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 للدراسة: الملخص

ممحا من أجل مواكبة التطورات العالمية الحاصمة ، حيث هدفت دراستنا  تتبنى المؤسسات اإلقتصادية إدارة التغيير حيث أصبح مطمبا
إلى التعرف على كيفية إجراء التغيير داخل المؤسسات و توضيح أهمية التغيير ومدى مساهمته في تحسين الجودة في المؤسسات 

 الحكومية وحاولنا من خاللها الكشف عن مدى مساهمة إدارة التغيير.

 المقدمة

لبداية في التغيير هي تحديد جوانب السلوك واألداء المتوقع ودفعها داخل أرجاء التنظيم ، بناء على تشخيص دقيق للوضع إن نقطة ا
الحالي لإلطار الثقافي ، من خالل تحليل سلوكات األعضاء والطرق التسييرية ، وعلى ضوء النتائج المتوصل إليها يجري التفكير في 

عد على تجديد نظام القيم السائدة وإحاللها بقيم وثقافة وقائية تكون معدة لتتالءم مع التحوالت المستمرة أنسب الطرق إلحداث تغيير يسا
تعتبر عملية التشخيص الثقافي خطوة أساسية لمعرفة مستوى الثقافة السائدة بغية تدعيمها أو تصحيح وعالج األخطاء الثقافية أو 

م شامل لكل ما يهم المؤسسة ووجودها ، مما يستدعي الرجوع إلى الخبرات والتجارب تغييرها كليا يهدف التشخيص الثقافي إلى فه
الماضية ، إلى مهنتها الحقيقية ، لنسق قيمها وذلك بهدف التعرف على الحلول الستراتيجية المناسبة التي استعملتها المنظمة في 

ية وتدعيم المناعة التنظيمية التي يكون من شأنها بناء مناخ الماضي بنجاح ، إضافة إلى االكتشاف السريع والذكي لألمراض التنظيم
 تنظيمي إيجابي.

تنشط المؤسسات في بيئة تسودها التغيرات المتسارعة والتطورات المتعاقبة ، التي تتضح مظاهرها في كافة المجاالت ، إذ أصبح 
ا هذا ما يعني أن تعاملها معه لم يعد كماليًا بل أصبح أمر التغيير ىو الثابت الوحيد ، وحالة مستمرة ومسألة مصيرية بالنسبة ليا ، و 

حتميا ، ومصيرها مرهون بمدى قدرتها على التحول وفقًا لممقتضيات المستجدة التي ال تترك مجاالت لإلختيار، إما السير معها 
قاء أو النمو ، والنجاح أو التفوق إال وجاراتها وإما عدم مواكبتها وهو يعني الزوال والتالشي ، هىذا ما يعني أنه ال ضمانة في الب

باإلعتماد على إدارة التغيير بوصفها الرؤية الواعية والخيار الرشيد في تسيير هذا اإلنتقال ومواجية بيئة التغيير وما تأتي به من 
لتخطيط كفاءة في مجال اتطورات سريعة ومتنوعة ال يمكن التنبؤ بها في أكثر األحيان ، وتتوفر هذه اإلدارة على قدر معتبر من ال

 والتوجيو والتنسيق والرقابة.

إن المنافسة الشديدة التي تشيدها المؤسسات بمختمف أشكالها جعلتها تتسابق من أجل التكيف ومواكبة التطورات المستمرة ، وجذب 
بإمكانه  صوصًا بعدما أصبحعدد أكبر من الزبائن وكسب رضاهم ، حيث أثرت تلك التغييرات أيضا في أذواق الزبون واحتياجاته خ

اإلطالع على مختلف المنتجات وخصائصيا سواء ما يتعمق بالسعر أو الجودة أو الخدمات والمنافع التي تقدمها ، من خالل وسائل 
اإلعالم واإلتصال وباألخص شبكة اإلنترنت ، فأصبح يفاضل بينها ليس فقط على أساس السعر كما كان عليه في السابق ولذا على 

مؤسسة التي لديها الرغبة في البقاء والريادة ، في محيط يتميز بالتحوالت وشدة المنافسة البحث عن استراتيجيات ترتكز على تقديم ال
م اقيمة أعلى للمستهلك ، تسمح لها بالمنافسة واكتساب ميزة تنافسية بإيجاد أساليب إدارية تهتم بالجودة ، ىذه األخيرة التي أصبح اإلهتم

 رة عالمية ، واعتمادها أمرًا ضروريا لما أثبتته التجارب العديدة من نجاح المؤسسات التي اعتمدتها كبرنامج عمل.فهيا ظاه

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرون السادس العدد

 م 2020 – ولاأل كانون – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

352 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 إن التشخيص الكامل يتعرض لجميع العناصر الداخلية )المتعلقة بالبيئة الداخلية للمؤسسة( ، والخارجية ) البيئة الخارجية ( وفق :

  للثقافة التنظيمية السائدة.تقييم مدى صحة المنطلقات 
 .تقييم مدى شمول وتكامل وظائف الثقافة التنظيمية 
  تقييم قابلية الثقافة التنظيمية لتطوير وظائف جديدة تتناسب مع التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة ، إن التغيير يحتاج

لى خلق جيل جديد وقيم ثقافية جديدة في إدارة المؤسسات ، جيل إلى بيئة ديموقراطية شفافة مدعمة آلليات التنافس مع العمل ع
يؤمن بضرورة التغيير وبالمبادئ التي يريدون ترسيخها داخل المؤسسة ، جيل يملك التخيل والتفكير االستراتيجي واالبتكار 

ر ، ، الميل إلى المخاطرة ، متحر الفك والمبادرة ، جيل له االستقاللية وروح المنظم واالعتماد على النفس، الحاجة العالية لإلنجاز
ـــمدير أو منـــظم. ــــياسة المؤسسات التي يعمل بها كــ ــ ـــكس هذه القيم على أدائه وعلى ســـ ـــ  والبد أن تنعـ

ة يتمثل ثقافة المؤسسة المحرك لنجاح أي مؤسسة ، فالثقافة تلعب دورا في غاية األهمية في تماسك األعضاء ، والحفاظ على هو 
الجماعة وبقائها فالثقافة أداة فعالة في توجيه سلوك العاملين ومساعدتهم على أعمالهم بصورة أفضل ، من خالل نظام القواعد واللوائح 
غير الرسمية والموجودة بالمؤسسة والذي يوضح ألفرادها وبصورة دقيقة كيفية التّصرف في المواقف المختلفة ، وذلك في ضوء ما هو 

 متوقع.

 أن لثقافة المؤسسة مجموعة من الوظائف التنظيمية أهمها: ويرى 

 .تهيئة اإلحساس بالكيان والهوية لدى العاملين 
 .المساعدة على استقرار وتوازن المؤسسة كنظام اجتماعي 
  لمختلفة.اتهيئة إطار مرجعي للعاملين يساعدهم على فهم اتجاهات وأنشطة المؤسسة ويرّشدهم للسلوك المناسب في المواقف 

 يرى أن الثقافة تستخدم في تحقيق أربع وظائف هي: Wagmenكما نجد 

  تحديد هوية المؤسسة وإعالمها لجميع األعضاء ، حيث ساهم في خلق العادات والقيم ، وإدراك األفراد لهذه المعاني يساعد على
 تنمية الشعور بالهدف العام.

  الثقافة المكتسبة.نمو الغرض العام عن طريق اتصاالت قوية وقبول 
 .ترويج استقرار النظام من خالل تشجيع الثقافة على التكامل والتعاون بين أعضاء التنظيم وتطابق الهوية 
  توحيد السلوك ، أي حدوث األشياء بطريقة واحدة بين أعضاء المؤسسة، وفهم المعاني بمفهوم واحد يخدم ثقافة المؤسسة وينسق

عكس صورة المؤسسة داخليا وخارجيا ، فهي تساهم بدرجة كبيرة في تحسين صورة المؤسسة في السلوك في العمل إن الثقافة ت
الخارج ، ال تعمل على تنمية عالقات الثقة مع مختلف شركائها ، كما تهدف إلى تثقيف العاملين وإكسابهم ثقافة ، وبالتالي فإن 

 المؤسسة تصبح كمؤسسة تربوية كالعائلة والمدرسة.

ؤسسة تقوم بحمايتها من السلوكات غير الالئقة والتي تلحق الضرر بسمعة المؤسسة ، كما أنها تساهم بشكل كبير في إن ثقافة الم
تخفيض تسرب المعلومات، وبالتالي فإن ثقافة المؤسسة تشكل وسيلة أساسية ألعضاء أكثر قوة لنظرة جديدة للمؤسسة من طرف 

 المجتمع المحيط.
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 :ثقافة المؤسسة واألداء 

رغم من عدم اتفاق الباحثين حول الجوانب الوضعية للمؤسسة ، إال أنهم أجمعوا على أنه حتى تقوم الثقافة بوظائفها فإنه البد أن بال
 تكون ثقافة قوية فالثقافة القوية ترتبط بمستوى عالي من اإلنتاجية والرضا الوظيفي لدى العاملين والعكس في حالة الثقافة الضعيفة تقل

 يقل الرضا الوظيفي لدى العاملين.اإلنتاجية و 

 فكلما زادت عناصر الثقافة قوة وإيجابية كلما قلت درجة اإلحباط الوظيفي لدى العاملين والعكس صحيح إدارة التغيير الثقافي.

لمشاكل ، ثم االثقافة التنظيمية هي نمط من المعتقدات المشتركة التي تم إنشاؤها كنقطة مجموعة يتعلم كيفية حل  تعريف الثقافة :
 يمر على أن التعلم ألعضاء جدد تتكون ثقافة :

القيم االفتراضات األساسية أو " الحقائق " تم إنشاؤها من خالل التعلم و الخبرات المشتركة القيم إعالم الناس كيف ينظرون إلى 
 األحداث وتحليل المعلومات الجديدة ، و تتفاعل عاطفيا مع األوضاع الجديدة.

األشياء الملموسة نعيشه ، نرى ، نسمع ، ويشعر في المؤسسة عادة أنها تشمل البرامج والسياسات و اإلجراءات واألدوار الممارسات 
والمسؤوليات ، وأشكال وغيرها من الوثائق على نطاق واسع فإنها قد تشمل اللغة والمختصرات ، ومعايير اللباس ، و كيفية تصميم 

 مساحة العمل.

 يجوز للمنظمات محاولة ل اختصار عملية التغيير الثقافي من خالل : :األخطاء الشائعة 

تغيير الممارسات دون تغيير القيم قادة كثير من األحيان خلق برامج أو سياسات جديدة دون محاولة تغيير المعتقدات األساسية التي 
أ تقدير ي أحسن األحوال ال يعتمد عليه ، و على أسو توجه الخيارات الفردية سوف الموظفين والمشرفين الذين ال يؤمنون في التغيير ف

 تقويضها.

الخلط بين القيم " يعتنقها " مع القيم األساسية القادة في كثير من األحيان تطوير و نشر قيم جديدة ، ولكن ننسى العمل على تغيير 
 المعتقدات الموظفين حول الكيفية التي يعمل بها العالم .

يخلق القلق ، و غالبا ما يؤدي إلى تصورات مشوهة و السلوك الدفاعي ” ات األساسية الموظفين تحديا المعتقد خلق قيم جديدة :
 . التغيير الفعال يتطلب قادة لمساعدة الموظفين :

نع م المعتقدات "نبذ" الحالية ويجب على القادة توفير أدلة دامغة على أن يوضح كيف الممارسات الحالية إما تهدد وجود المنظمة ، أو
تغيير حاسم يجب أن يكون القادة على استعداد لتقديم بيانات حقيقية ، قصص مشوقة ، و رؤية واضحة التغلب على القلق حتى 

عندما تقبل الموظفون أن التغيير ضروري ، فإنها ال تزال بحاجة إلى مساعدة التغلب على القلق الطبيعي أن التغيير يخلق غالبا ما 
وف من يبحث غير كفء ، وفقدان حالة ، و تعلم طرق جديدة للقيام باألعمال يتعين على الزعماء خلق بيئة آمنة تتغير النتائج في الخ

 للموظفين لتعلم الممارسات الجديدة من خالل التدريب ، و اإلرشاد ، والنمذجة، ونظم الدعم األخرى .
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لمها المعتقدات الكامنة من خالل التجربة كما يواجه فريق النجاح تعلم القيم الجديدة في حين قيم جديدة يمكن اعتمادها ، يجب أن يتع
المتكرر باستخدام قيم جديدة لحل المشاكل ، سيتم إنشاء االفتراضات الجديدة و دمجها في الممارسة التجارية العادية لتحل محل 

تركة و تحتاج إلى أن تكون مش‘ قصص بطل  ‘المعتقدات الحالية بأخرى جديدة ، يجب على القادة إيجاد فرص للتعلم المشترك جديد 
 الترويج حتى أن الموظفين والمشرفين نرى أن القيم نتيجة جديدة في النجاح.

الممارسات هي التمثيل الخارجي من المعتقدات األساسية الممارسات تأكيد و تعزيز القيم األساسية للمؤسسة  خلق ممارسات جديدة :
، ” العمل كالمعتاد”القيم وذكرت ومديري المؤسسة والموظفين و السؤال صالحيتها ، والعودة إلى إذا كانت الممارسات تتعارض مع 

 المناطق التالية من الناحية العملية المنظمة حاسمة ل إدارة التغيير الثقافي.

تتالي االلتزام في  و المديرين تكرار وااللتزام التنفيذية يتصل الرئيس التنفيذي للمديرين و العاملين لديه / التزامها القيم كبار القادة 
 بالغاتها العمل العادية .

إدارة األداء التنظيمي يتم تمثيل القيم في رؤية ورسالة المنظمة ، والخطة الستراتيجية يتم دمج القيم في األهداف والغايات ، مقاييس 
 راضات األداء التنظيمي والتقارير.األداء ، والستراتيجيات. ويجري تقاسم اإلنجازات التي توضح القيم في استع

السياسات واإلجراءات السياسات واإلجراءات تعكس مدى تتكامل القيم في المعايير و الممارسات التجارية استخدام المعدات واألدوات 
 والنماذج والتقارير ، وغيرها من الموارد يتسق مع القيم.

 لتعزيز و التمسك بالقيم ويتم إبالغ مسؤوليات محددة للقادة والمديرين والمشرفين و األدوار والمسؤوليات يتم تعيين األدوار والمسؤوليات
 الموظفين خط وتوثيقها في أوصاف الموقف.

المساءلة اإلدارية تتكامل التوقعات عن تطوير وإدارة القيم في خطط األداء المشرف و التقييمات وتفيد التقارير األداء المشرف منتظم 
 ليا المشرفين الذين يفشلون في تلبية التوقعات تخضع ل إجراءات تصحيحية و / أو االنضباط.إلى اإلدارة الع

يتم تتالي أسفل القيم من خالل تنظيم و الممثلة في خطط األداء الفردي للموظفين يتم دمج القيم مع متطلبات  إدارة أداء الموظفين :
 ف األداء ، وخطط التنمية الفردية تتسق مع القيم .الكفاءة السلوكية . النتائج الرئيسية المتوقعة وأهدا

 التدريب المشرف و ردود فعل يعزز القيم األساسية واعترف اإلنجازات التي تبرهن على القيم و توثيقها في التقييمات.

 مديري اتخاذ إجراءات سريعة لسلوك الصحيح أن ينتهك القيم سوء السلوك إما تصحيح أو إزالة موظف المخالف.

وذج الموظفين الذين يتم التعرف على القيم يتم دمج القيم إلى االعتراف الرسمي و برامج مكافأة "البطل" قصصا عن أولئك الذين نم
 نموذج يتم تقاسم القيم أو عرض القيادة مع المنظمة بأكملها.

تم تمثيل الموظفين يتم تعليم الموظفين القيم وكيف يالتدريب المشرفين تلقي تعليمات بشأن كيفية إدماج القيم في ممارسات إدارة أداء 
أنها في رؤية المنظمة ورسالتها ، و الخطة الستراتيجية تخصيص الموارد الرئيس التنفيذي و القيادة العليا تخصيص موارد كافية )على 

 إدارة األداء.سبيل المثال ، والموظفين ، والميزانية ، والوقت( لتنفيذ برامج جديدة ، والتدريب ، و نظم 
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الموظف الثقة ردود الفعل المنظمة تلتمس بانتظام ردود فعل الموظف على القيم و الممارسات التنظيمية الموظفين باستمرار التعبير 
 بعن الثقة في قدرة اإلدارة والنجاح في إدارة الثقافة التنظيمية دام برس يقول هل تحاول التغيير وتخاف من الفشل أو ربما يكون السب

 أنك تحاول إدارة التغيير بداًل من.

سواء تضمن إعادة هندسة نظم العمل أو إعادة هيكلة أو برنامجًا طموحًا ومستمر للجودة أو تجديدًا  –قيادته ؟ التغيير في المؤسسة 
 وهو عملية معقدة ونشطة تتسم بالفوضى ، وهي غالبًا ال تحقق النجاح المنشود. –ثقافيًا 

هود الشاقة التي يبذلها المديرون والمدربون وذوو الخبرة ، فإن برامج التغيير تبقى دائمًا أقرب إلى الفشل منها إلى وعلى الرغم من الج
النجاح، فما هو السبب يا ترى؟ السبب هو اإلفراط في اإلدارة وغياب الدور القيادي معظم المديرين أصحاب الخبرة ال يلعبون دور 

مدير بشكل جيد فهم يقومون بالتخطيط ووضع الموازنات والتنظيم وإدارة شؤون األفراد والرقابة وحل القائد ، لكنهم يتقنون دور ال
مشكالت العمل اليومية ، وهذه المهام تدخل في صميم العملية اإلدارية التي تحقق لهم أهدافهم العاجلة أما حين يتعلق األمر ببرامج 

 ا بنجاح كبير في السابق ال تشفع لهم ، بل إن العكس هو الصحيح.التغيير فإن مهارات اإلدارة التي استعانوا به

 ومن هنا سوف نتعرف على أخطاء تنسف بها المؤسسات المفرطة في اإلدارة جهود التغيير وتشل حركتها على سبيل المثال :

 .تعيش هذه المؤسسات على طموحات متواضعة وترضى بالقليل من اإلنجازات 
 دارة المستقبل.تقلل من شأن الرؤية في إ 
 .ال تهتم بتحقيق انتصارات في األجل القصير 
 .تفشل في غرس التغيير في ثقافة المؤسسة 

ومن هنا سنتعرف على أسلوب معالجة هذه األخطاء باتباع عملية من ثمان خطوات لقيادة التغيير بداًل من إدارة التغيير وتتضمن 
 هذه العملية ما يأتي :

 تطوير ونشر رؤية للمستقبل. 
 .الشروع في عمل على مستوى القاعدة يتبناه كل الموظفين 
 .تحقيق انتصارات في األجل القصير واالستعانة في تعزيز المكاسب 
  غرس التغيير في ثقافة المؤسسة بالطبع كل مؤسسة تحتاج إلى إدارة فبدونها يفلت زمام األمور في المؤسسة ولكن اإلدارة يمكن

 أن تقضي على التغيير أيضًا.

 أخطاء وحلول : 

لماذا تفشل إدارة التغيير في كثير من المؤسسات تفشل جهود التغيير في تحقيق النتائج المستهدفة ، والسبب أن هذه المؤسسات ترتكب 
 أخطاء عندما تطبق التغيير ومن هذه األخطاء.

فسها بالعجلة والمؤسسة الراضية عن ن فالتغيير يتطلب إحساساً  الرضا المبالغ فيه عن الوضع الحالي وحدوث نوع من التراخي: .1
 ال تحشد الجهود وال تقطع العهود الالزمة إلحداث التغيير.
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يحتاج التغيير إلى تحالف بين الناس الذين يملكون القوة من خالل مواقعهم وخبرتهم  غياب التحالف القوي بين اإلدارة واألفراد: .2
 .وعالقتهم لتحويل عملية التغيير من أقوال إلى أفعال

بدون رؤية تتحلل جهود التغيير إلى قائمة من المشروعات المربكة وغير المتوافقة والمستهلكة للوقت والتي تسير  إفتقاد الرؤية: .3
 في اتجاهات متضادة أو التي تسير بغير هدى.

ا لم يفهموا سبب ضحون مالتغيير الكبير يتطلب أناسًا راغبين في التضحية وقادرين عليها ولكن األفراد ال ي عدم توصيل الرؤية: .4
 تضحياتهم.

التغيير الكبير يتطلب عماًل من عدد كبير من األفراد وتفشل العديد من المبادرات بسبب العقبات التي توضع  العقبات اإلدارية: .5
ض ر في طريق هؤالء الناس وتوجد عقبتان أساسيتان : بيروقراطية المؤسسة ونظامها القائم، ووجود مراكز قوى ذات نفوذ تعا

 التغيير.
تفقد الجهود المعقدة لتغيير ستراتيجيات أو إعادة هيكلة األعمال ؛ قوة الدفع إذا لم تكن هناك أهداف  عدم تحقيق نجاحات سريعة: .6

في األجل القصير كي يتم تحقيقها واالحتفال بذلك واالستناد إليها كأدلة عملية على أفضلية التغيير وبدون انتصارات في األجل 
 فإن الناس يفقدون اإليمان وينضمون إلى صفوف المقاومة السلبية للتغيير.القصير 

بعد العمل الجاد لتنفيذ برنامج من برامج التغيير فإن العاملين يمكن إغراؤهم إلعالن النصر مع أول  سرعة إعالن النصر الكبير : .7
 رسات الماضي.تحسن كبير في األداء ثم يتراخى تركيزهم والتزامهم وتعود المؤسسة إلى مما

” ناهذه هي الطريقة التي تؤدى بها العمل ه“يتوقف التغيير عندما نسمع عبارة  عدم وصول التغيير إلى جذور ثقافة المؤسسة: .8
فإذا لم يتأصل التغيير ويترسخ في ثقافة المؤسسة فسوف يموت في المهد ، ونقول لك اسأل نفسك: هل كنت فعاًل تحاول إدارة 

 التغيير أم قيادته؟

 اإلدارة والتغيير

العقلية اإلدارية وراء ارتكاب العديد من األخطاء السابقة، كما أن رجال اإلدارة ال يفكرون بطريقة التحالفات أو فريق العمل ولكن 
 بطريقة التدرج الهرمي الوظيفي وهم يتعاملون مع خطط مفصلة وموازنات وليس رؤية للمستقبل.

ارير مباشرة وليس استثمار الوقت في توصيل هذه الرؤية إلى عدد واسع النطاق من الناس وألنهم واعتادوا على وضع أوامر معينة لتق
غير معتادين على تفويض الصالحيات لموظفيهم وتمكينهم ؛ فإن المديرين يتركون هياكل الشركة والمشرفين يعوقون جهود التغيير 

ية ملموسة مثل عمليات الشركة وإنتاجها ومبيعاتها ، ويهملون القضايا الثقافالتي يقوم بها الموظفون كما يفكرون كثيرًا في القضايا ال
 غير الملموسة مثل القيم ورضا العمالء.

تتواصل األحداث والوقائع دون توقف ألن الفعل الحركي فيها ال يموت ، فالمستحيل في األمس أصبح واقعًا اليوم ، وأصبح الفكر 
يد أو شبه مستحيل ألن المتغيرات المتالحقة جعلت األمم والشعوب والبشر واألفراد متقبلين ألي شيء البشري اليوم أكثر تّقباًل ألي جد

 جديد نافع ومفيد.
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وفي بيئة األعمال الحديثة ، تواجه المؤسسات تغيرات سريعة لم يسبق لها مثيل نتيجة العولمة واالبتكار المستمر للتكنولوجيا والتي 
لتطوير بشكل مستمر كما أن بعض الظواهر الحديثة ، مثل وسائط اإلعالم االجتماعية وثورة التكيف تجبر مؤسسات األعمال على ا

 على المحمول ، أحدثت ثورة في قطاع األعمال وأوجدت حاجة متزايدة للتغيير لم تحدث من قبل وفي أي وقت مضى.

ومنها  ة بشكل كبير ، وبالتالي وفرت أساليب شفافة للمساءلةكما كان لنمو التكنولوجيا تأثير ثانوي لكن فّعال إذ جعل المعرفة متوفر 
سهولة الوصول للمعلومات التي سهلت للمساهمين ووسائل اإلعالم القيام بعمليات تدقيق لم يسبق لها مثيل كما سمحت للمتطفلين 

 نفذين.والمتابعين معرفة مدى نجاح أو فشل المشاريع التجارية ، وبالتالي الضغط على المديرين والم

فأمام هذا العالم بكل أطيافه وأجناسه واختراعاته وابتكاراته تواجه المؤسسات الحكومية وحتى الخاصة موجات متالحقة من التغييرات 
 سواًء أكانت قانونية أم إدارية أم تقنية أم فنية.

ة إلى الفرد ، فريق عمل ، أو منظمة من حالة راهنإن إدارة التغيير في العمل ، أو التغيير التنظيمي ، هو نهج ُيتبع لتحويل أو انتقال 
حالة مستقبلية منشودة ، وغالبًا ما تتم هذه المرحلة في المرة األولى عند تطبيق منهجيات أحدث أو أنظمة عمل إلكترونية ، فهي 

 تهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة للقبول بالوضع المستهدف.

مال الخاصة بهم يهدف التغيير التنظيمي لمؤسسة ما في ضمان نجاح وسالمة تنفيذ التغييرات وبالتالي ، تبني التغييرات في بيئة األع
 ، وإلى تحقيق فوائد دائمة للتغيير تمهيدًا للوصول لألهداف المرجوة.

يو اليوم في دوهذه التغييرات تحتاج إلى فكر إداري أو باألحرى فكر قيادي يستوعب هذه التغييرات وأسبابها وآثارها ، لذا أصبح قيا
مؤسساتهم هم صّناع التغيير إذا تمكنوا من فهم ماهية إدارة التغيير ألن مجتمعنا اإلماراتي الشاب يحتاج إلى قفزات تليها قفزات ألن 

 رؤى القادة الحكماء كبيرة جدًا وفي شتى المجاالت.

رؤية يكونوا استراتيجيين ، ألن مجموع هذه الرؤى يحقق الولذا كان حريًا بالقيادات المؤسسية أن تواكب هذه الرؤى ، وتحّفز موظفيها ل
 العليا للدولة والحكومة ، األمر الذي يجعلنا نفتش عن أساليب إدارة التغيير التي سوف يتبعها هؤالء القادة المؤسسيون.

ارة التغيير تغيير التنظيمي هدف إدإدارة التغيير هي منهج االستفادة من البنى واألدوات األساسية للسيطرة والتحكم على أي جهد في ال
 هو تحقيق أقصى قدر من المنافع للمؤسسة والتقليل من آثار التغيير على العاملين وتجنب االنحرافات عن المسار.

 يفالتغيير ليس تحسينًا أو تطويرًا في جزء من أجزاء هذه المؤسسة ، بل يحتاج التغيير إلى إدارة وإدارة مخاطر ومبادرة ومبدأ كل ف
وقته ومكانه ، ألن العقيدة المؤسسية التقليدية لبعض القيادات توردها المخاطر والمهالك في بعض األحيان، فالقائد المؤسسي الذي 

 ُيفكر برّدات األفعال دون انتهاج سياسة التغيير المخطط سيؤدي بمؤسسته إلى االنحدار والتدهور .. وال شك.

ة أمرًا واجبًا على القيادات ال ترفًا إداريًا ، ألن الوقت والزمن والخدمة والمتعامل والمكان .. إلخ ، لذا كان التغيير في الثقافة المؤسسي
 كلها مفردات التأخير دون سبب.
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وعليه ، فالتغيير واجب مؤسسي يحتمه الحاجة والواقع ألن دولة اإلمارات العربية المتحدة أصبحت نموذجًا عالميًا للتغيير وتطبيق 
وآلياته ، وها هي النتائج هي الفيصل في الحكم والتأويل ، وبنظرة شخصية نرى أن بعض القيادات والموظفين هم صّناع  منهجياته

 التغيير إلى األحسن واألفضل.

وانتهى برأينا الشخصي زمن القيادات القديمة التي تفكر أن تعمل ما يعمله اآلخرون ، بل يعملون اآلن بما لم يعمله اآلخرون كسبق 
 وريادة وتفرد ، فالعقليات اإلدارية الحصرية انتهت إلى ماال رجعة وبقايا الكوب سوف تزول..!

ألن اإلبداع واالبتكار هما مطلب قياداتنا الرشيدة ، وهما أيضًا متعة العاملين والموظفين الذين يبادرون وُيخاطرون ألنهم يعشقون 
 يأتي لهم بالجديد والمبهر والجميل.اإلنجاز دون تضخيم ، وألنهم يعشقون التغيير ألنه 

 مصطلحات البحث

"إدارة الجهد المخطط والمنظم والهادف إلى تحقيق أهداف التغيير من خالل تطوير العاملين عن طريق التأثير في قيمهم  :إدارة التغيير
 (.105،  2007حمادات ، ومهاراتهم وأنماط سلوكهم ، وتغيير التكنولوجيا المستخدمة والعمليات والهياكل التنظيمية")

وهو يعنى بالقضايا الرئيسة طويلة األجل التي تشغل مؤسسات التعليم العالي وهو يشمل رسالتها وأهدافها  :تيجيالتغيير االسترا
 وفلسفتها ونمطها ، والتقنيات المستخدمة.

ات كما غيير في األداء وفي هذا تبقى المؤسسويتم هذا التغيير عند استحداث أقسام جديدة أو تخصصات جديدة أو ت التغيير التطوري:
 هي  نظرًا لمحدودية التغير.

 أهمية إدارة التغيير

حيث تكمف أهمية التغيير في داخل المؤسسة أو المنظمة إلى التجديد و الحيوية و تظهر روح  الحفاظ على الحيوية الفعالة: .1
 و الروتين الذي يقتل اإلبداع واإلنتاج.اإلنتعاش و المقترحات ، كما تختفي روح الالمباالة والسلبية 

فالتغيير دائما يحتاج إلى جيد لمتعامل معه على أساس أن هناك فريقين منهم ما يؤيد التغيير ، و  تنمية القدرة على اإلبتكار: .2
هول ، الخوف من المجيكوف التعامل باإليجابي و منهم ما يتعامل بالمقاومة ذلك التغيير )التغيير يطلق كمًا هائاًل من مشاعر 

 وفقدان الميزات أو المراكز وفقدان الصالحيات والمسؤوليات.
يحث التغيير على التحفيز و إزكاء الرغبات و الدوافع نحو التغيير و اإلرتقاء و التطوير، وتحسين إزكاء الرغبة في التطوير:  .3

 العمل ، وذلك من خالل عدة جوانب :
 و معالجتها . عمليات اإلصالح و مواجهة المشكالت 
 عمليات التجديد وتطوير القوى اإلنتاجية القادرة على اإلنتاج و العمل 
  التطوير الشامل و المتكامل الذي يقوم على تطبيق أساليب إنتاج جديدة من خالل إدخال تكنولوجيا جديدة و متطورة ، إن

 عث الطبيعية و الذاتية نحوالتغيير.التكنولوجيا المتطورة و األساليب الحديثة توجد و تولد األسباب و البوا 
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وينظر أيضا إلى أهمية التغيير لتوافقها مع التكنولوجيا وعولمة التجارة و التي تقود تلك اإلتجاهات و  التوافق مع المتغيرات: .4
ق معه ، فتسيطر عليها ، فانه يجب علينا أن نتعلم كيف نتوافق و بسالمة مع هذا التغيير أو نقوم بأداء الدور الصعب للتوا

فالتجديد اإلقتصادي على سبيل المثال عامل منشط و مطلب ضروري يفرز بعض المفاهيم و المبادئ اإلقتصادية الحديثة في 
الفكر اإلقتصادي المحلي و العالمي ، و إدارة التغيير هي النواة و الحلقة المفقودة و كذلك التغيير في المؤسسات التعليم العالي ، 

 من التغيير لتوافق مع التغيير المتواصل. حيث نجد انو البد

 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية:

 ، بعنوان: إدارة التغيير في التطوير التنظيمي :  2004رمضان ريم ، 

نظم متناولت الباحثة في هذ الدراسة موضوع التطوير التنظيمي الذي يهدف إلى تطوير فعاليات المنظمات وأفرادها عن طريق برنامج 
للتغيير يضمن التطور والنمو لألفراد والتنظيم معا ، وترى أن منظمات األعمال في سورية سواء القطاع العام أو الخاص تعاني من 
مشكالت كثيرة منها : ضعف اإلنتاجية ، ضعف الفاعلية واألداء ، وجود درجات منخفضة من الرضا لدى العاملين لديها وغيرها ، 

ت إلى عدم مسايرة هذ المنظمات للمتغيرات العالمية وعدم اعتمادها لألسس العلمية في إدارة التغيير ، وندرة وتعيد سبب هذ المشكال
 البحوث والدراسات التطبيقية إلدارة التغيير محليا وقدمت الباحثة تصورا علميا لمنظمات المستقبل التي تتصف بعدم المركزية واإلبداع ،

والمقترحات التي من أهمها : التركيز على إعداد )قيادة التغيير( وضرورة اإلستعانة بالخبرات  وخلصت إلى مجموعة من التوصيات
حداث برامج للتدريب ونشر الوعي اإلداري وتحليل واالختصاصات في إدارة التغيير مع أهمية اإلتصال والتشاور أو مكامن القوة 

 ومحاذير المقاومات.

التغيير في تحسين أداء المنظمات ، وأكدت على أهمية التشخيص وتحليل مكامن القوة والضعف  أوضحت الدراسة المذكورة أهمية إدارة
في معرفة أثر أي تغيير، وهذا ما استفادت الباحثة منه في تحليل المكتب المركزي لإلحصاء لدراسة أثر مشاريع إدارة التغيير في 

يميز الدر اسة الحالية هو تناول موضوع إدارة التغيير كمشروع ، أما  تعزيز مكامن القوة والتخفيف من نقاط الضعف فيه ، ولكن ما
 هذ الدراسة فتناولته من ناحية التطوير التنظيمي.

، بعنوان : مقاومة موظفي الجامعات للتغيير اإلداري أسبابها ومؤشراتها وأساليب التعامل معها  2007دراسة فاطمة الحقباني ، 
 ة اإلدارية ، جامعة أم القرى:من وجهة نظر الهيئة اإلكاديمي

هدفت الدراسة إلى معرفة أكثر مجاالت التغيير تعرضًا لمقاومة الموظفين وأسبابها وأبرز مؤشرات مقاومة التغيير وأهم األساليب 
يعتبر من  الروتينالقيادية للتعامل مع مقاومي التغيير من وجهة نظر الهيئة األكاديمية اإلدارية بجامعة أم القرى ، ووجدت الباحثة أن 

أهم أسباب مقاومة الموظفين للتغيير اإلداري وخلصت الباحثة بمجموعة من التوصيات منها أهمية جعل التغيير والتطوير اإلداري جزءًا 
ود قيم سمن ثقافة الجامعة ، ودعم الوحدات المختصة بإدارة الموارد البشرية لعملية التعلم التنظيمي ، وتوفير المناخ التنظيمي الذي ت

التسامح وحرية تقبل الرأي األخر والتعامل معه ، مع ضرورة تكثيف برامج التدريب وورش العمل التي تسلط الضوء على التغيير 
 وأهمية التطوير اإلداري.
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والتي تعد  ا ،تتفق هذ الدراسة مع الدراسة الحالية من خالل إظهار أهم المعوقات واألسباب التي تمنع إدارة التغيير من تحقيق أهدافه
مقاومة التغيير من أبرزها ، مما وجه الباحثة نحو دراسة هذ المعوقات ودراسة أثرها في مشروع إدارة التغيير ، كما ساعدت الباحثة 

 على تحديد أفضل الطرق العلمية والمنهجية للتخفيف منها ، وبيان دور المسؤول عن إدارة التغيير في التعامل معها.

( : بعنوان : واقع ممارسة إدارة التغيير في كليات التربية بمكة المكرمة في ضوء إعادة هيكلة كليات البنات 2007)دراسة اللحياني 
 الملحقة بجامعة أم القرى ، من وجهة نظر العميدات ورئيسات األقسام وأعضاء هيئة التدريس:

حقة ربية بمكة المكرمة في ضوء إعادة هيكلة كليات البنات الملهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة إدارة التغيير في كليات الت
بجامعة أم القرى )من وجهة نظر العميدات ورئيسات األقسام وأعضاء هيئة التدريس( ، والتعرف على درجة الفروق ذات الداللة 

جاح ير ، ومعوقات التغيير، وعوامل ناإلحصائية بين آراء العميدات ورئيسات األقسام وأعضاء هيئة التدريس في ممارسة إدارة التغي
إدارة التغيير وفق متغيرات : )الدرجة العلمية ، الخبرة ، التخصص( ، وصممت الباحثة استبيانا كأداة لجمع المعلومات ، وبلغت عينة 

ي : إن دراسة ما يل( من عميدات ورئيسات أقسام وعضوات هيئة تدريس بكليات التربية بمكة المكرمة ومن أبرز نتائج ال44الدراسة )
رئيسات األقسام في كليات التربية يمارسن إدارة التغيير بدرجة عالية. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد عينة 
الدراسة وفق متغيرات : )الدرجة العلمية ، التخصص( ، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة وفق متغير 

 ات الخبرة لصالح فئة الخمس سنوات فأكثر.سنو 

 الدراسات األجنبية :

 ( ، بعنوان:Green & Bagels, 2002دراسة باجليلز وكرين )

Leadership self- efficacy and managers motivation for leading change: 

خالل ثالثة محاور : إحداث التوجيه االلزم لعملية هدفت الدراسة إلى التعرف على دافعية المديرين نحو قيادة التغيير، وذلك من 
التغيير، كسب تأييد العاملين داخل المؤسسة ، والتغلب على المشكالت ، وتفترض الدارسة أن أصحاب الكفاية العالية سيحصلون على 

( ، مدير وقد توصلت 20العينة ) تقارير من رؤسائهم بأنهم أكثر قدرة على إحداث التغيير واإلندماج في محاوالت إحداثها ، وبلغ حجم
 الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين إحداث التوجيه.

االلزم لعملية التغيير وكسب تأييد اآلخرين داخل المؤسسة وبين محاوالت هؤالء المديرين إلحداث التغيير وتوجيهه ، وقد وجدت أيضًا 
عض ب على المشكالت ، ووجدت أيضًا عالقة ارتباطية بين األبعاد الثالثة وبتفاعاًل بين كسب التأييد وبين البعد الثالث الخاص بالتغل

 صفات الشخصية مثل : احترام الذات وتقديرها ، والقدرات ، وطبيعة العمل.

 ، بعنوان: (Buoy،  2002دراسة بوي )

 Employees perceptions as recipients of change : a case study: 

هدفت هذ الد ارسة إلى التعرف على آارء الموظفين نحو التغيير الف عال وليس آراء اإلدارة حيث إن معظم الدراسات كانت تركز 
موظف ، وقد تم التعرف على تأثير  200على آراء اإلدارة وذلك في مؤسستين من القطاع العام في غرب أستراليا ، وبلغ حجم العينة 
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اإلستراتيجيات ، الوحدة التنظيمية ، المهارات ، و الكفاية في الموظفين من خالل نموذج تم إعداده لهذا  التغيير التنظيمي من حيث
الغرض من خالل الكتب التي تناولت موضوعات إدارة التغيير، ومن خالل مقابالت مع اإلدارات العليا ، ومقابالت فردية مع 

ارسة ما يلي : إن إدراك الموظفين لعملية التغيير من خالل اإلتصال الجيد ، ومن الموظفين ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الد 
حيث ما هو التغيير المستهدف وكيفية تحقيقه ، وما هي اإلحتياجات االلزمة لعمل ذلك يزيد من تقبل العاملين لعملية التغيير؛ وبالتالي 

 يكون التغيير أكثر ف عالية.

 ( ، بعنوان:Diefenbach،  2007دراسة ديفين باتش )

The managerialist ideology of organizational change management: 

هدفت هذ الدراسة إلى التعرف على األسباب والظروف التي تؤدي إلى فشل مبادرات التغيير التي تقوم بها اإلدارات الجديدة ، وكيف 
با تطبيقه على السياسات التنظيمية تم إجراء الدراسة في إحدى جامعات أور يتم إيصال محتوى التغيير لآلخرين وكيفية إدراكه وكيفية 

م ، وقد تم اإلعتماد على المقابلة المعمقة في الحصول على البيانات األولية ومن أبرز النتائج  2005و   2004الشرقية ما بين أعوام
ن ، ى اإلسلوب اإلداري وكيفية إيصال أهداف التغيير لآلخريالتي توصلت إليها الدراسة : أن نجاح عملية التغيير أو فشلها تعتمد عل

 كذلك دور السياسات التنظيمية واإليديولوجيا في إحداث التغيير.

 خصائص إدارة التغيير وأهدافها

 أواًل : خصائص إدارة التغيير

يير ومن المقاصد الحقيقة لعملية التغتشمل إدارة التغيير جملة من الخصائص ينبغي اإلحاطة بها وبجوانبها المختلفة للموصول إلى 
 أهم هذه الخصائص نذكر:

 : باعتبار أن التغيير الجيد ال يتـم إال وفق مقاربة اإلستراتيجية ينبغي ومنذ البداية تحديد األهداف والغايات المبتغاة  اإلستهدافية
 صفات أهمها :من العملية التغيرية ولكي نحصل على أهداف التغيير ينبغي توفر جملة من  الموا

 :وذلك بوضع األهداف في شكل كمي وربطها بالعامل الزمني حتى تكون عملية التغيير أكثر فعالية والنتائج  القابلية للمقياس
 ذات الداللة.

 :بمعنى أف تكون األهداف عملية التغيير متجاوزة نوعا ما االمكانيات المتوفرة بهدف رفع روح التحدي. التحفيز 
 :أهداف عملية التغيير متوائمة مع أهداف وميوالت الوارد البشرية للمؤسسة ، تجنبا لحدوث مقاومة لمتغير  أي تكون  القبول

 المنشودة ، لذلك يفترض اعتماد أساليب اإلدارة بالمشاركة في تحديد األهداف.
 :ية والخارجية ت البيئة الداخليفترض أن تكون أهداف عملية التغيير قابلة للتعديل بحيث تتفاعل إيجابيًا مع متغيرا المرونة

 لممؤسسة.
 :أي تكون األهداق التغييرية قابمة للتحقيق ، من خالل مالئمتها مع اإلمكانيات الداخلية والظروف البيئة الخارجية ،  الواقعية

 بما ال يتناقض مع كون األهداف تأخذ طابع تحفيزي.
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 :يير، ينبغي أسبابه ودوافعه بحيث ال يعقل القيام بالتغييرمن أجل التغ إضافة إلى ضرورة أن تكون أهداف التغيير واقعية الواقعية
 كما يفترض اختيار الحجم والتوقيت المناسبين للعملية التغيرية.

 :يجب أن تكون هناك قدر مناسب من التوافق بين عملية التغيير وبين احتياجات وتطلعات القوى المختلفة لعملية  التوافقية
 التغيير.

 القوى باألساس:وتشمل هذه 

o .حاملي مشروع التغيير والجماعات اإليجابية 
o .القوى المنفذة لعملية التغيير 
o القوى المضحية التي ستقع عليها أعباء التغيير بشكل كبير 
o .القوى المحايدة التي ستبقى تراقب عملية التغيير، دون تأثير إيجابي أو سلبي 
o  إثبات فشله.القوى المقاربة للتغيير والساعية إليقاف أو 
  :يتعين أن تكون إدارة التغيير فعالة ، بحيث تملك القدرة على التأثير على األخرين وتوجيه قوى الفعل في األنظمة الفاعلية

 والوحدات اإلدارية المستهدف تغييرها.
 ي تتأثر وى واألطراف التتحتاج إدارة التغيير إلى التفاعل اإليجابي والسبيب لتحقيق ذلك هو المشاركة الواعية للق :المشاركة

 بالتغيير والتفاعل مع قادته.
 حتى تنجح إدارة التغيير يجب أن تتصف باإلصالح ، بمعنى أنها تسعى إلصالح ما هو قائـم من عيوب ومعالجة ما : اإلصالح

 هو موجود من اختالالت في المؤسسة.
 ية في آن واحد ، وهو ما يستدعي وضع تعديالت على يجب أن يتـم التغيير في إطار الشرعية القانونية واألخالق: الشرعية

 القوانين القائمة ، ما يضفي الشرعية القانونية على التغيرات المستحدثة.
 هي صفة مالزمة لكل عمل إداري وبصفة خاصة إدارة التغيير، إذ يخضع كل قرار لتصرف العتبارات التكلفة والعائد ، : الرشادة

 يير خسائر ضخمة يصعب تغطيتها بعائد يفوق هذه الخسائر.فليس من المعقول أن يحدث التغ
 يتعين على إدارة التغيير أن تعمل على إيجاد قدارت تطويرية أفضل مما هو قائـم أو مستخدم حاليًا : القدرة على التطوير واإلبتكار

 ، فالتغيير يعمل نحو اإلرتقاء والتقدم.
 التغيير تتفاعل مع األحداث فقط ، ولكنها أيضًا تتوافق وتتكيف معها ، بل وقد  إن إدارة: رة على التكيف السريع مع األحداثالقد

 تقود وتصغ األحداث بذاتها لإلبقاء على حيوية وفاعليه المنظمة.
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 (: خصائص إدارة التغيير1شكل رقم )

 وتتلخص األهداق في التالي :إلدارة التغيير أهداف جوهرية هي التي دعت لعملية التغيير ، : ثانيًا : أهداف إدارة التغيير

زيادة قدارت المنظمة على التطور والبقاء واالستمرارية ، وذلك بزيادة قدرتها على التكيف مع البيئة المتغيرة ، مما يجعل منها  .1
 نظاما متجددا.

 زيادة إحساس العاملين بأهمية أهداف المنظمة ، وزيادة درجة والئهم وانتمائهم لها.  .2
أكثر كفاءة وتقبال للتغيير، وتنمية معارف ومهارات العاملين وتحسين أنماطهم السلوكية ، وتطوير نظم تكوين فريق إداري  .3

وإجراءات إنخاذ القرار ، والعمل على تنمية المشاركة في عملية إتخاذ القرارات ، والرغبة في تعديل سلوك الموظفين حتى تتمكن 
 من مواجهة التغيرات التي تحيط بها.

لجماعة من خالل زيادة درجة اإلحساس بتفاعل وديناميكية الجماعه داخل التنظيم وإرساء قواعد الثقة بين األفراد تنمية روح ا .4
 المكونين لها.

زيادة فهم عمليات اإلتصال ، وأساليب القيادو وإيجاد أفضل األساليب للقضاء على الصراعات ، والتعرف على أسبابها من خالل  .5
 ات الجماعه.زيادة الوعي في بديناميكي
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 الفرع الثالث : أنواع إدارة التغيير

 يتم التركيز على أربعة أنواع للتغيير وفق اآلتي :

تركز عملية التغيير على إعادة اإلختصاصات وتجميع الوظائف وإعادة تصميم الخطوط لإلتصاالت : التغيير في التركيب التنظيمي
إعادة تصميم التركيب التنظيم إستحداث وحدات تنظيمية وإستبعاد أخرى ويترتب على وقنوات تدقق السلطة والمسؤولية ، وتشمل عملية 

 ذلك تعديالت في مجاالت التنظيم األخرى من أفراد وسياسات وإمكانيات ونظم وإجراءات.

بات اإلبداع ، أو متطليحدد مجال التغيير في التكنولوجيا من خالل عوامل المنافسة التي تواجهها المنظمات  :تغيير في التكنولوجياال
 وإذ تتوجه المنظمات إلى التغيير في التكنولوجيا المتعلقة باألجهزة والمعدات أو األساليب أو األتمتة أو الحاسوب ، إما إلنتاج سلعة أ

جيا يمكن ولو تقديم خدمة جديدة ، مثل إستخدام األتمتة الجديدة ونظم المعلومات المتقدمة أو شبكات اإلتصال وإن التغيير في التكن
مالحظة من خالل سعي المنظمات في إستبدال مكائنها ومعداتها القديمة بأخرى جديدة تتطلب أساليب وعمليات جديدة وكذلك تحتاج 

إلى جدولة عمليات وتحديد أولويات تنفيذ جديدة وتغيير وتصميمها الداخلي ، إذًا هي إجراء التركيز على التعديل ألساليب العمل 
 خالل إعادة تقييم العناصر المادية من آالت ومعدات وطرق. واإلنتاج من

يتضمن تغيير المهارات والقدرات المعرفية والسلوكية وكذلك التغيير في إتجاهات وقيم الموارد البشرية  :التغيير في الموارد البشرية
 ما يلي :وتوقعاتهم ، وتضمن عملية إعادة بناء الموارد البشرية أنشطة على عدة محاور تتلخص ب

 إستثمارات جديدة في أنشطة التدريب والتطوير من أجل أن يحصل األفراد على مهارات وقدرات جديدة. .1
 جعل األفراد يشاركون في قافة المنظمة كي يتعلموا اإلجراءات الجديدة التي يعتمد عليها األداء المنظمي. .2
 تحسين أدائها.تغيير القيم التنظيمية واألنماط لتحفيز القوى العاملة على  .3
 اإلستمرارية بدراسة الكيفية التي يعمل بها عملية الترقية ونظم المكافآت المتعلقة بقوى العمل المختلفة. .4
 تعتبر تركيبة مجموعة اإلدارة العليا لتحسين التعليم التنظيمي وإتخاذ القرار المناسب. .5
ودافعيتهم للعمل وسلوكهم من خالل التدريب والتعليم الفعال ويركز اإلهتمام على تعديل إتجاهات اإلفراد ومدركاتهم ومهاراتهم  .6

 وتشجيع اإلبتكار.

وهو العمل الذي يؤديه الفرد مع التركيز على التغيرات المتوقعة في الدافعية وتصميم الوظائف حيث يحصل  :التغيير في المهام
ترك أعمال قائمة أو تغيير في أسلوب أداء األعمال الجارية التغيير في المهام التي يمارسها التنظيم وذلك بإستحداث اعمال جديدة أو 

 ، وتدخل التطورات في أفراد المجتمع كعامل مؤثر ومصدر لهذا التغيير إحتياجات ورغبات.

ومن بين أكثر الطرائق أهمية في تغيير المهام ، حيث يبرز األثر الوظيفي الذي يكون العمل بموجب على قدرة مناسب من التنوع 
ؤولية بحيث يصبح العمل مثيرًا للعامل وموضوع فخرة ، وإعتزاز ، وبسب سهولة تطبيقها فإن تغييرات المهام في أكثر األساليب والمس

 شيوعًا في تقديم التغيير.
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 : عموميات حول الجودة المطلب الثاني

ن خر ، إذ ال يوجد إجماع بين المختصيإن مفهوم الجودة من المفاهيم التي يتعبرها بعض الغموض ويختلف مفهومها من سياق إلى أ
في الجودة حول تعريف واضح ومحدد على إعتبار أن الجودة مرتبطة بمتطلبات وتوقعات المستفيدين منها وهي متغيرة على الرغم من 

ستفيد لمإختالف الباحثين والمختصين حول هذا المفهوم إال أن الجميع يتفق على أن الهدف الذي تصب إليه الجودة هو إرضاء ا
 وإسعاده.

 : تعريف الجودة وأهميتهاالفرع األول

 :أواًل: تعريفها

التي تعني طبيعة الشخص أو طبيعة الشيء ودرجة صالبته ، كانت تعني قديمًا  Qualitasيرجع مفهوم الجودة إلى الكلمة الالتينية 
الدقة واإلتقان ، ويستخدم مصطلح الجودة للداللة على منتوجًا جيدًا أو خدمة جيدة ، لكن من الخطأ أن تعتقد أن المنتوجيات أو 

وإنما هي تلك المنتجات أو الخدمات التي تتناسب مع الخدمات ذات الجودة العالية هي فقط المنتجات أو الخدمات األكثر كلفة ، 
 حاجات وتوقعات العمالء من حيث األداء المرتفع والتكلفة المنخفضة وتوفر المنتج أو الخدمة بالكمية المطلوبة والوقت المناسب.

ل دمة وجودة المعلومات والشغيالجودة بأنها تلك العملية التي يتبع منها لتسهيل جودة العمل وجودة الخ Kouro Ishikawaكما عرف 
 وجودة المورد البشري وجودة األهداف وغيرها.

كاآلتي : إن الجودة هي المطابقة للمتطلبات أو المواصفات ، ويرى فيليب كوتلر بأنها تمثل تحقيق مستوى األداء  Crosbyكما عرفها 
صانعي الخدمة ، وعلى مدى الرقابة التي تجريها المؤسسة  للسلعة أو الخدمة ، و إن إنتاج الخدمات متميز بشكل كبير ، ويعتمد على

 على صانعي الخدمة.

من خالل التعريقات السابقة على ما يمكننا أن نستنتج بأن الجودة تشمل على مجموعات من الخصائص المتعلقة بالسلعة أو الخدمة 
ليات واألفراد ، والتي لها القدرة على تلبية حاجات المقدمة إلى جانب الخصائص الخاصة بالعملية اإلنتاجية والتسويقية ، والعم

 وتوقعات العمالء.

 : أهمية الجودةثانياً 

للجودة أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات أو المستهلكين ، إذ تعتبر الجودة أحد العوامل التي تحدد حجم الطلب على منتجات المؤسسة 
 وتكون األهمية كما يلي :

مؤسسة شهدتها من مستوى جودة منتجاتها ، ويتضح ذلك من خالل العالقات التي ترتبط للمؤسسة مع تستمد البالنسبة للمؤسسة : 
 الموردين وخبرة العاملين ومهارتهم.

ومحاولة تقديم منتجات تلبي رغبات وحاجات عمالء المؤسسة ، فإذا كانت منتجاتها ذات جودة منخفضة فيمكن تحسينها لكي تحقق 
 والتي تمكنها من التنافس من المؤسسات المماثلة في نفس النشاط. الشهرة والسمعة الواسعة
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تزايد وباستمرار عدد المحاكم التي تتولى النظر في قضايا مؤسسات تقوم بتصميم منتجات أو تقديم  :القانونية لمجودةالمسؤولية 
مسؤولية قانونًا عن كل ضرر يصيب العميل من خدمات غير جيدة في إنتاجها أو توزيعها لذا فإن كل مؤسسة إنتاجية أو خدمية تكون 

 جراء استخدامه لهذه المنتجات.

ان التغيرات السياسية واالقتصادية ستؤثر في كيفية وتوقيت تبادل المنتجات إلى درجة كبيرة في سوق دولي تنافسي  المنافسة العالمية:
 كل من المؤسسة والمجتمع إلى تحقيقها.، وفي عصر المعلومات والعولمة تكتسب الجودة أهمية متميزة إذ تسعى 

بهدف التمكن من تحقيق المنافسة العالمية وتحسين االقتصاد بشكل عام والتوغل في األسواق العالمية ، فكلما انخفض مستوى الجودة 
 في منتجات المؤسسة ادى ذلك إلى إلحاق الضرر بأرباحها.

مواصفات قياسية محددة تساهم في حماية المستهلك من الغش التجاري  تطبق الجودة في أنشطة المؤسسة ووضع حماية المستهلك:
وتعزيز الثقة في منتجات المؤسسة عندما يكون رضا المستهلك هو فشل المنتج الذي يقوم بشارئه من القيام بالوظيفة التي يتوقعها 

 المستهلك منه.

االنتاج من شأنه أن يتيح الفرص الكتشاف األخطاء وتالقيها  تنفيذ الجودة المطلوبة لجميع عمليات ومارحل :التكاليف وحصة السوق 
لتجنبه ، تعمل تكلفة إضافية إلى االستفادة القصوى من زمن المكائن واآلالت عن طريق تقليل الزمن العاطل عن االنتاج وبالتالي 

 الكلفة وزيادة ربح الشركة.

 : أبعاد الجودة الفرع الثاني

بالمهمة السهلة ، فالجودة ال تعبر عنها باالبعاد الكمية فقط ، وإنما يكون هناك أيضًا أبعاد غير كمية أو  إن قياس الجودة لم يكن دائماً 
 أبعاد نوعية كما يلي :

( : هذا البعد يعكس احتمالية فشل المنتج او االستهالك التدريجي للمنتج ، فكلما كانت درجة الموثوقية والمتانة reliabilityالمعمولية )
ن كلما قلت احتمالية الفشل او االستهالك التدريجي للمنتج ، وتعتبر المعمولية البعد األساسي للجودة الذي يركز عليه الزبون عاليتي

 وخاصة السمع المعمرة مثاًل : ما هو عدد المرات التي تعطي فيها المصابيح الخلفية للسيارة.

وهذا البعد المواصفات التشغيلية للمنتج إضافة إلى المواصفات األخرى أو مستوى األداء  (:Performancesالتشغيل )األداء(: )
 التي قياسها ، وهي تختلف حسب الرغبات واالتجاهات الشخصية لكل فرد مثاًل هل التلفاز الملون ألوانه واضحة؟

في  اسه بنسبة فشل المنتجتطابق الجودة يعني مدى تحقيق المنتج لممواصفات المحددة مسبقًا وهذا قي: (conformanceالتطابق )
 مواجهة المعايير المحددة وبذلك يمكن تحديد الحاجة إلى إعادة العمل أو التصليح.

يعكس الصوت مدى  ويقصد بها المعايير الذوقية لألفراد حول المنتجات المتمثلة بالمظهر الخارجي الذي :(aestheticsالجمالية )
 ن المنتجات ويتضمن متغيرات مثل النظر ، اللمس ، الصوت ، الذوق أو الرائحة.شعور األفراد اتجاه منتج معين أو تشكلية م
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وهو عدد سنوات إستخدام المنتج في الخدمة وفقًا للمواصفات التشغيلية قبل ضعف أدلة : (Product Life: )العمر اإلفتراضي للمنتج
 وفقدانه الخصائص المطلوبة.

البعد يعكس مدى سرعة توفر خدمات الصيانة ، فسيارات مرسيدس تقدم خدماتها في هذا  :(Service Ability: )تقديم الخدمة
ساعة ، وتقاس سرعة الخدمة في توفر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع وكفاءتها ومتوسط زمن الصيانة أو  24بعض الدول لمدة 

 اإلصالح.

تي تضاف الى المنتج وحسب رغبة او طلب الزبون وهي خصائص غير االساسية ال: (Features: )الخصائص الثانوية للمنتج
 كإضافة نظام التكييف إلى السيارة.

وهي صورة المنتج المرسومة في تصور الزبون ، فالعديد من المنتجات يمكن (: Perceived Qualityقدرة التحسس بالجودة: )
 كل منتج.الحكم عليها من خالل األسماء المتميزة لها أي الماركة أو العالمة الخاصة ب

 فمثال منظمة فيلبس تركت انطباعًا عن جودة منتجاتها لدى الناس حتى لدى أولئك لم يستخدموها أو يروها سابقًا.

 : متطلبات الجودةالفرع الثالث

 إن جودة المنتج أو الخدمة تتوقف على احتوائها على حملة من الخصائص يتم التعبير عنها في شكل مواصفات إذ تم احتارمها يحقق
 التطابق متطلبات العميل المعلنة والضمنية ، تمكن هذه المواصفات إلى خمسة متطلبات أساسية للجودة وتتمثل فيما يلي :

يعبر األداء عن الجوانب التقنية للمنتج والتي تظهر من خالل الكفاءات التقنية المستخدمة فيه ، ويتحقق األداء  :م معايير األداءاحترا
 توفره على العديد من الصفات العامة او الرئيسية مثل السرعة ، القوة ، الصالبة.في المنتج من خالل 

تشير التكلفة إلى الجوانب االقتصادية التالية : سعر التكلفة ، تكلفة اإلنتاج ، وقد أخذ بعين االعتبار التكاليف كمطلب  التكاليف :
جال قتصاد السوق ، ومن ثم لم يعد العميل يهتم فقط بتوفير المنتج في اآلأساسي لتحقيق الجودة عند االنتقال من اقتصاد التوزيع إلى ا

المحددة وإنما يهتم بالكتاليف أيضًا ، فعندما يقوم بشراء فإنه يقوم بالمفاضلة بين مختلف العروض المقدمة له ، معتمدًا على معيار 
 تكاليف ، تكاليف التوقف عن التشغيل ، اإلصالح إضافةالسعر ، هذا األخير الذي تطور ليعبر عن تكاليف الحصول على المنتج ، 

 إلى تكاليف محتملة لتوقف المنتج عند الخدمة.

تعبر فترة التسليم عن البعد الزمني المتعمد بمدة الوفاء وااللتزام بتسليم المنتج في الوقت المحدد والمنية والتنوعية  :يمفترة التسل
 المطلوبة من قبل العميل.

ضافة الخدمات كمطلب أساسي يساهم في تنمية وتطوير مفهوم الجودة وخاصة الخدمات التكميلية أو ما يعرف بخدمات تم إ الخدمات:
 ما بعد البيع ، وتشير هذه إلى مستوى الجودة والسرعة في التعامل مع شكاوي العمالء بعد حصولهم على السمعة أو الخدمة.

الء ، فال يمكن أن يكون نظام ذو جودة عالية إال إذا كان قادرًا على ضمان عدم أصبح توفير األمن مطلوبًا من قبل العم :األمن
حدوث أخطار وحوادث تؤدي إلى نسب أضرار التي يتعين اإللمام بها ولكن مع تواجد المؤسسة في بيئة تمتاز بالتغيرات السريعة 
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مة ت وإحترام المعايير وإنما يجب إدارتها من أجل رفع قيوالمتالحقة ، أصبحت الجودة ال تقتصر على تحقيق التطابق مع هذه المتطلبا
 إجمالية إدارتها من أجل رفه قيمة إجمالية لنشاطات المؤسسة بطريقة تمكننا من الصمود في وجه المنافسة.

 الخاتمة

مال تبنيه أو كـن لمنظمات األعمن خالل ما أوردناه في بحثنا هذا في جانبيه النظري والميداني يتبين أن قضية الجودة لم تعد اختيارًا يم
التخمين عنه ، بل أصبحت حتمية و مطلب لتجديـد وتطـوير المنظمـات في إطـار توجيات عصر العولمة والتحديات اإلقليمية والمحلية 

لماضية ، لفية اوسمات اإلدارة المعاصرة ، وكذا على اعتبـار أن دخـول األسواق العالمية لم يعد يخضع للمعايير نفسها السائدة في األ
 التي أصبحت تعـد تقليديـة نظـار للتغييرات السريعة الحاصلة في كافة المجاالت.  

حيث أن الجودة أصبحت تكتسي أهمية بالغة في المؤسسات االقتصادية ، حيث أن المحيط الذي تتواجد فيه المؤسسات والضغوط التي 
تعرفها ، يفرض عليها االهتمام بتحسين جودة منتجاتها و خدماتها ، مما يمكنها من التعرف على جوانب الهدر في الوقت والطاقات 

ص منها ، كما تمنح الصالحيات للعاملين وتحثهم على المشاركة ودفعهم إلى التطوير واإلبداع وبالتالي واإلمكانيات ومن ثم التخل
 النجاح وتوفير الخدمات التي تشبع الرغبات الكاملة للعمالء.   

التي  المناهجو من خالل دارستنا هذه حاولنا في جانبها النظري أن نسلط الضوء على مدخلين إداريين يعتبارن نسبيا مـن احدث 
توصل إليه الفكر اإلداري فكانت هذه الدارسة عبارة عن حلقة ربط بـين إدارة التغـيير في المنظمة و إدارة الجودة باعتبار أن تطبيق 

إدارة الجودة يحتاج إلى جملة من التغييرات في كافة المجاالت حتى تتمكن المنظمة توفير كافة المتطلبات الالزمة إلنجاح هذه 
 هجية ، و نطمح من خالل هذه الدارسة لتعميم منهجية الجودة في المنظمات العربية.المن

 نتائج البحث

 في نهاية الدارسة تم استنتاج ما يلي :

 أن التغيير أمر حتمي وضروري والزم للمؤسسات ، كما أنه عملية مستمرة يحمل في طياته دائمًا التجديد والتطوير.   -

 نصرًا مهما لنجاح المؤسسات في الوقت الحاضر. يعتبر إدارة التغيير ع -

 يشكل غياب ثقافة التغيير عائقًا للوصول إلى الجودة.  -

 يرى بعض المستجوبين إلى ضرورة وجود دوارت تدريبية وتطويرية لنشر ثقافة التغيير والجودة معًا   -

 غياب مفهوم إدارة الجودة الشاملة لدى أغلبية الموظفين.   -

 تناع لدى اإلدارة بضرورة إجارء التغييرات الالزمة لتحسين الجودة. وجود اق -

 حسن استقطاب واستغالل الكفاءات ذات الخبرة والسرعة في األداء.  -
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 المراجع المصادر و

 .86-61( ، 21( ، البحث العلمي بين نفعية الباحث ومصلحة المجتمع ، )2019عبد الرزاق جدوع محمد & داليا حسين يحيى ، )

( ، إدارة التغيير في مؤسسات التعليم العالي : نحو نموذج مقترح لتنفيذ االصالحات الجامعية 2016بوطبة & نور الهدى ، )
(Doctoral dissertation .)جامعة باتنة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، 

–ر عمى الجودة في المؤسسة االقتصادية دراسة ميدانية ممبنة ونيس( ، أثر إدارة التغيي2018طاهر عمي نيهال & بمهادية خديجة )
 بئر ولد خميفة والية عين الدفمى.

( ، واقع إدارة التغيير في مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات 2016، سليم ، الجزائرلي ، معاذ الشرفاوي ، منصور، & هديل ) الحسنية
-2079فيها )دراسة ميدانية على جامعة دمشق( ، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية تطبيقها كما يتصورها أعضاء الهيئة التعليمية 

3073, 36(6).. 

( ، واقع ممارسة إدارة التغيير في كليات التربية بمكة المكرمة في ضوء إعادة هيكلة كليات 2012اللحياني ، أماني بنت سرحان ، )
 البنات الملحقة بجامعة أم القرى.

( ، مقاومة موظفي الجامعات للتغيير 2020طمة شافي ظافر، الكاظمي ، زهير احمد علي مشرف & جامعة أم القرى ، )الحقباني، فا
 اإلداري : أسبابها ومؤشراتها وأساليب التعامل معها من وجهة نظر الهيئة األكاديمية اإلدارية بجامعة أم القرى.
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Abstract 

Economic institutions adopt change management as it has become an urgent requirement in order to keep pace with the 

critical global developments, as our study aimed to identify how change is made within institutions and to clarify the 

importance of change and its contribution to improving quality in government institutions, and we tried through it to reveal 

the extent of the contribution of change management. 
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