذي تنشط في املسؤسسات اذ أصبح التغيري عملية
الزمة وضرورية للمسؤسسات طاملا اهنا تعمل يف بيئة تتصف بطبيعتها بالتغري املستمر والسريع يف القوى
املسؤثرة فيها واليت يصعب التنبسؤ اها والتحكم فيها ،لذلك فإن الطريق الصحيح لالرتقاء مبستوى األداء يف
املنظمات هو التغيري واالبتكار للتكيف مع البيئة احمليطة
 1ـ  :1مفهوم التغيير التنظيمي :
التغيير يف أبسط صورة يعين التحرك من الوضع احلايل الذي نعيش اىل وضع مستقبلي أكثر كفاءة
وفاعلية  ،وبالتايل فالتغيري هو تلك العملية اليت نتعلم فيها ونكتشف األمور بصورة مستمرة (دانا جاينس
روبنسون وجيمس روبنسون  ، ) 90 : 9002،ويعرف "كامل محمد المغربي" بأن التحول من نقطة
أو حالة يف فرتة زمنية معينة اىل نقطة أو حالة أصرى أفضل يف املستقبل
أما " على السلمي" فيشري بأن التغيري هو حتول من وضع معني عما كان علي من قبل وقد يكون هذا
التحول يف الشكل أو النوعية أو احلالة ( حممد بن يوسف النمران العطيات  21 : 9002 ،ـ ) 29
أما التغيير التنظيمي ماهو اال العملية اليت تقوم اها املنظمة حىت يتسىن اها التحرك من الوضع احلايل اىل
وضع مستقبلي مرغوب في اهدف زيادة فعالية املنظمة (حسن حممد أمحد حممد خمتار ) 22: 9012،
وعرف "سعيد عطوي " على أن العملية اليت تشمل سلوكيات األفراد وهياكل التنظيم ونظم األداء
وتقييمها والتكنولوجيا بغرض التفاعل والتكيف مع البيئة احمليطة  ،وأن أداة التغيري هي استخدام
االمكانيات البشرية واملادية بفعالية للتحول من واقع معني اىل أصر منشود (صضري كاضم حممود ،
)932: 9010
كما عرف التغيير التنظيمي بأن عملية تشمل سلوك األفراد و هياكل التنظيم ونظم األداء وتقوميها
والتكنولوجيا  ،وذلك بغرض التفاعل والتكيف مع البيئة احمليطة ( مىن عماد الدين مسؤمتن : 9003،
) 19
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ويشار بأن ظاهرة مرافقة لنمو املنشأة و تطورها  ،ويعرب عن االنتقال من مرحلة سابقة أصبحت غري
متكيفة مع البيئة اىل مرحلة مرغوب فيها متتاز مبواصفات جتعل املنشأة أكثر قابلية للبقاء (مجال بن زروق
 ، ) 202: 9010،و بأن احدا حتوالت يف املوظفني واملهام واألساليب التكنولوجية املستخدمة يف
املنظمات باالضافة اىل أوضاعها االقتصادية وعالقتها بغريها من املنظمات واجملتمع ( حممد العزازي ،
) 922: 9009
ويقصد بإدارة التغيير التدصل املنظم الذي يقوم ب القائد أو اإلداري أو يشرف علي إلحدا

تغيري

مدروس يف عناصر العمل التنظيمي فيوجه حنو غايات معينة  ،ويتم التحكم يف مساره وأهداف وطريقة
تنفيذه اهدف لحدا

توافق مع بيئة التنظيم واستجابة ملتطلباهتا بكفاءة وفاعلية يف ظل االستخدام

األمثل للمعرفة واملهارات واإلمكانات املادية والتقنية املتاحة ( سامل القحطاين )122 : 9001،
وتعرف بأهنا فلسفة الدارة املسؤسسة تتضمن التدصل املخطط يف أوضاع املنظمة لتغيريها اهدف زيادة
فعاليتها وحتقيق التوافق املرغوب مع مربرات هذا التغيري (رضا السيد ) 42: 9002 ،
ويرى العامل االداري "ستيف سميث" أن ادارة التعيري هي عملية حتويل املسؤسسة من صالل تطبيق منهج
مشويل وعملي متدرج من الواقع احلايل الة الواقع املراد الوصول الي من صالل تطوير األعمال والسلوك
باتباع أساليب عملية لتعزيز التغيري املراد احداث
أما " سعيد عامر" فيعرف ادارة التغيري التنظيمي بأهنا املعاجلة الفعالة للضغوط اليت يتعرض اها الشخص
نتيجة للتقدم والتطور  ،يف جوانب احلياة املادية وغري املادية  ،واألفكار ،والتفاعل معها داصل
مسؤسسات األعمال من صالل ممارسة العمليات االدارية بكفاءة وفعالية للوصول اىل الوضع املرغوب
(حممد بن يوسف النمران العطيات )901 : 9002،
و يف ضوء حتديد مفهوم التغيير التنظيمي يتبني بأن التغيري خيتلف عن التغير  ،حيث هذا األصري يعد
ظاهرة طبيعية يف حياة املسؤسسة حيد بدون ختطيط مسبق حتت تأثري التغريات البيئية  ،أما التغيري فهو
حيد بتخطيط ويهدف اىل حتقيق التكيف البيئي (منري زيد عبودي )99 : 9002،
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كما خيتلف التغيير التنظيمي و مفهوم التطوير التنظيمي ،حيث يهدف التطوير اىل االبقاء على الوضع
الراهن مع القيام مبجموعة من التعديالت ويعد أحد املناهج املتخصصة يف احدا التغيري التنظيمي (
مدحت أبو النصر ) 90: 9002،
ويتضمن التغيري التنظيمي كعملية جمموعة عناصر متمثلة يف
الموضوع  :يقصد ب ما الذي ميس التغيري
المغير  :من يدعوا لضرورة التغيري ويسري عملية التغيري
مؤيد التغيير  :من يقدم الدعم واملساندة الجنا التغيري
المحايد  :الذي ال يبدى أي رأي حول التغيري
المقاوم  :الذي يرفض وحياول بشىت الوسائل الفشال التغيري ( زاهر عبد الرمحان عاطف : 9002،
) 129
وحىت تستطيع املسؤسسات التكيف مع التغيريات البيئية وتتبىن التغيير التنظيمي أن تتميز بـ :
ـ األفكار اجلديدة الداعية للتغيري
ـ تطوير املعرفة واملهارات االدارية للقادة واملشرفني حنو تبين التغيري
ـ’تتوفري برامج التحكم يف التكاليف وأنظمة املعلومات اليت تسمح برصد كافة احتماالت التغيري املمكنة
وتتعامل املسؤسسات مع التقنيات التالية الدارة التغيير التنظيمي :
ـ البحو التطبيقية والتجريبية وترتكز على التطبيق العملي للمفاهيم النظرية الدارة التغيري
ـ االبداع يف دراسة املشاريع مما يساعد على حتليل العالقات احلقيقية للمشاكل وطبيعة التغيريات
ـ التطور العلمي للسلوك الذي أدى اىل تطوير تقنيات التغيري مثل  :تقنية التعلم االجتماعي  ،العمل
بالفريق
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ـ التطور يف نظريات االدارة اليت سامهت يف تطوير تقنيات احدا التغيري يف املسؤسسات مثل  :االدارة
باألهداف  ،االدارة بالتجوال  ،االدارة بالثقة  ....اخل
وميكن للمسؤسسة أن تتعامل مع التغيير التنظيمي كما يلي :
ـ التنبسؤ بالتغيري من صالل حتديد طبيعة القوى اليت ميكن أن تسؤثر في
ـ التزام وتبين التغيري من قبل املستويات االدارية املختلفة
ـ ارراك كافة أفراد املسؤسسة يف العملية التغيريية (سعيد ياسني عامر )902: 9001،
 1ـ  2خصائص التغيير التنظيمي  :يتميز التغيري التنظيمي كعملية مبجموعة صصائص حتقق فاعليت
متمثلة يف :
االستهدافية  :من الضروري أن يتم التغيري يف اطار حركة منظمة تتج حنو هدف معني
الواقعية  :جيب أن يرتبط التغيري بالواقع العملي للمسؤسسة ويتم يف اطار امكانياهتا ومواردها
التوافقية  :جيب أن يكون هناك توافق بني عملية التغيري واحتياجات وتطلعات القوى املختلفة لعملية
التغيري
الفاعلية  :يتعني أن تكون ادارة التغيري فعالة  ،وأن متلك القدرة على التأثري والتوجي حنو حتقيق ااهدف

من عملية التغيري

المشاركة  :حتتاج ادارة التغيري اىل تفعيل املشاركة بني كل أطراف عملية التغيري
الشرعية  :جيب أن يتم التغيري يف اطار الشرعية القانونية واألصالقية للمسؤسسة
االصالح  :حىت تنجح ادارة التغيري جيب أن تسعى حنو اصال االصتالالت والعيوب اليت تعاين منها
املسؤسسة
القدرة على االبتكار والتطوير  :جيب أن تسعى عملية التغيري اىل اجياد قدرات تطويرية أفضل من
الوضع الراهن والعمل حنو االرتقاء والتقدم
القدرة على التكيف السريع مع األحداث  :حتتاج ادارة التغيري اىل التفاعل والتوافق مع األحدا
بشكل دوري ( سيد سامل عرفة  91 : 9019 ،ـ ) 99
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المحاضرة الثانية :
 1ـ  3أهداف التغيير التنظيمي:
تسعى املسؤسسات للدراسة والتخطيط للتغيري من أجل حتقيق جمموعة من األهداف األساسية ،ميكن
حصرها كما يلي :
ـ فحص مستمر للمسؤسسة والفرص احمليطة اها
ـ تطوير أساليب املسؤسسة يف عالجها للمشاكل اليت تواجهها
ـ زيادة الثقة واالحرتام والتفاعل بني أفراد املسؤسسة
ـ تطوير قيادات قادرة على االبداع االداري (ماهر أمحد )212: 9004،
ـ التغيري من رأن أن خيلق منوا وتطورا يف املسؤسسات وهذا النمو يتمثل يف :
ـ صلق الفعالية ومضاعفة العطاء واخلدمة العامة
ـ تسهيل وسائل االتصال بني السسؤول واملوظف وجعل العالقة أكثر مرونة
ـ تعميم التكوين على كافة املوظفني ملسايرة ما جيري يف احمليط اخلارجي
ـ وضع اجراءات عمل سهلة
ـ حتسني نوعية وجودة اخلدمات املقدمة
ـ حتفيز املوظف واستشارات يف قرارات املسؤسسة مما جيعل أكثر ثقة مسسؤولي مما يدفع للعمل أكثر (حممد
طعامنة وعبد العزيز خميمر ) 29 : 9002 ،
 1ـ  2أنواع التغيير التنظيمي  :للتغيري أنواع متعددة نذكر منها :
التغيير الجزئي  :وهو التغيري الذي ميس جمال من جماالت املسؤسسة دون اجملاالت األصرى وهذا النوع من
التغيري يسبب نوعا من عدم التوازن داصل املسؤسسة
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التغيير الشامل  :ميس التغيري كل جماالت املسؤسسة
التغيير المادي  :هو الذ ي ميس اجملال املادي للمسؤسسة واملتمثل يف التكنولوجيا وااهياكل التنظيمية
والسياسات
التغيير المعنوي  :التغيري يف هذه احلالة ميس أمناط وسلوكيات ومهارات لدى العامل
التغيير المخطط  :هو الذي يعتمد على صطة واسرتاجتية مسبقة توج التغيري املطلوب
التغيير العشوائي  :هو الذي يتم بطريقة عشوائية دون ختطيط مسبق ( حممود سليمان العميان ،
) 020 : 5002
التغيير االلزامي  :هو ذل ك التغيري الذي ال يأيت مببادرة من طرف املسؤسسة  ،وامنا يفرض عليها من
جهة ما  ،وهذا التغيري يتميز بعدم وضو الرؤية حول املستقبل ألهنا حمددة من طرف اجلهة اليت فرضت
التغيري
التغيير المصنوع  :وهو التغيري الذي يأيت مببادرة من املسؤسسة اهدف مواجهة حدو األزمات
واملشاكل  ،ويتميز هذا النوع من التغيري يالرؤية الواضحة للمستقبل واحلرية يف اصتيار أسلوب ومنهج
التغيري املناسب الذي حيقق التميز و التطور (هشام عبد الرمحان غنوم ) 000: 5002،
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المحاضرة الثالثة :
 2ـ القوى واألسباب التي تستدعي التغيير التنظيمي :
ال حيد التغيري التنظيمي من فراغ بل يكون مدفوعا بقوة ما أو ناجتا عن سبب ما  ،ومن أهم القوى
الدافعة للمسؤسسات للتوج حنو تبين التغيري جند :
 2ـ  1القوى الداخلية  :وهي القوى واملسببات النارئة من داصل املسؤسسة ونذكر منها :
ـ التغري يف أساليب واجراءات العمل
ـ التغري يف األالت واملنتجات وصطوط االنتاج
ـ تدين األربا
ـ التغري يف عالقات السلطة واملسسؤولية (زاهر عبد الرحيم عاطف )121: 9002 ،
ـ تغري يف أهداف ورسالة املسؤسسة
ـ األمتتة االدارية ( حتديث املعات ووسائل العمل )
ـ ندرة القوى العاملة
ـ ادصال نظم معلومات متطورة
ـ الدمج مع مسؤسسات أصرى
ـ تدين معنويات العاملني
ـ ارتفاع نسبة دوران العمل
ـ حدو أزمة طارئة
 2ـ 2القوى الخارجية  :وهي القوى واملسببات النارئة من صارج املسؤسسة واليت حددها كل من
"" fred luthansو "  "robbinsو " "bowditch,huseو"  "lvancevichيف :
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ـ التنافس احلاد بني املسؤسسات
ـ األوضاع االقتصادية
ـ التزايد املتسارع يف ظاهرة العوملة
ـ اصدار قوانني وتشريعات حكومية جديد يف العمل والضمان االجتماعي  ....اخل
ـ االحتادات والنقابات العمالية واملهنية
ـ ازدياد االضغوط اليت متارسها بعض اجلمعيات كجمعية حقوق املستهلك
ـ حدو أزمة صارجية طارئة
ـ تقادم املنتجات
ـ تغري تركيب القوى العاملة
ـ التغيريات البيئية واحلركات االجتماعية واالتصاالت اجلماهرية املتطورة (حسني حرمي : 9013 ،
 323ـ ) 324
ـ العوملة وما فرضت من حتديات اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية
ـ الثورة العلمية و التكنولوجية و الصناعية (أمينة فهمي فاروق )322 :9002،
ـ حتول منط احلياة االجتماعية
ـ تغري يف احتياجات وسلوكات اجملتمع
ـ تغري يف نزاعات واجتاهات اجملتمع السياسية واالجتماعية ( طارق السويدان ) 999: 9001،
وهناك أسباب أصرى متعددة تدفع املسؤسسات حنو تبين التغيير التنظيمي :
األزمة  :مبعىن ادراك أن األمور جيب أن تتحرك من مكاهنا وتتغري
الرؤية  :الصورة الواضحة للمستقبل املمكن الوصول الي بالتغيري
2
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الفرصة  :مبعىن التنبسؤ بأن التغيري سيكون اىل األفضل وبالتايل ال جيب ترك هذه الفرصة
التهديد  :التنبسؤ حبدو

ريء يف املستقبل سيسؤثر سلبا على املسؤسسة واستمراريتها (دانا جاينس

روبنسون وجيمس روبنسون ) 55: 5002،
وميكن القول أن التغيير التنظيمي يأيت نتيجة لتفاعل عوامل صارجية حمفزة على التغيري مثل التغريات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية  ،وعوامل حمركة الحدا

التغيري  ،مثل التغيري يف

عالقات العمل و األهداف والوظائف  ،التغيري يف التخطيط واألساليب واالجراءات املتبعة يف العمل
(حممد قاسم القريويت ) 942: 9009،
وقد تأيت احلاجة اىل التغيير التنظيمي بوصف حال للمشاكل واصفاقات املسؤسسة  ،أو بوصف فرصة
للنمو ومواكبة التقنيات املتطورة  ،باالضافة اىل االنسجام والتكيف مع الظروف االجتماعية واالقتصادية
املتغرية (فيفر ايزابيل ودنالب جني )924 : 9001 ،
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المحاضرة الرابعة :
 3ـ مجاالت التغيير التنظيمي:
هناك جمموعة متعددة من اجملاالت الرئيسية اليت ميكن للمنظمة لحدا التغيريات فيها،وتتمثل فيمايلي :
 3ـ  1القيادة  :يعد تغيري القيادة كفرصة مناسبة لتغيري القيم السائدة وفرض قيم جديدة يف ظل رؤية
جديدة تعزز القدرة على توجية العاملني حنو التغيري املطلوب ( حممد قاسم القريويت )322: 9002،
 3ـ  2التغيير على مستوى الهياكل  :حيدد التغريات الداصلية يف التنظيم من حيث اعادة تنظيم
األقسام االدارية  ،مواقع اختاذ القرارات  ،اعادة حتديد السلطة واملسسؤولية (سعيد ياسني عامر 9001،
)904:
 3ـ  3التغيير على مستوى العنصر البشري  :يتحدد التغيري يف سلوكيات العمال عن طريق تغيري
اجراءات التوظيف وطرق التدريب وحتسني وسائل االتصال ( سيد حممد جاد الرب )229 : 9004 :
باال ضافة اىل أن التغيري قد يتج حنو ثقافة األفراد وتنمية قدراهتم االابداعية  ،وحثهم على العمل ضمن
فريق عمل (حسن ابراهيم بلوط )323: 9004،
 3ـ 4 ،اجراءات العمل  :وميس التغيري هنا تبسيط اجراءات العمل لتحقيق السرعة والفعالية يف
األداء  ،باضافة اىل اادماج أو الغاء بعض املهام ( رضا السيد )42: 9002،
 3ـ  5التكنولوجيا  :وهنا ميس التغيري معدات ووسائل العمل باالضافة اىل تكنولوجيا املعلومات اليت
تعمل على تشجيع االبداع والتميز ( مدحت أبو النصر ) 33 : 9002 ،
 3ـ  6ثقافة المؤسسة  :يتطلب جنا عملية التغيري التنظيمي التخلي عن الوضع القائم وتبين وضع
جديد بقيم ومعتقدات تتناسب مع التغيري املطلوب ( زكريا الدوري وأصرون )22: 9010،
 3ـ  6رسالة واستراتجيات المؤسسة  :و ميس هذا اجملال تغيري يف أهداف وسياسة املسؤسسة لتواكب
التغيريات اخلارجية كاضافة نشاط جديد  ،فتح سوق جديدة  ،التوسع واالدماج  ،تغيري يف طبيعة
منتوج املسؤسسة  ...اخل
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 3ـ  1تغيير نظام األداء االداري  :قد يشمل هذا اجملال نظم األداء االداري مثل نظم االصتيار
والتعيني  ،حتديث نظم التحفيز  ،تطوير برامج التكوين  ....اخل (عبد الرمحان توفيق )10: 9002،
وميكن القول بأن التغيير التنظيمي قد ميس جمال من جماالت املسؤسسة يصاحب يف العادة تغيريات يف
اجملاالت األصرى  ،لذا من الضروري اذا مت احدا تغيري يف أحد اجملاالت سواء على املستوى التقين ،
األهداف  ،ااهيكل التنظيمي  ..اخل يستدعي احدا تغيري على املهام  ،األفراد  ..اخل  ،باالضافة اىل
أن التغيري الذي يتناول التكنولوجيا والتقنية واملهام وااهياكل واألهداف ميكن الوصول اىل نتائج ملموسة
للتغيري أسرع من نتائج التغيريات اليت متس قيم واجتاهات وسلوكيات األفراد اليت حتتاج اىل وقت أطول ،
ويف نفس السياق يسؤكد " جيمس و دانا جيمس روبنسون "بأن جمال التغيري يف األفراد يعد من أكثر
اجملاالت صعوبة يف التغيري  ،اذ يتوقف هذا التغيري على مدى استعداهم ورغبتهم يف التغيري  ،كما أن ال
ميكن تغيري األفراد مبجرد تنفيذ يرنامج تدرييب (جيمس و دانا جيمس روبنسون )102 : 9000 ،

19

محاضرات في تسيير التغيير في المؤسسة

المحاضرة الخامسة :
 4ـ استراتجيات التغيير التنظيمي
 4ـ  1االستراتجيات المعتمدة في عملية التغيير التنظيمي  :وتعين االطار املفاهيمي والعلمي الذي
يقوم التغيري التنظيمي على أساس  ،ومن أهم االسرتاجتيات اليت ميكن االعتماد عليها يف عملية التغيري
التنظيمي هي :
 4ـ  1ـ  1استراتجية النظم الحية للتغيير  :تعتمد هذه االسرتاجتية على أن عملية التغيري عملية
مستمرة ال تنتهي اال بنهاية املسؤسسة  ،ويرتكز أسلوب النظم احلية على مبدأ املشاركة بني مجيع
العاملني باملسؤسسة يف املسامهة لتنفيذ التغيري من صالل التفاعل املستمر بني هوية املسؤسسة  ،املعلومات ،
العالقات
 4ـ  1ـ  2استراتجية التغيير المخطط  :يتم هذا النوع من التغيري وفق صطط موضوعة مسبقا  ،وهذا
التغيري يكون فعاال عندما يكون يف االمكان التنبسؤ مبستقبل بيئة العمل بصورة أسهل مما يعطي بعض
املسؤررات للتغريات اليت سوف حتد يف هذه البيئة  ،زمن مث تتهيأ املسؤسسة ملتغريات هذه البيئة بوضع
اخلطط اليت متكن املسؤسسة من التكيف مع هذه التغريات  ،وتنقسم االسرتاجتية املرتبطة بالتغيري املخطط
اىل :
ـ استراتجية التغيير التدريجي  :وتعتمد على ادصال التغيري بالتدريج وفق صطوات منطقية
وذلك بتجميع املعلومات البيئية املرتبطة باملسؤسسة بدقة  ،وتناسب هذه االسرتاجتية التغيري التطويري أو
العقالين
ـ استراتجية التحول الجذري  :ميس هذا النوع من التغيري املسؤسسة بكاملها ابتداءا من ااهيكل
التنظيمي مرورا بالسياسات والنظم االنتاجية والعالقات والثقافة التنظيمية للمسؤسسة ( حسن حممد أمحد
حممد خمتار  110 : 9012 ،ـ ) 192
ويصنف " "harold leavittاسرتاجتيات التغيري التنظيمي اىل :
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 4ـ  1ـ  3استراتجيات تغيير البناء التنظيمي  :وحمور هذه االسرتاجتية االهتمام بتحسني ادارة العمل
من صالل توضيح وتعريف األعمال اليت يقوم اها األفراد  ،واجياد العالقات املناسبة بني األعمال وحتديد
نطاق االرراف  ،والالمركزية
 4ـ  1ـ  4مداخل التغيير التقني  :ويركز هذا املدصل على حبو العمليات ونظم معاجلة املعلومات
 4ـ  1ـ  5مداخل تغيير األفراد  :وهنا يتم االهتمام بتعديل وتغيري سلوك األفراد
ويقرت " "benne,chinالتصنيف التايل السرتاجتيات التغيري التنظيمي :
 4ـ  1ـ  6استراتيجيات  /مناهج التغيير العقالنية والتجريبية  :وتستند هذه االسرتاجتية اىل أن
االنسان عقالين ورارد وان سيتبىن التغيري اذا مت تربير هذا التغيري بعقالنية وبأن سيستفيد من التغيري
 4ـ  1ـ  1استراتجيات القيم واعادة التعلم  :وتعتمد هذه االسرتاجتية على أن االنسان يتأثر سلوك
وأفعال وتصرفات بالقيم والعادات واملعايري  ،وأن التغيري يف أسلوب و ممارسة معينة سيحد فقط حينما
يغري الفرد املعين قيم ومعايريه اجتاه املمارسات والطرائق القدمية
 4ـ  1ـ  8استراتجيات القوة  :وترتكز على االجراءات والرتتيبات السياسية واالقتصادية يف ممارسة
التأثري ،والرتكيز علة القوة املعنوية باستخدام الشعور بالذنب والعار واخلجل
ويصنف " "larry greinerاسرتاجتيات التغيري على أساس كيفية احدا التغيري اىل :
 4ـ  1ـ  1االستراتجية التي تعتمد على طرف واحد  :تسؤكد على دور الشخص يف موقع السلطة
الحدا التغيري
 4ـ  1ـ  13استراتجية المشاركة في القوة  :تستخدم هذه االسرتاجتية يف اختاذ القرارت من قبل
اجلماعة
 4ـ  1ـ  11استراتجية السلطة المفوضة  :وتعتمد هذه االسرتاجتية على تعهد مسسؤولية تعريف
املشكالت ومعاجلتها للجماعة عن طريق دراسة احلالة وتدريب اجلماعة (حسني حرمي : 9013،
 329ـ ) 322
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 4ـ  1ـ  12استراتجية التغيير الطارئ  :ويتم هذا التغيري دون ختطيط مسبق وبشكل تلقائي عند
حدو أمر يستدعي هذا التغيري  ،وبالتايل ال ميكن معرفة اخلطوات الالزمة الجراء هذا التغيري ،وهذا
التغيري مناسب يف حالة املسؤسسات اليت تعمل يف بيئات متقلبة ورديدة التعقيد ( حسن حممد أمحد
حممد خمتار ) 192 : 9012 ،
يف ضوء التحد

عن هذه االستراتجيات يتضح أن احدا

التغيري قد يكون خمطط ل من صالل

اجلهود الواعية لرصد التغريات البيئية الداصلية واخلارجية وختطيط التغيريات الالزمة يف ضوء االستغالل
األمثل للفرص واالمكانات واالستفادة منها لتحقيق املزيد من التقدم والتميز  ،ويف بعض احلاالت قد
تلجأ بعض املسؤسسات اىل احدا التغيري بشكل تلقائي وبصورة عشوائية دون ختطيط مسبق  ،الذي
قد يكون مدمرا أو مفيدا
 4ـ  2العوامل التي تحدد اختيار استراتيجية التغيير التنظيمي :من أهم العوامل اليت تسؤثر يف اصتيار
اسرتاجتية التغيري املناسبة هي :
 4ـ  2ـ  1أهداف التغيير  :تعد مرحلة حتديد أهداف التغيري من أصعب وأهم جوانب عملية التغيري ،
اذ أن حتديد األهداف من قبل وسيط التغيري أو االدارة العليا أو مبشاركة العاملني سيسؤثر على قرار اصتيار
اسرتاتيجية التغيري
 4ـ  2ـ  2الوحدة  /الجهة المستهدفة من التغيير  :ان قرار حتديد اجلهة اليت يستهدفها التغيري
التنظيمي قد متس الفرد  ،اجلماعة  ،املنظمة وهذا ما سيسؤثر على اصتيار االسرتاتيجية املناسبة
 4ـ  2ـ  3الموارد المتاحة  :تستلزم عملية التغيري التنظيمي توافر املوارد الالزمة للبدء يف عملية التغيري
ومتابعة وتقييم نتائج واحملافظة على استمراريت  ،وتتضمن هذه املوارد القوى البشرية  ،املوارد املالية
واملعرفية والتكنولوجية  ،الوقت  ،لذا تتطلب كل اسرتاتيجية مزجيا من املوارد ختتلف عن األصرى
 4ـ  2ـ  4الفرض المواتية والقيود  :من األمور الواجب تقييمها االمكانات والفرص املتاحة اليت
تساعد وتسهل عملية التغيري وكذلك القيود أو القوى املضادة اليت ميكن أن تعيق عملية التغيري  ،ألن
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االصتيار الصائب لالسرتاتيجية يتوقف على التقييم الدقيق للمنظمة وبيئتها والعاملني فيها ووسيط
التغيري و االسرتاتيجية ذاهتا
 4ـ  2ـ  5وسيط التغيير  :تتأثر اصتيار اسرتاتيجية التغيري بتحديد من حيد التغيري (حسني حرمي ،
 322 : 9013ـ ) 322
 5ـ نماذج التغيير التنظيمي :
يتوقف اصتيار منط ومنوذج ادارة التغيري على طبيعة األهداف املراد حتقيقها من صالل التغيري املطلوب ،
ومن أهم النماذج اليت ميكن أن تتج اليها املسؤسسات يف ضوء تبين التغيري مايلي ( :عبد الرمحان ادريس
ثابت ومجال الدين حممد مرسي ) 204: 9003 ،
 5ـ  1نموذج التغيير الذي يبدأ من األعلى الى األسفل  :وحيد هذا النمط وفقا خلطوط السلطة
الرمسية  ،حيث تتوىل االدارة العليا وضع سياسات التغيري وتتخذ القرارات الالزمة لقيادة وتوجي التغيري
دون تدصل املستويات الدنيا يف املسؤسسة  ،وتعتمد املسؤسسة هذا النمط يف ضوء تبنيها التغيري
االسرتاتيجي حيث تصبح اال دارة العليا هي املسسؤولة عن مشروع التغيري وقرارات  ،ويتميز هذا النمط
بالسرعة والفاعلية يف احدا التغيري ولكن حيد مقاومة من قبل املستويات الدنيا
 5ـ  2نموذج التغيير الذي يبدأ من األسفل الى األعلى  :يعتمد هذا النمط على وجود بيئة تنظيمية
مفتوحة للتغيري التنظيمي  ،حيث يتوافر التشجيع الكايف للعاملني ألصذ املبادرة القرتا التغيري  ،ويف
حالة افتقار املسؤسسة للمناخ املشجع على االبتكار وعدم التزام االدارة العليا بتأييد املبادرات وعدم
دعمها لتنفيذ مشاريع التغيري فان مصري هذا النموذج سيكون فارل
 5ـ  3نموذج التغيير من القمة على القاعدة الى القمة ( المتكامل)  :يقوم هذا النموذج على
املشاركة من جانب مجيع املستويات االدارية يف تقرير واحدا

التغيري املرغوب في  ،اذ يقوم على

االتصال املتعدد االجتاهات يف املسؤسسة والذي جيمع بني كل أفراد املسؤسسة من صالل عرض وتوضيح
فكرة التغيري للمناقشة وابداء الرأي للخروج بقرار مشرتك الحدا التغيري (فريد النجار)21: 9002 ،
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المحاضرة السادسة :
 6ـ مراحل عملية التغيير التنظيمي
 6ـ  1القوى الداعمة لتنفيذ عملية التغيير  :لتنفيذ التغيري التنظيمي بنجا وفاعلية البد من حشد
الطاقات واجلهود والقوى الداعمة لعملية التغيري  ،ويف نفس السياق اقرت " "newstrom,davis
جمموعة من األنشطة اليت تعزز الدعم واملساندة للتغيري واملتمثلة يف :
 6ـ  1ـ  1استخدام قوى الجماعات  :اجلماعات تعمل كوسيلة وأداة لنفسي للتغيري للضغط على
أعضائها من أجل االلتزام مبعايريها وقيمها وقواعدها  ،لذا من الضروري ضم مجاعة العمل لالدارة
لتشجيع وتعزيز التغيري املطلوب
 6ـ  1ـ  2قيادة التغيير  :ان القيادة القادرة واملسؤهلة تعزز عملية اجياد مناخ من الدعم النفسي للتغيري
 6ـ  1ـ  3المشاركة  :تعد وسيلة لبناء الدعم للتغيري فهي تشجع العاملني على النقاش واالتصال
وتقدمي االقرتاحات وتزايد اهتمامهم بالتغيري
 6ـ  1ـ  4المشاركة بالعوائد  :يتم دعم التغيري من صالل ارعار العاملني بأن التغيري سيعود بالفائدة
النفسية واالقتصادية
 6ـ  1ـ  5استقرار العاملين  :ان رعور العاملني باالستقرار واألمان ضروري أثناء التغيري
االتصال  :ان االتصال ضروري لتحسني وتعزيز الدعم للتغيري
 6ـ  1ـ  6اثارة استعداد العاملين  :من املهم مساعدة العاملني على ان يدركوا احلاجة للتغيري مما سيزيد
من فرص تقبلهم للتغيري
 6ـ  1ـ  1العمل والتعاون مع االتحادات  :من الضروري موافقة ودعم االحتادات املهنية الحدا
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التغيري املطلوب (حسني حرمي  322 : 9013،ـ ) 322
 6ـ  2أساليب احداث التغيير التنظيمي :الختاذ القرارات املتعلقة بعملية التغيري ميكن استخدام أحد
أساليب احدا التغيري املتمثلة يف :
 6ـ  2ـ  1أسلوب االنفراد بالسلطة  :وتين االدارة العليا هي املسسؤول الوحيد على اصدار كل القرارات
املتعلقة بتخطيط وتنظيم عملية التغيري و حتديد دور املرؤوسني في  ،معتمدا بذلك على صربات الذاتية
أو االسرتراد باملعلومات والتقارير اليت ترد من املرؤوسني
 6ـ  2ـ  2أسلوب المشاركة  :ويعتمد هذا األسلوب على ارراك االدارة املرؤوسني ذوي الكفاءة
واألهلية يف قرارات احدا التغيري  ،حيث قد يقوم الرئيس بتشخيص ودراسة املشكلة واقرتا احللول
املمكنة اها  ،مث يطلب من املرؤوسني املشاركة يف اصتيار أفضل احللول  ،أو يقوم الرئيس باعطاء الفرصة
للمشاركة يف تشخيص ودراسة املشكلة والتوصل ال احلل األمثل
 6ـ  2ـ  3أسلوب التفاوض  :ويعين قيام الرئيس باعطاء املرؤوسني بعض الصالحيات يف حتديد معامل
التغيري ويتوقف اصتيار أفضل طريقة على عدة اعتبارات منها :
ـ السرعة املطلوبة للبدء يف احدا التغيري
ـ مدى الرغية يف احلصول على نتائج مباررة
ـ درجة مقاومة التغيري
ـ درجة االلتزام بالتغيري
ـ درجة االتقان واالبداع املطلوبة (أمحد ماهر ) 222 : 1222،
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وهناك من أرار اىل أن إدارة التغيير التنظيمي قد تستخدم أحد األسلوبني التاليني يف تيسيريها

لربامج التغيري التنظيمي ومها ( :فهد سعد الزهراين )

األسلوب الدفاعي :ويتمثل يف الغالب يف حماولة سد الثغرات وتقليل األضرار اليت يسببها التغيري ،و
تستخدم اإلدارة التقليدية اليت ال تسؤمن بضرورة التغيري ،أو ال متلك رجاعة اإلقدام علي  ،ألن ذلك يف
نظرها أفضل أسلوب لضمان بقاء املسؤسسة مع صسائر أقل.
األسلوب الهجومي:هذا األسلوب يتطلب من اإلدارة املبادرة الختاذ صطط وبرامج من جانبها إلحدا
التغيري أو تنظيم وضبط  ،أو اختاذ اإلجراءات الوقائية (اإلستباقية) ملنع التغري السليب املتوقع أو جتنب .
ويتمثل يف التنبسؤ بالتغيري وتوقع ما سيحد

مستقبال مع االستعداد واإلعداد للتعامل مع الظروف

اجلديدة ،وحماولة االستفادة من الفرص اليت تتيحها ،وجتنب التهديدات املتوقع حصول
 6ـ  3مراحل تنفيذ عملية التغيير التنظيمي  :يعتقد الكثري من املهتمني مبجال التغيري التنظيمي أن
النموذج الذي قدم "لوين " واملراحل اليت حددها تساعد كثريا على احدا التغيري بنجا واملتمثلة يف :
 6ـ  3ـ  1اذابة أو اسالة الجليد :وتتضمن هذه املرحلة زعزعة واستبعاد والعاء االجتاهات والقيم
والعادات واملمارسات والسلوكيات احلالية للفرد مبا يسمح باجياد رعور باحلاجة لشيء جديد  ،فقبل
تعلم أفكار واجتاهات وممارسات جديدة ينبغي أن ختتفي األفكار واالجتاهات واملمارسات احلالية ،
وهتدف هذه املرحلة اىل اجياد االستعداد والدافعية ىل الفرد للتغيري
 6ـ  3ـ  2التغيير  :يف هذه املرحلة يتعلم الفرد أفكارا و أساليب ومهارات ومعارف جديدة  ،حبيث
يسلك الفرد سلوكا جديدا  ،أي أن يتم يف هذه املرحلة تغيري وتعديل فعلي يف الواجبات أو املهام أو
التقنيات أو ااهيكل التنظيمي وكل هذا يقتضي تزويد العاملني مبعلومات ومعارف جديدة ،
ويشري" "scheinاىل أن يف هذه املرحلة تتضمن ارتباط العاملني باجلهات املبادرة للتغيري وتقمص دور
وسيط التغيري وأن يدجموا يف ذاهتم منافع التغيري (حسني حرمي  ، ) 322: 9013،وحيذر ""lewin
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من هذه املرحلة ملا يرتتب عنها ظهور مقاومة األفراد وعدم حتقيق ما هو مطلوب ( امساعيل حممد السيد
)349: 1222 ،
 6ـ  3ـ  3اعادة التجميد  :وهذا يعين أن ما يتم تعلم من أفكار ومهارات واجتاهات جديدة يتم دجم
يف املمارسات الفعلية  ،وهتدف هذه املرحلة اىل تثبيت التغيري واستقراره مبساعدة األفراد على دمج
االجتاهات واألفكار وأمناط السلوك اليت تعلموها يف أساليب وطرق عملهم املعتادة (حسني حرمي
 ، ) 322 : 9013،وما هو مالحظ أن التجميد يكسب التغيري صفة الثبات واجلمود والتوقف يف
حني على العكس فان التغيري مستمر ومتجدد  ،اذن املقصود هنا بالتجميد هو ترسيخ كل ريء جديد
أتى ب التغيري ( أمل مصطفى عصفور .) 92 : 9002،
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المحاضرة السابعة
 1ـ مقاومة التغيير التنظيمي
كثريا ما يواج التغيري عوائق اجتماعية ونفسية من األفراد لذلك البد لن يتم بطريقة سليمة ومدروسة
وفق لسرتاتيجية واضحة ومتدرجة  ،حيث يشكل العاملون يف تقبلهم وتأييدهم و تصرفهم ومساندهتم
جزءا هاما ضمن هذه االسرتاجتية
 1ـ  1مفهوم مقاومة التغيير التنظيمي :
يشري مفهوم مقاومة التغيري بأن ردود الفعل السلبية لألفراد حتاه التغريات اليت قد حتصل  ،أو اليت
حصلت بالفعل يف املنظمة العتقادهم بتأثريها السليب عليهم ( صضري كاضم محود )124 : 9009 ،
وهناك من يعرف مقاومة التغيري بأهنا جمرد االمتناع عن التغيري من صالل احملافظة على الوضع السائد ،
وقد تتجاوز اىل أكثر من ذلك وهو القيام بعمليات تتعارض مع عمليات وأهداف التغيري (عاصم
حممد األعرجي  ، ) 924 : 1224 ،وقد تكون هذه املقاومة علنية مباررة كتشكيل نقابات معارضة
 ،أو كاحجامهم عن العمل فهم يعارضون فكرة التغيري صراحة وذلك بابالغ ادارهتم بذلك وقد تكون
املقاومة غري مباررة أو غري ظاهرة أو صفية  ،وتكون بطرق عديدة كالتغيبات وصلق األعذار والتماطل يف
األداء الوظيفي وارتكاب األصطاء ( سعيد يس عمر  912 : 1222 ،ـ ) 912
كما ينظر ملقاومة التغيري على أهنا أمر متوقع وبناءا على ذلك على قادة التغيري االهتمام اها بالشكل
املطلوب والفعال للتعامل مهها ( جودت عزت عبد ااهادي )122: 9009 ،
وهناك من يشري ب إننا ال نقاوم األرياء الدصيلة واجلديدة على حياتنا بقدر ما نقاوم نتيجة هذه
التغيريات ،واليت تتمثل يف فقدان التحكم والسيطرة ويف احلقيقة ميكن القول بأن ميكن اعتبار مقولة
"مقاومة التغيري" مقولة مضللة ،فالناس ال يقاومون التغيري بقدر ما يقاومون نتائج السلبية وتأثريات  ،لن
ذلك الشعور باخلوف من الغموض الناجم عن فقدان ما هو مألوف ومعتاد"(طارق السويدان ؛
،9001ص.)33:
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لذ يواج العديد من املدراء التنفيذيني مشكلة اخلوف من فشل مبادرات التغري يف منظماهتم يف حتقيق
الغايات واألهداف املرجوة "فطبقا ملعظم التقديرات فإن ما نسبت  % 20-40 :من مبادرات التغيري يف
الشركات اليت حدثت يف الثمانينات والتسعينات يبني أن :ثلثي اجلهود اليت بذلت يف حماوالت لعادة
ااهيكلة للشركات ف شلت يف حتقيق النتائج اليت رمست لتحقيقها ،بينما أفاد ممارسو لعادة ااهندسة يف تلك
الشركات أن نسب النجا اليت حققوها بني ألف رركة ،كانت أقل من  %4ورمبا وصلت لىل حد
 (" %90د .طارق السويدان؛ ،9001ص)11:
ويشري " روجرز وشوميكر" اىل أن درجة تقبل ورفض األفراد للتغيري تتصل باجلوانب التالية :
األهمية النسبية  :وتعين ما يقدم التغيري املقرت من ميزات وصصائص
المالئمة  :أي مدى مناسبة التغيري للظروف الفعلية للفرد وقيم املسؤسسة اليت جيري فيها التغيري
البساطة  :وتعين مدى سهولة فهم أسباب التغيري املقرت وأهداف
االختبارية  :أي امكانية اصتبار التغيري و جتربت على نطاق حمدود  ،لتحسني مستوى التطبيق وبالتايل
زيادة فرص النجا عند التوسع يف تنفيذه
الملحوظية  :ويقص د بذلك مدى القدرة على ادراك النتائج احملتملة للتغيري ( حممد منري مرسي ،
) 32 : 1224
 1ـ  2أشكال مقاومة التغيير التنظيمي :ميكن أن تتخذ مقاومة التغيري أركاال وصورا عديدة تتوقف
على الفرد نفس ومدى ادراك ألمهية التغيري واملخاطرة و األضرار اليت قد يلحقها التغيري ب ومبصاحل
وحاجات  ،ومن األركال الشائعة يف مقاومة التغيري جند :
ـ التهجم على أي فكرة أو رأي جديد
ـ يلعب الفرد دور الصامت وال يتفوه بشيء
ـ يظهر الفرد أن منزعج وغري قادر على اختاذ قرار بشأن التغيري املقرت
ـ يصر الفرد على أن التغيري ليس عادال
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ـ يثري الفرد نتائج سلبية للمقرتحات املقدمة
ـ يقلل الفرد من احلاجة للتغيري
ـ يقرت الفرد حال سريعا ال يشكل ال يشكل يف حقيقة األمر أي تغيري (حسني حرمي 322 : 9013،
ـ ) 320
ـ عدم املباالت و البطء يف أداء العمل وكثرة الشكاوي والتغيب عن العمل
ـ الدفاع عن األوضاع القائمة والتقليل من رأن احلاجة اىل التغيري
ـ التعبري عن مشاعر االحباط والقلق والتذمر من أفكار التغيري
ـ النزاعات والتخريب (مدين عبد القادر عالقي  202 : 1223،ـ ) 202
ويرى البعض أن ليست كل أشكال وصور مقاومة التغيير التنظيمي سيئة قد تكون مفيدة يف بعض
احلاالت  ،حيث يذكر " "newstorm ,davisبعض الفوائد اليت قد تنتج عن مقاومة التغيري
نذكر منها :
ـ ميكن ملقاومة التغيري أن تشجع االدارة على تفحص مقرتحاهتا للتغيري بشكل متعمق
ـ مقاومة التغيري ميكن أن تساعد على اكتشاف بعض جماالت ومواطن الفشل والصعوبات اليت حيتمل أن
يسببها التغيري
ـ املقاومة تزود االدارة باملعلومات حول حدة ومشاعر األفراد  ،كما توفر متنفسا لألفراد للتعبري عن
مشاعرهم ( حسني حرمي ) 32 : 9013،
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المحاضرة الثامنة :
 1ـ  3األسباب الرئيسية لمقاومة التغيير التنظيمي  :من أهم األسباب الرئيسية اليت تدفع الفرد
ملقاومة التغيري التنظيمي مايلي :
ـ اخلوف من اجملهول
ـ احلاجة لألمن واالستقرار
ـ عدم وجود رعور باحلاجة للتغيري
ـ هتديد مصاحل ومزايا مكتسبة
ـ االفتقار للموارد
ـ اخلوف من الفشل
ـ فقدان املركز أو األمن الوظيفي
ـ ارتباك التقاليد الثقافية والعالقات االجتماعية (حسني حرمي  320 : 9013،ـ ) 321
ـ التغيري مضيعة للوقت و اجلهد و التكلفة
ـ فقدان مزايا مكتسبة  :فقدان السلطة وقوة التأثري أو موارد مايل ومادية وبشرية
ـ سوء فهم أهداف ونتائج التغيري التنظيمي
ـ اخلوف من العجز يف استخدام التجهيزات اجلديدة وتطوير املهارات الالزمة (مصطفى أمحد السيد
)401 : 9004،
ـ االعتقاد بعدم وجود حاجة فعلية اىل التغيري
ـ عدم الثقة يف اخلطة املعدة الحدا التغيري
ـ تأصر ظهور نتائج ملموسة الحدا التغيري ( عاصم حممد األعرجي )123 : 1224 ،
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ـ التنظيم غري الرمسي
ـ الشكوك يف نوايا االدارة ( حممد يوسف العطيات ) 112 : 9002 ،
ـ هتديد ملركز العمل
ـ هتديد مصاحل قائمة
ـ هتديد لعالقات السلطة القائمة
ـ اجلهل بأمهية التغيري (مصطفى عشوي ) 992 : 1229 ،
 1ـ  4الموقف السلوكي المصاحب لعملية التغيير التنظيمي :هناك العديد من النماذج اليت فسرت
التصرفات واملظاهر اليت مير اها الفرد صالل عملية التغيري نذكر منها :
 1ـ  4ـ  1األنموذج األول  :أربع مراحل للتغيير التنظيمي  :يف اطار هذا النموذج مير الفرد عرب أربع
مراحل أساسية للتغيري هي :
مرحلة االنكار  :ويف هذه املرحلة يالحظ العديد من التصرفات مثل االنسحاب والتهرب من املسسؤولية
وااللتزام بأداء العمل بالطرق التقليدية املعتادة والدفاع عن االجراءات القدمية ورفض التغيري
مرحلة المقاومة  :يالحظ يف هذه املرحلة مظاهر الغضب واللوم والقلق والصراعات واالحباط والتهرب
من املسسؤولية
مرحلة االستكشاف  :تتم يف هذه املرحلة ظهور مظاهر االرتباك واخلوف وكثرة األفكار اجلديدة وزيادة
األعمال املطلوبة وعدم القدرة على الرتكيز واخنفاض مستوى القدرة على العمل والتضارب يف املسسؤوليات
مرحلة االلتزام  :يالحظ يف هذه املرحلة العديد من التصرفات مثل بناء فريق العمل وحتديد األهداف
والرضا عن العمل ووضو الرؤية والتعاون والتنسيق والتحديات اجلديدة (دانا جاينس روبنسون وجيمس
روبنسون .) 20 : 9002،
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 1ـ  4ـ  2األنموذج الثاني  :سبع مراحل للتغيير التنظيمي
يعتمد هذا األسلوب على حمورين أساسيني  ،يشري احملور األول اىل عرض اطار عام لتطور احلاجة اىل
االحرتام أثناء عملية التغيري  ،أما احملور الثاين فيعرض الوقت املستغرق يف عملية التغيري ،وتشري هذه
املراحل اىل :
مرحلة التخدير  :تتسم هذه املرحلة بالصدمة والتخدير التام لكافة املشاعر ،حيث يشعر األفراد بعدم
قدرهتم على التصرف كرد فعل تلقائي للتغيري
مرحلة االنكار  :تتسم هذه املرحلة بالتقليل من أمهية التغيري وقد يسؤدى األمر اىل انكار األفراد لوجود
هذا التغيري وعدم اهتمامهم مبعرفة تفاصيل
مرحلة الضعف  :يصبح التغيري يف هذه املرحلة حقيقة واضحة ومبجرد ادراك األفراد بأن األمور ستتغري
تنتااهم مشاعر الغموض وعدم التأكد والغضب وعدم القدرة على السيطرة على انفعاالهتم
مرحلة القبول  :يف هذه املرحلة يصبح األفراد أكثر وعيا بالتغيري حيث تزداد درجة قبواهم للتغيري
مرحلة االختبار  :يصبح األفراد يف هذه املرحلة أكثر نشاطا فيحاولون جتربة التغيري واملوقف اجلديد ،
وقد تظهر أيضا بعض األفكار االبداعية املتميزة
مرحلة البحث عن معاني التغيير  :يف هذه املرحلة حيتاج األفراد اىل اجياد معىن جديد حيافظ على
استمرارهم يف عملية التغيري
االندماج  :تتم يف هذه املرحلة تقبل التغيري واستيعاب معناه احلقيقي (دانا جاينس روبنسون وجيمس
روبنسون  29 : 9002،ـ ) 22
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المحاضرة التاسعة :
 1ـ  8استراتجيات التعامل مع مقاومة التغيير التنظيمي  :للحد من مقاومة التغيري والتقليل منها
يتطلب من قائد التغيري اتباع بعض االجراءات االسرتاجتيات من أبرزها جند :
 1ـ  8ـ  1استخدام الحوافز االقتصادية  :ملواجهة مقاومة التغيري وجعل األفراد داصل املسؤسسة يقبلون
فعلى ا ادارة استخدام نظام احلوافز سواء كزيادة يف األجور وتقدمي مكافأت  ،أو معنوية وذلك بتحسني
الوظيفة كالرتقية ( حممود حسن حسين ) 304 : 9002،
 1ـ  8ـ  2البراعة القيادية  :و تنطلق من مدى براعة القائد التغيري يف طر أفكاره الناجتة من توقعات
ملستقبل املسؤسسة ( السيد عليوة )30 : 9002 ،
 1ـ  8ـ  3استراتيجية االقناع  :وتقوم على استخدام العقالنية واملنطق القناع األفراد بضرورة التغيري
بتقدمي كافة املعلومات الدالة على رفض الواقع احلايل (منري زيد عبوي ) 39: 9002 ،
 1ـ  8ـ  4استراتيجية التشارك في القوة  :تستخدم هذه االسرتاجتية مشاركة مجيع أفراد املسؤسسة يف
حتديد األهداف والبدائل املمكنة لتحقيق التغيري وفقا ملا هو متا للمسؤسسة من املوارد و االمكانيات
اليت على أساسها يتم اكتشاف اجملاالت اليت تستدعي احدا التغيري ( صضري كاضم حممود 9010،
)942:
 1ـ  8ـ  5استراتيجية القوة والصد  :وتقوم هذه االسرتاتيجية على استخدام السلطة واألساليب
الرتغيبية الحدا التغيري من صالل ارغام األفراد على التنفيذ حتت التهديد بالعقاب أو استغالل
طموحاهتم ونقاط ضعفهم بتلبية رغباهتم عن طريق التحفيز (حسن ابراهيم بلوط )349: 9004 ،
 1ـ  8ـ  6استراتجية االتصال  :تتم من صالل االتصال بالعمال ملساعدهتم على التعرف على برامج
التغيري  ،وتستخدم هذه االسرتاجتية يف حالة قلة املعلومات وغموضها عن التغيري التنظيمي من صالل
استخدام االتصال الشخصي واالجتماعات الدورية  ....اخل
 1ـ  8ـ  1استراتجية ادارة الضغوط  :و يف هذه االسرتاجتية تقوم املسؤسسة باالهتمام بتلك التغيريات
اجلسمية والنفسية اليت حتد للفرد أثناء مواجهت للتغيري التنظيمي املقرت
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 1ـ  8ـ  8استراتجية التفاوض  :وتستخدم هذه االسرتاجتية التحفيز لألفراد احملتمل قيامهم باملقاومة ،
واجراء بعض املساومات و املزايا مقابل احلصول على تعهد بعدم مواجهة التغيري التنظيمي
 1ـ  8ـ  1استراتجية االكراه  :تتضمن هذه االسرتاجتية استخدام القوة أو السلطة الجبار العاملني
على قبول التغيري التنظيمي كالتهديد بالفصل أو احلرمان من الرتقية أو تقيني سيئ لألفراد (حلسن هدار ،
)23 : 9002
باالضافة اىل االسرتاجتيات السالفة الذكر هناك بعض األساليب اليت ميكن اتباعها للتغلب على مقاومة
التغيري منها :
ـ اصضاع األفراد اىل سلسلة من الربامج التثقيفية والتدريبية حول طبيعة وأهداف عملية التغيري
ـ االهتمام مبقرتحات وأراء األفراد وعدم امهااها
ـ هتيئة بيئة العمل املناسبة لقبول التغيري املقرت
ـ احلرص على عدم تأثر عملية التغيري باألراء أو األهداف الشخصية (حامد بن ماحل الشمري 9002،
 133:ـ ) 132
وهناك عدة قواعد جيب أن تسؤصذ من قبل قائد التغيري بعني االعتبار حىت حتظى فكرة التغيري بقبول
وتفاعل األفراد وهي :
أن األفراد ال يتجاوبون مع التغيري مامل يكن لديهم دافع مشرتك للتغيري
أن األفراد ال يتجاوبون مع التغيري مامل يكونوا رركاء يف قرار التغيري
أن األفراد ال يتجاوبون مع التغيري مامل يكن قادهتم مناذج حية للتغيري وجادين بشأن
أن األفراد ال يتجاوبون مع التغيري مامل مين لديهم صورة واضحة عما سيكن علي التغيري بالنسبة اهم
رخصيا
أن األفراد ال يتجاوبون مع التغيري مامل يتلقوا دعما اداريا لذلك التغيري (اليزابيث بيرتسون : 1293 ،
) 30
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المحاضرة العاشرة :
 8ـ قيادة التغيير التنظيمي:
يف ضوء ما تشهده املسؤسسات احل ديثة من تغريات متسارعة من حيث النوع والكم الذي امتد اىل مجيع
األنشطة واجملاالت سواء اقتصادية  ،سياسية  ،اجتماعية  ،ثقافية  ،هذا كل يضع حتديات و متطلبات
كبرية أمام مديري هذه املسؤسسات  ،لذا أصبحت عملية التغيري من أهم املهام اليت يقوم اها املدير يف
العصر احلديث  ،وهذا ما أكده قول "كريس أرجريس " بأن املديرين املبدعني اللذين يتوقعون التغيري هم
األمل الوحيد ملواجهة املستقبل الديناميكي بنجا ( حسني حرمي )321 : 9013 ،
 8ـ  1تعريف قيادة التغيير التنظيمي:
لقد وردت عدة تعريفات للقيادة ،حيث عرفها " البدري" بأهنا السلوك الذي يقوم ب الفرد حني يوج
نشاط مجاعة حنو هدف مشرتك ( طارق عبد احلميد البدري  )104 : 9001 ،باالضافة اىل أهنا
القدرة على جعل األفراد يقدمون أفضل ما لديهم لتحقيق األهداف املنشودة عن رغبة أكيدة وبأفضل
مستوى ( السيد سالمة اخلميسي  ، ) 20 : 9009 ،وتعين القدرة على التأثري يف سلوك األفراد
وحتديد االجتاهات األهداف ودفع العمال الحدا

التغيري االجيايب وحتقيق الفعالية (عبد الوهاب

سويسي ، ) 24: 9002،ويشري "عبد الكريم درويش وليلى تكال" بأن القيادة هي القدرة اليت يسؤثر
اها القائد على مرؤوسي ليوجههم بطريقة يتسىن كسب طاعاهتم واحرتامهم ووالئهم وصلق التعاون بينهم
يف سبيل حتقيق هدف بذات ( جودة عزت عبد ااهادي  120 : 9000،ـ )121
أما قيادة التغيير فتعرب عن كيفية استخدام أفضل الطرق اقتصادا وفعالية الحدا التغيري وعلى مراحل
حدوث  ،بقصد صدمة األهداف املنشودة ( سعيد يس عامر  ، )41 : 1221 ،وتعين سعي قائد
التغيري اىل االرتقاء مبستوى مرؤوسي من أجل االجناز والتطوير الذايت والعمل على تنمية وتطوير
اجلماعات واملنظمة ككل (سيد ااهواري )31 : 1222 ،
وبذلك تكون وظيفة قائد التغيري التنظيمي هي تغيري األوضاع اخلالية من صالل اقناع األفراد باحلاجة
اىل التغيري من صالل صياغة رؤية مستقبلية عن واقع أفضل  ،ولذا فال بد من اصتيار منوذج للتغيري
ومساره  ،ووضع اسرتاجتية تنافسية متكاملة األبعاد ( بالل صلف السكارنة ) 340 : 9001،
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 8ـ 2عناصر قيادة التغيير التنظيمي  :تتضمن قياة التغيري التنظيمي كعملية العناصر التايل :
 8ـ  2ـ  1التأثير الكاريزماتي ( الجاذبية القيادية ) :وتتم من صالل األصذ بعني االعتبار حاجات
األصرين وايثارها على احلاجات الفردية  ،وعلى قادة التغيري أن يكونوا على استعداد للتضحية
باملكاسب الشخصية لصاحل املسؤسسة واألصرين  ،ومشاركة املخاطر اليت تتعرض اها املسؤسسة والعاملني
 8ـ  2ـ  2االلهام أو التحفيز الملهم  :ويتم عن طريق تصرف القادة بطريقة تعمل على حتفيز وااهام
املرؤوسني واضهار احلماس وتغليب رو اجلماعة وجعلها تركز وتفكر يف حاالت مستقبلية جذابة
 8ـ  2ـ  3التشجيع االبداعي  :من صالل تصرف القادة بطريقة جتعلهم حيركون جهود أتباعهم لكي
يكونوا جمددين ومبتكرين  ،وذلك بزيادة وعي التابعني حبجم التحديات وتشجيعهم على تبين وصلق
طرق جديدة حلل املشاكل
 8ـ 2ـ  4االهتمام الفردي أو مراعاة مشاعر األفراد  :وهنا يعطي القائد اهتماما صاصا حباجات كل
فرد لتطويره واالرتقاء مبستوى أدائ ومنوه فيعمل كمدرب وناصح وصالق لفرص جديدة لتعلمهم ( حممد
بزيع حامد  10 : 9002،ـ) 19
 8ـ  3خصائص قائد التغيير  :حىت يستطيع قائد التغيري ادارة التغيري ملسؤسسة ما حنو األفضل جيب أن
يتميز باخلصائص التالية :
ـ صلق رؤية ورسالة للمسؤسسة
ـ التمتع بالثقة ذاتية عالية
ـ متتع بوعي صال من الصراعات الداصلية
ـ حضور واضح ونشاط بدين
ـ التعامل مع الغموض واملواقف املعقدة
ـ الوصول اىل املرؤوسني لتحقيق انتاجية عالية تفوق األهداف املتوقعة
ـ حمب للمخاطر وغري حمب لالستقرار الذي اليسؤدي اىل التطوير (مشهور بن ناصر العمري : 9002 ،
)33
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المحاضرة الحادي عشر :
 8ـ  4المهارات الالزمة لقيادة التغيير التنظيمي :
ان جنا التغيري يف حتقيق أهداف مرهون بامتالك قائد التغيري ملهارات أساسية لقيادة التغيري واليت
تساعده على اصتيار االسرتاجتية املالئمة لتنفيذ التغيري وتصنف هذه املهارات اىل :
 8ـ  4ـ  1المهارات الفنية  :وتتضمن جمموعة املهارات املتعلقة بفهم جوانب العمل االداري و كل ما
يتعلق بالعمل كالقدرة على حتمل املسسؤولية  ،الفهم العميق والشامل لألمور  ،االميان بااهدف وامكانية
حتقيق ( حممد براق وعمر حوتية ) 1: 9002 ،
 8ـ  4ـ  2المهارات االنسانية  :تتعلق بقدرة القائد على تفهم حاجات ودوافع العمال ومقدرت على
ارباعها واليت تلعب دورا مهما يف حتديد مدى رضا الفرد لعمل (حممد براق وعمر حوتية )2 :9002،
،وتسؤدي هذه القدرة على معرفة حاجات العمال اىل فهم املثريات والسلوك الصحيح الذي يسؤدي اىل
التعامل معها ومن مسات املهارات االنسانية :االستقامة  ،تكامل الشخصية  ،األمانة واالصالص القدرة
على التواصل
 8ـ  4ـ  3المهارات الفكرية  :وتشمل مهارات التحليل والتشخيص وحل املشكالت واختاذ القرارات
واالبداع واالبتكار ،فالقائد الفعال هو الذي يعي أسس ومبادئ التغيري من صالل امتالك التصور
الفكري والعملي الالزم للتعامل مع ( سعد عبد اهلل بردي الزهراين ) 2: 1224 ،
 8ـ  4ـ  4المهارات التنظيمية  :وتتضمن معرفة نظريات التنظيم والتطوير التنظيمي واالستعانة اها
لتفسري الظواهر االدارية و التنيسؤ باالحتياجات املستقبلية ( حممد الطعامنة وعبد العزيز خميمر 9002 ،
) 21 :
 8ـ  4ـ  5المهارات االدراكية  :وتعين فهم القائد للتنظيم الذي يقوده وادراك للرتابط بني أجزائ
ونشاطات  ،وأثر التغري الذي قد حيد

يف أي جزء من على بقية أجزائ ومكونات ( تيسري الدويك

وأصرون ) 32: 9001 ،
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 8ـ  4ـ  6المهارات الذاتية  :وتشمل بعض السمات والقدرات الالزمة يف بناء رخصية األفراد
مثل:
ـ السمات الشخصية وتتمثل يف القوة البدنية والعصبية والقدرة على التحمل والنشاط واحليوية
ـ القدرات العقلية و تتمثل يف االستعداد الفكري والعادات الذهنية
ـ املبادأة ومتكن القائد من اختاذ قرارات صائبة والقرة على التنفيذ
ـ ضبط النفس وتعين القدرة على ضبط احلساسية وقابلية االنفعال والقدرة على ادارة النفس وااهدوء
والسيطرة على النفس ( سعيد جاسم العبيدي  122 ،ـ ) 122
ـ املرونة املعنوية  :تتضمن الدافعية والقدرة على العمل لساعات طويلة والقدرة على العمل حتىت ضغط
ـ االستجابة ااهادفة لألحدا  :تتضمن الثقة واجلرأة على اختاذ اجراءات هادفة
االبتكارية  :تتضمن اهتمامات متنوعة وواسعة مع تنوع املعارف والتفكري الكامن ( ابراهيم عباس
الزهريي  111 : 9002 ،ـ ) 119
باالضافة مما سبق طرح جند أن قيادة التغيري تقوم على مظاهر ذات أصول راسخة مثل األمانة
واالستقامة الشخصية  ،ووضع االعتبار للقيم االجتماعية واملهنية وااللتزام احلقيقي اها واحرتام الفرد
والتفاعل مع األصرين  ،فقائد التغيري جيب أن ميلك  :الرؤية  ،اجلاذبية  ،القدوة  ،التمكني  ،التحفيز
(قاسم ضرار )922 : 1224 ،
 8ـ  4ـ  1المهارات االجتماعية  :تتضمن احلزم مع العدل واالستماع لألصرين والقيادة والتوجي
وحسن التعامل مع الصراعات وحسن مواجهة املواقف احلرجة وادارة اللجان واالجتماعات والعالقات
مع الزمالء واحلماس واالصالص وكسب ثقة األصرين واالصالص يف العمل ( وهيب مسعان : 1224 ،
 )24و يشجع التصرفات االجيابية من املعلمني واملرتبطة باألهداف و أن يكون ل مهارات اجتماعية
واتصالية ومهارة االضغاء واالستماع و االملام بنظريات التحفيز والقيادة ( أمحد القرعان وابراهيم حراحشة
 991: 9002 ،ـ ) 993
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 8ـ  5متطلبات بناء مهارات قادة التغيير التنظيمي :
لبناء مهارات قادة التغيري التنظيمي جيب حتقيق العديد من املتطلبات حىت يستطيع القائد القيام مبا هو
متوقع من وهي كما يلي :
ـ الوعي الذايت والقدرة على ادارة الذات
ـ الرؤية املستقبلية املتمركزة حول مستقبل املسؤسسة
ـ التعامل مع األصرين من صالل فهم ديناميكية اجلماعة
ـ توفري مهارة االتصال وتطوير أساليب االتصال مبا خيدم املسؤسسة
ـ تدريب وحتفيز العاملني للمسامهة يف حتقيق النمو والتقدم للمسؤسسة
ـ تطوير القدرة على التعلم التنظيمي والتطوير الذايت عند العاملني
ـ القدرة على استيعاب التحوالت املستقبلية
ـ القدرة على املسائلة واالبتكار واالبداع
ـ القدرة على مواجهة املواقف املتغرية واحدا التطوير االداري
ـ القدرة على اختاذ القرارات املوضوعية يف بيئة متغرية
ـ القدرة على تنفيذ القرارات بفاعلية وجودة عالية
ـ القدرة على املتابعة والتقييم الذايت للفرد واجلماعة واملسؤسسة
ـ القدرة على وضع رؤية ورسالة اسرتاجتية للسؤسسة وااللتزام اها ( سامل القحطاين ) 134 : 9001،
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المحاضرة الثانية عشر :
 8ـ  6وظائف قائد التغيير التنظيمي  :حدد "رينسميث  " 1113وظائف قائد التغيري يف :
 8ـ  6ـ  1ادارة التنافس  :أ ي ادارة العمليات املتعلقة بأنشطة املسؤسسة جتميع املعلومات وتنمية
القدرة على استخدام تيك املعلومات لزيادة امليزة النتافسية
 8ـ 6ـ 2ادارة التعقيد  :وتعين قيام القائد بالتعامل مع كثرة التغريات دفعة واحدة بغض النظر عن درجة
التغري والغموض واصتالف األهداف
 8ـ  6ـ  3تكييف املسؤسسة مع التوج العاملي  :ولتحقيق ذلك على قائد التغيري وضع رؤية مستقبلية
ذات رسالة تعكس التوج العلمي  ،وتغيري بعض القيم والسلوكيات لتتالئم مع التوج العاملي
 8ـ  6ـ 4ادارة الفرق العاملية  :عن طريق تشكيل فرق متثل مجيع التخصصات واملستويات قادرة على
حتقيق التواصل العلمي املطلوب
 8ـ  6ـ  5ادارة المفاجأت وعدم التأكد  :من صالل تطوير قناعتها الفكرية واستعدداهتا العقلية
والسلوكية ملواجهة املفاجأت والتغريات املستمرة
 8ـ  6ـ  6ادارة التعليم والتدريب المستمر  :من صالل اجياد نظم تعليمة وتكوينية متطورة باستمرار
يف املسؤسسة (رسامل القحطاين ) 139: 9001 ،
 8ـ  1أدوار المدير في عملية التغيير التنظيمي :يقوم مدير أو قائد التغيري بعدة أدوار أثناء سريورة
عملية التغيري أمهها :
 8ـ  1ـ  1دور المدير المبادر  :جيب على املدير تكوين رؤية مستقبلية واضحة باالضافة اىل وضع
صطة عمل
 8ـ  1ـ  2دور المدير المتصل  :جيب على املدير االتصال باألصرين واقناعهم بأفكاره
 8ـ  1ـ  3دور المدير القدوة  :حيث جيب على املدير أن يكون قدوة لألصرين يف تصرفات وتفكريه مبا
يسؤكد اهم امكانية التغيري (دانا جاينس روبنسون وجيمس روبنسون ) 93 : 9002،
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وادارة التغيير التنظيمي تفرض على المدير مايلي :
ـ تقييم مدى استعداد املسؤسسة للتغيري
ـ تقييم قدرات وامكانيات الشخصية كقائد للتغيري
ـ تكوين وبناء رؤية مستقبلية راملة وواضحة
ـ التعامل مع مصادر مقاومة التغيري
ـ تكوين فريق تطبيق التغيري
ـ التأكد من االلتزام بالتغيري
ـ االنصات لألصرين واالتصال اهم
ـ التعامل مع ضغوط التغيري (دانا جاينس روبنسون وجيمس روبنسون ) 91 : 9002،
ـ حتديد احلاجة اىل التغيري
ـ التعريف مبشروع التغيري لدى كافة األطراف املعنية بالتغيري
ـ ضمان تنفيذ برنامج التغيري املطلوب املخطط ل
ـ املتابعة والرقابة على كافة مراحل عملية التغيري لتقييم النتائج املتوصل اليها
ـ االغالن عن النتائج احملققة والفروقات مع ما هو متوقع الدراك مدى جنا أو فشل التغيري املطلوب
(عالء حممد سيد قنديل ) 122: 9010،

34

محاضرات في تسيير التغيير في المؤسسة

المحاضرة الثالثة عشر :
 1ـ المعوقات التي تواجه نجاح برامج التغيير التنظيمي
يف كثري من املسؤسسات تفشل جهود التغيري التنظيمي يف حتقيق النتائج املستهدفة ،والسبب أن هذه
املسؤسسات قد تواج حمموعة معيقات عندما تطبق التغيري منها :
ـ الرضا املبالغ في عن الوضع احلايل للمسؤسسة
ـ االفتقار لوجود رؤية واضحة أو ضعف القدرة على توصيلها
ـ عدم وصول التغيري لىل جذور ثقافة املسؤسسة
ـ مقاومة بعض العاملني للتغيري التنظيمي ومعارضتهم ل بسبب ارتياحهم للمألوف ،واخلوف من اجملهول
أو من فقدان املصاحل املكتسبة واملرتبطة بالوضع القائم ،أو سوء فهمهم لآلثار املرتقبة للتغيري التنظيمي
 13ـ عوامل نجاح برامج التغيير التنظيمي  :لنجا برامج التغيري التنظيمي يف املسؤسسات جيب توفر
جمموعة عوامل أمهها :
ـ دعم وتأييد القادة االداريني جلهود التغيري مما يضمن ل االستمرارية وحتقيق النتائج املرجوة
ـ توافر املناخ العام الذي يتقبل التغيري وال يعارض
ـ ارراك األفراد واجلماعات املستهدفة بالتغيري يف رسم معلم التغيري وتنفيذه
ـ رر وتوضيح دوافع وأسباب التغيري التنظيمي لألفراد املستهدفني للتغيري
ـ توضيح الفوائد املادية واملعنوية اليت سترتتب على عملية التغيري التنظيمي لألفراد
ـ عدم اغفال دور التنظيمات غري الرمسية ملا اها من تأثري على التغيري
ـ معرفة مصادر التغيري التنظيمي وتشخيص مشاكل التغيري التنظيمي بأسلوب علمي
ـ تشخيص عوامل مقاومة التغيري والبحث عن أليات مواجهتها
ـ توفري مستلزمات التغيري من موارد مادية  ،بشرية  ،فنية  ...اخل ( زيد منري عبوي  24 : 9002،ـ
)22
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خالصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة :
مما سبق طرح سالفا ميكن القول أن التغيري التنظيمي يعد املفتا األساسي لنجا املسؤسسات
وتعزيز مكانتها التنافسية يف ظل احلركية املستمرة اليت يشهدها العامل  ،حيث حتتاج املسؤسسات بني احلني
واخآصر لىل لجراء بعض التغيريات يف أعمااها التنظيمية أو اإلجرائية أو التقنية ويف كيفية أداء تلك
األعمال  ..وهنا يربز دور القائد اإلداري يف التعامل مع التغيري ولدارت بطريقة سليمة حىت حيقق ااهدف
من متجنبا اخآثار السلبية على املنظمة أو العاملني فيها ليحقق التغيري التنظيمي النتائج املرغوب ،
الفعالة  ،حيث يشكل
ومفتا النجا إلدارة التغيري ال يكمن فقط يف القائد مبساندة آليات التغيري ّ
العاملون يف تقبلهم وتأييدهم و تصرفهم ومساندهتم جزءا هاما لنجا التغيري التنظيمي
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قائمة المراجع :
 .1أمحد ماهر( ، )1222السلوك التنظيمي ،مدخل بناء المهارات  ،مركز التنمية للنشر  ،ط، 2
االسكندرية  ،مصر
 .9أمل مصطفى عصفور ( ، )9002قيم ومعتقدات األفراد وأثرها على التطوير التنظيمي  ،املنظمة
العربية للتنمية االدارية
 .3أمينة فهمي فاروق ( ، )9002المدخل المنظومي و ادارة التغيير  ،جملة مستقبل الرتبية العربية
10،
 ، )34( .2املكتب اجلامعي احلديث  ،االسكندرية  ،مصر
 .4امساعيل حممد السيد ( ،) 1222االدارة االستراتجية  ،املكتب العريب احلديث
 .2السيد سالمة اخلميسي ( ، )9009قراءات في االدارة المدرسية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
 ،االسكندرية  ،مصر
 .2السيد عليوة ( ، )9002التغيير أساسيات واستراتجيات ،دار وائل  ،األردن
 .2اليزابيث بيرتسون ( ،) 1293لماذا ال يحدث التغيير ؟ وكيف نتأكد من حدوثه؟  ،مقالة نشرت
بالعدد الرابع  ،ترمجة فايز حممد أبو زيد من اصدار ترمجات يف القيادة الرتبوية واالرراف الرتبوي
، .2االدارة العامة للرتبية والتعليم بالعاصمة املقدسة
.10

ابراهيم عباس الزهريي ( ، ) 9002االدارة المدرسية والصفية  ،منظومة الجودة الشاملة ،

.11

أمحد القرعان وابراهيم حممد على حراررة ( ،)9002االدارة المدرسية الحديثة  ،دار االسراء

ط ، 1دار القمر العريب  ،القاهرة
 ،عمان األردن
.19

بالل صلف السكارنة (  ، )9010القيادة االدارية الفعالة  ،ط ، 1دار امليسر للطباعة

.13

تيسري الدويك وأصرون (  ، ) 9001أسس االدارة التربوية و المدرسية واالشراف التربوي

والنشر ،األردن

 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،عمان

32

محاضرات في تسيير التغيير في المؤسسة

.12

مجال بن زروق ( ، ) 9010التغيير التنظيمي داخل المنشأة ومدى مساهمة النسق

االتصالي في انجاحه  ،جملة جامعة دمشق  ،م ، 92سوريا
.14

جودت عزت عبد ااهادي ( ، )9009االشراف التربوي مفاهيمه وأساليبه  ،الدار العلمية

الدولية للنشر و،التوزيع  ،عمان
.12

حامد بن ماحل الشمري ( ، )9002ادارة الجودة الشاملة  ،صناعة النجاح في سباق

التحديات  ،ط ، 9الرياض
.12

حسني حرمي ( ، )9013السلوك التنظيمي  ،ط ، 9دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،

األردن
.12

حسن حممد أمحد حممد خمتار ( ، ) 9012ادارة التغيير التنظيمي المصادر واالستراتجيات

.12

حسن ابراهيم بلوط ( ، )9004المبادئ واالتجاهات الحديثة في ادارة المؤسسات ،دار

.90

صضري كاضم محود ( ، )9010منظمة المعرفة  ،دار صفاء للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ط

.91

صضري كاضم محود ( ،) 9009السلوك التنظيمي  ،دار صفاء للنشر والتوزيع  ،عمان

.99

دانا جاينس روبنسون وجيمس روبنسون (  ، ) 9002التغيير ـ أدوات تحويل األفكار الى

 ،الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات ،ط ، 3القاهرة  ،مصر
النهضة العربية  ،بريوت  ،لبنان ،ط1

نتائج ـ
.93

 ،مركز اخلربات املهنية لالدارة ـ مبيك ـ القاهرة

.92

رضا السيد ( ، )9002قياس وتطوير أداء المؤسسات العربية  ،الواليات العريب املتحدة

للتسويق
.94

والتوريدات  ،القاهرة  ،مصر  ،ط1

.92

زاهر عبد الرمحان عاطف ( ، )9002هندرة المنظمات  ،الهيكل التنظيمي للمنظمة  ،دار

الراية للنشر والتوزيع ،عمان  ،األردن
.92

زكريا الدوري وأصرون ( ، )9010وظائف وعمليات منظمات األعمال  ،دار اليازوردي

للنشر والتوزيع ،عمان  ،األردن
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.92

سعيد يس عامر ( ، )1221استراتجيات ادارة التغيير وأهميتها  ،منشورات املسؤمتر السنوي

األول حول "اسرتاجتيات التغيري وتطوير املنظمات "  ،مركز وايد سريفس لالستشارات والتطوير االداري ،
القاهرة
.92

سعيد يس عامر ( ، ) 1222استراتحيات التغيير  ،مركز وايد سريفيس لالستثمارات

والتطوير االداري
.30

سعد عبد اهلل بردي الزهراين ( ، )1224نماذج واستراتجيات تخطيط التغيير وادارته في

مؤسسات التعليم العالي  ،مركز البحو الرتبوية والنفسية  ،جامعة أم القرى  ،مكة املكرمة
.31

سعيد ياسني عامر ( ، )9001االدارة وتحديات التغيير ،االرادة للطباعة ،القاهرة  ،مصر

.39

سامل القحطاين ( ،) 9001القيادة اإلدارية  ،ط  ، 1العبيكان للنشر  ،الرياض

.33

سيد حممد جاد الرب ( )9004السلوك التنظيمي ،موضوعات وتراجم وبحوث ادارية

متقدمة  ،مطبعة العشري  ،مجهورية مصر العربية
.32

سيد سامل عرفة ( ، )9019اتجاهات حديثة في ادارة التغيير  ،دار الراية للنشر والتوزيع ،

.34

عمان  ،األردن

.32

سعيد جاسم العبيدي و مروان عبد اجمليد ابراهيم  ،االشراف التربوي  ،ط ، 1دار الثقافة

للنشر والتوزيع
.32

سيد ااهواري ( ، ) 1222القائد التحويلي للعبور بمنظمات القرن العشرين  ،مكتبة عني

مشس  ،مصر
.32

طارق عبد احلميد البدري (، )9009أساسيات االدارة التعليمية ومفاهيمها ،دار الفكر

للطباعة والنشر والتوزيع  ،عمان
.32

طارق السويدان ( ، ) 9001منهجية التغيير في المنظمات  ،ط ، 1دار بن حزم  ،األردن

.20

عاصم حممد األعرجي ( ، )1224دراسات معاصرة في التطوير االداري  ،منظور تطبيقي ،

دار الفكر للنشر والتوزيع  ،عمان
.21

عبد الرمحان ادريس ثابت ومجال حممد مرسي ( ، )9003االدارة االستراتجية  ( ،مفاهيم

ونماذج تطبيقية )  ،الدار اجلامعية للنشر والتوزيع  ،مصر
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.29

عبد الوهاب سويسي ( ، )9002المنظمة  ،المتغيرات  ،األبعاد  ،التصميم  ،دار النجا

للكتاب للنشر والتوزيع  ،اجلزائر
.23

عالء حممد سيد قنديل ( ، )9010القيادة االدارية وقيادة االبتكار  ،دار الفكر للنشر و

التوزيع  ،عمان  ،األردن
.22

عبد الرمحان توفيق (  ، ) 9002أساليب احداث التغيير  ،ط ، 3مركز اخلربات املهنية

لالدارة  ،اجليزة  ،مصر
.24

فيفر ايزابيل ودنالب جني  ،ترمجة حممد عيد ديراين ( ، )9001االشراف التربوي على

المعلمين دليل لتحسين التدريس  ،روائع جمدالوي ،ط ، 3عمان
.22

حلسن هدار (  ، )9002دور الثقافة التنظيمية في ادارة التغيير التنظيمي في المؤسسة

االقتصادية الجزائرية  ،رسالة نيل درجة املاجستري يف ختصص ادارة األعمال  ،جامعة سطيف ، 1
اجلزائر
.22

فريد النجار ( ، )9002التغيير والقادة والتنمية التنظيمية  ،الدار اجلامعية  ،االسكندرية ،

مصر
.22

فهد سعد الزهراين ،قيادة التغيير في المؤسسات التربوية

.22

قاسم ضرار ( ، )1224تنمية المهارات االشرافية على المستوى التنفيذي  ،ط، 1

الرياض
.40

مدين عبد القادر عالقي ( ، )1223ادارة الموارد البشرية  ،المنهج الحديث في ادارة

األفراد  ،مكتبة دار زهران  ،جدة
.41

حممد قاسم القريويت ( ، )9000نظرية المنظمة والتنظيم  ،دار وائل للطباعة والنشر  ،عمان

.49

ماهر أمحد ( ، )9004االدارة ( المبادئ والمهارات)  ،رركة اجلالل للطباعة

.43

حممد يوسف العطيات (  ، )9002ادارة التغيير والتحديات العصرية للمدير  ،رؤية

معاصرة لمدير القرن الحادي والعشرين ،أطروحة دكتوراه منشورة  ،دار احلامد للنشر والتوزيع  ،عمان
 ،األردن
.42

حممود حسن حسين (، ) 9002ادارة أنشطة االبتكار والتغيير  ،دليل انتقادي للمنظمات

السعودية  ،دار املريخ للنشر
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.44

حممد الطعامنة وعبد العزيز خميمر (  ، )9002االتجاهات الحديثة في ادارة المستشفيات

 ،املنظمة العربية للتنمية االدارية  ،القاهرة  ،مصر
.42

حممد براق وعمر حوتية ( ، )9002القيادة وادارة التغيير بالمؤسسات االقتصادية  ،ورقة

عمل مقدمة يف املنتدى الوطين الثاين للمسؤسسات  ،تسيري التغيري يف املسؤسسة االقتصادية  ،جامعة باجي
خمطار ،عنابة  ،اجلزائر  30 ،نوفمرب ـ  1ديسمرب
.42

حممد منري مرسي ( ،) 1224التجديد التربوي ومعوقاته وبعض نماذجه  ،حولية كلية الرتبية

،جامعة قطر
.42

حممد قاسم القريويت ( ، )9002نظرية المنظمة والتنظيم  ،دار وائل للنشر والتوزيع  ،عمان ،

األردن
.42

حممود سليمان العميان ( ، )9004السلوك التنظيمي في منظمات األعمال  ،دار وائل

للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن  ،ط3
.20

مدحت أبو النصر ( ، )9002أساسيات ادارة الجودة الشاملة  ،ط  ، 1دار الفجر للنشر

والتوزيع  ،القاهرة
.21

مصطفى أمحد السيد ( ، )9004ادارة السلوك التنظيمي  ،القاهرة

.29

منري زيد عبودي ( ، )9002االتجاهات الحديثة في المنظمات االدارية  ،دار الشروق ،

عمان  ،األردن
.23

مىن عماد الدين مسؤمتن ( ،) 9003اعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير  ،مركز الكتاب

األكادميي،عمان  ،األردن
.22

حممد بن يوسف النمران ( ، ) 9002ادارة التغيير و التحديات العصرية للمدير  ،ط، 1

دار مكتبة للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن
.24

مصطفى عشوي (  ، ) 1229أسس علم النفس الصناعي والمهني  ،ط ، 1دار املسرية

للكتاب  ،اجلزائر
.22

مشهور بن ناصر العمري (  ، ) 9002العالقة بين خصائص القيادة التحويلية ومدى توفر

مبادئ ادارة الجودة الشاملة  ،رسالة ماجستري  ،جامعة مالك سعود  ،الرياض
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.22

حممد حامد بن تويلي العازمي ( ، ) 9002القيادة التحويلية وعالقتها باالبداع االداري ،

رسالة ماجستري  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
.22

هشام عبد الرمحان غنوم ( ، ) 9004تأثير استراتجية التغيير على تطوير الثقافة التنظيمية ،

جامعة عني مشس  ،مصر
.22

وهيب مسعان (  ، ) 1224االدارة المدرسية الحديثة ،ط ، 9عامل الكتب  ،القاهرة
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