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  شكر وعرفان

  "ن شكرتم ألزيدنكمئول" 

  

أتقدم خبالص عبارات الشكر والعرفان إىل كل من ساعدين و شجعين من قريب أو بعيد على 

  ذكر:الاجناز هذا العمل وأخص ب

 ن بروش الذي مل يبخل عليّ األستاذ املشرف على هذا العمل: األستاذ الدكتور زين الدي

  خري اجلزاء. املوجه والناصح فجزاه اهللا عّين ووقته الثمني، فكان نعم جبهده 

  أشكر كل األساتذة األفاضل الذين تفضلوا علينا بتحكيم استبيان هذه الدراسة.

كما أتوجه بتحية شكر وعرفان إىل د. بوعبداهللا صاحل و د. بلعباس رابح على إسهاما�ما 

  القيمة يف هذا البحث خاصة يف شقه امليداين. 

من جامعة باتنة،  ، واألستاذ هبال خري الدينألستاذ هبال عبد العايللأوجه شكري اخلالص 

شوق فوزي من جامعة أم البواقي، األستاذ هبال عبدالنور من جامعة خنشلة، األستاذ 

صياحي خلضر من جامعة فرحات األستاذ واضح فواز من املركز اجلامعي مبيلة، األستاذ 

، الدكتور ديب علي من ة برج بوعريريجعباس بسطيف، الدكتور عبادي حممد من جامع

    جامعة املسيلة على مساعد�م لنا يف توزيع واسرتجاع استبيان هذه الدراسة.
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  :تمهيد

الشك أننا نعيش اليوم يف عصٍر سريع التغري، تسوده ثورة علمية ومعرفية وتكنولوجية وانفتاح عاملي ودويل، لذا كان      

لزامًا أن جتد الكثري من املؤسسات نفسها حماطة بتحديات ومشكالت يصعب التكيف معها، مما يضطرها إىل القيام 

إعادة النظر يف رؤيتها وأهدافها، سياسا�ا، هيكلها، مواردها املادية  مبراجعة شاملة لبيئتها التنظيمية الداخلية من خالل

  من وضع قائم إىل وضع جيعلها قادرة على املنافسة والبقاء. لالنتقالوالبشرية 

من هذا املنطلق أصبح التغيري التنظيمي املخطط أولوية ملحة يف حياة املؤسسات للرفع من مستويات الفعالية      

وما يشتمل عليه  ،سبابه الداخلية و اخلارجيةألحقيق النجاح، على أن يصاحب ذلك هدفًا للتغيري و معرفة التنظيمية لت

  من تقنيات، إضافة إىل اإلحاطة الشاملة باحملددات البيئية احمليطة. 

ية والفنية على بوجود قيادة فاعلة قادرة على القيام بوظائفها اإلدار  اإن جناح املؤسسات يف وقت سابق كان مرهون     

اإلدارية و  :أكمل وجه، إّال أن هذا الدور التقليدي للمدير القائد يف الوقت الراهن مل يعد يقتصر على هاتني الوظيفتني

الفنية، بل تعداه إىل دور اختاذ القرارات التطويرية وإحداث التغري املنشود يف املؤسسة من خالل خلق مناخ مالئم لعملية 

على كل معوقاته،كما أن قيادة التغيري بنجاح أصبحت من أهم املواضيع اليت تشغل عقلية القيادة اإلدارية التغيري والتغلب 

  يف هذا العصر.

وانطالقاً من كون مؤسسات التعليم العايل كغريها من املؤسسات ال تعيش يف فراغ بل تشكل كًال متكامًال مع بيئتها     

أصبح من الضروري على هذه املؤسسات أن تتفاعل مع املتغريات العاملية ومتطلبات وشروط  فقدتتأثر وتؤثر فيها، 

  وضروريات الواقع اجلديد الذي فرضته العوملة واستخدام التقنيات و التكنولوجيات احلديثة.

سة والعمالء اليت كانت بل أن الكثري من املفاهيم كالسوق واملناف ؛لذا فاجلامعة يطاهلا التغيري كغريها من املؤسسات    

ى مواصلة مؤسسات التعليم العايل تنأى بنفسها عن التعامل معها صار حمتما عليها النظر فيها باعتبارها حمدداً لقدر�ا عل

كن أن ميس البيئة الداخلية للجامعة كأن يشمل عملية التعليم ميفالتغيري  ؛بل األكثر من هذا ؛نشاطها الرتبوي والعلمي

 نهاج وطرق التدريس، األساليب الرتبوية واإلشرافية وحىت أساليب إدارة اجلامعة. والتعلم، امل

ــــ تعرف كغريها من الدولــــــ ومبا أن اجلزائر هي جزء من البيئة العاملية     ـــ أن التعليم العايل هو مفتاح املرور لعصر املعرفة  ــ

  .ايل بقوة اجلامعات والبحث العلمياليت تقاس يف وقتنا احل القوية االقتصادياتوالسبيل لتطوير ا�تمعات وبناء 

إىل تكريس كل اإلمكانيات والقدرات لتطوير اجلامعة اجلزائرية مبا  1970سنة  إنشائهالذا سعت وزارة التعليم العايل منذ    

والثقافية، جتسد ذلك من خالل سلسلة من  واالقتصادية االجتماعيةيتماشى وحاجات ا�تمع وحتقيق التنمية 

 االجتماعيأو  االقتصادياإلصالحات عرفها القطاع لتتناسب مع خصوصيات كل فرتة زمنية لتطور النظام السياسي أو 

  يف اجلزائر.
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  ب
 

ىل عجز رغم هذه اإلصالحات فإن قطاع التعليم العايل عرف الكثري من اإلختالالت املرتاكمة عرب السنني، إضافًة إ      

  نظام التعليم العايل على مواكبة التحديات الكربى الناجتة عن العوملة واقتصاد املعرفة وبروز املهن اجلديدة.

لذا كان من الضروري وعلى غرار الكثري من الدول املتطورة إحداث إصالحات عميقة على منظومة التعليم العايل يف      

اجتماعي وسياسي واقتصادي متر به البالد من جهة  ة على استيعاب أي تطورويرية قادر اجلزائر يف إطار إسرتاجتية تط

وعوملة التعليم العايل وتبعاته دولياً من جهة أخرى، هذا ما جتسد فعًال من خالل القرار الذي اختذته الوزارة الوصية بإعادة 

  هيكلة جديدة لنظام التعليم العايل يف إطار ما يعرف بنظام (ل. م .د) .

عليه أصبح التغيري التنظيمي خيارًا مفروضًا على إدارة اجلامعة اجلزائرية لتتماشى مع التوجه اجلديد لعصرنة  القطاع و     

  والتكيف مع التطورات البيئية احمللية والعاملية.   

اجلامعة اجلزائرية من هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أمهية الدور الذي ميكن أن تلعبه القيادة اإلدارية  يف     

إلجناح التغيري املنشود من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف ظل هيكلة جديدة لنظام التعليم العايل هدفها 

  إعطاء نقلة نوعية ملنظومة التعليم العايل وتصحيح مجيع اإلختالالت و املشاكل اليت تعاين منها اجلامعة اجلزائرية.

  إلشكالية:أوال: تحديد وصياغة ا

ت، واحلاجة إىل إدخال إن تزايد الطلب االجتماعي على التعليم العايل، والسرعة اهلائلة يف انتقال املعلوما      

املتطورة يف التعليم، والدورات الدراسية اليت تنظمها املؤسسات االقتصادية، وضعف املوارد املالية املخصصة  االتكنولوجي

للتعليم العايل، و التأكيد املتزايد على مبدأ املساءلة واحملاسبة، إضافة إىل عوملة التعليم وغريها من التحديات، تفرض على 

أحناء العامل ضرورة مواكبتها، بإحداث التغيريات الالزمة يف البيئة التنظيمية  القائمني على مؤسسات التعليم العايل يف

  يف األداء. زُّ قاء مبؤسسا�م حنو اجلودة والتميالداخلية لالرت

ومن املالحظ أن هناك إمجاع يف ا�تمع اجلزائري، على أن اجلامعة اجلزائرية تعاين من مشاكل كثرية، انعكست على      

ني وعدم مواءمة سوق العمل مع جيّ خمرجا�ا العلمية والبشرية، إضافة إىل تفاقم مشكلة بطالة اخلر  أدائها وضعف

  ختصصا�م العلمية.

من هذا املنطلق تزايدت الدعوات مع مطلع األلفية اجلديدة بإحداث تغيريات جذرية على منظومة التعليم العايل و     

  لية .استجابًة للتغريات ا�تمعية احمللية والدو 

إن الفرصة احلقيقية إلحداث هذا التغيري داخل اجلامعة اجلزائرية ومنظومة التعليم العايل، جاءت يف إطار مشروع نظام     

الذي الح قطاع الرتبية والتعليم ، بعد مشروع إص2004، الذي أقرته وزارة التعليم العايل والبحث العلمي سنة )ل.م.د(

  .2001أقرته السلطة السياسية سنة

ومنه فإن هذا النظام اجلديد للتعليم العايل يف اجلزائر، يبشر بإحداث تغيريات نوعية كبرية يف القطاع، شريطة توفر      

  قيادات إدارية جامعية مؤثرة وقادرة على قيادة عمليات التغيري، وتوجيهها حنو حتقيق أهدافها املسطرة.
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اإلدارية في الجامعات الجزائرية محل الدراسة على نجاح التغيير  تأثير القيادة :حول تدورإشكالية البحث فلذا    

     التنظيمي متمثال في تحقيق أهداف نظام (ل. م. د).

  التالية:الرئيسية اإلشكالية حنتاج لإلجابة على األسئلة  ولفك معامل هذه   

 ة للتغيري التنظيمي؟ما هي درجة ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقاد -1

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ملمارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري  -2

  التنظيمي تعزى للبيانات الشخصية(املنصب اإلداري، السن، األقدمية يف املنصب، الدرجة العلمية) ؟

اجلديد (ل.م.د) من وجهة نظر القيادة اإلدارية يف اجلامعات اجلزائرية حمل ما مدى حتقق أهداف نظام التعليم العايل  -3

  الدراسة؟ 

  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر القيادة اإلدارية فيما خيص نسبة حتقق أهداف نظام -4

قدمية يف املنصب، الدرجة (ل. م. د) يف اجلامعات حمل الدراسة تعزى لبيانا�م الشخصية(املنصب اإلداري، السن، األ 

  العلمية)؟

هل هناك عالقة تأثري دالة إحصائيا بني ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري  -5

  ؟)د .م .ل(نظام (حتقق أهداف) جناح التنظيمي و 

   :ثانيا: الفرضيات

  ميكن صياغة الفرضيات الرئيسية التالية: السابقة على ضوء األسئلة   

   :الفرضية األولى

 ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي دون املتوسط.-   

  :الفرضية الثانية

 يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي نيإحصائية ملمارسة القادة اإلداري هناك فروق ذات داللة -   

  يف املنصب اإلداري، الدرجة العلمية). األقدميةتعزى للبيانات الشخصية (املنصب اإلداري، السن، 

  :الفرضية الثالثة

معات حمل الدراسة من وجهة نظر القيادة اإلدارية يف اجلا )ل. م. د(نسبة حتقق أهداف نظام التعليم العايل اجلديد  -   

  ن املتوسط.و هي د
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  :الفرضية الرابعة

يف ) ل.م.د(هناك فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر القيادة اإلدارية فيما خيص نسبة حتقق أهداف نظام -   

  يف املنصب اإلداري، الدرجة العلمية). األقدميةاجلامعات حمل الدراسة تعزى لبيانا�م الشخصية(املنصب اإلداري، السن، 

  :الفرضية الخامسة

توجد عالقة تأثري اجيابية ذات داللة إحصائية بني ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة -   

  .). دم .ل(نظام (حتقق أهداف) جناح للتغيري التنظيمي و 

  موضوع البحث: ثالثا: أسباب اختيار 

  ومها:  ؛أحدمها علمي واألخر ذايت :لسببني البحث ملوضوعيرجع اختيارنا           

وميوله حنو املواضيع  األعمال إدارةالسبب العلمي: حبكم االختصاص العلمي للباحث يف مرحلة املاجستري  وهو -    

للباحث يف رسالة املاجستري حيث ء هذا البحث ليكمل العمل البسيط والقيادة، حيث جا اإلدارةالعلمية املرتبطة  مبجال 

  املرؤوسني. رضىباملشاركة" وأثره على  اإلدارةتناول دور من أدوار قيادة التغيري التنظيمي وهو" 

ولذا يهمه   ؛وكعضو هيئة تدريس حاليا سابقا ، كطالبملنظومة التعليم العايلالسبب الذايت:  حبكم انتماء الباحث -    

فنجاح أو فشل هذه املنظومة ينعكس علينا كأساتذة أو  ؛وإصالحاتوقوانني  إجراءاتكل ما يتعلق �ذه املنظومة من 

 إليهآلت مّا مل بني طياته رؤية تشخيصية عحيالذي هود �ذا ا�، هلذا ارتأينا أن نساهم وإداريني، أو باحثني طلبة

القائمة على مستوى اجلامعة اجلزائرية،  اإلداريةوهذا يف ظل املمارسات  )ل.م.د(اجلديدة املتمثلة يف نظام  اإلصالحات

     تثمني كل جمهود وكل حبث يساهم يف تطور جامعاتنا مستقبال.     أملوعليه ن

  : أهمية الدراسة:رابعا

  أمهية هذا البحث يف العناصر التالية: أبرازميكن           

أكثر املواضيع اليت لقيت اهتمام الباحثني يف حقل القيادة واإلدارة يف ضوع قيادة التغيري التنظيمي من يعترب مو  -    

باعتبار أن إحداث التغيري وإدارته بنجاح أولوية ملحة يف حياة املنظمات لتتماشى مع  حتديات  ،األخرية ةالعقود الثالث

منط قيادي حتويلي له القدرة على  علىلب األحباث  يف هذا ا�ال من الدراسة هذا العصر، من هذا املنطلق اتفقت أغ

  حتريك الطاقات الكامنة داخل املرؤوسني لتحقيق أهداف التغيري املنشود.

خص عندما يتعلق األمر مبشروع األقع التعليم العايل يف اجلزائر وباقلة الدراسات يف جمال قيادة التغيري التنظيمي يف و  -   

التغيري األهم يف مسرية اإلصالحات اليت عرفتها اجلامعة اجلزائرية منذ إنشاء وزارة التعليم العايل واملتمثل يف نظام التعليم 

  العايل اجلديد (ل.م.د).
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يف تكوين اقتصاد قوي، حتتم األمر على السلطة العليا يف اجلزائر مواكبة الركب العاملي بإصالح  اجلامعةنظرا ألمهية  -   

منظومة التعليم العايل وإحداث تغيري عليها، مثلما فعلت الكثري من دول العامل املتطور خاصة األوروبية منها مع مطلع 

  القرن اجلديد.

التحديات اليت تواجه مؤسسات التعليم العايل يف الكثري من دول العامل ويف اجلزائر على اخلصوص لكي تتفاعل مع  -    

فرضتها عوملة التعليم العايل واستخدام التقنيات احلديثة ، مما يتطلب وجود قيادات تغري قادرة على  املتغريات العاملية اليت

  إحداث نقلة علمية حضارية تسهل اندماج اجلامعة يف حميطها احمللي والدويل. 

 تعليم العايلاة من تطبيق نظام الندرة الدراسات العلمية املتخصصة حول تقييم نسبة اجناز األهداف املتوخ -    

وائق اجلديد(ل.م.د) بعد فرتة زمنية معتربة من تطبيقه يف اجلزائر، من خالل حتديد نقاط القوة فيه وتعزيزها، أو حتديد  الع

وتزيد من خماوف فشله مثل النظام الكالسيكي السابق، وهذا كله ألجل حتديد التوجهات  ،اليت �دد مهمة جناحه

  لعايل. املستقبلية ملنظومة التعليم ا

  :أهداف الدراسة:خامسا

  حتقيق مجلة من األهداف أبرزها: إىلالبحث وفرضياته تسعى هذه الدراسة  يف إطار إشكالية           

وبشكل حمدد  ،نظرية إىل توضيح نقاط االلتقاء بني أدبيات القيادة وأدبيات التغيريالناحية المن يهدف البحث  -     

  أدبيات قيادة التغيري التنظيمي، واليت تركز بشكل أساسي على القدرات املطلوبة إلحداث التغيري املطلوب بنجاح.  

هذا البحث خطوة هامة للتطبيق العملي ملفهوم قيادة التغيري التنظيمي يف واقع املؤسسات من ناحية تطبيقية يعترب  -    

ملا له من تأثري على زيادة األداء التنظيمي للوصول إىل النوعية و  منها مؤسسات التعليم العايلالعمومية اجلزائرية السيما 

  التميز.    

ومىت يكون هذا الدور اجيابيا حيقق النتائج املرجوة منه، ومىت  ؛يف مؤسسات التعليم العايلالتعرف على دور التغيري  -   

  يكون سلبيا ويفشل قي حتقيق تلك النتائج.  

تسليط الضوء على واقع العمل اإلداري يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر ، وهل تتوفر يف اإلداريني مهارات  -   

  قيادة التغيري التنظيمي. 

الوقوف على األهداف والغايات املتوخاة من اعتماد نظام التعليم العايل اجلديد (ل.م.د) الذي تبنته اجلزائر كخيار  -   

  يف إطار اإلصالحات اليت يشهدها قطاع التعليم العايل مع مطلع هذه األلفية.اسرتاتيجي 

 ةميّ يجلديد (ل.م.د) إلعطاء صورة تقيتشخيص واقع املنظومة اجلامعية يف اجلزائر يف ظل تطبيق نظام التعليم العايل ا -   

يف هذا التقييم ميدانيا بوجهات نظر  أولية عن جناح أو فشل جتسيد أهداف هذا النظام على أرض الواقع، مع االستعانة

  ري اجلامعة اجلزائرية. يالقائمني على تس
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يف اجلامعة اجلزائرية من استخدام أدوار  )ل.م.د(قد تفيد هذه الدراسة خمتلف اإلداريني الساهرين على تطبيق نظام  -    

بالعملية التعليمية خلدمة  رتقاءنهوض واالقيادة التغيري التنظيمي الوارد يف هذا البحث ألجل تطوير أدائهم من أجل ال

  اجلامعة وا�تمع معا.  

   سادسا: حدود الدراسة:

  حددت الدراسة با�االت التالية:       

  احلدود املكانية: اقتصرت الدراسة على جموعة من مؤسسات التعليم العايل يف الشرق اجلزائري.- 

  وجاء اختيارنا هلذه الفرتة العتبارين:  ،2014غاية  إىل 2004الفرتة الزمنية من سنةاحلدود الزمنية: احنصرت دراستنا على - 

اجلديدة على منظومة التعليم العايل من خالل تطبيق  اإلصالحاتعشرة سنوات من تطبيق  مثلتأوال: هي الفرتة اليت     

  نظام التعليم العايل اجلديد (ل.م.د).

الفاعلة والقائمة  األطرافاجلديدة خاصة املرتبطة بدور  اإلصالحاتالدراسات اليت تناولت حتليل وتقييم هذه  ةثانيا: قل   

التعليم العايل من نائب مدير  مؤسساتيف  اإلداريةعلى جتسيد نظام (ل.م.د) وهي القيادات يف خمتلف املستويات 

  مسؤول فريق االختصاص. إىلاجلامعة 

السابقة اليت عرفتها مسرية اجلامعة اجلزائرية مع تركيزه  اإلصالحات إىلالباحث تعرض أيضا  أن ىلإ اإلشارةجتدر       

  على االختالالت اليت عرفها النظام الكالسيكي.

  . 2014ديسمرب إىل 2013من مارس املمتدة عن احلدود الزمنية للدراسة امليدانية للباحث فكانت خالل الفرتة  أما      

احلدود املوضوعية: تناول موضوع البحث  عالقة التأثري بني متغريين مها: ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي(بناء رؤية  -

 إرساء، رؤوسني، فعالية االتصالق، الدافعية واحلماس، مشاركة املواالبتكار، العمل بروح الفري اإلبداعمستقبلية، تشجيع 

ضمان تكوين ( )ل.م.د(نسبة حتقق أهداف نظام مع مقاومة املرؤوسني للتغيري) و  لتعاملثقافة تنظيمية داعمة للتغيري، ا

ان اجلودة ـنوعي، حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي، تطوير البحث العلمي، تطوير العالقات اخلارجية، ضم

  أسس احلوكمة). إرساء

  :دراسةلمصطلحات اسابعا: 

  :هلذه الدراسة على النحو التايل فاهيم األساسيةمللاإلجرائي االصطالحي و ميكن أن حندد التعريف     

اجتماعية تسعى لتأثري على أفعال األفراد وسلوكهم للعمل جبد ورغبة لتحقيق أهداف  هي عملية" :اإلدارية  القيادة -1

القيادة اإلدارية تتمثل يف خمتلف القيادات األكادميية على مستوى خمتلف اإلدارات يف هذه الدراسة . 1مشرتكة ومرغوبة"

                                     
1
  .   216ص ،2009مبادئ اإلدارة احلديثة، النظريات، العمليات اإلدارية، وظائف املنظمات، دار حامد للطباعة والنشر، عمان، األردن،  حرمي حسني: 



 مقدمـــــة عامــــــــــة

 

  خ
 

الذين هلم تأثري على سلوك وتصرفات املرؤوسني الذين يعملون حتت هم خمتلف األفراد  القادة الجامعيونو اجلامعية، 

العمال املنفذون) من أجل أن يوجهو�م حنو حتقيق ، العمال اإلداريون، الطلبة ،قياد�م يف اجلامعة (أعضاء اهليئة التدريسية

الذين مشلتهم هذه الدراسة هم: نائب رئيس اجلامعة، عميد الكلية(مدير معهد)  والقادة الجامعيون، األهداف املنشودة

   .مسؤول فريق االختصاص، مسؤول شعبة التكوين ،ميدان التكوينمسؤول ونوابه، رئيس قسم، 

"هو العملية أو العمليات اليت تقوم �ا املنظمة حىت يتسىن هلا التحرك من الوضع احلايل إىل وضع : التغيير التنظيمي-2

الذي عرفته  اإلصالح اجلديد :هو التغيري التنظيمييف هذه الدراسة  .1مستقبلي مرغوب فيه �دف زيادة فعالية املنظمة"

، وهذا كبديل لنظام التعليم العايل عليم العايل (ل.م.د)نظام التواملتمثل يف  ؛2004اجلامعة اجلزائرية بداية من سنة

  .الكالسيكي

مث طبق يف دول أوربا و الصني واليابان وتركيا وتونس واملغرب  هو نظام أجنلوساكسوين األصل؛ :نظام (ل.م.د)-3 

 أطوار للتكوين تتوج بثالث شهادات جامعية هي: ليسانس، ماسرت ةتضم ثالث يقوم على هيكلة ،وبعض دول أفريقيا

  ويهدف هذا النظام إىل حتسني نوعية التكوين،كما يقوم على احلركية واملرونة واملقروئية و االعرتاف بالشهادات. دكتوراه،

يستجيب ألهداف اإلصالح ، وألنه يف اجلزائر مت اختيار نظام(ل.م.د) كبديل أفضل يندرج ضمن تطوير اجلامعة اجلزائرية

  الذي يرتكز على مقاربة جديدة للعالقات البيداغوجية والعلمية "الطلبة، األساتذة، اإلدارة".

هي القيادة القادرة على التأثري يف سلوك األفراد وحتديد االجتاهات واألهداف، ودفع العمال إلحداث  :قيادة التغيير -4

التنظيمية، حبيث توضح ما هو مطلوب من تغيريات من أجل أن تعمل اإلدارة على التغيري االجيايب وحتقيق الفعالية 

  . 2تنفيذها

ميكن أن  :وهي القيادة اليت مؤسسات التعليم العالي في الجزائرقيادة التغيير داخل  املقصود يف هذه الدراسة هيو  

 أهداف نظام ل.م.د)حتقيق (التغيريمشروع  املسطرة يف األهداف  سيدجتوتساعدهم على  امعةاملرؤوسني يف اجل تؤثر يف

 التكيف اجلزائرية من اخلروج من املشاكل اليت تتخبط فيها و االنتقال إىل مرحلة تستطيع معها اجلامعة من أجل أن تتمكن

  املنشود. التغيري أهداف حتقيق إىل وصوالً  وصعوبات حتديات من ما يواجهها مع

  :: الدراسات السابقةثامنا

يف موضوع قيادة التغيري التنظيمي اليت مشلت العديد من املنظمات يف  ةأدبيات القيادة واإلدارة بدراسات كثري تزخر      

دراستنا مبيدان القطاع الصناعي أو اخلدمي، و لذا سوف نركز فقط على سرد بعض الدراسات السابقة ذات الصلة 

  .  يدان التعليم)مب(

                                     
1
 . 49، ص2010، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، حسن: إدارة التغيري التنظيمي حممد خمتار 
  .  75، ص2009سويسي عبد الوهاب: املنظمة، املتغريات، األبعاد، التصميم، دار النجاح للكتاب للنشر والتوزيع، اجلزائر،  2
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  ر في قطاع التربية والتعليم و التعليم العالي:: الدراسات المتعلقة بقيادة التغيي1 

  أ: الدراسات العربية:

أمنوذج مقرتح لدور رئيس  –" قيادة التغيري يف اجلامعات السعودية :حتت عنوان 1دراسة تركي بن كدمييس العتييب -    

القسم األكادميي كقائد للتغيري" وهدفت هذه الدراسة إىل بناء أمنوذج مقرتح لقيادة التغيري يف اجلامعات السعودية بواسطة 

من خالل هذه الدراسة إىل بناء الدور الذي ميكن أن يقوم به رؤساء األقسام األكادميية بتلك اجلامعات، وتوصل الباحث 

  منوذج يتكون من جزأين:أ

جزء نظري يتعلق بوضع إطار أو تصور مفاهيمي يكون مبثابة املوجه واملرشد العام لعملية قيادة التغيري داخل املؤسسة       

بالعديد من وهذا باألخذ  ؛اجلامعية بشكل عام ويف القسم العلمي كوحدة تنفيذية داخل اجلامعة األم  بشكل خاص

مداخل التطوير اإلداري املساعد لقيادة التغيري من أبرزها: املنظمة املتعلمة، إدارة املعرفة ونقلها، البيئة اإلبداعية اخلالقة 

  إدارة التميز، التخطيط االسرتاتيجي والقيادة التحويلية، اجلودة، القيادة الذاتية.

ة عملية التغيري بصور إجرائية داخل اجلامعة بشكل عام والقسم منوذج وهو خيتص بقيادوجزء تطبيقي عملي لأل     

بشكل خاص وفق آليات خاصة ومناسبة ويتضمن ذلك قيام رئيس القسم العلمي كقائد لعملية التغيري داخل املؤسسة 

  اجلامعية بالعديد من اإلجراءات حسب الباحث.

"أمنوذج مقرتح إلدارة التغيري يف اجلامعات اليمنية العامة يف ضوء الواقع  :بعنوان 2ويف دراسة لألصبحي آالء أمحد -    

واالجتاهات اإلدارية املعاصرة " حيث مشلت الدراسة مجيع القادة اإلداريني األكادمييني العاملني يف اجلامعات اليمنية العامة 

 ،جمال دور اجلامعة يف إحداث التغيري هي:اة الدراسة قسمت إىل ستة جماالت فردا، يف حني أن أد 145والبالغ عددهم 

دور اجلامعات يف إحداث التغيري يف ظل االجتاهات اإلدارية املعاصرة، دور اإلدارة يف إحداث التغيري، اخلطوات العملية 

، و توصل لربنامج التغيري، العناصر اليت يقوم عليها التغيري، دور اجلامعة يف بناء الشخصية القيادية القادرة على التغيري

من خالل هذه الدراسة إىل أن االجتاهات اإلدارية املعاصرة إلدارة التغيري يف اجلامعات قد جاءت مرتبة على النحو  ةالباحث

اآليت: إدارة املعرفة، إدارة اإلبداع، إدارة اجلودة الشاملة، إدارة إعادة اهلندسة التنظيمية، اإلدارة اإلسرتاتيجية، إدارة التكيف 

  إدارة فرق العمل ذات الثقافات املتعددة، إدارة نظم التعلم. الثقايف،

                                     
1
إمارة  اخلدمة،قيادة التغيري يف اجلامعات السعودية، أمنوذج مقرتح لدور رئيس القسم األكادميي كقائد للتغيري، دراسة مقدمة لندوة القيادة ومسؤولية تركي بن كدمييس العتييب:  

  هـ.  1430ربيع األول 26-25 املنطقة الشرقية، الطائف اململكة العربية السعودية،
،كلية الدراسات الرتبوية العليا، عاصرة، رسالة دكتوراه غري منشورةالتغيري يف اجلامعات اليمنية يف ضوء الواقع واالجتاهات اإلدارية امل آالء أمحد األصبحي: أمنوذج مقرتح إلدارة 2 

   .2007 جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن،
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جماالت توصلت الدراسة إىل أن واقع إدارة التغيري يف اجلامعات اليمنية من وجهة نظر القادة اإلداريني كان متوسطا يف و    

اجلامعات يف  مرتفعة تكاناملقرتح  أداة الدراسة الستة، يف حني أظهرت النتائج أن درجة إمكانية تطبيق أمنوذج إدارة التغيري 

 .العامة اليمنية

حول" األدوار القيادية ملديري الرتبية والتعليم يف ضوء  1وهدفت دراسة للباحث عبيد بن عبد اهللا بن حبرت السبيعي -   

متطلبات إدارة التغيري" إىل حتديد درجة أمهية األدوار القيادية  يف ضوء متطلبات التغيري، ودرجة إمكانية ممارستها، وأهم 

اعد له موزعني على مدير ومس 100بلغ عددهم  ناملعوقات اليت حتول دون ذلك من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة الذي

  نتائج منها: ةعدّ  إىل، وقد توصلت الدراسة مجيع حمافظات اململكة العربية السعودية

حيث بلغ املتوسط ؛ رة التغيري مهمة بدرجة كبرية جدااألدوار القيادية ملديري الرتبية والتعليم يف ضوء متطلبات إدا نّ إ    

  ).4.35العام حملور أمهية األدوار القيادية(

إمكانية ممارسة مديري الرتبية والتعليم ألدوارهم القيادية يف ظل متطلبات إدارة التغيري كبرية من وجهة نظر أفراد  نّ إ   

  ).3.88جمتمع الدراسة حيث بلغ املتوسط العام حملور إمكانية املمارسة(

 ضوء متطلبات إدارة يفدوارهم القيادية هناك جمموعة من املعوقات اليت حتول دون ممارسة مديري الرتبية والتعليم أل نّ إ    

  ).3.55( درجة وجودهاحيث بلغ املتوسط العام حملور  ؛التغيري، موجودة بدرجة كبرية من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة

ختطيط التغيري وإدارته يف مؤسسات  "مناذج واسرتاجتيات: حول 2وهدفت دراسة نظرية "لسعد عبد اهللا بردي الزهراين -   

التعليم العايل" إىل استعراض وحتليل أبرز النماذج الفكرية لتخطيط التغيري يف مؤسسات التعليم العايل، باإلضافة إىل 

استعراض وحتليل أهم االسرتاتيجيات املستخدمة يف تطبيق التغيري مع تقدمي مجلة من النصائح العملية أثناء إحداث 

  التغيري.

" مهارات اإلبداع اإلداري الالزمة لقائد التغيري، ومدى توافرها لدى :اليت هي بعنوان 3يف حني دراسة منال احلميدي -   

 تمديري ومديرات املدارس الثانوية من وجهة نظرهم، ومن وجهة نظر املشرفني الرتبويني واملشرفات مبدينة الطائف" كان

عية الالزمة لقائد التغيري ومدى توفرها لدى املديرين واملديرات والتعرف على أهم �دف إىل التعرف على املهارات اإلبدا

الطرق واألساليب املستخدمة لتنميتها، وإمكانية تطبيقها، وقد مشلت الدراسة مجيع مديري ومديرات املدارس الثانوية 

  واملشرفني الرتبويني واملشرفات مبدينة الطائف،ومن نتائج هذه الدراسة:

                                     
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه غري منشورة يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط، لتعليم يف ضوء متطلبات إدارة التغيرياألدوار القيادية ملديري الرتبية وا: عبيد بن عبد اهللا بن حبرت السبيعي 1

   .2010-2009 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية،
2

   .1995 اتيجيات ختطيط التغيري وإدارته يف مؤسسات التعليم العايل، مركز البحوث الرتبوية والنفسية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،سعد عبد اهللا بردي الزهراين: مناذج واسرت 
نظر املشرفني الرتبويني واملشرفات جهة منال احلميدي: مهارات اإلبداع اإلداري الالزمة لقائد التغيري ومدى توفرها لدى مديري ومديرات املدارس الثانوية من وجهة نظرهم ومن و 3

   .2005 مبدينة الطائف، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبوية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،



 مقدمـــــة عامــــــــــة

 

  ر
 

ديد املهارات الالزمة لقائد التغيري يف املهارات التالية: "األصالة، املرونة والطالقة، احلساسية للمشكالت، واالحتفاظ حت    

   .باالجتاه والتفاصيل"

طرق منها: التدريب الذايت، العصف الذهين، كما أظهرت الدراسة توفر هذه  ةيتم تنمية املهارات السابقة بعدّ      

املهارات لدى مديري ومديرات املدارس الثانوية بالطائف بدرجة عالية، وأكدت على ضرورة توفر هذه املهارات لدى 

كي ميارسوا دورهم يف قيادة مديري ومديرات املدارس الثانوية من وجهة نظر املشرفني الرتبويني واملشرفات بدرجة عالية ل

  .التغيري

" إدارة التغيري الرتبوي يف مصر" حيث هدفت هذه الدراسة إىل توضيح :بعنوان 1دراسة السيد عبد العزيز البهواشي -    

ومشلت الدراسة عنصرين من عمليات إدارة التغيري  ،دور إدارة التغيري عندما يراد أو يتم إحداث التغيري الرتبوي يف مصر

  ا: التخطيط إلحداث التغيري الرتبوي، التنظيم. ومن أبرز نتائج الدراسة:مه

وإمكانية إحداثه وتنتهي حبدوث هذا التغيري  ،عملية التغيري متر عرب سلسلة من املراحل تبدأ بإدراك احلاجة للتغيري نّ إ   

  وتؤدي إىل خمرجات. ؛باإلضافة إىل أ�ا تتكون من مدخالت

 للتغيري يسهل تطبيقه ويقلل من األخطاء مع عدم إضاعة الوقت.التخطيط  نّ إ 

هناك بعض اخلصائص ينبغي توفرها يف املسؤولني عن التغيري منها حتديد األهداف اليت يراد حتقيقها من تطبيق التغيري، 

  وإشراك العاملني يف إدارته.

" صور إلدارة التغيري مبراحل التعليم يف مصر " :اليت جاءت حتت عنوان 2أما دراسة مرمي حممد إبراهيم الشرقاوي -   

  حيث سعى الباحث من خالل هذه الدراسة إىل األهداف التالية:

  التعرف على أهم االجتاهات يف إدارة التغيري التعليمي، وأهم القوى والعوامل الثقافية املؤثرة فيه.

  التعرف على واقع التغيري يف مراحل التعليم مبصر

  التوصيات املناسبة إلدارة التغيري التعليمي مبصر.اقرتاح مجلة من 

ومن أهم  ،أما عينة الدراسة فقد مشلت جمموعة القيادات القائمة بالتغيري التعليمي يف وزارة الرتبية والتعليم يف مصر    

  الدراسة: إليهاالنتائج اليت توصلت 

 بربناجمه، مع إقامة اهلياكل التنظيمية التعليمية املناسبة، له، وإعالم العاملني دارة التغيري تستلزم حتديد أهدافٍ إ نّ إ    

  وتقدمي احلوافز الالزمة.

                                     
ملصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية، اجلمعية ا السيد عبد العزيز البهواشي: إدارة التغيري الرتبوي يف مصر دراسة حالة، مؤمتر إدارة التغيري الرتبوي وإدارته يف الوطن العريب،1

   .1995القاهرة، 
   .1998قاهرة، مرمي حممد إبراهيم الشرقاوي: تصور إلدارة التغيري مبراحل التعليم مبصر، دراسة حالة، جملة الرتبية، كلية الرتبية، جامعة األزهر، ال 2
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  توعية هيئة التدريس يعد أمرا ضروريا إلحداث التغيري يف املؤسسة التعليمية.

" درجة صعوبة ممارسة إدارة التغيري لدى القيادات اإلدارية يف :بعنوان 1ويف دراسة لكل من اجلوارنة وصوص -    

هدفت إىل التعرف على درجة صعوبة ممارسة إدارة التغيري ، الشمال يف األردن " إلقليممديريات الرتبية والتعليم التابعة 

 املستقلة ان أثر بعض املتغرياتاألردن وبي الشمال يف إلقليملدى القيادات اإلدارية يف مديريات الرتبية والتعليم التابعة 

املؤهل العلمي، اخلربة، املسمى الوظيفي)على درجة صعوبة ممارسة إدارة التغيري ومشلت عينة الدراسة مديري الرتبية والتعليم (

بالغ عددها ومديري الشؤون التعليمية والفنية ومديري الشؤون املالية واإلدارية ورؤساء األقسام يف مديريات الرتبية والتعليم ال

مستجوب ومن نتائج هذه  204ا عشر مديرية يف أربع حمافظات من الشمال األردين وقد بلغ عدد أفراد العينة تاثن

  الدراسة:

( املناهج والكتب املدرسية، األهداف سطة يف مجيع جماالت الدراسة وهيكانت درجة صعوبة ممارسة إدارة التغيري متو     

األبنية والتجهيزات والتقنيات الرتبوية، املؤسسة الرتبوية وعالقتها با�تمع احمللي، واإلدارة والسياسات واالسرتاتيجيات، 

  الرتبوية، إعداد املعلمني وتدريبهم) مبعىن هناك صعوبة لدى القيادات اإلدارية يف ممارسة إدارة التغيري.

زى إىل متغري املؤهل العلمي بالنسبة لفئة محلة هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجابات أفراد العينة تع    

  سنوات. 10-6البكالوريوس واملاجستري، واملسمى الوظيفي لصاحل رئيس القسم، واخلربة لصاحل الفئة من 

واقع ممارسة قيادة " :بعنوان 2ومن النتائج اليت توصلت إليها دراسة للباحث عبد اخلالق حنش سعيد اجلنديب الزهراين -    

" إىل أن ممارسة مديري مراكز اإلشراف الرتبوي ألبعاد  التغيري من قبل مديري مراكز اإلشراف الرتبوي مبنطقة مكة املكرمة

تنمية العالقات اإلنسانية اجليدة، بناء فريق إحداث التغيري، االتصال الفعال باآلخرين، حتقيق مبدأ (قيادة التغيري التالية: 

  كانت بدرجة كبرية وكبرية جدا.  )لية يف إدارة وقت التغيري، التحفيز حنو أهداف التغيريالشراكة يف التغيري، الفعا

  الدراسات األجنبية:- ب

بدراسة هدفت إىل Tichy, Noel & Devanna, Mary Anne 3)نويل (تيشي  ماري وآن ديفانا قام الباحثان  -    

جح، وإدراك العمليات واإلجراءات كية التغيري النايوفهم دينام التعرف على طبيعة قيادة التغيري وأبرز خصائصها وممارسا�ا

وذلك من خالل دراسة املؤسسات اليت جنحت يف حتقيق  ،اهليكلية الالزمة إلحداث التغيري الذايت يف املؤسسات الضخمة

تغيري حقيقي ملموس داخلها وحتليل مناذج قادة التغيري الذين حققوا هذه النجاحات املتميزة ملؤسسا�م بقياد�م جلهود 

   التغيري فيها.

                                     
1
ردن، جملة ، دمية بنت حممد صوص: درجة صعوبة ممارسة إدارة التغيري لدى القادة اإلداريني يف مديريات الرتبية والتعليم التابعة إلقليم مشال األاملعتصم باهللا سليمان اجلوارنة 

  .2008حولية،كلية املعلمني بأ�ا، اململكة العربية السعودية،العدد احلادي عشر، 
لنيل رسالة ماجستري غري منشورة، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية  : رسالةعبد اخلالق حنش سعيد اجلنديب الزهراين 2

 .2009-2008 السعودية،
3Anne Devanna, Marry., Tichy, Noel.: Transformational Leader, 2end edition, John Wiley& Sons, Canada, 1990.  
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ومن بني  ،بريطانيةومؤسسة واحدة  ،مؤسسات أمريكية ةللتغيري يف عدّ  اقائدً  12وتكونت عينة الدراسة من      

املؤسسات اليت مشلتهم الدراسة معاهد تعليم إدارة األعمال، واستخدم الباحثان منحى الدراسات النوعية، إضافة إىل 

طويلة وحىت يوما كامال وذلك �دف  ساعاتٍ ات العينة حيث استمرت املقابلة املقابلة امليدانية مع كل مفردة من مفرد

  خصائص القادة اليت تسهم يف جناح التغيري يف مؤسسا�م. مجع البيانات األساسية حول

على  ؤسسات اليت مشلتهم الدراسة وبناءً وتوصل الباحثان نتيجة للمقابالت واملالحظات امليدانية لقادة التغيري للم    

وعة من اخلصائص التحليل النوعي للبيانات اليت مت مجعها وتصنيفها إىل أن قادة التغيري يشرتكون بصورة واضحة يف جمم

  العامة اليت متيزهم عن القادة التقليديني وهذه اخلصائص هي:

حمركني جلهود التغيري يف املؤسسة وأن دورهم الشخصي واملهين يتمثل يف ضرورة إحداث يرى هؤالء القادة أنفسهم     

دو�ا، فعملوا على إثارة و يق تغيري ملموس يف مؤسسا�م، وقد أتيحت هلم فرصة إحداث تغيري حقيقي يف املؤسسات اليت

  احلماس والدافعية للتغيري لدى الفرق العاملة معهم وقياد�ا بفعالية حنو التطوير.

هؤالء القادة ميتازون بالشجاعة واالستعداد للمخاطرة احملسوبة وتتجسد الشجاعة يف القدرة على اختاذ القرار يف موقف     

لباقي أعضاء املؤسسة، وقد يقفون يف وجه مركز القوى يف املؤسسة من أجل مصلحة معني واملخاطرة يف الدفاع عنه لنقله 

  التنظيم.

يقدرون طاقات األفراد العاملني معهم ويثقون يف قدرا�م ويسعون دائما لتمكينهم من اجناز عملهم وتطويره بإتقان     

قة واالنفعاالت والوالء كالدافعية، التحفيز، الث(اإلدارية ومتيز، ويتقن قادة التغيري التعامل مع العناصر الرئيسية يف العملية 

 وميارسون دور املدرب واملرشد واملوجه.) التنظيمي

هناك جمموعة من القيم التنظيمية اليت توجه سلوك قادة التغيري وممارسا�م، إذ تتضمن ثقافة املؤسسة السائدة جمموعة     

ني فيها وجبمهور املستفيدين من خدما�ا، وأ�ا مؤسسة إبداعية، وأن القيادة فيها من القيم أبرزها: أن املؤسسة �تم بالعامل

منفتحة، وأن اجلميع جيب أن يعملوا على ترسيخ هذه القيم داخل املؤسسة، وأ�ا ال تستطيع النجاح بدون دعم العاملني 

  أعضاء ا�تمع احمللي جلهودها التطويرية. دعم فيها و 

ادة التغيري التزامهم بالتعلم املستدام مما ينعكس إجيابا على اجتاها�م وسلوكيا�م وأمناطهم القيادية من بني ما مييز ق    

للذات أو اآلخرين وينسجم  اسب وحتقيق التجديد والتطور سواءٌ وتعديلها وتكييفها حسب املواقف والظروف وهذا ما يتن

  بصفة عامة. مع التطور املتسارع يف سوق العمل واإلنتاج ويف ا�تمع

يتمتعون بالقدرات واملهارات الفنية اليت تساعدهم على حل املشكالت واختاذ القرارات ويف كل الظروف ومهما كانت     

  معقدة.

احلرص على االستثمار األفضل للفرص املناسبة إلحداث ك ،يواجه قادة التغيري حتديات أبرزها على املستوى الشخصي    

�يئة مؤسسا�م لالندماج يف عملية  وعلى املستوى التنظيمي ،اآلخرينلدى ومتابعته لدى أنفسهم و  التغيري املنظم وتنفيذه
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تغيري حقيقي ومواجهة التحديات وحتقيق التميز. وأما على املستوى ا�تمعي فيسامهون يف بناء ا�تمع القادر على تنمية 

  ختلف مؤسساته.خمتلف أشكال اإلبداع واستثمارها ملصلحة الفرد وا�تمع مب

مرتبطة بقيادة التغيري  1991باجناز ثالث دراسات مع �اية 1ؤهوزمال " Leithwood "متصل قام ليثوود سياقويف  -     

تغيري اإلصالح املدرسي حسب اختيارها، وأخرى مببادرة من بادرت ب مدرسةً  12وقد مشلت الدراسة  ،يف البيئة املدرسية

  طعة التعليمية أو الوالية التابعة هلا املدرسة.  ااملق

  أهداف رئيسية هي: ةوأشارت الدراسات إىل أن قادة التغيري يسعون دائما إىل حتقيق ثالث

مساعدة أعضاء اهليئة التدريسية على تكوين ثقافة مهنية تعاونية واحملافظة عليها: ألن أعضاء اهليئة التدريسية غالبا ما      

يراقبون وينتقدون وخيططون مع بعضهم البعض، كما أن حتمل املسؤولية اجلماعية والسعي للتحسني املستمر يتحدثون و 

  م أحدمها األخر ويتبادل معه اخلربات والتجارب حول التعليم بشكل أفضل.أن يعلّ على يشجع املعلمني 

ملساعدة املعلمني على بناء ثقافة مهنية تعاونية واحملافظة عليها  وقد حدد قادة هذه املدارس جمموعة من االسرتاجتيات    

ومن بني هذه االسرتاتيجيات نذكر: مشاركة أعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية يف وضع األهداف وإجياد الوقت الالزم 

ولويا�ا، توصيل قيم املدرسة للتخطيط التشاركي، اختيار املعلمني اجلدد ممن يتصفون بااللتزام مبهمة املدرسة الرئيسية وأ

وثقافتها ومعتقدا�ا للعاملني من خالل االتصال الشخصي اليومي معهم، تقاسم السلطة واملسؤولية مع العاملني من 

  خالل تفويض السلطة وتشكيل فرق التطوير املدرسية.

نوا جمموعة من األهداف الذاتية للنمو املهين تعزيز النمو املهين للمعلمني: تزداد دافعية املعلمني للنمو املهين عندما يتب    

ويلتزموا مبتابعتها وميكن تسهيل هذه العملية عندما يشارك املعلمون يف صياغة مهمة املدرسة ووظيفتها ويشعرون بالتزام 

عهم قوي اجتاهها، ويسهم قادة املدارس يف أن تكون هذه األهداف واضحة واقعية وطموحة تشكل حتديا للعاملني مما يدف

لتحقيقها، كما أن احلصول على التغذية الراجعة من املعلمني حول األهداف املهنية اليت وضعوها وممارستهم احلالية ميكن 

  يف حل املشكالت املدرسية ميكن أن يعزز النمو املهين املستمر. اً أن يكون مفيدا، إضافة إىل إعطاء املعلمني فرص

كالت مجاعيا ش: لقد أسهمت الدراسات يف كيفية قيام قادة التغيري يف حل املحتسني أساليب حل املشكالت مجاعيا     

مع املعلمني فمن خالل اجتماعات اهليئة التدريسية تعرض كل وجهات النظر إلجياد حل للمشكلة املطروحة، وعادة ما 

املفتوح واالبتعاد عن احللول  النقاش لىبحث عن احللول البديلة واحلفاظ عيقوم قادة التغيري بدعم النقاشات اهلادفة لل

املعدة سلفا، إذ حيرصون على االستماع الفاعل أثناء االجتماعات لآلراء املختلفة، ويتجنبوا اآلراء املتحيزة والضيقة يف 

يف املدرسة قادرون   وناألعضاء العاملف ،معاجلة املشكلة، وال يفرضوا وجهات نظرهم على اآلخرين انطالقا من اعتقادهم

    .ة على تكوين وصياغة حلول أفضل مما يستطيع املدير لوحده أن ينجزهكمجموع

                                     
1 Leithwood, k., and Others: Transformational Leadership and School Restructuring, Paper Presented at The 
International Congress for School Effectiveness and Improvement, , B.C ,Victoria,1992.   
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  :)د .م.ل  (بنظام التعليم العالي لمتعلقة: الدراسات السابقة ا2

حيث كان اهلدف من هذه  )ل.م.د(اجتاهات األساتذة حنو "بعنوان:  1تناولت دراسة للباحثة  فتيحة كركوش-    

و تكونت عينة الدراسة  )ل .م.د(الدراسة هو معرفة كيفية استجابة أساتذة جامعة سعد دحلب بالبليدة حنو تطبيق نظام 

  عبارة جلمع املعلومات. 15وأستاذة مت اختيارهم بطريقة عشوائية، وقد اعتمدت الباحثة على استمارة تضم  اأستاذً  80من 

والسبب يعود إىل كونه ال  )ل.م.د(ائة يتوقعون فشل نظام املب 60من نتائج الدراسة أن غالبية األساتذة أكثر من و     

التحضري وضيق الوقت ونقص يتالءم وواقع التعليم واحمليط االقتصادي واالجتماعي يف اجلزائر، إىل جانب نقص 

ائة من األساتذة جناح هذا املب 25يف حني توقعت نسبة  ات الالزمة، ونقص وضعف اإلعالم حول هذا النظام ،اإلمكان

عرتضه مشاكل ومعوقات يف بدايته وعندما يتم معاجلته سينجح هذا تألن حسب رأيهم أن كل مشروع جديد النظام 

  النظام، أما النسبة املتبقية من األساتذة فرتكت احلكم على هذا النظام للمستقبل. 

جة �ائية مفادها أن اجتاهات األساتذة حنو هذا النظام يف معظمها كانت سلبية ويرجع كما توصلت الدراسة إىل نتي    

  ختوف األساتذة من هذا النظام إىل:

إصالح التعليم العايل حقيقة ال مفر منها ملواكبة التطورات العاملية يف هذا امليدان، لكن بشرط إشراك مجيع املعنيني  نّ إ     

  باألمر يف اجلامعة اجلزائرية حىت يسهل تطبيقه.

ية الالزمة إلجناح توفري امليكانيزمات واآلليات املختلفة من املقومات البيداغوجية والعلمية والبشرية واهليكلية واإلعالم   

  هذا املشروع.

 )ل.م.د(بعنوان:"حتديات وعقبات تواجه إصالح التعليم العايل ونظام  2ويف دراسة أخرى للباحث عبد القادر توايت -    

يف اجلزائر" حاول من خالهلا الباحث إبراز أهم التحديات والعقبات اليت تقف إمام إصالح التعليم العايل عامة وتطبيق 

   .يف اجلامعة اجلزائرية والعوائق اليت تواجه مهمة إجناحه ).م.دل(نظام 

  يف اجلزائر فيما يلي: )ل.م.د(وقد حصر الباحث التحديات اليت تواجه إصالح التعليم العايل ونظام     

تعليمية وضعت يف السلطات السياسية يف بالدنا قامت باسترياد مناهج ونظم  نّ إلواقع الثقايف يف اجلزائر:حيث حتديات ا 

  بيئة ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية ختتلف عن بيئتنا.

                                     
1

وتربوية، خمرب تطوير املمارسات النفسية والرتبوية، جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر، العدد الثامن،  فتيحة كركوش: اجتاهات األساتذة حنو نظام ل.م.د ،جملة دراسات نفسية

   .2012جوان
الرهان واآلفاق، جامعة البويرة، ، إصالح التعليم العايل والتعليم العاموم دراسي حول عبد القادر توايت: حتديات وعقبات تواجه إصالح التعليم العايل ونظام ل.م.د يف اجلزائر، ي2

    .2013أفريل 22
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املناهج التعليمية عندنا منفصلة متاما عن الواقع  نّ إحتديات الواقع االجتماعي االقتصادي وسوق العمل: حيث      

تعليمية عندها وربطها بالواقع االجتماعي املؤسسايت خالفا ملا هو عليه يف الدول األوروبية اليت تعمل على تعزيز املناهج ال

ومع تزايد عدد خرجيي اجلامعات بسب تقليص مدة التكوين يف  ةغري مرن يي، وأما سوق العمل يف اجلزائر فهواالقتصاد

  يهدد بتزايد عدد البطالني يف صفوف خرجيي اجلامعات. فهو مقارنة مع نظام الكالسيكي  )ل.م.د(نظام 

تحضري وهذا مثل تعميم تطبيق هذا النظام قبل ال :تطلبات وضع النظام اجلديد حيز التطبيق وكيفياتهحتديات متعلقة مب    

  بشريا.و الكايف له إعالميا، ماديا 

السيما فيما يتعلق بكثرة االمتحانات، األعمال الشخصية اليت يقوم �ا  )ل.م.د(حتديات الوقت: إن طبيعة نظام     

راقبة املستمرة، الوحدات السداسية، اكتظاظ الطلبة مع قلة اهلياكل، تأخر الدخول اجلامعي كل الطلبة، نظام املرافقة، امل

  ذلك أنتج مشكال أخر وحتديا أمام جناح تطبيق نظام ل.م.د.

واحلكم عليه  )ل.م.د(له نظرة تشاؤم من تطبيق نظام من ويف األخري أشار الباحث أن هناك انقسام يف املواقف بني     

من يؤيد تطبيق هذا النظام ولكن بشروط  وبنيبالفشل لعدم تناسبه والبيئة اجلزائرية وبالتايل جيب العودة للنظام القدمي، 

  أمهها ضرورة توفري اإلمكانات املادية والبشرية الالزمة إلجناحه.   

ال من خالهلا تقدمي تقييم أويل ملستوى أداء و اح 1"زين الدين بروش ويوسف بركان"من  لٌ وهناك دراسة قام �ا ك-    

النظام اجلديد(ل.م.د) وخمتلف الصعوبات اليت تواجهه ميدانيا بعد سنتني من تطبيقه، وقد أشارت هذه الدراسة إىل أنه 

ر زايد عدد اجلامعات اليت تبنت النظام اجلديد وعدد الطلبة املسجلني يف التخصصات، إضافة إىل االرتفاع املستمترغم 

لعروض التكوين املقرتحة واملوافق عليها، إال أن صعوبات كثرية تواجه تطبيق النظام اجلديد ميدانيا من بينها: صعوبة تسيري 

معا يف نفس الوقت، نقص التأطري ورغبة الكثري من األساتذة يف العمل يف إطار النظام  )ل.م.د(النظامني الكالسيكي و 

، يف إعداد حمتوى الربنامج واستعمال طرق تدريس جديدة ايإضافً  اديد يتطلب جمهودً القدمي ألن التدريس يف النظام اجل

اعترب الطلبة خالل االجتماعات البيداغوجية أن احلجم الساعي املخصص لتكوينهم غري كاف ومن مث عدم استعدادهم 

ادية اليت كان من املفروض أن لبذل جمهودات فردية خارج املدرجات وقاعات التدريس، إضافة إىل غياب اإلمكانات امل

وهو أثر كثريا على جناحه خاصة عندما يتعلق األمر بالتخصصات العلمية التطبيقية األمر الذي ترافق تطبيق النظام اجلديد 

  جرد شهادات الليسانس املهنية من أهم حمتويا�ا احلقيقية.ما 

                                     
1
  Berrouche, Zineddine., Berkane, Youcef.: La Mise  en Place du Système LMD en Algérie : Entre la Nécessité d’une 

Reforme et les Difficultés du Terrain, Revue des Sciences Économiques et de gestion, Faculté des Sciences Economique 
et de gestion, Université de Setif1, N° 07, 2007.        
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دراسة حالة السياسة التعليمية  –" صنع السياسة العامة يف اجلزائر  :حول 1"اإلماميف حني كانت دراسة " سلمى  -   

  : إىل" �دف 2007-1999" يف اجلزائر

الكشف عن  كيفية صنع السياسة التعليمية  اجلامعية من حيث العمليات املنهجية واملؤسسات الفاعلة، ومن حيث    

  البناء واملتغريات.

  املنظومة اجلامعية من حيث طبيعة السياسة املنتهجة يف هذا ا�ال ومسار تنفيذها. إصالحتشخيص واقع    

  تقدمي رؤية مستقبلية للسياسة التعليمية اجلامعية يف اجلزائر، من خالل طرح بدائل لتطويرها ومعاجلة أزمتها.  

  هذه الدراسة من نتائج: إليهما توصلت  ومن أبرز

السياسة التعليمية اجلامعية (نظام ل.م.د) وتطور املنظومة اجلامعية يف  إصالح عملية عدم وجود عالقة ترابطية بني    

لزم القائمني عليها توخي الدقة تُ ة من أزمتها يتطلب تكلفة كبرية اجلامعة اجلزائري إخراجاجلزائر، كما أن جناحها يف 

  واملسؤولية والتفاين يف العمل، واالهتمام بالعملية التقوميية.

  تاسعا: موقع البحث من الدراسات السابقة:

  يلي: ختتلف دراسة الباحث عن الدراسات السابقة يف ما    

 الأعلى مستوى مؤسسات التعليم العايل  اإلداريةمنوذج التغيري الذي تتعامل معه القيادة أدراستنا هذه وضحت  -    

يف صورة نظام التعليم العاملي اجلديد (ل.م.د)، يف حني أن  وهو التغيري على مستوى أنظمة التعليم العايل وبضبط التغيري

 إىل اإلشارةاقرتاح مناذج للتغيري على مستوى مؤسسات التعليم بصفة عامة، أو  إما أصحا�االدراسات السابقة حاول 

التغيري الذايت و املخطط داخل مؤسسات  إىلالتعامل مع أي تغيري مهما كان نوعه، كما أن الدراسات السابقة أشارت 

خطط يف بيئة املفروض وغري املتغيري ال من نوع منوذج التغيري فيها هوأ كان  التعليم بصفة عامة، يف حني دراستنا هذه

  التعليم العايل يف اجلزائر.

 اإلصالحاتربطت هذه  يف اجلزائر(ل.م.د) كو�ا عن الدراسات اليت تناولت نظام التعليم العايلأيضا وختتلف  -   

اجلديدة  اإلصالحاتألجل معرفة تأثريها على هذه  يف اجلامعة اجلزائرية اإلداريةوألول مرة بالقيادات يف خمتلف املستويات 

، يف حني أن الدراسات السابقة هي دراسات حتليلية عامة لنظام (ل.م.د) أو تناولت أطراف أخرى هلا صلة مها هلايوتقي

  ساتذة أو الطلبة.�ذا النظام كاأل

  

                                     
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية 2007-1999دراسة حالة السياسة التعليمية يف اجلزائر   –صنع السياسة العامة يف اجلزائر : سلمى اإلمام 1

  .2008-2007 قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر،غري منشورة، 
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  : تقسيمات البحث:  عاشرا

 صول نظرية، وفصل ميداين،ف ةلإلملام بكل جوانب املوضوع وحيثياته مت تقسيم هذا البحث إىل مقدمة عامة، وأربع     

تناولنا يف مقدمة هذا البحث اإلشكالية، فرضيات البحث، أسباب اختيار املوضوع، أمهية و أهداف البحث،  .وخامتة

منوذج الدراسة. يف حني أحدود الدراسة، الدراسات السابقة، تقسيمات البحث والصعوبات اليت واجهت الباحث، وأخريا 

ر مفهوم القيادة يف الفكر اإلداري، أما يف الفصل الثاين فقد تناولنا يف الفصل األول من هذا البحث اخللفية النظرية لتطو 

إلدارة التغيري التنظيمي، بينما خصصنا الفصل الثالث لقيادة التغيري التنظيمي، أما  يركزنا على اإلطار النظري والفكر 

زائر من خالل تطبيق نظام تشخيص واقع التغيري التنظيمي يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلالفصل الرابع فقد تناولنا فيه 

ة البحث والتعريف مبيدان (ل.م.د)، يف حني خصص الفصل اخلامس من هذا البحث للدراسة امليدانية اليت مشلت منهجي

هذا البحث تطرقنا إىل نتائج اختبار فرضيات البحث، مث خرجنا مبجموعة  خامتة و يف، مث حتليل النتائج وتفسريها، الدراسة

  وأخريا آفاق البحث.من التوصيات، 

    : صعوبات الدراسة:إحدى عشر

  البحث على أكمل وجه نذكر منها: إلمتامواجهت الباحث بعض الصعوبات     

قلة الدراسات وخاصة امليدانية منها اليت تناولت نظام التعليم العايل اجلديد(ل.م.د) بالتحليل والتقييم ملدى جناحه أو  -

 فشله.

اتساع احليز  إىلصعوبة تعميم الدراسة على عدد كبري من مؤسسات التعليم العايل يف كامل الرتاب الوطين وهذا راجع  -

 وقيد زمن الدراسة من جهة أخرى. ؛الباحث إمكانياتوحمدودية  ،ذه املؤسسات من جهةهلاجلغرايف 

الباحث يف عملية اسرتجاع االستمارة والناجتة عن عدم استجابة الكثري من  واجهتالصعوبات الكبرية اليت  -

  د حس البحث العلمي وأمهيته داخل املنظومة اجلامعية عموما.و املستجوبني، وهذا يدل على عدم وج
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  نموذج الدراسة:أ: عشرتا اثن

أحدمها مستقل وهو قيادة التغيري التنظيمي واآلخر  اهلدف العام من هذه الدراسة هو معرفة طبيعة العالقة بني متغريين    

  .تابع وهو أهداف نظام (ل.م.د)

    المتغير التابع                                                المتغير المستقل       

 .قيادة التغيير التنظيمي       .)د .م .ل(نظام  (تحقق أهداف) نجاح

  .ضمان تكوين نوعي

  .العالقة مع احمليط االقتصادي احملليحتسني 

  .تطوير البحث العلمي

  .تطوير العالقات اخلارجية

  ضمان اجلودة.

  إرساء أسس احلوكمة.

 

   .بناء الرؤية مستقبلية

  .تشجيع اإلبداع واالبتكار

   .العمل بروح الفريق

  .واحلماس الدافعية

  .مشاركة املرؤوسني

  .فعالية االتصال

  .داعمة للتغيريإرساء ثقافة تنظيمية 

 .مقاومة املرؤوسني للتغيري التعامل مع

 

     

   

  

  

  

  

  

  



  الخلفية النظرية لتطور مفهوم القيادة في الفكر اإلداري األول: الفصل

  

  

  .مي للقيادة اإلداريةياإلطار المفاه المبحث األول:                

  .دور وأهمية العمل القيادي في المنظمات المبحث الثاني:                

  .عبر الفكر اإلداري نظريات القيادة وتطورها ثالث:المبحث ال               

   .أنماط وسلوك القيادة المبحث الرابع:              

  .مقوماتها، وشروط نجاحها :القيادة الفعالة: المبحث الخامس               
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  تمهيـد: 

يف  أمهية خاصة يف الدراسات اإلدارية املعاصرة نظرا ملا هلا من تأثريات مهمة  يعترب موضوع القيادة اإلدارية ذا      

  .املسطرة هلم هدافاأل، وقدر�ا يف التأثري على سلوك األفراد مبا حيقق كافة عناصر املنظمة

     الفرد الذاتية اليت خيلق من خالهلا تأثريا يف سلوك ومشاعر  كما جند أن جوهر العملية القيادية يكمن يف قدرات    

  والذي يرتبط معهم بعالقات تفاعلية متبادلة ومتكررة. جمموعة من األفراد اآلخرين

مبا  لذا فان اختيار األسلوب القيادي األمثل والذي ينسجم مع قدرات وخربات بل وتطلعات األفراد العاملني     

  أهداف املنظمة اليت ينتمون إليها يدل على جناح اإلدارة وفعاليتها. حيقق أهدافهم، و 

حيث يعمل الناس  ،ىاألخر  شروعات معينة لوحدها، بل تظهر يف مجيع األنشطةرب القيادة مسة خاصة مبال تعتو      

  ...فنجدها يف اجليش واحلكومة واملستشفيات واجلامعات، معا

له القيادة من أمهية كبرية للبشرية سنحاول من خالل هذا الفصل اإلجابة على انطالقا مما سبق ونظرا ملا متث     

  ؤالت التالية:االتس

وهل هناك  ؟ما هي القيادة ؟ وكيف يعرفها علماء اإلدارة ؟ وكيف تطورت نظريا�ا وأمناطها يف الفكر اإلداري    

  أسلوب قيادي أمثل مت االتفاق عليه من قبل القادة والباحثني؟ 
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   :مي للقيادة اإلداريةيالمبحث األول: اإلطار المفاه

الكم اهلائل  وهذا بفضلخاص يف الفكر اإلداري،  هتمامااليت حظيت ب رب موضوع القيادة من أكثر املواضيعيعت     

النظريات اليت باإلضافة إىل العشرات من النماذج و  ،اليت وصل عددها ما يقرب من أربعة آالف دراسةمن الدراسات 

دائما ورغم هذا الكم اهلائل من الدراسات إال أن موضوع القيادة يبقى  .1سنة األخرية ةقدمت يف املوضوع خالل املائ

  لرصد كل ما يتعلق مبفاهيم هذا الظاهرة و أمهيتها يف ا�تمعات البشرية.  با للمزيد من البحوثجماال خص

  :اإلداريةالقيادة والقيادة  تعريف األول:المطلب 

ولذا نذكر ، نظر لكثرت من تطرقوا لتعريفها للقيادة الرتكيز على تعريف واحدا شاملالباحث صعوبة يف جيد      

   :ةالقيادة لغويا واصطالحيا التالي بعض تعاريف

  .2ر أمرهقاد الفريق كان رئيسا عليه يدب، اآلخر مقودقيادة) فهو قائد،  ،( يقود:قاد :المفهوم اللغوي للقيادة -1  

  .3وظيفة القائد، املكان الذي يكون فيه القائد:  القيادةمصدر قاد . : قيادة

الوظيفة اليت يقوم �ا القائد من خالل  التحكم  يف جمموعة من األفراد   :من  الناحية  اللغوية تعين القيادةإذن ف 

  .وتوجيههم حنو شيء معني

ومن هذه  ،ر االهتمام  �ا من قبل املختصنيحماو  القيادة بتعددتعاريف  تعددت :للقيادة المفهوم االصطالحي -2

   نذكر: التعاريف

إلداري  الذي يركز وجه من أوجه  النشاط ا ":بأ�ا موسوعة  علم النفس االجتماعي يف "Gibb" يعرفها جيب -

  .4"يةالتنظيم�دف زيادة الفعالية  من مساعديهواحد أو أكثر بني القائد و على  التفاعل الشخصي 

" العملية اليت يتم فيها التأثري على نشاطات مجاعة منظمة لتحقيق  القيادة هي: أن" Stogdill"ستوجديل  ويرى -

  .5أهدافها"

"القدرة على  ا:" على أ�Likertنسيس ليكرت ""ر القيادة  ظاهرة يمنظر  يؤكد أحد أهميف نفس الصياغ  و -

    .6"اعة وقياد�ا ألهداف مشرتكةاحملافظة على روح املسؤولية بني أفراد اجلم

  على بعدين:نطوي ظاهرة القيادة ت من تعريف ستوجديل وليكرت  نستنتج أن     

  ز التابعني له إلجناز ما جيب أداؤه.يفحتقوة وقدرة القائد ومهارته يف  :أوال

                                                             
  225، ص2005، حممد إمساعيل بالل: السلوك التنظيمي بني النظرية والتطبيق، دار اجلامعة اجلديدة األزرايطية، مصر 1
  .726ص، 2001، ، دار قابس، للنشر والتوزيع، سوريامنجي الطالب: قاموس عريب عريب 2
  .753ص نفسه: املرجع 3
  .226سابق، صحممد إمساعيل بالل، مرجع  4

Stogdill, R.M.: Leadership, Membership and Organization, Interstate Publishers, 1958, P37.                           5  
 . 26، ص1966سجل العرب، القاهرة، ليكرت رنسيس: أمناط جديدة يف اإلدارة، ترمجة علي الربسلي، مؤسسة  6
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  ألن ذلك حيقق رضاهم وتطلعا�م.  يف إطار مجاعة عمل لقائدهم التابعني ستجابةا :ثانيا

رمسي الناتج عن صفات وميزات يتمتع �ا القائد دون غريه الالتأثري غري  ا:سابقتعين عملية التأثري املشار إليها  و    

كانت رمسية أو غري رمسية أ ضرورة تعدد مصادر التأثري سواءً  " Stoner" يرى ستونر يف هذا الصدد و من التابعني، 

  :وقد ذكر منها مايلي

  ح الثواب أو احلوافز لألداء املرضي واجليد.احلق أو القوة يف من

  احلق يف توقيع العقاب على املرؤوسني .

  القوة الشرعية أو القانونية الناجتة عن املركز يف السلطة التنظيمية.

  القائد. لنمط سلوكي خاص بشخص ونمقلد التابعون :القوة املرجعية أي

  .1عرفةالقوة النامجة عن اخلربة أو التخصص أو املهارة وامل

هي عالقة بني البشر، لذا  فإن  ،عملية إنسانية" :يف األساسهي ة اإلدارية القياد وحسب "السيد عليوة" -   

ع األفراد وظروفهم بائع القادة وأساليبهم الشخصية يكون هلا أثر يف جناح العالقة أو فشلها، كذلك فإن طئابط

  .2"دةتتفاعل مع طبائع القادة لتحديد نتائج عملية القيا

قادة وطبائع سبا بني طبائع العملية القيادية حتقق جناحا إذا كان هناك تناال على أنهذا التعريف صاحب  يؤكد   

  وظروفهم اخلاصة �م وظروف املنظمة ككل . األفراد التابعني له

                         L=F(ƒ, g, W ,S):كما يلي  معىن القيادة بدالة رياضيةعن  "Fulmer فيلمر "عرب يف حني  -   

                                                                                                                 

  :   حيث تشير هذه الرموز إلى

                                                                                                L: Leadership القيادة   

                                                                                             F: fonction  ofدالة أو نتيجة التفاعل      

                                                                                     F: Followersاألتباع ( املرؤوسني)      

                                                                                                      g: goalاهلدف     

                                                                           w: willingness of subordinatesرغبة وإرادة املساعدين 

       S: situation                                                                      وقف السائد                 امل    

تباع واهلدف القيادة تعين القدرة على التعاون مع العناصر املشار إليها يف املعادلة السابقة وهي: األ :إنأي     

  .3واملوقف السائدواملساعدون 
                                                             

  .429، ص2002عبد السالم أبو قحف: أساسيات التنظيم واإلدارة، دار اجلامعية، اإلسكندرية،  1
  .33، ص2001: تنمية مهارات مديري اإلدارات، إيرتاك للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، القاهرة، السيد عليوة 2

 3 Fulmer, Robert.M.: The New Management, 4th  edition, Mac Millan Publishing Company, New York, 1989, 
PP 210-221. 
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ملا له من  القائد وصفاتههو أال و عملية القيادة ال يف مؤثرمهم عنصر ل هاخذ على هذه الصيغة الرياضية جتاهليؤ    

  قوة تأثري على باقي العناصر األخرى املذكورة يف املعادلة السابقة.

تطوير وتشجيع  إىلاألداء املرغوب ل تتجاوز تقدمي احلوافز مقاب: "هي اليتالقيادة  :"Conger"كوجنر  حسبو -   

   .1"املرؤوسني فكريا وإبداعيا وحتويل اهتماما�م الذاتية لتكون جزءا أساسيا من الرسالة العليا للمنظمة

البعد االسرتاتيجي للقيادة، حيث ميكن للقائد أن يبث يف ز على إّن صاحب هذا التعريف يركمن وجهة نظرنا    

أرض  على، بل جيعلهم طرفا فاعال يف تصميها وجتسيد األهداف املنبثقة عنها اه رسالة املنظمةأتباعه روح املسؤولية اجت

   الواقع.  

النشاط اإلداري لتعظيم اإلنتاجية وتنشيط القيادة بأ�ا: "" Black and Mouton "ونوتم الك وب "ويعرف  -    

  .2" يف حل املشاكل ورفع الروح املعنوية والرضااالبتكار 

عملية تأثري متبادل لتوجيه النشاط اإلنساين يف سبيل حتقيق هدف " :بأ�ا حممد إمساعيل باللنما يعرفها بي -

  .3"مشرتك

 معينة وظروف معني ووقت معني موقف عملية التأثري على مجاعة يف"  وعند عبداملعطي اخلفاف القيادة هي: -    

 مشرتكة أهداف حتقيق يف للمساعدة خربة إياهم ماحنة ،ملنظمةا أهداف لتحقيق برغبة للسعي ودفعهم فراداأل السرتشاد

"4.  

اجلهد أو العمل الذي يؤثر يف األفراد وجيعلهم يتعاونون لتحقيق هدف " :أ�ا "Tead"تيد  يوالقيادة عند أردوا -    

  .5"ويرغبون يف حتقيقه وهم مرتبطون معا يف مجاعة واحدة متعاونة ،هلم مجيعا اصاحل

عملية  " :القيادة على أ�ا ظاهر حممود كاللدة  ة " يعرفـ" االجتاهات احلديثة يف القيادة اإلداري بهكتاويف   -    

  .6"التأثري اليت يقوم �ا القائد يف مرؤوسيه إلقناعهم وحثهم على املسامهة الفعالة جبهودهم للقيام بنشاط متعاون

ة بغرض حتقيق ـة اجلماعـة التأثري يف أنشطـعملي" :بأ�اة ة القيادـية اإلسالمـة اإلدارة العربيـوتعرف موسوع -    

  .7األهداف"

سلطتهم  يستمدون القادة موسوعة اإلدارة العربية اإلسالمية، وتعريف عبد املعطي اخلفاف أنتعريف نستنتج: من    

اجلماعة من احلصول من اجلماعة نتيجة قبوهلم كقادة، وحىت حيافظ القائد على مركزه القيادي عليه أن ميكن أعضاء 

                                                             
1 Conger, M.: Leadership: Learning to share the Vision, Organizational dynamics, winter, Vol 19, issue 3, 2002, 
P47.   
2Holt, David.H.: Management: Principles and Practices, 3

rd
 edition, Englewood Cliffs, N.J, 1993, P440.    

  .231ص ، رجع السابقم :حممد إمساعيل بالل 3
  .09ص، 2007، عمان، األردن، 1اخلفاف عبد املعطي: مبادئ اإلدارة احلديثة، منهجية حديثة لتنمية املوارد البشرية، دار دجلة، ط 4
  .16ص، 1965، ترمجة حممد عبد الفتاح إبراهيم، دار النهضة العربية، القاهرة : فن القيادة والتوجيه وإدارة األعمال،أردواي تيد 5
 .17ص، 1997،األردن ،للنشر والتوزيع، عمان ة يف القيادة اإلدارية، دار زهران: االجتاهات احلديثد كاللدةظاهر حمم 6
  .139ص، 2004، ة الدول العربية، ا�لد السابع، اجلزء الثاين، القاهرةاملنظمة العربية للتنمية اإلدارية: موسوعة اإلدارية العربية اإلسالمية، جامع 7
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وتعطيه القوة الالزمة لتحقيق  ،على الرضا، ويف املقابل فإن اجلماعة تشبع حاجات القائد للحصول على القوة واهليمنة

  أهداف املنظمة.

يتسىن  " فن التأثري يف األشخاص وتوجيههم بطريقة معينة :يف حني تعرف مدرسة املشاة األمريكية القيادة بأ�ا -    

"وتعاو�م يف سبيل الوصول إىل هدف معني ،ووالئهم ،طاعتهم واحرتامهم  معها كسب
1.  

نظمة  لتوجيه ا�هودات �ا يف املالعمل الذي يؤثر يف نشاط " :عصام الدين حممود العناين القيادة بأ�ا ويري -    

"حتقيق األهداف املرجوة إىلالذي يؤدي  االجتاه
2.  

  من جانبني:أن ننظر للقيادة  مما سبق ميكن   

فعال باستخدام قوة نفوذه لتشكيل أهداف املنظمة أو ا�موعة  ئدالقايقوم به  ما: وتعين" كعمليةالقيادة "أوال: 

  .اجتاه هذه األهدافسلوك الوحتفيز 

  . ةينظر إليهم كقاد نجمموعة الصفات واملميزات اليت جيب أن يتمتع �ا األفراد الذي :وتعين القيادة " كخاصية" ثانيا:

 بوصف شخص القائد هتمأمن واملتخصصني الباحثني باإلضافة إىل مفهوم القيادة كعملية أو كخاصية، هناك من  

  :فعرفه على النحو التايل

ذلك الشخص الذي حيوز أعظم قدر ممكن من السمات واخلصائص والصفات الشخصية " :هو القائد: -    

    .3"املرغوبة

ومن مث فهو يركز  ،، واملعرب عن رغبات أعضائهااجلماعة باحتياجات تأثرامل ذلك الشخص" :هو القائد:-    

   .4"املطلوب االجتاه، ويطلق طاقات أعضاء اجلماعة يف االهتمام

دون  ما�سلوكالتأثري يف  على اويكون قادرً  ،الذي يتلقى الدعم من أعضاء مجاعته ذلك الشخص" :هوالقائد -    

  .5"خارجية تدخل سلطة

وهو أيضا ميتلك جمموعة من املهارات  ،لقيادة للتأثري على سلوك اآلخرينالذي يستخدم فنون ا" :هو ائد:الق -    

"وصقلها عن طريق التجارب واملعاناة والتتبع والتدريب ،خالل العمل واملمارسة اكتسبهاوالقدرات اليت 
6.  

  

  

  
                                                             

  .97-96 ص ص، 1975، القاهرة، 2عبد الوهاب على حممد: إدارة األفراد، مكتبة عني مشس، ط 1
  .69، ص1995لعدد  الثاين، مصر، أكتوبر ، ا28العناين عصام الدين حممود: القيادة اإلدارية الفعالة وفلسفة اإلدارة باملشاركة : جملة اإلدارة، ا�لد  2
  .244ص ،1977، زكي حممد هشام: اجلوانب السلوكية يف اإلدارة، دار الكتاب اجلامعي ، القاهرة  3
 .29، ص1996عبد الشايف حممد أبو الفضل: القيادة اإلدارية يف اإلسالم، املعهد العايل للفكر اإلسالمي، القاهرة،  4
 .125، ص1985د: علم النفس الصناعي ، دار النهضة ، بريوت ، أبو النيل حممد السعي 5
 .18رجع سابق، صم: ظاهر حممد كاللده6
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  : اآلتيمعا  مما ذكرناه من تعاريف للقيادة والقائدنستنتج على ضوء ما سبق    

حول مفهوم حمدد له، ويف الغالب تركز  فاقتاوعدم وجود  ،كثرة وتباين التعاريف واملفاهيم املتداولة عن القيادة-    

سمات الشخصية، فن التأثري، ممارسة النفوذ، أداة لتحقيق وإجناز األهداف، عمليات اجلماعة العلى النقاط التالية : 

  التدعيم . ،ةعالقات القوة والنفوذ، السيطر 

  طريقتني:بكل التعاريف واملفاهيم السابقة عرفت القيادة   -    

الذي ميتلك جمموعة من السمات واملهارات الالزمة للتأثري يف الناس، ولقد أمهلت هذه  وصف شخصية القائد:   

ات معينة يف شخص على مس فاقاإلتالتعاريف املواقف العملية والظروف اليت يؤدي فيها القائد نشاطه، وكذا عدم 

  .القائد

 تأثري الذي حيدثه القائد يف الغريال: حيث تشري هذه التعاريف إىل وصف وتحليل النشاط الذي يؤديه القائد   

  ئد اليت متيزه عن غريه من الناس.لقاولقد أمهلت هذه التعاريف السمات واخلصائص الشخصية ل

منا هي عبارة عن عالقة تفاعل شخصي بني القائد ومساعديه يف عن جمرد عالقة رمسية، وإإن القيادة ال تعرب  -   

  موقف العمل.

بعيه لتحقيق أهداف من خالل التفاعل الشخصي حياول القائد إحداث نوع من التأثري أو النفوذ حلث تا -   

  .تنظيمية حمددة

مية تكون يف الغالب عن التابعني من خالل عالقات التفاعل للمشاركة يف حتقيق األهداف التنظي استجابة -   

  . واختيارعية اطو 

دوٍر  يتمثل يف مسؤوليته اجتاه مجاعته كبشر، ينّ إنسا دورٍ تتطلب ممارسة القيادة من القائد القيام بدورين معا: -   

  .يف مسؤوليته جتاه أهداف املنظمة ويتمثل عمليّ 

متغريات مستقلة  باعتبارهامن صفات وسلوك القائد عملية القيادة كال ل السابقة التعاريف لقد تناولت املفاهيم و -   

  لوك املرؤوسني هو املتغري التابعيف حني أن هذا األخري أي س ،مؤثرات على سلوك املرؤوسنيتعمل كمسببات أو 

  واملتغري التابع  ( سلوك القائد)ناتج لظواهر أخرى، أما املوقف القيادي فتم تناوله كمتغري وسيط بني املتغري املستقل 

  .( سلوك المرؤوسين)

  :ها كمايليفعر أن ي للباحثميكن  ،للقيادة وأهم عناصرها انطالقا مما ذكرناه من تعاريف   

عملية تأثري ميارسها شخص ذو مؤهالت ومسات خاصة هو القائد على أنشطة األفراد واجلماعات من  :القيادة هي   

  .قف عمل معنيمشرتك يف ظل ظروف ومو  أجل دفعهم إراديا حنو حتقيق هدف
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  :قة بين القيادة واإلدارة والسلطة: العالثانيالمطلب ال

، ويساعدنا يف ذلك مفاهيم إدارية قريبة منهابني  و هابينمنيز أن  من أجل التعمق أكثر يف مفهوم القيادة جيب   

   ؟ املشرف املدير أمهو  القائدهل   هي السلطة؟ أمهل القيادة هي اإلدارة ؟ األسئلة التالية:  على  اإلجابة 

  اختالف القيادة عن اإلدارة: -1

على جمموعة من املراجع العلمية النظرية يف جانب القيادة ، تبني عن السؤال األول وبعد إطالع الباحث  لإلجابة    

 وجيهتالتحفيز و الو ، حيث تركز القيادة على القدرة على التأثريالقيادة خيتلف عن مفهوم اإلدارة،  لنا أن مفهوم

 ،التنظيم، ينما تركز اإلدارة على جمموعة من الوظائف كالتخطيطاملرغوبة، ب جل حتقيق األهدافأرين من لآلخ

  ووضع  األهداف. ،الرقابة، التمويل، التوظيف ،التوجيه

                       وميكن إبراز أهم الفروق اجلوهرية بني اإلدارة  والقيادة يف  اجلدول املوايل:    

  . التمييز بني القيادة واإلدارة: )01( جدول رقم                            

  القيادة  إلدارةا

تركز على السلطة الرمسية وعلى امتثال األفراد  هلذه  -

  السلطة 

  التنظيم الرمسي هو مصدر السلطة.                       -

  السلطة رمسية  ومقننة. -

  مفهوم أمشل من  القيادة. -

الوصف التنظيمي للعالقات هو جوهر التصرفات  -

  اإلدارية 

خطوات تفصيلية وجداول زمنية  و وضع خطط -

لتحقيق النتائج املرجوة ،وختصيص املوارد الضرورية 

  للوصول هلذه النتائج.

فراد، اهليكل باأل ءوضع هيكل لتنفيذ اخلطة، مل -

ات ووضع السياس، تفويض السلطة لتنفيذ اخلطة

ووضع نظم ملراقبة  ،ملساعدة  العاملني واإلجراءات

  التنفيذ.

  

  ذ والتأثري االجتماعي وعلى قبول األفراد.تركز على النفو -

  اجلماعة هي مصدر السلطة . -

  السلطة غري رمسية.  -

  وظيفة من وظائف املدير. -

  التفاعل بني األفراد هو جوهر القيادة . -

مستقبلية ووضع  visions (*)صنع رؤىت -

اإلسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق التغيري املطلوب للوصول 

  إىل هذه الرؤية.

استخدام االتصاالت الشفهية مع مجيع  األفراد الذين  -

حيتاجون إىل التعاون، والعمل كفريق من أجل فهم الرؤية 

  واإلسرتاتيجيات وقبوهلا.

حث العاملني وتشجيهم على التغلب على معوقات  -

التغيري من خالل إشباع احتياجا�م املختلفة (ماديا، 

  ومعنويا).

  

                                                             

(سـنتعرض هلـا بالشـرح والتفصـيل يف الفصـل الثالـث عنـد التطـرق ملهـام قيـادة املقـدرة علـى تصـور وضـع خمتلـف وأفضـل مـن الوضـع احلـايل وطـرق تنفيذه: visions : رؤى (*)

 .التغيري)
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مطابقة ما هو خمطط مع األداء الفعلي وضبط -

  تها.االحنرافات  والعمل على إزال

حتقيق نتائج جيب أن حتقق رضا األطراف ذات  -

صلحة داخل املنظمة ويف حميطها اخلارجي مثل: امل

  العمالء، العاملني، املسامهني... 

  

يتولد عنه تقدمي منتجات قد إحداث تغيري والذي  -

حتسني طرق أداء  العمل، مما يؤدي إىل حتسني   ،جديدة

  الصورة التنافسية للمنظمة ككل.

نظريات ومناذج وتطبيق عملي إلدارة السلوك يف  ،ين حممد املرسي: السلوك التنظيميثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الد :المصدر    

  .552ص ،2002 ،يةاملنظمة، الدار اجلامعية، اإلسكندر 

يدخل ضمن وظيفة توجيه األفراد والتأثري  ،أن القيادة عنصر هام جدا يف إطار العمل اإلداريميكن القول مما سبق     

  ، أو إحداث التغيري املطلوب.ةية من أجل حتقيق  األهداف املنشودرضِّ يف سلوكهم و إقناعهم بطريقة مُ 

  :العالقة بين القيادة والسلطة و القوة-2

  :جيب التنويه والتمييز بني مفهوم السلطة والقوة يف عالقتهما بالقيادة على النحو اآليت   

1املديرواملسؤوليات  املرتبطة  مبركز تعين مجيع احلقوق والواجبات  "السلطة 
"Authority"  وباملقارنة  تعين القوة 

"Power"  2مرغوبة أثري  على السلوك الجناز نتائج مقدار  الت.  

  .على اآلخرين  اليؤثرو الوسائل  اليت يستخدمها  املديرون  كما أ�ا  إحدى  ،قوة لل اوتعترب  السلطة مصدرً    

  : أن مفهوم السلطة ينطوي على استخدام القوة، يف حني تعتمد القيادة على التأثري واإلقناع.3وهناك من يرى   

  ية العاملني معه مما يؤدي إىل زيادة رحبية املشروع.لذلك كان املدير القائد أكثر قدرة على رفع مستوى إنتاج

  وميكن توضيح ذلك يف الشكل التايل:  

  .بالقيادةالسلطة والقوة وعالقتهما :)1( الشكل                       

  القوة             سلطة                   

                                   
  

  .الباحث إعداد من المصدر:                                                                                                                            

  :تمييز المدير عن القائد -3

فهوم  ولذا لزم  بيان م ،فلكل منهم  وظائفه وأدواره املتميزة  ،خيتلف عن املشرف  ، كما خيتلف املدير عن  القائد    

  :بشكل حمدد  على النحو التايل   ذلك

                                                             
 .135،ص2000، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، السياسة وتنفيذ الربامج احلكوميةيد: اإلدارة العامة، هيكلة األجهزة وصنع موفق حد 1
  .135: صاملرجع نفسه 2
 .225، ص2005 : أساسيات األعمال يف ظل العوملة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،�ال مصطفى فريد، نبيلة عباس 3

التأثیر على سلوك   یرالمد

 المرؤوسین

 ألھدافإنجاز ا

  المحــــــددة

 یم������ارس س������لوك

 القیــــادة
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   .املدير، القائد، املشرف :من أوجه االختالف بني دور كلٍّ : )02( جدول رقم         

  المشرف  القائد  المدير

  _ التخطيط لألنشطة حسب املقررة 

_ مسؤول عن توجيه األفراد  حلل املشكالت 

  الروتينية 

  ايل_ يضع  بدائل عند تقييم  الوضع احل

  يعتمد على القوة الرمسية و التنظيمية. -

_ ينفذ سياسات  التحفيز اليت تضعها 

  املنظمة.

_ يعتمد على تنفيذ خطط املنظمة بشكل 

  جوهري

  

التوجه املستقبلي هو السيطرة  على  -

فكرة بشكل عام  يف مستقبل املنظمة 

  وحتقيقه بالشكل املرغوب .

كيفية له رؤية عميقة يف حتليل املوارد و  -

  االستفادة منها بأقصى درجة. 

يعتمد على القوة املرجعية.   -

  واملعلوماتية 

يبتكر الطرق والوسائل  التحفيزية   -

  املناسبة .

حول إىل أداة توفر األفكار البديلة يت -

  وتعمل على املزج بني احلدس واملنطق 

  يعمل على حتقيق األهداف  - 

  ينفذ اخلطة -

  ة عند حدوثها_ يعمل على حل املشكل

  _ يستعني بالعاملني  وفقا  للحاجة إليهم

  _ ميكن أن حيل حمل املرؤوسني 

  _ يقوم بعملية التدريب بنفسه .

  _ يقوم بتوزيع املوارد

  _ حيتاج إىل معلومات رئيسه املباشر

  _ ليس له مهام رمسية

، 2006 جيهات املستقبلية، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع املنصورة، مصر،عبد احلميد عبد الفتاح املغاريب: اإلدارة األصول العلمية والتو : المصدر

      .106،107ص

الفروق ال تعين بالضرورة عدم وجود ني املدير والقائد إال أننا نرى أن هذه جوهرية ب ابالرغم من أن هناك فروقً    

ض صفات املدير والعكس أيضا ميكن للقائد  أن يتصف ببعرتكة للشخص الواحد، فاألمر نسيب إذ صفات مش

  صحيح فاملدير قائد بالسلطة التنظيمية .

   :: القيادة  الرسمية  وغير  الرسميةالمطلب  الثالث

  :إىل نوعنيسلطتها من حيث قسم القيادة نت   

اخلة  دتوهي القيادة  اليت تستمد  سلطتها  يف املنظمة  من خالل  التنظيم  الرمسي  وعالقاته امل :قيادة رسمية-1

  .اإلدارية  املتمثلة  خبطوط  اهليكل التنظيميحسب طبيعة  االرتباطات واملسؤوليات 

  :أمهها غريات املتوتتأثر عملية القيادة الرمسية بالعديد من    

  .وتعقيدهاحجم املنظمة -أ 

   .املستخدمةدرجة وضوح التعليمات واألوامر  - ب

  . الصالحياتويل مدى حت -جـ

  االرتباط مع التقسيمات  األخرى.يف الفعاليات املتعلقة بدرجات كفاءة التنسيق -د
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متليها طبيعة العالقات أو اجتماعية معينة  نتيجة ملواقفادة غري الرمسية هي اليت تظهر القي :رسميةغير  قيادة-2

اكمة اليت ميتلكها انيات املرت اإلمكاعية القائمة بني األفراد مثل السمات الشخصية أو املؤهالت أو االجتمالتفاعالت 

  .1لقيادة اجلماعة  بصورة  غري حمددة رمسياالفرد واليت تؤهله 

نية تؤهله  مهاجتماعية أو و مؤهالت شخصية أو ذ أنهعلى أو ميكن  أن تقوم  على أساس الثقة  بالفرد  القائد    

  التعبري عن مصاحل اجلماعة.للدفاع أو 

غري الرمسية يف نشاطا�ا املختلفة  من مؤهالت  القيادات  تستفيد ليتالناجحة  هي امن األرجح أن املنظمات و    

    .وعدم الدخول معهم يف صراعات  تضر بالتنظيم الرمسي ككلوهذا مبنحهم مراكز رمسية  وكسب والئهم 

  :أركان القيادة :المطلب الرابع

  وهم مجاعة من الناس هلم هدف مشرتك . :أو األتباع المرؤوسون -1  

وهو شخص ذو صفات ومسات خاصة يوجه هذه اجلماعة ويتعاون معها لتحقيق هدفها سواء كان هذا  :ئدالقا -2

  من طرف اجلماعة نفسها أو عينته سلطة خارجية. انً القائد معيّـ 

 اقتناعميارسها القائد وتقع على اجلماعة لتحريكهم لتحقيق اهلدف املشرتك بطريقة إرادية وعن  :عملية التأثير -3

  وبثقة . وحبماس

  أي الظروف اليت توجد فيها اجلماعة مع القائد. :الظروف والمالبسات -4 

  .شكل عملية القيادة ويكون هذا التفاعل أكثر إجيابية عندما يتوفر شروط التوافق بينهايوتفاعل األركان السابقة 

  :: دور وأهمية العمل القيادي في المنظماتالمبحث الثاني

 ،اجلماعة اليت تقودها اجتاهدور وأمهية القيادة  استنباطهات يف هذا ا�ال، ميكن اء والتوجلف اآلر خمت باستعراض   

  حيث تقوم باآليت:

  :القيادة ودورها التوجيهي واإلنساني :المطلب األول

  من خالل: :التوجيهي القيادة ودورها -1

العمل ذات اإلدارة ق ص، وهي دعم لفر ف والفر وتوجيهها وإرشادها حنو األهدا ،تنسيق جهود املوارد البشرية - 

  .الذاتية للوصول إىل األهداف والنتائج املرجوة

  والربامج الزمنية . ةحتديد األهداف واخلطط التفصيلي -

  تزويد األفراد باملعلومات الالزمة إلجناز العمل . -

  التنسيق بني جماالت وأقسام ووحدات العمل املختلفة . -

                                                             
  .225-224، ص2000، األردن، طباعة، الطبعة األوىل، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع والخضري كاضم محود: نظرية املنظمة ،مد حسن الشماعخليل حم 1
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  .1اآلراء واملقرتحاتالتوفيق والتوحيد بني  -

  : دورها اإلنسانيالقيادة و -2

  وإثبات قدرا�م الفردية. ،تنمية الروح املعنوية لألفراد ومتكينهم من األداء حبرية -

  . األداءر ييف تطو  واستثمارهوزيادة رصيدهم املعريف  ،املهارات واملعارف سابتاكمساندة التابعني يف  -

 أداءوتوظيف خربا�م ومعارفهم يف  كارتاالبواإلبداعية للمرؤوسني، وحفزهم على شحذ وإطالق الطاقات الفكرية  -

  الوجبات املكلفني �ا .

  قدرة على إجياد مناخ راقي يف املؤسسة .ال -

  مساعديه. بني القائد و صاالتتاالمشاركة العاملني يف قضايا ومشكالت العمل، وتنمية  -

لصراعات والنزاعات التنظيمية سواء على مستوى الفرد أو اجلماعة أو املنظمة  عالج املشكالت واآلثار النامجة عن ا -

  .2ككل

   :القيادة ودورها في بناء التوجهات اإلستراتيجية للمنظمة :لمطلب الثانيا

  : 3ويتمثل هذا الدور فيما يلي   

  ).الرسالة( حتديد الغاية األساسية للمنظمة -
  .حتديد الرؤية اإلسرتاتيجية للمنظمة-
  توضيح األهداف اإلسرتاتيجية يف األجل الطويل، والتوجيهات اإلسرتاتيجية يف املدى القصري واملتوسط.-

  احلكم على اإلجناز . سحتديد األداء واإلجنازات املستهدفة ومقايي -

  هات اإلسرتاتيجية .وثقافة املنظمة املالزمة للتوجّ ،حتديد أسس ومعايري البناء التنظيمي  -

   :القيادة ودورها في بناء فرق العمل: ثالثالمطلب ال

  أمهية العمل القيادي يف بناء فريق عمل والربط بني أعضائه يف الشكل التايل: حيضميكن تو    

  

  

  

  

  

                                                             
  .708، ص2004علي السلمي: إدارة السلوك التنظيمي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ،  1
  .430ص، 2002يم واإلدارة، دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية، : أساسيات التنظعبد السالم أبو قحف 2
  .430، صالسابقمرجع : على السلمي 3
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   .القيادة وبناء فريق العمل):2( الشكل رقم                                     

   

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

                            

  .158ص، 2003 ، عمان، األردن،دار الشروق ،سلوك الفرد واجلماعة ،العطية ماجدة: سلوك املنظمة :المصدر              

 األداءومعايري  ،على قائد الفريق الذي حيدد قواعد العملفريق العمل ومدى جناحه  أداءمن الشكل يتوقف    

وتوجيه اجلماعة حنو حتقيق أهداف القائد  ،داءاأل  حتسنيبغرض  ،ويستخدم مهاراته ملساعدة الفريق يف حل املشاكل

  .ف يف سبيل إجنازهايتكاثاليت يؤمن �ا الفريق ككل و 

والتعبري عن آراء  ،يستطيع متثيله رمسيا ،فريق عمله اجتاهالسابقة اليت يضطلع �ا القائد إضافة إىل األدوار واملهام    

ألن القائد مبثابة الفكرة اليت تؤمن �ا اجلماعة جمسدة  ،وبشكل ال يقبل الشكا أمام الغري اجلماعة وأفكارها ومعتقدا�

  .1يف شخصه ألنه مبثابة األب لألسرة

   :والتعليمي بي: القيادة ودورها التدريالمطلب الرابع

 رفَ واملعا األفراد العاملني األفكارَ  إكسابالوسيلة اليت من خالهلا يتم  " :يعرف التدريب بأنه :التدريب -1

نفس الوسائل بطرق أكثر   استخدامأو  ،وسائل جديدة بأسلوب فعال استخدامالضرورية ملزاولة العمل والقدرة على 

  . 2"األفراد واجتاهاتكفاءة مما يؤدي إىل تغيري سلوك 

                                                             
، 1990، عمان، سبتمرب ، معهد اإلدارة العامة، مسقط42، العدد املفهوم املعاصر، جملة اإلداريالقيادة اإلدارية بني الفكر اإلسالمي و  نبيل عبد احلافظ عبد الفتاح: 1

 .74ص
 .107، ص1999 ،، األردن، عمان1طاملوارد البشرية دار وائل، لة حممد عباس وعلي حسني علي: إدارة سهي 2

يشجع األفكار اليت مشجع: 

 يبادر �ا األعضاء 

ــــــيال  م:المقـــــــــــيّ  ــــ ـــوفر حتلـ ــــ يــــ

 متبصرا للخيارات

ــــارب الصــــــــــــياني :   ــــ حيــــ

 املعارك اخلارجية

ـــوفر الفـــــــــــــــــــاحص:  ــــ ــــ ــــ ــــ ي

 التفاصيل ويضع القواعد

ـــــجع الناصــــــــــــــــح:  ــــ ــــ يشــــ

 البحــــث عــــن املعلومــــات

ـــوفر االالمراقـــــــب:  ـــــيــــ اه جتــ

 واملتابعة

ــــادر با مبــــــــدع: ـــار يبــــ ــــ ألفكـ

 اخلالقـة
 - ربط -قائد الفريق 

ــــــب  المــــــنظم: ـــدد الرتكي حيـــ

 واإلجراءات
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  وتربز أمهية القيادة يف تدريب األفراد يف املنظمة يف املهام اآلتية:    

  .التدريب باستخداماألهداف  اهباجتالطاقات وحتريكها  استكشاف -

  .التدريبية للعاملني باالحتياجاتالوعي  -

  .لالحتياجاتالتمكن من وضع اخلطط والربامج التدريبية امللبية  -

  .ات تدريبية داخل أو خارج املنظمةتدريب القائد لألفراد بنفسه أو إرساهلم لدور  -

  .1حتفيز وحث األفراد على التدريب الذايت-

ستدل عليه من السلوك يري دائم يف الفرد ال يالحظ بشكل مباشر ولكن يتغ" :يعرف التعليم على أنه :يمالتعل -2

  .2"مارسةاملوهو يتكون نتيجة 

  :ة القيادة يف تعليم املرؤوسني يفوتربز أمهي    

يمة املعلومات دفع العاملني إىل عدم التمسك باألساليب القدمية يف العمل من خالل مساعد�م على الشعور بق -أ

  .، مما يرغبهم يف التعليمواملهارات اجلديدة

  تشجيعهم وتوجيههم إىل التعلم واكتساب املعارف. -ب

واالستفادة منها يف التعليم الذايت، إضافة إىل  ،مد على نفسه يف املمارسة العمليةليعتإعطاء الفرصة للمرؤوس  -ج

  تعديل أساليبه يف العمل حسب املواقف .

 .وحماولة تصحيحها يف املستقبل ،لكي يتعلموا من أخطائهم عن مستوى إجنازا�م عكسية للمرؤوسنيتغذية توفري  -د

  .اتيجيات وسياسات وأهداف املنظمةالتزويد الدائم للمرؤوسني باملعلومات عن إسرت  -هـ

    شمل ا�تمع خارج متتد لت بل ،قتصر على احمليط الداخلي للمؤسسةت الشارة إىل أن أمهية العمل القيادي جتدر اإلو    

  :باملهام اآلتية االضطالعاملؤسسة من خالل 

  .مات اليت تقدمها املنظمة للمجتمعتقومي أثار املنتجات واخلد -

ودراسة إمكانية املنظمة يف  ،املستمر بفئات وقطاعات ا�تمع املختلفة للتعرف على توقعا�ا ورغبا�ا االتصال -

  .هلا االستجابة

  .منتجات املنظمة استخدامر األخطار اليت قد تصيب بعض فئات ا�تمع نتيجة تقدي -

وتأكيد الشفافية واملوضوعية وجتنب املمارسات غري األخالقية حىت ، بقواعد القانون واألخالق يف املعامالت االلتزام -

  .3ولو كان ذلك على حساب مصلحة املنظمة

                                                             
  .173، ص2001 ،، لبنان1حممد أكرم العدلوين: العمل املؤسسي، دار احلزم للنشر والطباعة والتوزيع، ط 1
   188ص ،1993، حممد سعيد سلطان: إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية ، بريوت 2
  .715: مرجع سابق، صعلي السلمي 3
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 ةيف حياة الناس بصفة عامة واملنظمات بصفة خاصة حىت الديانات السماويمما سبق نرى أن للقيادة أمهية كبرية     

ــــــ صلى اهللا عليه وسلمــــــــ حثت على أمهية العمل القيادي فهاهو رسولنا  يؤكد على تعيني القائد يف أقل التجمعات  ــ

  .1"خرج ثالثة في سفر فليأمروا أحدهمإذا "البشرية حني قال 

، عدد أعضاء مجاعة العمل منط القيادة باختالفنفا ختتلف آ ةاملذكور و اليت يقوم �ا القادة  ردواكما أن األ   

  .البحثهذا بني القائد وأتباعه، كما سيتم توضيحه الحقا يف  االنفعاليةونوعها، العالقة 

   :نظريات القيادة وتطورها عبر الفكر اإلداري: المبحث الثالث

بعيد  لنفس والعلوم اإلدارية  منذ أمد، وعلم ااالجتماعيف علم  خباصةو  والباحثون وال يزال حياول الكتاب حاول   

وجتلت هذه الدراسات واألحباث املكثفة يف  ،تفسري وشرح اخلصائص والسمات والفروق اليت متيز القائد عن غريه

  اح وفعالية القيادة.حتاول إبراز املقومات والعوامل واخلصائص اليت تساعد على جن )أمناط( نظريات ومناذج 

النتائج واآلثار املرتتبة على تأثري الرئيس على سلوك ( فعالية القيادة  قياسهذه الدراسات واألحباث  حاولت ولقد

  :باملتغريات التالية )مرؤوسيه

        األداء واإلنتاجية . -

  .الرضا عن العمل - 

   إشباع حاجات ومشاعر األفراد. -

  .2رفع الروح املعنوية - 

كما هو   ةرئيسيجمموعات  أربع القيادة إىل اتنقسم نظرياطالعنا على بعض أدبيات القيادة ميكن أن من خالل     

  موضح يف اجلدل التايل :

  .نظريات القيادة وتطورها يف الفكر اإلداري) : 03( جدول رقم                        

  نظريات ونماذج القيادة                                                        

  النظريات الحديثة  النظرية الموقفية  النظرية السلوكية  النظرية التقليدية

   نظرية الرجل العظيم_ 

  نظرية السمات: -

  :مناذج  ةوهلا أربع 

  النظرية اجلسمية  -

  

  النظرية السلوكية 

  مناذج : ةمخسهلا 

  دراسة جامعة أيوا -

  دراسة جامعة أهايو  -

   ميتشغاندراسة جامعة  -

  :النظرية الموقفية

  مناذج :  ةمخس وتظم 

  لقيادة لفيدلرالنموذج املوقفي لفاعلية ا -

  النظريـة املعياريـة لفروم ويتون-

  نظريـة املسـار واهلدف هلاوس  -

  : وتظم النماذج التالية

  أس منوذج العالقات الثنائية الر -

  نظرية بدائل القيادة.  -

  نظرية القيادة التحويلية. -

  نظرية القيادة الزعامية . - 

                                                             
  رواه أبو داوود . 1
  .168، ص1986أمحد صقر عاشور: إدارة القوى العاملة، األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  2
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نظرية القوة النفسية  -

  الواحدة

نظرية القوى النفسية  -

اخلاصة بطراز معني من 

  ةالقاد

  نظرية السمات-

وأمناط  دراسة اليكرت -

  القيادة األربعة

 شبكة اإلداريةالنظرية  - 

  لبالك  وموتون

  منوذج ثالثي األبعاد يف القيادة لريدن أ -

  

منوذج دورة احلياة يف القيادة هلرسي أ -

   شاردوبالن

  محد صقر عاشور  أل_ نظرية التدعيم   

نظرية القيادة كسلوك أو تصرف -

  رمزي .

  اء يف القيادة .عز مدخل اإل -

  مدخل القيادة اإلسرتاتيجية. -

   .الباحث من إعداد المصـدر:                                                                                                           

  : تطورها تارخييا على النحو التايلخمتلف نظريات ومناذج القيادة و  ميكن استعراضمن اجلدول     

  :المطلب األول: النظريات التقليدية للقيادة

  :"Great man theory" نظرية الرجل العظيم: -1

القادة يولدون  " :ة أنـدة  تعود جذورها إىل الفكر اليوناين والرماين، وتفرتض هذه النظريهي أقدم نظرية يف القيا    

السمات القيادية موروثة وليست مكتسبة، مبعىن أن القادة  وأنّ "  Leaders are born not made"  وال يصنعون

 السمات الوراثية ما جيعلهم أهال ألن لديهم من ،واإلقطاعي كل هؤالء يولدون قادة يولدون قادة، فامللك واألمري

  .1للقيادة

على اآلخرين  اوإجيابي�  اقوي�  ا) هو شخص ميلك تأثريً خص العظيمالش رب املفكرون األوائل أن القائد (كما أعت    

 س، وحققوا أعماالحبب ووالء أعداد كبرية من النا ا الذين حظو كمثال القادة العسكريني والسياسيني  اواستخدمو 

  دي ...ي، وجون كنإلسكندر األكربا، و نذكر منهم: نابليونعظيمة 

  اربزو م عن غريهم ف�بأن القيادة هي مسة وموهبة منحها اهللا هلؤالء القادة ميز حسب هذه النظرية ميكن القول  لذا   

  .كأشخاص عظماء

ألننا سوف حنتاج للبحث ، مإلدارة كعللهناك من املفكرين من يرى أن هذه النظرية ال تصلح كثريا : نقد النظرية    

، كما ال ميكن أن نستطيع تلبية حاجة منظمات اإلدارية الشاق عن هؤالء القلة املوهوبني ونعطيهم املسؤوليات

  .2ألن املوهبة بالفطرة نادرة يف ا�تمعات ،عداد اهلائلة من القادة اإلدارينياألعمال من األ

ظرية السابقة وتؤكد أن القادة يصنعون وال يولدون، أي تكتسب تعارض الن واجتاهاتإضافة إىل وجود آراء     

  .تعلم وليس بالوراثةالة بيالسمات والصفات القياد

  

  

                                                             
  .204، ص2001درية، اجلامعية، اإلسكنر صالح الدين حممد عبد الباقي: السلوك اإلنساين يف املنظمات، الدا 1
  .365، ص2001: اإلدارة أساسيات إدارة األعمال، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، عمان، سعاد نائف برنوطي 2
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   :"Traits Theory " الخصائص)نظرية السمات ( -2

اولة فيها يرتكز حول حم االهتمامبدراسة ظاهرة القيادة، وقد كان  اهتمتتعترب هذه النظرية من أول النظريات اليت     

جلسمانية والعقلية والنفسية اليت يتمتع �ا القائد الناجح عن غريه من أعضاء ا�موعة اليت االبحث عن الصفات 

  .فيهاينتمي إليها، ليكون عنصر تأثري وإقناع 

الباحثني خاصة يف الفرتة مابني احلربني  اختالفن حمل ايز القائد الناجح كمتإال أن إحصاء صفات معينة     

  :يلي مااليت تناولت مسات القائد الفعال  من أبرز النظرياتو مليتني، العا

  :الجسمية لنظريةا -أ

، بأن أهم اخلصائص اليت تتوفر يف القادة تتمثل يف جمموعة من يف القيادة ةات املبكر أفادت نتائج أحباث الدراس    

 .سم والشكل احملبب لدى الناس ..الطول وسالمة القامة، الصوت اجلذاب، صحة اجل :السمات اجلسمانية مثل

  .1اهليبة تسمج له بالتأثري على أفراد اجلماعة وبسط نفوذه عليهممن شأ�ا أن تضفي على القائد واليت 

على ضوء هذه النظرية تعترب القيادة وقفا على الرجل دون املرأة ألن قدرة الرجل على التحمل وقدرته  نقد النظرية:    

  بلقيس ملكة سبأ.  :الزمن مثلة عرب يثبت تقلد املرأة املناصب القياديلكن الواقع اجلسمية تفوق املرأة 

أصحاب هذا الرأي يصورون العالقة بني القائد والتابعني له عالقة خوف وخضوع نتيجة البنية اجلسمية  -    

دة جمتمعا�م دون أن يكونوا دلنا على أن هناك قادة جنحوا يف أعماهلم وقياالقائد، إال أن استقراء التاريخ يللشخص 

تشرشل كانوا مجيعا قصار القامة وبالرغم من ذلك يشهد هلم التاريخ  و ،وغاندي ،ياء البنية مثل: نابليون بونابرتأقو 

  .2بقدر�م الفعالة على القيادة

     :نظرية القوة النفسية الواحدة - ب

ترتكز على قوة  ، والقيادة عند تاردTarde" "تارد وترتبط بالفيلسوف الفرنسي جربيل  وتعرف بنظرية التقليد    

نفسية هي قوة التقليد بني القائد وأتباعه، ذلك أن القائد ينفرد دون غريه ببعض التجديدات واإلستحدثات اليت مل 

 هتباعإبطريقته اخلاصة على  فأنه جيرب أفراد اجلماعة ،بله، ونظرا ملا يتمتع به القائد من ذكاء عالقتكن موجودة 

  .3وتقليده والسري وراءه

هذه النظرية تشبه ا�تمع البشري بقطيع األغنام اليت تتبع قائدها أينما يتجه ويسري دون تفكري  نقد النظرية:    

  .الف للواقع واالجتاهات الدميقراطية يف القيادة، وهذا خم)تسلطية(والقيادة هنا دكتاتورية 

  

  
                                                             

  .187، ص1998، رسية، دار الفكر العريب، القاهرةأمحد إمساعيل حجى: اإلدارة التعليمية واإلدارة املد 1
  .434صعبد السالم أبو قحف: مرجع سابق،  2
 .188سابق، صمرجع : أمحد إمساعيل حجي 3



 الفصل األول:  الخلفية النظرية لتطور مفهوم القيادة في الفكر اإلداري                                                          

 

36  

 

  :معين من القادة نظرية القوى النفسية الخاصة بطراز - جـ

وهي يف األساس قوى  ،متيزه عن غريه من الناس ،على قوى نفسية معينة ل هذه النظرية يعرف القائد بناءً من خال    

وهو من مؤيدي هذه النظرية أن  "Young"ويرى يونج  ،فطرية يرثها القائد وال يكتسبها من البيئة اليت يعيش فيها

  :من القادة )صفتني( هناك نوعني 

  .باآلخرين واالهتمامواجتماعي، كما جييد التعبري  ،ال خيايلوهو يتميز بأنه عملي، واقعي  :القائد المنبسط -والأ    

  ال يهتم باآلخرين. ،)بعيد عن الواقع، حمدود العالقات، خيايل ( االنغالقومن صفاته  :المنطوي القائد -ثانيا    

وا على صفات حمددة يف القائد متيزه عن غريه من القادة، كما تفق ية ملنرى أن أصحاب هذه النظري :نقد النظرية    

  وأثر البيئة وا�تمع يف تنشئة الفرد وشخصيته. ،للقيادة االجتماعيةأنه مت إغفال األصول 

  نظرية السمات النفسية: -د

حلصر أهم السمات  ،ة عمليةمن مطلع القرن املاضي إجراء دراسات ميداني ابتداءً لقد حاول العديد من الباحثني     

  :دراسات على سبيل املثال ال احلصراليت متيز بني القائد الفعال وغري الفعال، نذكر من هذه ال

  :"Tead " تيدى دراسات أردوا -والأ

  :1مسات الزمة للقيادة هي إىل عشر "Tead" توصل     

         .زماحل  -                                       .الطاقة اجلسمية والعصبية -

  .الذكاء –                                     .معرفة اهلدف والوصول إليه -

  .القدرة على التعليم والتوجيه -                                                         .احلماسة -

   .املهارات الفنية -                                                        .االستقامة -

   :)Stogdill ")1948  "ليستوجددراسات   -ثانيا

  :2من السمات املرتبطة بأداء القيادة يف مواقف معينة وأمهها إىل جمموعة ؤهتوصل ستوجديل وزمال    

  ،لثقة بالنفسا واألصالة يف معاجلة املشاكل،   املبادأة ،اإلصرار على متابعة حتقيق اهلدف الدافع القوى لإلجناز،

  الذكاء وعمق البصرية. ،القدرة على التأثري يف سلوك اآلخرين ،االستعداد لتقبل املخاطر يف اختاذ القرارات

أن  توصل من خالهلامنظمة يف أمريكا،  90مدير و  300أجريت الدراسة على  :Ghiselli" "دراسة جيسلي -ثالثا

  : املدير الناجح يتمتع بستة صفات هي

  .3دافع عايل لتحقيق الذات ،دافع عايل لإلجناز ،الثقة بالنفس ،احلسم ،الذكاء ،ى اإلشرافالقدرة عل

                                                             
  .74ص رجع سابق،مأردواى تيد:  1
  .198، ص1999سعيد حممد املصري: التنظيم واإلدارة، مدخل معاصر لعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  2
  .314، ص2000الطبعة السابعة، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، بناء املهارات، أمحد ماهر: السلوك التنظيمي، مدخل  3
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  بالواليات لسمات تلك اليت أجريت يف شيكاغو اة ومن التجارب واألحباث اليت قام �ا أصحاب نظري - رابعا

  إىل جمموعة من الفريق عضوا، وقد أسفرت دراسة القيادة يف هذا 1313ملتحدة األمريكية على فريق مكون من ا

  :الصفات الشخصية اهلامة مثل

  .الفريقهي الصفات احملددة للقيادة يف و  .صفة قاطعةبالقرارات  واختاذالثبات والرسوخ، البسالة واإلقدام، اجلرأة 

  .1وهكذا تعددت الصفات اخلاصة بالقائد الفعال بتعدد الدراسات الكثرية اليت هلا صلة �ذه النظرية يف القيادة

مل يكن هناك اتفاق بني الدراسات اخلاصة مبدخل السمات على عدد ونوع السمات اليت نظرية السمات:نقد     

اوزت املائة مسة يف بعض قت الذي تكون فيه هذه السمات قد جففي الو  ،ضرورية للقيادة الناجحة ا�إقيل 

عن غموض املفاهيم وعدم االتفاق على  فضال ،الدراسات يتضح أ�ا هبطت إىل ما دون اخلمس يف دراسات أخرى

  .2املصطلحات

واملوقف وبالتايل قد أمهلت هذه النظرية كل من  التابع ولقد ذكرنا سابقا يف تعريف القيادة أ�ا دالة يف القائد  -

  .ليت ليس هلا عالقة بشخصية القائد) اعوامل خارجيةوخصائص املوقف ( ،خصائص التابعني

  .ضرورية للقيادة الناجحة ا�ّ إاألمهية النسبية للصفات الشخصية اليت قيل  مل تبني نظريات السمات-

 يتضح أن نقصها يؤدي إىل ملأ�ا ضرورية للقيادة الناجحة  بالنسبة لبعض السمات اليت يرى أصحاب هذه النظرية -

رية لكل وظيفة أخرى بل ضرو  ؛الطموح واملبادأة ليست مطلوبة فقط يف القيادة :قيادة فاشلة، كما أن بعضها مثل

شعر باملسؤولية ي ليس كل من : يربزون كقادة فمثالومع ذلك ال ،ن بسمة ماو نومن جهة أخرى قد يتمتع أفراد معيّ 

  هو قائد.

 حديثا ه أثبترغم االنتقادات الكثرية اليت وجهت لنظرية السمات حلصر صفات معينة يف القائد الناجح إال أنو     

تتلخص و  "  "Kirk Patrick and Lockeا�ألحباث قام وذلك تبعا  ،يزة للقائد الناجحوجد بالفعل صفات ممأنه ت

  :يف

القدرة ، الثقة بالنفس، احلافز إىل القيادة ،الصدق واالستقامة)، وجود الدافع (رغبة يف  حتقيق  األهداف والطموح    

القدرة على التكيف مع احتياجات املرونة ( ،واإلبداع كاراالبت ،)الدراية بالتقنية احلديثةاملعرفة بإدارة األعمال( ،العقلية

  .3 )املرؤوسني والظروف احمليطة

القادة، مما أدى إىل حتول البحث والدراسة يف  اختيارسبق أن نظرية السمات ال تفيد كثريا يف  نرى اتفاقا مع ما    

  .دةانت النظرية السلوكية يف القيافك ،جماالت أخرى لدراسة ظاهرة القيادة

                                                             
  .315بريوت، دون ذكر سنة النشر، ص : التنظيم وإدارة األعمال، دار النهضة العربية،حسن، على شريف، حممد فريد الصحن عادل 1
  .318، ص2002، اإلسكندريةديث، أسس السلوك  اإلنساين بني النظرية والتطبيق، املكتب اجلامعي احلشعبان علي حسني السيسي:  2
  .338، ص2003اإلسكندرية،  األزاريطية، ، دار اجلامعية اجلديدة،: السلوك التنظيميحممد سعيد سلطان 3
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  :النظرية السلوكية المطلب الثاني:

عسكريني القادة البتطوير  االهتمامبدأت هذه املرحلة يف أحباث القيادة أثناء احلرب العاملية الثانية، حني تزايد     

  وظهرت وتطورت هذه املرحلة من األحباث يف اجلانب السلوكي نتيجة سببني رئيسيني مها:

   .مقبول لفاعلية القيادةو   تفسري واضحتقدمي إخفاق نظريات السمات يف -

  ورن.اإلدارة نتيجة دراسات مصانع هاوث ظهور حركة العالقات اإلنسانية يف -

السلوك  نإسلوك القائد وليس مساته، إذ لعامل احملدد لفاعلية القيادة هو وتفرتض هذه الدراسات والنظريات أن ا    

واليت تشكل  ،التأثري على املرؤوسنيرفات اليت يبديها القائد يف عمله يتكون من حمصلة تفاعل جمموعة األنشطة والتص

  أسلوبا أو منطا عاما لقيادته.

مه وتغيريه، بينما ألن السلوك القيادي ميكن تعلّ ؛ هذا التحول يف الدراسات واألحباث يعترب يف تلك الفرتة هاما    

  .ة وموروثةالسمات تعترب نسبي

ومن  ، حتديد أمناط السلوك القيادي اليت مكنت القيادة من التأثري بفاعلية على اآلخرينوهكذا سعى الباحثون إىل    

  :الدراسات اليت ركزت على اجلانب السلوكي يف القيادة

  :" Iowa"دراسات جامعة أيوا  -1

على هذه  أشرفو "، أنماطه يف صورة " ـادة وقدمتـة سلوك القيـلقد كانت الدراسات الرائدة اليت أبرزت أمهي    

 )",White Lewin, Lippitt"  1939(ووايت  يبيتهم: لوين ول" أيوا "ةـة من الباحثني من جامعـة جمموعـالدراس

     ."لوين" ة حركية وديناميكية اجلماعة للباحثـي امتداد لدراسـة هـذه الدراسـه

وفق  جمموعاتيف وقسموا   ،هلواياتأجريت هذه الدراسة على عدد من التالميذ يف أحد أندية ا: الدراسـة تجربة -أ

وتلقى املشرف على ا�موعة تعليمات من القائمني  بالتجربة املشرف على كل جمموعة،  بهنوع السلوك الذي قام 

  :، وقد استخدمت ثالث أمناط من السلوك القيادي هيتهبإتباع منط معني من السلوك اجتاه تالميذ جمموع

  .ستبداديالنمط القيادي اال -أوال

  النمط القيادي الدميقراطي.  -ثانيا

  .1)سيباملتالنمط القيادي احلر ( -ثالثا

ومن خالل  ،ل األمناط الثالثةراسات أن النمط الدميقراطي هو أفضلقد أوضحت الد :نتائج هذه الدراسة - ب

   :ج التاليةئاملقارنة بني النمطني االستبدادي والدميقراطي كانت النتا

  .أكرب منه يف ظل النمط الدميقراطيلعمل يف ظل النمط االستبدادي إن إنتاجية مجاعة ا -

  .االستبداديكان الدافع إىل العمل أقوى يف ظل النمط الدميقراطي عنه يف ظل النمط   -

                                                             
  .265: مرجع سابق، صحممد إمساعيل بالل 1
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  .رضا األفراد يف ظل النمط الدميقراطي أعلى كثريا من رضاهم يف النمط االستبداديكان -

يف  ي عن اجلماعات ذات النمط التسلطي بدرجة أعلى يف نواحي االبتكارمتيزت اجلماعة ذات النمط الدميقراط -

  .االجتماعييف مستوى األداء، وروح الفريق والتفاعل األنشطة، والدافعية والثبات 

  أدت إىل نتائج منخفضة يف مجيع النواحي السابقة.) احلرّ (ب ليت استخدمت النمط املتسيّ ا�موعة ا -

، مما يصعب ارب أجريت على أطفال غري راشدينتائج السابقة كانت نتيجة دراسات وجتإن الن :االنتقـادات -جـ

  تعميمها على األفراد الناضجني العاملني يف املنظمات.

ضع للتحكم ومل يعزل أثرها مثل شخصية  ختكمة وصارمة، فهناك متغريات ملمنهجية البحث والدراسة مل تكن حم

  ودوافع األفراد.

تلفة عن ثقافة ا�تمع لى نتائج متشا�ة إذا ما طبقت هذه التجربة يف بيئات ذات ثقافة خممن الصعب احلصول ع

  .1األمريكي

إىل سلوك القائد على أنه متغري أساسي يف  االهتماموجهت  " Iowa " وبصفة عامة نرى أن دراسات جامعة    

  ت حول أمناط القيادة يف املنظمات الرمسية.دراسة ظاهرة القيادة مما دفع الباحثني إىل إجراء املزيد من الدراسا

  :"Ohio"دراسات جامعة أوهايو -2

   وفاليشمان ليوستوجدشارتل  بدأت هذه الدراسات فور انتهاء احلرب العاملية الثانية وقام �ذه الدراسات كل من    

Shartle, Stogdill, Fleishman) (2.  

  وك القائدـسلوجهه الباحثون للمرؤوسني من أجل وصف  صاءاستقالدراسة كانت عبارة عن  :تجربة الدراسة-أ

  : التايل وهذا من خالل اإلجابة على السؤال ) LBDQسلوك القائد استقصاء وصف ( 

  هي األفعال والتصرفات والوظائف اليت يؤديها القائد؟ ما    

   :نتائج الدراسة- ب

موعة الباحثني من التمييز بني جمموعتني من من خالل التحليالت اإلحصائية إلجابات املرؤوسني متكنت جم -

  :وظائف وأعمال القادة

  تشري إىل منط القيادة املركز على املهام ( تصميم وتنظيم العمل) . :المجموعة األولى

  ).تقدير الناس واالهتمام �م( االعتبارات اإلنسانية  ىاملركز علمنط القيادة  إىل  تشري :المجموعة الثانية

                                                             
 .257، ص2001: السلوك اإلنساين يف املنظمات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، رواية حسن 1
  .318مرجع سابق، ص :أمحد ماهر 2
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باجلوانب اإلنسانية بتنظيم وتوجيه ومتابعة العمل عن املتغريات السلوكية املتعلقة  تغريات السلوكية املتعلقةامل استقالل-

ال  )لمهاما( أكثر إن درجة أو معدل قيام القائد باألنشطة املتعلقة با�موعة األوىلوضوح ملعاملة القائد ملرؤوسيه، وب

   .1)اإلنسانية االعتبارات( ه باألنشطة املتعلقة با�موعة الثانيةترتبط طرديا وال عكسيا بدرجة أو معدل قيام

النمط املهتم حباجات األفراد وعالقا�م يرتبط بعالقة إجيابية مع رضا العاملني، ولكن تأثريه على أدائهم غري  -

  واضح. 

  .2ة وغري ثابتةقفاري متو األهداف وتصميم العمل، فبالنسبة للرضا عن العمل كانت النتائج غبأما النمط املهتم  -

 :ومتغريات الفعالية مثل ) اإلنسانية املركز على املهام واالعتبارات( توجد عالقة واضحة بني متغريي القيادة  ال -

معدل الدوران يف حالة النمط املركز على أن  والشكاوي واحلوادث، فقد تبني، معدالت الغياب ودوران العمل

  .قارنة بالنمط املركز على املهامباملمنخفض  اإلنسانية االعتبارات

  القيادة. يبعد إن القائد الفعال الذي حيقق مرؤوسوه أداء عاليا ورضا مرتفعا جيب أن يظهر سلوكا عاليا يف كال -

  :تقييم الدراسة- ـج

  .العمل واألفراد يف تقييم القيادةالشيء اجلديد الذي أضافته هذه الدراسة هو التأكيد على أمهية  بعدي  -

اجلوانب  اليت ركزت علىاإلنسانية ( اتوالعالق )اليت ركزت على العمل(سد الفجوة بني احلركة العلمية يف اإلدارة  -

  .)اإلنسانية

رغم أمهية هذه املتغريات يف التأثري على العالقة بني متغري  مل تأخذ هذه الدراسة متغريات املوقف احمليط بالقائد-

  .)، واألداءاالرض(وبني متغريات الفعالية  )ط القياديالنم( سلوك القائد

قد يكون القائد ف) بالنسبة لكل املرؤوسني هو افرتاض خاطئ، اواحد انمط(اً واحد اً االفرتاض بأن القائد يسلك سلوك -

س وبالتايل ميار  ،تماما اجتاه األفراد األقل كفاءةأكثر اهتماما باألفراد األكفاء لكنه قد يكون يف نفس الوقت أقل اه

  .3أكثر من منط واحد للقيادة يف نفس ا�موعة

  :"Michigan" ميتشجان ةدراسات جامع -3

، ويتكون فريق بدأت هذه الدراسات يف نفس الوقت الذي بدأت فيه دراسات جامعة أوهايو :تجربة الدراسة -أ

 يفالشركات األساسية يف أحد  ةوأجريت الدراس ،"Katz, Kahn, Likert" ، كان، ليكرتزكات:البحث من

دراسة الفرق بني النمط  من ذلكواألقسام ذات اإلنتاجية املنخفضة، وكان الغرض  ،األقسام ذات اإلنتاجية العالية

  .اإلنتاجية املختلفة ذات القيادي يف األقسام

                                                             
 .166مرجع سابق، ص :أمحد صقر عاشور 1

edition, Prentice- Hall, New York 1989, P553.   Organization Theory, 2nd:2 Dessler, Gary  
  .260مرجع سابق، ص :راوية حسن 3
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  :لقد توصلت هذه الدراسة إىل وجود بعدين للقيادة :نتائج الدراسة- ب

النمط و  ،النمط املركز على االعتبارات اإلنسانية يف دراسة جامعة أوهايو يشبه :القائد املركز على العاملني -

  ."Iowa"الدميقراطي يف دراسة 

النمط االستبدادي يف و  ،على العمل يف دراسات جامعة أوهايوالنمط املركز  يشبه :القائد املركز على اإلنتاج -

    .Iowa"1"دراسة

القائد املركز على العاملني اج وقائد مهتم بالعاملني حيث إن باإلنتقائد مهتم  :بعدين بنييرتاوح منط القيادة  -

  يقل اهتمامه باإلنتاج والعكس. 

  .إن رضا وإنتاجية املرؤوسني يف النمط املركز على العاملني مرتفعا عنه يف حالة النمط املركز على اإلنتاج -

بينما املشرفون يف النمط  قدون سياسات اإلدارة،ملرؤوسني وينتإن املشرفني يف النمط األول ينحازون إىل جانب ا -

  .املرؤوسني أو تسببت يف استيائهم الثاين يقفون جبانب اإلدارة وينفذون سياسا�ا سواء أرضت

  :تقييم الدراسة - ـج

افرتاض أن منط اإلشراف  نإمنط اإلشراف أو القيادة ومعايري الفعالية، حيث  صعوبة استنتاج عالقات سببية بني -

  .2املتغري املؤثر على اإلنتاجية والرضا يفتقد الدليل املنهجيهو 

تأثري  من " مثل دراسات " إيوا" و" أوهايو" على متغريات املوقف احمليط بالقائد وماهلانميتشجا_ مل تركز دراسات " 

  .الرضا، اإلنتاجية)على متغريات الفعالية (

بأحد البعدين خيفض درجة  واالهتمام )العاملين، اإلنتاجية(ا أكثر القادة فعالية هم الذين يهتمون بالبعدين مع -

  فعالية .ال

ات يف ـووضع نتائج هذه الدراس نميتشجاجامعة واصل ليكرت دراسات زمالئه يف  :Likert" "دراسة ليكرت -4

  :أمناط للقيادة هي ةأربعوقد ميز يف هذا الكتاب بني  "New Patterns of Management" املشهوره ـكتاب

  .اخلري ياألوتوقراطالنظام  -ب.                ظام التسلطي املستغلالن -أ

  .3النظام الدميقراطي -د                         .النظام املشارك -ج

راء رؤساء آللوقوف على ة عديدومن أجل تعزيز وإثبات األمناط القيادية األكثر فعالية قام ليكرت وزمالؤه بدراسات   

ن األقسام األكثر إنتاجية واألقل إنتاجية من خالل خربا�م، وأشارت النتائج إىل أن األقسام األكثر األقسام بشأ

                                                             
  .271مرجع سابق، ص :حممد إمساعيل بالل 1
  .165رجع سابق، صم :محد صقر عاشورأ 2

Luthans, Fred: Organization Behavior, 5th edition, Mc Graw- Hill Book, New York ,1989, P447. 3 
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 يواألوتوقراطإنتاجية استخدمت النظام الدميقراطي واملشارك، واألقل إنتاجية استخدمت النظام التسلطي املستغل 

  اخلري.

  :" Black and Mouton ":لــ نموذج الشبكة اإلداريةأ  -5

 يتاستنادا إىل دراسات جامع " Black and Mouton "ن بالك وموتونثاقام بوضع منوذج الشبكة اإلدارية الباح    

بوضع هذين  اقام حيث ،باإلنتاج واالهتمامباملرؤوسني  االهتمام" وهذا بالرتكيز على بعدي نوميتشجا" أوهايو 

إلنتاج) با االهتمامعلى الشبكة (ميثل البعد األفقي و لفة، املخت ة �دف التعرف على أمناط القيادةالبعدين على شبك

البعدين على مقياس تدرجيي يتكون من  لكال االهتمامباملرؤوسني)، وتقع درجات  االهتمام(أما البعد الرأسي فيمثل

 ماالهتماباإلنتاج واملرؤوسني وتسع درجات ألعلى درجات  االهتمامدرجة واحدة ألقل درجات  درجات وتعطى تسع

  .أمناط أساسية للقيادة ةبالك وموتون إىل مخس وقد توصل ،1باإلنتاج واألفراد

               والشكل التايل يوضح هذه األمناط على الشبكة.    

  .منوذج الشبكة اإلدارية لبالك وموتونأ: )03( الشكل رقم                                  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االهتمام باإلنتـاج                                              

Source: Kathy, B., Martin, D.: Management, Mc Crow-Hill, New York, 1994, P416.                                                                       
                                                             

 .273اعيل بالل: مرجع سابق، صحممد إمس 1
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      )9.9(                                                                  )9.1(  

ھتم بالعالقات                   ی                      یؤكد على الجماعة                                  

  اإلنسانیة وحاجات                   ویھتم بكل من العاملین                                

  األفراد                     واإلنتاج                                                  

  

                                             )5.5(  

  لطریقامنتصف                                        

  یھتم بالحد األدني                              یھتم باإلنتاج على                        

  لإلنتاج والعاملین                          حساب عالقات العمل                        

 )9 .1                  (                                                    )1 .1(  
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) 5،5يليـه النمط ( ،لذي يهتم بالعاملني واإلنتاج معا) ا9،9فضل منط هو النمط (بالك وموتون" أن أري "ويش    

وهو القائد ) 9،1وآخر منط (، لى اإلنتاج مع حد أدىن للمرؤوسني) الذي يركز أكثر ع9 ،1مث النمط ( ،احلالة الوسط

  أكرب للمرؤوسني وحد أدىن لإلنتاج. اهتمامااالجتماعي الذي يعطي 

يف كو�ا تساعد على قياس النمط القيادي الذي  ةعلى الرغم من مزايا الشبكة اإلداري :بالك وموتون"تقييم دراسة " -

: دوافع ونضوج وقف، إال أن أهم االنتقادات اليت وجهت إليها أ�ا أمهلت العوامل املوقفية مثلامليتناسب مع 

  قوة القائد وأهداف ا�موعة.و  ،هيكلة املهام، والعالقات بني القائد واملرؤوسنيالتابعني، درجة 

  :تقييـــم النظريـة السلوكيـة في القيـادة -6

  ميكننا أن نربز أهم اجيابيات وسلبيات النظرية السلوكية يف القيادة يف اجلدول األيت:    

  .لنظرية السلوكيةسلبيات ايات و إجياب): 04( جلدول رقما                   

  السلبيات  االيجابيات

أو  ،ك القيادي أمر منطقي وواقعي ألنه ميكن تعلمهالسلو - 

احلصول عليه بالتدريب على عكس صفات القيادة اليت يرى 

  الكثري ممن يعتقدون �ذه الفكرة أ�ا موروثة.

النتائج والدراسات السلوكية تؤكد فعال تأثريها على   -

الرضا  ": وية األول وهاملرؤوسني  فيما خيص متغري الفعال

منط القيادة الدميقراطي أو القيادة  اعتمدناخاصة إذا  "الوظيفي

  باملشاركة.

القيادة منط  ستخدامانتائج الدراسات أكدت فعال أن  -

ي إىل زيادة اإلنتاجية ة مع املرؤوسني يؤددائمبصفة التسلطي 

  يف املدى القصري.

ال ميكن اجلزم فعال أن هناك عالقة سببية بني أمناط القيادة  -

  لفعالية ( األداء والرضا).ومتغريات ا

فاعلية القيادة ال تتوقف على أمناط وسلوك القيادة بل هناك  -

  غريات أخرى هلا تأثري على الفعالية خاصة متغريات املوقف.مت

فعال يف وجود منط قيادة أمثل السلوكية الدراسات  مل تصل -

  حيقق الفعالية يف مجيع املنظمات الرمسية وغري الرمسية.

  .الباحث إعدادمن  المصدر:                                                                                                                          

  :ةاديالنظرية الموقفية في الق :المطلب الثالث

البحث عن تطوير نظريات الباحثون السلوكية فقد بدأ الكتاب و نظرا لالنتقادات السابقة اليت وجهت للنظرية     

  املتغريات املوقفية، وهذا انطالقا من فرضية مفادها : االعتبارعني ومناذج جديدة يف القيادة تأخذ ب

املتغريات ، الصفات املميزة للمرؤوسني ،ي نتاج تفاعل متغريات من أمهها: منط وشخصية القائدإن فعالية القيادة ه

    والبيئية. املوقفية

  منها: حاولت اإلجابة على هذه الفرضية نذكر  من أهم الدراسات اليتو     
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األمريكية"  بقيادة فريديريك  الينويفريق حبث من جامعة "قدم لقد  :"Fiedler " فيدلر:لــنموذج الموقفي األ -1

منوذج ويشري هذا األ "منوذج املوقفي لفعالية القيادة " األ  :يعرف بـللقيادة  امنوذجً أ  "Frederick Fiedler"فيدلر 

   :ادة تعتمد على عنصرين مهاـة القيـأن فعاليإىل 

أي التقدير املرتبط بأقل  "LPC"مقياس دم فيدلر استقصاء يسمى القيادة استخ ولتحديد منط :نمـط القيـادة-أ

Esteem  for the  "Least prefer co- worker " " الزمالء تفضيال
1.  

  :الستقصاء وفقا للخطوات التاليةا حيث يقوم القائد مبلء هذا

 طلب من كل قائد أن يصف الزميل الذي ال، مث يالذين عملوا معهمالقادة أن يتذكروا مجيع الزمالء يطلب من  -

  .يستطيع العمل معه

قياس وتبيان صفتني  يهدف كل سؤال من أسئلة االستمارةحبيث ، سؤاال  16يستخدم مقياسا مكونا من  -

ئد يصف شخصا حمددا درجات،  فالقا 8اىل1من ودود / غري ودود) ويتكون كل سؤال من القياس ( :متناقضتني مثل

  :2وضعا درجة لكل صفة حيث . معه بالتفضيل األقلالعمل باستمتع 

  الدرجة مثانية  تدل على اجيابية الصفة للتناقضني . -      الدرجة واحد تدل على سلبية الصفة للتناقضني. -

  :رد املثال التايلوإليضاح ذلك نو 

  غري ودود. 1 2 3 4 5 6 7 8غري مساعد.                ودود   1 2 3 4 5 6 7 8مساعد                 

جتمع الدرجات اليت حيصل عليها كل قائد من خالل الوصف الذي يعطيه ألقل الزمالء تفضيال ويرمز هلا باختصار  -

L P C - score"."  

فاتر وصف املعطى ألقل الزمالء تفضيال (لطيف، ودود، مساعد، ن دليال على اجيابية الإذا ارتفعت الدرجات كا -

دليال على سلبية الوصف املعطى له(غري لطيف، غري ودود، غري ...) والعكس  كلما اخنفضت الدرجات كان 

  )....ساخنمساعد، 

  .لى العالقات اإلنسانيةالرتكيز ع يعكس توجه القائد إىل " "L P Cجمموع املعدل العايل لدرجات  -

  ).هام (العملتوجه القائد على الرتكيز على امليعكس "  "L P Cجمموع املعدل املتدين لدرجات-

ات اإلنسانية  املوجه للعالقيادة هي نتيجة تفاعل منط القيادة( أن فعالية القلقد اشرتط فيدلر  :خصائص الموقف- ب

متغريات تأخذ جماهلا يف بيئة العمل وتساعد على  ةثالثخص "فيدلر" وقد ش ،مع متغريات املوقف أو املوجه للمهام)

  :3أي األمناط القيادية هي األكثر فعالية وهذه املتغريات هي إقرار

   .واليت حتدد مدى قبول األتباع للقائد و مكانته بينهم :عالقة القائد بالمرؤوسين -
                                                             

  .278: مرجع سابق، صحممد إمساعيل بالل 1
  .436ص، 2005، واالجتاهات احلديثة يف إدارة املؤسسات، دار النهضة العربية، بريوت ئحسن إبراهيم بلوط: املباد 2
  .302ص، 2000، شوقي  ناجي جواد: إدارة األعمال، منظور كلي، دار حامد للنشر، عمان 3
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بسيط وروتيين، أي واضح املعامل واألهداف وباإلمكان قياس إما العمل وتعين درجة روتينية األعمال،  :هيكل العمل -

مبعىن عدم وجود   القائد واملرؤوسني لبدائل اجنازهيف حني أن العمل املعقد يعرض  ،يف دقيقة ) قطع 5اجنازه  (

   .عملموجهات ومؤشرات حمددة ميكن اعتمادها وهنا ينبغي على القائد أن يلعب دورا رئيسيا يف توجيه أعضاء فريق ال

( قوة قسرية  نها قدرتـه يف إدارة فريق العملإىل أي مدى يلجا القائد إىل ممارسة القوة اليت يستمد م :مركز قوة القائد -

م وتوجيههم تكرميية)  وكلما كان للقائد قوة عالية يؤثر من خالهلا على األتباع  يصبح أكثر قدرة يف إدار�أو شرعية أو 

  .حنو الغايات املنشودة

وفقا للتوافيق املختلفة من التفاعالت بني متغريات بة املوقف الذي يعمل فيه القائد سهولة أو صعو : يتحدد سبق مما

  فمثال:  )مركز القائدهيكلة العمل املرؤوسني، لقائد بعالقة ا(املوقف السابق 

(يسهل القائد مبركز قوية العمل، ومتتع بني القائد واملرؤوسني ووضوح مهمعالقة طيبة  :جدا بسببالموقف سهل  -

  على القائد ممارسة نفوذه على املرؤوسني ).

يصعب ، (ضعف مركز القائدغموض مهمة العمل،  ،عالقـة سيئـة بني القائـد واملرؤوسني :الموقف صعب جدا بسبب -

  ).قائد ممارسة نفوذه على املرؤوسنيعلى ال

وإنتاجية اجلماعات اليت ختتلف يف  "LPC"ط القيادة وقد مت احلصول على معامالت االرتباط بني مقياس متغري من

  تلف املواقف الثمانية  اليت حددها فيدلر وفق ما يشري إليه اجلدول التايل:خم

   .التوافيق املختلفة ملتغريات املوقف ومنط القيادة األكثر فعالية :)05( جدول رقم      

  

رقم توفيقة 

  الموقف

  

  درجـة  يسر الموقـف

    ق متغيرات الموقفتوافي      

  عالقـة القائـد  نـمط القيـادة األكثـر فعاليـــة

  بالمرؤوسيـن

درجة وضوح 

  مهمة العمل

درجة قوة 

  مركز القائد

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

  

  ميسر جدا

  

  

  

  

  

  

  صعب جدا

  طيبـة

  طيبـة

  طيبـة

  طيبـة

  سيئـة

  سيئـة

  سيئـة

  سيئـة

  واضح

  واضح

  غامض

  غامض

  واضح

  واضح

  غامض

  غامض

  قوي

  ضعيف

  قوي

  ضعيف

  قوي

  ضعيف

  قوي

  ضعيف 

  القائد املهتم مبهام العمل 

  القائد املهتم مبهام العمل

  القائد املهتم مبهام العمل

  القائد املهتم بالعالقات اإلنسانية

  القائد املهتم بالعالقات اإلنسانية

  القائد املهتم بالعالقات اإلنسانية

  القائد املهتم بالعالقات اإلنسانية

  املهتم مبهام العمل القائد 

  

  .172ص سابق،مرجع  ،أمحد صقر عاشور: المصدر                                                               
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ائص املوقف سهلة جدا أو كون خصعندما تقائد  املهتم بالعمل يكون فعاال أن ال نرىمن قراءة اجلدول السابق     

فيها املوقف بأنه متوسط  يف احلاالت اليت يتميزيكون فعاال   بالعالقات اإلنسانية أما القائد املهتم ،صعبة جدا

  .الصعوبة

 توافيق" منوذج تسمى"فيدلر" بتصميم برامج تدريبية لتدريب القادة يف ضوء هذا األه قام وإلثبات صحة نظريت    

"الموقف للقائد
  .لتحسني قدرات القائد يف تشخيص املوقف، 1

حيث حياول القائد " هندسة الموقف" Engineering the Situation"":نامج يعتمد على فكرةوهذا الرب     

التوسيع، تغيري ري هيكل العمل بالتبسيط أو يغتكمية الوقت الرمسي، نقص يادة أو فيها تغيري عالقات املوقف بز 

  مركز قوة القائد بالتدريب على مصادر تأثري القائد على مرؤوسيه.

  :نموذج الموقفي لفيدلرتقييم األ- ـج

  :ات املوقف منهاتوفيقعدم صحته إال يف بعض  لر وأثبتمنوذج فيدألقد أجريت عدت دراسات على  -

  .2ثبت صحتهاوالباقي مل ت 1،4منوذج إال يف املوقف دراسة أمحد صقر عاشور مل تثبت صحة األ    

أنظر ( 1،2،3،8ال يصلح إال يف املواقف  منـوذجوجدت أن األ "Entchit and Thieur "3دراسة أنشيت وهري   

  ) .اجلدول السابق

   .والباقي مل تتأكد صحتها2،1منوذج إال يف املواقف أما دراسة جورج جرين، فقد أكدت عدم صحة األ    

 استخدامصغر حجم العينة، عدم : منوذج نذكر منهاألتؤكد بعض الدراسات على وجود أخطاء منهجية يف ا-

LPCوجود شك يف صدق مقياس  ،ة قويةإحصائي اختبارات
4.  

  بالعمل أو العالقات اإلنسانية. االهتمامجات متوسطة يف تعرض للقادة الذين حتصلوا على در منوذج مل ياأل-

  .عناصر قليلة يف املواقف ( ثالثة فقط) استخدام -

اسب مع يتني يغري منطه القيادي لالذبالنسبة لفكرة "هندسة املوقف"هي فكرة خاطئة ألن القائد هو  يف اعتقادنا - 

بل جيب على القائد أن يتدرب على ، وبالتايل فهو ال يصلح للتدريب اإلداري كما وضح فيدلر ،املوقف ليس العكس

  .أي كيف ينمي منطه القيادي كلما تغريت عناصر املوقف ؛احلالة العكسية

مبتغريات  باالهتمامللدراسات السابقة فيما يتعلق ا جديد شيًئا فإننا نرى أن فيدلر أضاف االنتقاداترغم كل هذه 

  املوقف.

                                                             
  .331شعبان علي حسني السيسيب: مرجع سابق، ص 1
  .173: مرجع سابق، صأمحد صقر عاشور 2
 .332: مرجع سابق، صشعبان علي حسني السيسي 3
  .265: مرجع سابق، صرواية حسن 4
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  :"Yetton   Vroom and" فروم ويتون : لـ:النظرية المعيارية -2

  :من شاركة يف صنع القرار اقرتاحه كالأسلوب) القيادة ونوع املني النمط ( منوذج اجلمع بأهذه النظرية عبارة عن      

 "Victor Vroom and Philip Yetton "كة يف منوذج جمموعة من القواعد لتحديد مقدار وشكل املشار ويقدم األ

ن القائد ووفق قواعد منوذج بالنموذج املعياري ألويسمى هذا األ ،يف مواقف خمتلفة صنع القرار اليت ميكن تشجيعها

   .متتابعة يتبعها حيدد شكل وكمية املشاركة اليت يساهم �ا عضو فريق العمل يف صنع القرار

  :هي أمناط للقيادة ةد فروم ويتون مخسحد :أنماط القيادة حسب فروم ويتون -أ

   .قائد دميقراطي، قائد استشاري دميقراطي، قائد استشاري ،أبوي أوتوقراطيقائد ، أوتوقراطيقائد     

  :منوذج فاعلية القرار من خالليقيس األ :عليـة القـراراف- ب

  .قجودة القرار الذي صنعه الفري اجلودة:-

  .يق بالقرار الذي صنعه ذلك الفريقدرجة التزام أعضاء الفر  :مدى قبول القرار-

1الوقت الالزم لصنع القرار :الزمن -
.  

هو مقدار  جل أن حيدد أسلوب القيادة الفعالة وماأجيب على القائد أن حيلل املوقف من  :تحليل الموقف -ج

ية  لتحديد االحتمال ع القرار ويسرتشد القائد بأسئلة موقفية مثاناملشاركة اليت جيب أن ميارسها أعضاء الفريق يف صن

  وميكن إيضاح ذلك يف اجلدول التايل: ،الذي خيتاره

  .)يتون وفروم (  وفق النظرية املعياريةوقف حتليل امل :)06( جدول رقم                    

  سؤال القائد حول الموقف  أبعاد الموقف    

  ما مقدار أمهيـة اجلودة  الفنيـة للقـرار؟  اجلـــودة املطلوبــة

  ما أمهية مقدار االلتزام من قبل أفراد الفريق حنو القرار؟  االلتــزام باملطلــوب

  جودة عالية؟ ذي قرار هل تتوفر املعلومات الكافية الختاذ  املعلومات املتوفرة لدى القائد

  ؟هـل طبيعــة املشكلــة واضحــة  طبيعـــة املشكلـــة

  هل يلتزم أعضاء الفريق بالقرار إذا صنعه القائد بنفسه؟  احتمــال االلتـــزام

ــداف هل تتطابق أهداف الفريق مع أهداف املنظمة املطلوب   تطـابـق األهـ

  ؟حتقيقها  عند التوصل إىل حل املشكلـة

 بني أعضاء الفريق حول اختيار أفضل نزاعهل يتوقع حصول   النـزاع بني املرؤوسني

  احللول؟

  .193، صمرجع سابق ،محد صقر عاشورأ: المصدر                                                                                 
                                                             

  .333: مرجع سابق، صالسيسي شعبان علي حسني 1
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جودة عالية وتقبله  ا بالتأكيد ذافانه يصدر قرارً  ؛من اجلدول السابق إذا توصل القائد إىل اإلجابة على األسئلة    

  رر األسلوب القيادي املناسب للموقف الذي يواجهه يف اختيار القرار.مث يق ،ا�موعة

  :م النظرية المعياريةيتقي -د

مناذج الناجحة اليت تفيد القائد أل�ا تأخذ يف االعتبار أمهية مشاركة من األ "Vroom  and Yetton " منوذجأيعترب  -

  قف.دة طرق تبعا للمو االختيار بني ع املرؤوسني يف اختاذ القرار الصحيح عن طريق

منوذج املعياري أنه يصلح علميا وعمليا وقد أثبت أيضا ذلك "فروم" أثبتت بعض الدراسات اليت أجريت على األ -

من القرارات  %68د أن ا اختاذ القرارات وجموقفا مت فيه 181بعد اختبار  " Vroom and Jagoرفقة "جاجو" 

من القرارات الناجحة مل  %22تملة ( املذكورة سابقا يف هذه النظرية) بينما الناجحة اتفقت مع األساليب القيادية احمل

  .1تتفق مع النظرية

معقدا عمليا أمام القادة، إال أن تكنولوجيا اإلعالم احلديثة واالستخدام  منوذج يبدو للوهلة األوىلرغم أن هذا األ -

املشكلة وتنمية اسرتاتيجيات  صائصلة املتعلقة خبقف واإلجابة على األسئايف جمال تشخيص املو  باملتزايد للحاسو 

ب اآليل حل حمل شجرة احلاسو  خر أنآومبعين ، اختاذ القرار اجلماعي قد سهلت كثريا يف التغلب على هذه التعقيدات

  .2القرار القيادية إلجياد أفضل قرار عن طريق برامج خاصة

أن هذا النموذج رغم أنه   Miner"ك من يرى مثل " منر"  "منوذج املعياري إال أن هنارغم اإلجيابيات السابقة لأل-

عايري قبول أو م ،ساعد القائد يف حتديد النمط القيادي املالئم عند اختاذ القرار إال أنه مل حيدد معايري جودة القرار

هلا من تأثري على  قدرا�م وحاجا�م وما :كخصائص املرؤوسني مثل،للعديد من املتغريات املوقفية القرار، جبانب إمهاله

  .3معياري اجلودة وقبول القرار

الوظائف ى منوذج أنه ركز على وظيفة واحدة من وظائف القيادة وهي اختاذ القرارات وتناسيعاب أيضا على هذا األ -

  .واملهام األخرى

   :"House  " : لـ: هاوسنموذج المسار والهدف في القيادةأ -3

ويوضح  ،"Martin Evans""مارتن إيفانز" "  زميله " و Rebert  Houseس" " روبرت هاو منوذج وضع هذا األ    

منوذج أن القائد الفعال هو الذي حيدد العمل والواجب املطلوب بوضوح تام، وحياول إبعاد كل العقبات اليت األهذا 

                                                             
  .294، صرجع سابق: مأمحد امساعيل بالل 1
، 2002، امعية، اإلسكندريةثابت عبد الرمحان إدريس، مجال الدين حممد املرسي: السلوك التنظيمي نظريات ومناذج وتطبيق عملي إلدارة السلوك يف املنظمة، الدار اجل 2

 .589ص
 .336، صقمرجع ساب: شعبان علي حسني السيسي 3
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ق ن خالهلا حيقالعمل، ويبني الطرق والوسائل اليت م ضا يفالر يسعى لرفع مستوى كما   تقف على طريق التنفيذ،

  .1الرضا لديهمبنفس مستوى لمرؤوسني أعلى مستويات اإلجناز ( األهداف) ل

ملسار املوصل لتحقيق هذه وترتكز مهمة القائد يف التأثري على مدركات مرؤوسيه املتعلقة مع أهدافهم الشخصية، وا    

  : منوذج على عاملني أساسينيهذا األ ويقوم ،األهداف

  :أمناط أساسية للقيادة ةهاوس" يوجد أربعحسب " :أنماط القيادة -أ

  .القيادة املركزة على املهام -     .القيادة املساندة -    .القيادة املشاركة -    .القيادة املوجهة -

وهذا عكس ما ذهب إليه   ،مواقف خمتلفةهذه األمناط األربعة ميكن أن يلجأ إليها نفس القائد ويف  نأ" هاوس"  يرى

  قائد معني يف مواقف خمتلفة. النمط القيادي لدى ةيدلر" و " فروم ويتون" الذين يرون بأحاديكل من " ف

يف فاعلية  ةاملؤثر  العوامل املوقفية هاوس" أنالنماذج املوقفية السابقة يرى " على عكس العوامل الموقفية: - ب

  :تكون من متغريين أساسنيتالقيادة 

  :اخلصائص  ومن هذه :خصائص المرؤوسين-

تاج ال حيهو على اجناز العمل بصورة فعالة، ف : فإذا كانت قدرتهأي إدراك املرؤوس لقدراته الذاتية: "Ability"  القدرة

  .تهسلطإىل من يواجهه أو يفرض عليه 

فهناك أشخاص يعتقدون أ�م يتحكمون يف بيئتهم ، مدى اعتقاد العامل أنه يتحكم فيما حيدث له أي :مركز التحكم

حيدث هلم ناتج عن تصرفا�م، وهناك آخرون ال يتحكمون فيما حيدث هلم، وأن ما حيدث إمنا  بأن ماويؤمنون 

  .2حيدث بسبب احلظ أو القدر

ع يف عتمد على " نظرية التوقمنوذج املسار واهلدف أنه أأتشري الدراسات اليت أجريت على : الحاجات والدوافع -

  :أن " واليت تفرتضVroom" فروم" " لـ الدافعية

            . 3الوسيلة xالتوقيع  xقوة اجلذب  =دافعية املرؤوس على العمل 

  :ريحيث تش

يسعى إليها ومبعىن أو  ،وهي القيمة اليت حيددها الشخص املرؤوس للمكافأة اليت يرغب فيها valence:قوة اجلذب  -

  .القائد للمرؤوسني إلشباع حاجا�ممدى جاذبية العوائد اليت  يقدمها  :أخر

                                                             
  .213 حسني حرمي: مرجع سابق، ص 1
  .218، صمرجع سابق :صالح الدين حممد عبد الباقي 2
 .50، ص2005، دار حامد، عمان، الطبعة األوىل : تطور الفكر واألساليب  يف اإلدارة ،صبحي جرب العتيب 3
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العالقة بني  ويشري إىل ]1-0 [ األول ترتاوح القيمة بني االحتمال :احتمالنيقسم إىل نوي: Expectancy عالتوق -

   .اجلهد املبذول من املرؤوس وبني حتقيق اإلجناز املطلوب

على العوائد ] ويشري إىل العالقة بني حتقيق نتائج اإلجناز وبني حصول املرؤوس 1- 0الثاين ترتاوح قيمته [  االحتمال

  اجلذابة له من القائد.

عه بأن أداءه يف جمال ما سيقود إىل مكافأة الشخص وتوق باعتقادوتتعلق الوسيلة  Instrumentality:الوسيلة  -

  مرغوبة حمددة.

   :عوامل رئيسية هي ةوتشمل ثالث خصائص بيئة العمل :
ام الفرد مثل ما إذا كانت املهام ( حمددة أو تتعلق إحدى أهم خصائص بيئة العمل بطبيعة مه :مهام المرؤوسين-

وحدة  ،املعلومات املرتدة ،( التنوع واالستقاللية) وكذا تصميم الوظيفة  ...فة أو غري واضحة وفيها غموضو معر 

  الوظيفة...)

  .عالية أو منخفضة، درجة تعلمهم.. ، دافعيتهم للعملأو كثريٌ  عدد أفراد اجلماعة قليلٌ  :جماعة العمل-

املواقف الصعبة، املواقف ذات ،  ءات والسياسات يف أعمال املوظفنيومتثل مدى حتكم اإلجرا عوامل التنظيمية:_ ال

  .1الدرجة العالية من الغموض

ويؤثر يف قوة جذب وبيئة العمل  ،واستنادا ملا سبق ميكن القول أن سلوك القائد يتأثر خبصائص ( مسات) املرؤوسني      

       :الشكل املوايل يبينههذا ما  ،ليت ميكن أن تؤدي إىل درجة عالية من الدافعية والرضا واألداءوا ؛عاتالفعل والتوق

  .منوذج املسار واهلدف هلاوسأ): 04( الشكل رقم                          

  

  

  

  

  

  
  . 222، صصالح الدين حممد عبد الباقي: مرجع سابقعلى:  من إعداد الباحث بناءً  :المصدر                                            

                                                             
   .221، 219ص ص  د الباقي: مرجع سابق،بصالح الدين حممد ع 1

  خصائص المرؤوسین

  القدرة -

  مركز التحكم -

 الحاجات والدوافع -

  خصائص بیئة العمل

  مھام المرؤوسین -

  جماعة العمل -

 العوامل التنظیمیة -

  أنمــاط القیــــــادة

  القادة الموجھة -

  ة المساندةالقیاد -

  القیادة المشاركة  -

 القیادة المركزة على المھام -

  _ إنتاجیة عالیة

  رضا وظیفي عالي -

  عمل منخفض ندورا - 

 شكاوي منخفضة -
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  المسار والهدف: نموذجأم يتقي- ـج

  : مايليمنوذج  املوقفي ككل منوذج لأللقد أضاف هذا األ    

  ."Vroom ع لفروم"ظرية التوقمبنية بطريقة واضحة على ن منوذجاأل يةإن فرض -

  .1منوذج الشرطي املوقفيعمل  إىل األلاملرؤوسني وحتليل بيئة ا) صفات( إدخال ألول مرة مسات -

  :لبعض االنتقادات منها وذج املسار واهلدف إال أنه تعرضمنأالرغم من إضافات على       

  .العوامل املوقفية لِّ إىل آخر يف ظ ط قياديمنقم بتحليل الكيفية اليت يتحول �ا القائد من مل ي -

يستطيع القائد أن يؤثر يف سلوكهم، فإذا كان هذا  خالهلا اجات عند املرؤوسني واليت منوضح هيكل احلمل ي -

منوذج ما  هذا األضيف إىل نظرية ماسلو للحاجات اإلنسانية تستطيع أن ت فإن ،على نظرية التوقع اعتمدمنوذج قد األ

  .كان يف حاجة إليه

  .2طمنوذج نتيجة تركيز العينة على األفراد العاملني باإلنتاج فقميم نتائج األيصعب تع -

  :" Reddin " ريدن: لـ: ثالثي األبعاد لفعالية القائدنموذج أ -4

بعد ثالث وهو بعد الفعالية  إلدارية " لبالك وموتون"حيث أضافمنوذج تطويرا لنموذج الشبكة ايعترب هذا األ    

  .) واالهتمام بالعالقات اإلنسانيةاإلنتاجمام بالعمل (لبعدي: االهت

الذي حاول  "William Reddinإىل الباحث" ويليام ريدن" "  منوذج ثالثي األبعادأويرجع الفضل يف وضع     

  .3حتقيق نوع من التكامل بني أمناط القيادة ومتطلبات املوقف

  :قسم ريدن السلوك القيادي إىل أربعة أمناط أساسية ريدن":نموذج "أأنماط القيادة حسب  -أ

  . مهتم بالعالقات اإلنسانيةل وغري: وهو منط مهتم بالعمالقائد املتفاين -

  القائد املرتبط: وهو مهتم بالعالقات اإلنسانية وغري مهتم بالعمل. -

  .نسانية والعمل معا اهتماما عاليا: وهو مهتم بالعالقات اإلالقائد املتكامل-

  .4اهتماما قليال : مهتم بالعمل والعالقات اإلنسانية معاالقائد املنفصل -

ريدن" أن هذه األمناط األساسية هي ليست فعالة أو غري فعالة يف يرى " لقيادة والفعالية:العالقة بين نمط ا - ب

ة حد ذا�ا ولكن فعاليتها تتوقف على املوقف الذي يستخدم فيه هذا النمط ومن هنا يتولد عن األمناط األربع

  :5رى مقسمة إىل قسمنياألساسية مثانية أمناط فرعية أخ

                                                             
  .339: مرجع سابق، صالسيسي شعبان علي حسني 1
  .267مرجع سابق، ص رواية حسن: 2

  .218سعيد حممد املصري: مرجع سابق، ص 3 
  .340شعبان على حسني السيسي: مرجع سابق، ص 4
  .300، صمرجع سابق حممد إمساعيل بالل: 5
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  :أمناط تستخدم يف مواقف مالئمة هيوهي  فعالية:أنماط فرعية أكثر  -والأ

  .القائد املنمي -                                   .القائد التنفيذي -

  .القائد البريوقراطي -                                .القائد املستبد خري-
  مة وهي:تستخدم هذه األمناط يف مواقف غري مالئ أنماط فرعية أقل فعالية: -ثانيا

  .القائد املبشر -                                           .القائد  املوفق-   

  القائد املتهرب.-                                            .القائد املستبد - 

   :لريدن نموذج ثالثي األبعادأتقييم - ـج

منوذجه أن تغري املوقف يؤدي إىل " هندسة النمط أ " هندسة املوقف" يرى ريدن يفعكس ما ذهب إليه فيدلر حول -

  القيادي " أي هناك مرونة يف سلوك  القائد تناسبا مع املواقف املختلفة.

  ضافة بعد الفعالية إىل بعدي: النمط القيادي و املتغريات املوقفية.أ -

قيادي إىل آخر يف ضوء املتغريات أنه مل يبني لنا كيف ينتقل القائد من منط  منوذج ثالثي األبعاد أيعاب على  -

  هذه املتغريات املوقفية. حىت إىل أنه مل حيدد ضافةا واألخر غري مالئم باإلاملوقفية واليت جتعل هذا النمط مالئمً 

االهتمام بالعمل أو العالقات  :يف حموري إىل القادة الذين حيصلون على درجات متوسطةريدن" أمنوذج "مل يتعرض -

  ) على الشبكة.5.5بالك وموتون" من خالل منط (شبكة اإلدارية عند "المنوذج  ا رأيناه يفاإلنسانية مثلم

  :"Hersey  and Blanchard  " هيرسي وبالنشارد :لـ: نموذج دورة الحياة في القيادةأ -5

   :من لٌّ تطور ك"  ميتشجانهايو" و " أو "  وموتون " وكذا دراسات جامعيت بناء على منوذج "بالك    

"Paul Hersey" و "Kenneth Blanchard" منوذج دورة احلياة يف القيادة الذي يقوم على التفاعل بني النمط أ

  .نضج املرؤوسني (املتغري املوقفي)القيادي املناسب يف ضوء مستوى 

  :1أنماط القيادة حسب هرسي وبالنشارد -أ

لعمل أكثر من اهتمامه بالعالقات اإلنسانية وهو با مهتم هييوهو منط توج: Telling نمط اإلخباري ( اإلبالغ)ال -

  .شبكة اإلدارية " لبالك وموتون "اليف ) 1.9(شبه منطي

نمط ال مثلمن العمل والعالقات اإلنسانية وهو  لفيه يكون االهتمام من القائد بك :Selling نمط اإلقناع ( البيع ) -

  .) يف شبكة " بالك وموتون"9.9(

                                                             
 .590: مرجع سابق، ص، مجال الدين حممد مرسيثابت عبد الرمحان إدريس 1
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 .591مرجع سابق، ص، مرسيمحان إدريس مجال الدين حممد ثابت عبد الر  المصدر:

شبه يوهو  بالعمل د أدىن ـوفيه يكون االهتمام أعلى بالعالقات اإلنسانية وح: Participating نمط المشاركة -

   .شبكة اإلداريةاليف ) 9.1(نمط ال

 اإلنسانية ويقدم القائد احلد األدىن من اإلهتمام سواء بالنسبة للعمل أو العالقات :Delegating نمط التفويض -

ة حسب هرسي يون" والشكل التايل يوضح توزيع األمناط القياد) يف شبكة " بالك وموت1،1نمط (الوهو يشبه 

  :وبالنشارد

  منوذج دورة احلياة " هرسي وبالنشارد".أ): أمناط القيادة يف 05الشكل رقم (                  

                                                                              

  

  

  

                                                                                                                                         
  

                                

  

           

          
  :ة السابقة حسب متغري موقفي مهم جدا وهو نضج املرؤوسنيياألمناط القياد استخداموقف يتو     

  :1وحيدد بعاملني ،املرؤوسني إلجناز العمل استعدادويطلق عليها البعض  نضج المرؤوسين: - ب

  املهارة.×املعرفة : وهي حاصل ضرب :Ability القدرة -والأ
  . الدافعية  ×الثقة :  ضربوهي حاصل  :Willingness الرغبة -ثانيا

  هريسي وبالنشارد " أربعة أنواع ملستويات النضج للمرؤوسني وهي: ولقد حدد "

  .غري قادر ولكن راغب: المستوى الثاني                                  .غري قادر وغري راغب:المستوى األول
                                                             

 .346: مرجع سابق، صالسيسي شعبان علي حسني1 
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   .: قادر وراغبالمستوى الرابع     .                     قادر ولكن غري راغب :المستوى الثالث
يشري إىل النضج املتوسط  املستوى الثاين والثالثو  ،نضج املنخفض للمرؤوساليشري إىل  املستوى األولحيث:     

  يشري إىل النضج العايل للمرؤوسني. املستوى الرابع و،للمرؤوسني

لتايل يوضح إستخدام النمط القيادي اجلدول ا :نضج المرؤوسينمستوى و التفاعل بين النمط القيادي  - ـج

  :املناسب ملستوى إستعداد املرؤوسني ونضجهم ألداء عمل معني

  .منط القيادة املناسب ملستوى نضج املرؤوسني :)07( اجلدول رقم               

  النمط القيادي المناسب  درجة نضج المرؤوسين  المستوى

  األول :( املنخفض)

  الثاين: (املتوسط ) 

  توسط)امل( ث :الثال

  رتفع)املالرابع: ( 

  غري قادر وغري راغب 

  غري قادر ولكن راغب

  قادر ولكن غري راغب 

  قادر وراغب

  النمط اإلخباري (املركز على العمل)

  النمط اإلقناعي ( املركز على العمل والعالقات اإلنسانية)

  النمط املشارك ( املركز على العالقات اإلنسانية)

بالعمل والعالقات  االهتمامحد أدىن من النمط التفويضي ( 

  اإلنسانية)

  .346،347: مرجع سابق، ص صشعبان علي حسني السيسيعلى:  بناءً  الباحث إعدادمن  :المصدر                                                

  :"وبالنشارد هرسينموذج دورة الحياة " أتقييم -د

تغري موقفي واحد وهو نضج املرؤوسني وأمهل متغريات هلا تأثري على فاعلية القيادة مبمنوذج دورة احلياة ألقد اهتم  - 

   .هلاوس منوذج املسار واهلدفأ، مثلما رأيناه يف ات العمل، تأثري البيئة اخلارجيةمجاع ،خصائص املنظمة :مثل

منوذج أوجد دراسة يف أنه ال ت -ميكن أن نرى أيضا وهو نفس االنتقاد الذي وجهناه لنموذج املسار واهلدف هلاوس -

منوذج ببعض نظريات الفكر وبالتايل هناك ضرورة لربط هذا األ ، القيادة هليكل حاجات املرؤوسنيدورة احلياة يف

برغ وذلك لتحديد طرق وأدوات ز ية العوامل الدافعية والصحية هلر ي مثل نظرية ماسلو يف تدرج احلاجات ونظر ار اإلد

  منوذج دورة احلياة يف القيادة.أيستخدمها القائد مع كل منط قيادي يف التحفيز والدافعية اليت 

منوذج التدعيم الذي صاغه أمحد صقر عاشور سنة أ :"Ashour "عاشور : لـ:نموذج التدعيم في القيادةأ -6

مية يالتدع على فكرة أن فعالية القائد يف التأثري على متغريات رضا وأداء املرؤوسني تتوقف على اخلصائصيقوم  1973

ب " عاشور " يفسر رضا املرؤوس وأداءه من واقع جتاربه السابقة ـمنوذج التدعيم حسأو  سلوك القائد اجتاه املرؤوسنيل

�ا الثواب والعقاب ومنط أو جدول  دمسلوك القائد من حيث الثواب والعقاب الذي يعطيه، وكذا الطريقة اليت يقب

  .1منح الثواب والعقاب

                                                             
 .181أمحد صقر عاشور: مرجع سابق، ص 1
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  قسم أمحد صقر عاشور متغريات الدراسة إىل قسمني: نموذج التدعيم:أاسة حسب متغيرات الدر  -أ

  متغريات لفعالية القيادة هي :  ةمنوذج ثالثوضع األ :متغيرات تابعة -

  .عند مستوى عال املرؤوس درجة استمرار أداء ،مستوى أداء املرؤوس ،درجة قبول املرؤوس ورضاه عن القائد

د أمحد صقر عاشور األمناط التقليدية السابقة املذكورة عن كل من ( هاوس، فيدلر ، ريدن  يعتممل:متغيرات مستقلة -

   ركز على اجلوانب التدعيمية  من سلوك القائد نذكرها يف اآليت : وإمنا ،...)وبالنشارد ، هرسي
وك وتصرفات القائد ؤوس من خالل سلر توفر للمي الذي عبا اإلشويعرب هذا املتغري عن مستوى  :منافع سلوك القائد -

زيادة حاجة الفرد للتقدير مع قيام القائد بالثناء على املرؤوس يؤدي إىل ارتفاع قيمة املنافع اليت تتولد  :جتاهه فمثالا

  للمرؤوس من سلوك القائد.

من س اليت تتوفر للمرؤو  يعرب هذا املتغري عن درجة توقف اإلشباعات :درجة توقف منافع القائد على أداء المرؤوس -

  .داء الذي يقوم به املرؤوس ذاتهاأل خالل سلوك القائد على

) اليت يوكلها ئد مع طبيعة املهام (سهلة، معقدةف سلوك القاييعرب هذا املتغري عن درجة تكي :تصميم وتوجيه العمل -

  .إىل املرؤوسني ومستوى قدرات املرؤوسني

   .صميم وتوجيه العملالشكل التايل يوضح أمناط سلوك القائد وفق متغري ت    

  .تكييف سلوك القائد مع طبيعة املهام للمرؤوسني: )06( الشكل رقم                                    

  درجة تعقيد المهام                                                                   

   مهام معقدة                                                 مهام سهلة                 

  
  
  
    
  
  
         

  .185، ص : مرجع سابقمحد صقر عاشورأ :المصدر                                                                                                   

  أحمد صقر عاشور):( نموذج التدعيمأتقييم - ب

منوذج التدعيم" ألمحد صقر عاشور " متغريات هلا تأثري على فعالية أاملوقفية السابقة فقد أمهل مناذج مثل أغلب األ -

  تأثري البيئة اخلارجية ، خصائص القائد يف حد ذاته. ،كخصائص املنظمة، مجاعة العمل  :القيادة

  توفري مستلزمات األداء - 

  قياس ومتابعة  اإلجناز - 

 قدراتالمية وتنوتوجيه وتدريب   إرشاد -

  تذليل الصعوبات  -

  توفري مستلزمات األداء  -

  قياس ومتابعة اإلجناز  -

  وضع أهداف أداء عالية  -

 توفري مستلزمات األداء -

  قياس ومتابعة اإلجناز  -

  ستلزمات األداء توفري م -

  قياس ومتابعة اإلجناز -

  
ين

وس
رؤ

لم
ت ا

درا
 ق

ى
تو

س
م
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مثل مناذج السابقة ألمنوذج يف الكشف عن جوانب أخرى من سلوك القائد مل يتم التطرق إليه يف اجنح هذا األ -

  .القائد ألداء وسلوك املرؤوسنيمن قبل التدعيم الشرطي 

  ع فروضه على نظرية التوق عندما بىنلنظرية القيادة  اجديدً  اوس" شيًئاـار واهلدف " هلـمنوذج املسأأضاف بعدما -

 "Skinner" " سكينر " منوذجه على نظرية التدعيم للباحثأأمحد صقر عاشور يف أيضا  اعتمد ،"Vroom" روم ـلف

الذي يرى أن الثواب والعقاب الذي يعقب السلوك أو االستجابة كاف لتحليل العالقات االجتماعية والتأثري والنفوذ 

  .1ةالقياد و االجتماعي

  ميكن توضيح أهم النواحي االجيابية والسلبية للنظرية املوقفية يف اجلدول املوايل: ية:قفو متقييم النظرية ال -7

  .لنظرية املوقفيةا اجيابيات وسلبيات:)08الجدول رقم (                            

  الجوانب السلبية                   الجوانب اإليجابية                

ومشاركتهم يف صنع القرارات داخل  سنيدور املرؤو  إبراز_ 

 أي وأدائهمرضاهم الوظيفي  زيادةاملنظمة مما يؤدي إىل 

  هداف شخصية وأهداف عامة.حتقيق أ

مية قيادات فعالة على تن وقفية ساعدت_ بعض النماذج امل

منوذج أ ،منوذج فروم ويتونأ :عن طريق برامج تدريبية وهذا مثل

  .وبالنشارد يهريس جمنوذ  ،هاوس

من نتقل تمناذج املوقفية السابقة لكي بعض األ ت_ ربط

يات األخرى يف نظرية إىل التطبيق العملي بالعديد من النظر ال

نظرية التدعيم  ،الفكر اإلداري مثل: نظرية الدافعية لفروم

والتعليم وهذا من أجل حتسني سلوك القائد وإختياره ألفضل 

  طرق وأدوات التحفيز والدافعية لتحقيق متطلبات الفعالية.

نظرية املوقفية بكل مناذجها الفإن  :_ مثلما وضحنا سابقا

فقية وأمهلت الكثري من املتغريات  إهتمت ببعض املتغريات املو 

البيئة اخلارجية، اهليكل التنظيمي،  ،خصائص املنظمة :وهذا مثل

  القواعد والسياسات املختلفة.

_ مل تتوصل النظريات املوقفية إىل منط قيادي مالئم موحد يف  

من رضا وظيفي  الفعالية كل مناذجها يؤدي إىل حتقيق نتائج

  والتظلمات.شكاوي اليف  اخنفاضوأداء و 

ميكن إمهال السمات   أنه ال الإ ؛املتغريات املوقفية ة_ رغم أمهي

ة، فقد تساعد الظروف شخصا ما ألن يكون قائدا ولكن يالقياد

الفتقاد شخصيته للخصائص القيادية الالزمة اليت تساعد يف 

  يفشل يف مهمته.سإدارة اجلماعة 

  .الباحث إعدادمن : رالمصد                                                                                                                        

  :المطلب الرابع :النظريات الحديثة في القيادة

ذج على كيفية تأثري القائد على أتباعه، حيث ركزت أوىل النما  إىل تتوصل النماذج اليت مت عرضها سابقا مل    

املوقفية وسلوك  أمهية للمتغريات أخرى عطتانية على اجلوانب السلوكية للقائد، وألشخصية، وركزت الثالصفات ا

ضرورة وجود أسلوب قيادي معني يف العقود األخرية يف جمال اإلدارة أصروا على إال أن الدارسني والباحثني  القائد،

                                                             
 .182أمحد صقر عاشور: مرجع سابق، ص 1
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 الثنائية القيادة  القيادة التقليدية 

أفكارا  ضيفاملداخل احلديثة املهتمة بالقيادة لتمما أدى إىل بروز بعض  ،للمنظمات يضمن هلا البقاء والدميومة

  ونظريات ووجهات نظر جديدة ومن هذه النماذج نذكر : 

  القيادة كتصرفات أو سلوك رمزي. -      منوذج بدائل القيادة.أ -       .وذج العالقات الثنائية الرأسيةمنأ -

   .جيةالقيادة اإلسرتاتي -         قيادة الزعامية.ال -           .القيادة التحويلية -          مدخل اإلعزاء. -

  :"George Graen" جورج جرين :لـ: نموذج العالقات الثنائية الرأسيةأ -1

ستقر مع مجيع املرؤوسني، بينما وهو خيتلف على النماذج التقليدية السابقة واليت تقر بوجود منط قيادي واحد وم    

  .ةرؤوس على حدمة ينمون عالقة فريدة ومميزة مع كل منوذجه أن القادأقد " جرين" يف تعي

  :1مهاولقد ميز " جرين" بني نوعني من العالقات التبادلية بني القائد واملرؤوسني 

  : in – group Exchange العالقة المتبادلة  داخل المجموعة -أ
  ة واالحرتام واملصري الواحد.يف هذا النوع من العالقات ينمي كل من القائد واملرؤوس عالقة تتميز بالثق    

  :out- group Exchange العالقة التبادلية خارج المجموعة - ب
وهذا ألنه فشل يف خلق  سني،يف هذا النوع من العالقات يصبح دور القائد دور املشرف التقليدي على املرؤو    

  الثنائي الرأسي يف الشكل التايل: املتبادل واملصري الواحد، وميكن جتسيد منوذج الرتابط واالحرتامشعور بالثقة 
  منوذج جرين للقيادةأ): 07(الشكل رقم                       

                                                                                                                    

  قائد:        

  صنع األدوار                                        

                                                          مرؤوس:    
  داخل الجماعة                                                                   

  
  

         

  

  .275، صمرجع سابق :ية حسناو : ر المصدر                                                                                                              
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  :نموذج العالقات الثنائية الرأسيةأتقييم - جـ

  منوذج " جرين" وتوصلوا إىل النتائج التالية: أم بعض الباحثني بإختبار مدى صحة لقد قا    

بني القائد واملرؤوسني والنتائج املرتابطة بالعمل فمثال وجد أن األفراد داخل بني نوع التبادل  وجود عالقة ذات داللة -

أعلى من بدرجة وهذه ، األداءو  الرضا عن العمل ،املنظمة اجتاه االلتزام: لديهم درجة عالية من group ـ inا�موعة 

  .out - groupارج ا�موعة ن خاألفراد املوجودي

فض من دوران العمل تؤدي إىل واملرؤوسني باإلضافة إىل أ�ا خت تبادلية بني القائدالعالقات ال أن لقد وجد أيضا -

  ستوى األجور والعالوات.: الرتقية، زيادة يف منتائج أخرى مهنية مثل

حتسني جودة العالقة إىل منوذج" جرين" للتدريب اإلداري مع إدخال تعديالت من شأ�ا أن تؤدي أاستخدام  -

  ئد واملرؤوسني نذكر منها:التبادلية بني القا

ثر، وإال من كأ والءً اجلماعة من خالل إبدائه تعاونا و  إىل داخل out - groupدخول الفرد املوجود خارج اجلماعة  -

  يرتك العمل . أناألفضل له 

  حماولة القادة لتوسيع جمال ونطاق دخول األفراد يف اجلماعة . -

  .1سيهم إلثبات ذا�محث القادة على إعطاء فرصة حقيقية ملرؤو  -

  :" Kerr and Germiner  "وجرمينركار : لـ:نموذج بدائل القيادةأ  -2

يف بعض احلاالت عند وجود درجة كبرية من املهارات املكتسبة عند  " Kerr and Germiner ":من يفرتض كلٌّ     

ة املرؤوسني على التعامل مع هذه مع قدر  ،، واهليكل التنظيمي املناسباليةمع تواجد التكنولوجيا العرؤوسني امل

ميكن االستغناء عنه وتبديله بتلك  ازائدٌ  االظروف، هنا يصبح دور القائد يف التوجيه والتأثري غري موجود أو يعترب دورً 

  العوامل.

 ىل إنّ شري إتاخل احلديثة لبدائل القيادة أمهية القيادة، فإن املدب قر تيتلأن ما أثبتته النظريات التقليدية وا :مبعين    

 .2قد يكون غري ضروري يف العديد من املواقف السلوك القيادي

  :الحاالت التي يكون فيها تأثير القائد على فعالية العمل محدود-

  للعمل. التزام صفات املرؤوسني من كفاءات وخربة و -

  .صفات العمل مثل الروتني أو احلماس العايل تؤدي إىل عدم احلاجة إىل قيادة توجيه -

  وعدم احلاجة إىل القائد. لي إىل العمدصفات املنظمة مثل إحساس العاملني باالرتباط واالنسجام تؤ  -
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  :ةديانموذج بدائل القأتقييم - ب

ختلف ملار  األداء الوظيفي بعد اختب "Nielhool ,Williams, Makenzie  ":ذهب جمموعة من الباحثني منهم -

مستوى إدراكهم  ملدى تأثري سلوك القائد وبدائل القائد على عملهم ييس لتحديد ن قاموا بإكمال املقاذيلالعاملني ا

  .1أكثر ببدائل القيادة عنه بالسلوك القيادي مرتبطداء الوظيفي والسلوك وكانت النتيجة أن األ

ا فهذا سلوك القيادي لكن أن تلغيه �ائيالتزيد أو تنقص من أمهية  أن املتغريات املوقفية ميكن أن كما نرى -

  .اأو منخفض اوال يوجه بالقيادة مهما كان تأثريها عالي ،مستحيل، إذا ال ميكن تصور عمل يف منظمة أو مجاعة ما

   :" Skivington  and Moorhead"سكيفينتون و مورهيد : لـ:نموذج القيادة كسلوك أو تصرف رمزيأ-3 

املعىن احلقيقي للقيادة يكمن يف طبيعتها  بأن  " Skivington and  Moorhead " :ذهب بعض الباحثني منهم

الرمزية مبعىن أن القرارات واألفعال الفعلية اليت يقوم �ا القائد تعين قليال يف حد ذا�ا، أما املعىن الرمزي   

"Symbolic"2منوذجثل أمهية كربى من وجهة نظر هذا األما مي هو ؛وراء القرار أو التصرف.  

نظر القيادة التقليدية والقيادة  ن خالله تصرف وسلوك القائد وأثره على املرؤوسني من جهةواجلدول التايل سنبني م    

         .الرمزية

  . املقارنة بني القيادة التقليدية والرمزية) : 09(  جدول رقم                      

  

  

مثال عن سلوك القائد 

  : وتصرفه

  القيـادة الرمزيـة  القيـادة التقليديـة

له ل القائد لبطاقة �نئة ملرؤوس تابع إرسا

يف مناسبة ما يعد جزءا من سلوك القائد 

املهتم باجلانب اإلنساين والذي حياول 

القائد من خالله التأثري على رضا 

  املرؤوس.

بطاقة التهنئة للمرؤوس يف موعدها لإرسال القائد 

بالضبط وموقعة توقيعا شخصيا فهذا يعين رمزيا: 

فرد وبالتايل  فاملرؤوس سيقدر ناء بالاالهتمام واالعت

رتم قائده ولكن العكس إذا مت إرسال البطاقة متأخرة وحي

عن موعدها وموقعة باسم السكرتري مثال فهذا يعكس 

احرتام  يقللمبرؤوسه، مما  تنائهالقائد واع اهتمامعدم 

  املرؤوس لقائده

  .286صمرجع سابق،  :وية حسنار : المصدر                                                                                                

كيف ي ميثل أمهية، بل رمزية التصرف (القرار بإرسال البطاقة) ليس هو الذحمتوى القرار ( أن من اجلدول نرى    

  طبق ونفذ القرار) هو الذي ميثل أمهية .
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ة أكثر تعقيدا، كما يمنوذج جعل من العملية القيادكن أن نرى أن هذا األمي :تصرف رمزيكنموذج القيادة  أتقييم -أ

أنه إهتم فقط خبصائص القائد وأمهل خصائص املرؤوسني وعوامل أخرى حميطة بالقائد كما أن هذا التصرف الرمزي 

ظرية اإلدارية خاصة إذا كنا نتعامل مع أفراد صنفتهم الن ؟هل ننظر إليه من اجلانب اإلجيايب أم اجلانب السليب

  .صفا�م أ�م أفراد كساىل ويكرهون العمل حيث من أهم ،س)ضمن النمط ( غريغورلدوغالس ما

    :"Martinko and Gardaer " : لـ:مارتينكو وجارديراءعز نموذج اإلأ -4

Martinko and Gardaer" 1 "يرى كل من      
إىل  ها)إرجاع(عزاؤها اأن املالحظة ومراقبة تصرفات اآلخرين يتم  

وبالتايل  ،عزاؤه إىل اجلهد املنخفض أو النقص يف القدراتافقد يرى القائد أن األداء الضعيف للفرد يتم  ،أسبا�ا

فسلوك القائد يتجه حنو تدريب الفرد، أو إ�اء خدمته، وقد يكون هذا اإلعزاء لعوامل خارجية، أي أن أسباب 

للمهام أو العبء الزائد للعمل، فإن القائد يف هذه املرحلة قد  فيعضالالسيئ أو ضعف األداء يرجع إىل التصميم 

  يركز على تصحيح هذه املشاكل.

  .2منوذج للتأكد من صحة فرضياتهصحة هذا األ اراألحباث قائمة الختبتزال  ال :اإلعزاء نموذجأتقييم -أ

اب اليت تكمن وراء حتقيق أو عدم الفعالية القيادية تتوقف على البحث اجلوهري عن األسبأما من وجهة نظرنا:     

 أسباب كلعن  نبحثهم، لكن بشرط أن حتقيق نتائج هذه الفعالية سواء تعلق األمر بأداء املرؤوسني أو رضا

  .املتغريات احمليطة بالعملية القيادية

  :المبحث الثالث: أنماط وسلوك القيادة

أي  ؛ىلومداخل أمناط القيادة على أساس أن األو  ،) دراسة القيادةمداخلريات (يز بني نظيمن املمكن التم    

رغم أن أصحاب هذه النظريات يتعرضون أو ينتهون النظريات �تم بصفة رئيسية بتفسري ظاهرة القيادة وعمليتها ( 

، بينما الثانية �تم أساسا باستنباط أمناط السلوك القيادي دون التعرض لتفسري الظاهرة ذا�ا ومن إىل بعض األمناط)

  ذه املداخل نذكر:ه
   :القيادة على مقياس ثنائي مستمر أنماطالمطلب األول: المدخل الذي يوزع 

 ةاملبكرة للقيادة لتميز بني ثالث "ليبيت، لوين ،وايت "لكل من "Iowa"يوا جامعةٍ إ دراساتلقد جاءت نتائج     

بني هذه األمناط على أساس  كما ميزت ،ب)املتسي(احلر والنمط واألوتوقراطيالنمط الدميقراطي  :أمناط للقيادة هي

  .ركز الذي يشغله يف هيكل املنظمةئد لسلطاته أو سلطة املاعامل واحد وهو مدى استخدام الق

  الثنائي ذه األمناط ، جاء أنصار املقياس بني ه لضعف وقصور الدراسات اليت ركزت على عامل واحد لتميزونظرا 

  :مستقلة هيتابع ألربعة متغريات يادة متغري املستمر ليؤكدوا أن الق
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  .( العمل أو األفراد )احملور الذي يرتكز حوله اهتمام القائد  -

   .كبري أو حمدود)(املركز الذي يشغله  تمدى استخدام القائد لسلطا -

  .)( كبرية أو حمدودةدرجة احلرية املمنوحة للتابعني  -

  .1)و العكسأإىل األسفل (من أعلى مصدر السلطة يف املوقف القيادي املعني  -

املقياس والنمط الدميقراطي عند الطرف  حد طريفضع أنصار هذا املقياس النمط األوتوقراطي املتسلط عند أوو      

   .األخر وبينهما تقع توليفة من األمناط الفرعية

  :األمناط القيادية الثالثة السابق ذكرها يف اجلدول التايل وميكن التمييز بني    

   .واحلر واألوتوقراطيط الدميقراطي مالتمييز بني الن عوامل ):10( اجلدول رقم       

عامل 

  المقارنة

  النمط الديكتاتوري  النمط الديمقراطي

  ( األوتوقراطي )

  النمط الحر (المتسيب)

المناخ  -

  االجتماعي

حاجات اجلماعة القائد إشباع -

  التابعني.

يسود االحرتام املتبادل بني  -

  األفراد.

تتحدد السياسات واألهداف  -

والربامج واخلطط نتيجة املناقشة 

  اجلماعية.

  إشباع حاجات القائد  -

تبىن فيه العالقات بني القائد  -

واألعضاء التابعني له على القوة 

  . واإلرغام

فوضوي حيث يتمتع فيه أفراد  -

  .اجلماعة حبرية مطلقة دون ضابط

 يشرتك يف مناقشات اجلماعة -  القائـد-

ويشجع األعضاء على املناقشة 

  .والتعاون

يرتك للجماعة حرية توزيع  -

  .العمل بني األفراد

  .يشجع التقييم الذايت -

حيدد بنفسه إجراءات وتصميم  -

  .العمل وميلي كل خطواته ومراحله

  .حيدد نوع العمل لكل فرد -

يعطي أوامر كثرية تعارض رغبة  -

   .اجلماعة

  .يظل حمور انتباه اجلماعة -

يشارك إال حبد أدىن من  حمايد ال-

   .يصبح يف حكم املستشار ،واملشاركة

يرتك و  ،يقوم على فكرة  دعه يعمل -

  .احلرية للفرد واجلماعة

  .ال يسعى لتحسني العمل -

  ميدح وال يذم ال-

  

  

  

 همسامهت بأمهيةيشعر كل منهم -  األفراد -

  .الجيابية يف التفاعل االجتماعيا

ينفذ القائد خطوات العمل بصورة  -

يصعب عليهم معرفة اخلطوات التالية 

  .خيتارون زمالء العمل حبرية كاملة-
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  .ية االختياريرتك أمامهم حر  -

  هم أكثر اندفاعا ومحاسا للعمل -

  يبدع كل منهم حسب قدراته -

ارتفاع الروح املعنوية والرضـا  -

  .يلوظيفا

  .اخلطة كاملة أو

ليس هلم حرية االختيار لزمالء  -

العمل بل يعني القائد العمل ورفاق 

  العمل

اخنفاض الروح املعنوية والرضا  -

  الوظيفي

ترك  -

القائد 

لمكانه أو 

  إذا تنحى

تتساوى كمية اإلنتاج والعمل  -

يف غيابه مع نفس الكمية يف 

  .حضوره

حتدث أزمة شديدة قد تؤدي إىل  -

احنالل اجلماعة أو اهلبوط بالروح 

  املعنوية

نتاج يف غيابه اقل أو أكثر يكون اإل -

مما هو يف حضوره حسب ظروف 

  .التفاعل االجتماعي

السلوك  -

  االجتماعي

مييزه الشعور بالثقة املتبادلة والود  -

بني األفراد بعضهم البعض وبينهم 

  .وبني القائد

مييزه روح العدوان والسلوك التخرييب -

وكثرة املناقشة والسلبية والعجز 

  والالمباالة

د والثقة املتبادلة بني األفراد الو  -

بعضهم البعض وبينهم و القائد 

  .متوسطة

 ،عمان ،الطبعة األوىل ،النظرية وتطبيقا�ا العملية، دار الثقافة ها، مفاهيمة احلديثةيجودت عزت عطوي: اإلدارة املدرس: لمصدرا

  .77، ص2004

  :"Tannenbaum and Schmith " ثاننبوم ومشيت :نموذجأتوزيع األنماط القيادية الرئيسية والفرعية وفق  -1

ستمر املثنائي الاملقياس  عنمثال  " ثتاننبوم و مشي"منوذج املشاركة يف اختاذ القرارات الذي قدمه كل من  أيعترب 

     : موضح يف الشكل التايلية دقيا منوذج وجود سبعة أمناطا األذألمناط القيادة ويفرض ه
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  .منوذج تاننبوم ومشيتأ :)08( الشكل رقم                               

النمط الديمقراطي                                                                                              ) يأوتوقراطالنمط التسلطي (                

      

  

مصدر                                                                                                                                                                 

التأثير                                                                                                                              

  واتجاهه                                                                                               

  

  

  3د      2د       3د                  3ت      2ت      1ت                                 

  (و)                                                                      

  نمط  الوسط                                            . ت: تسلطي

                                         .د: دميقراطي 

                                                 .و: وسط
، 2000 ،األردن ،عمان ،دار زهوان، وم اإلدارية األصول واملفاهيم املعاصرةمبادئ يف العل :حنا نصر اهللا ،عيد عريفج،علي حسني :المصدر 

   .272ص

  :أمناط القيادة على النحو التايل توضيحميكن من الشكل     

  :(التسلطي )للسلوك األوتوقراطي  ةقريباألنماط ال-أ

لمرؤوسني لكي لمث يعلنه  ،بنفسه يعرب هذا النمط عن قائد متسلط جدا فهو يقوم باختاذ القرار :)1النمط األول (ت-

وال يرتك هلم حرية التصرف يف الطريقة  ،يفرض رقابة لصيقة على مرؤوسيه أثناء أدائهم للعمل ، كمايقوموا بالتنفيذ

   .اليت يؤدون �ا العمل

 لكي يقوموا ،ولكنه حياول إقناع املرؤوسني به يعرب عن قائد متسلط يقوم باختاذ القرار بنفسه: )2النمط الثاني (ت-

هلم إال قدرا ضئيال من  كوال يرت  ،ويقوم بتوجيههم باستمرار ،وهو يفرض رقابة عليهم أثناء أدائهم للعمل ،بالتنفيذ

  .أسلوب أداء العملاحلرية يف 

ولكنه ال  ،اذ القرار مث يناقشه مع مرؤوسيهإىل حد ما حيث يقوم باخت ايعترب القائد متسلط�  ): 3 النمط الثالث (ت-

وال يرتك هلم قدرا من حرية  ،أثناء أدائهم لعملهم ، كما أنه يفرض رقابة عليهمون على استعداد لتغيري هذا القراريك

  .التصرف يف أسلوب أداء عملهم

  درجة استخدام القائد لسلطاته                    

  

  حرية املرؤوسني  درجة                                                

                              

 حمور الرتكز هو األفراد  حمور الرتكز العمل

  مصدر 

  التأثير 

 

   واتجاهه

  مصدر 

  ثيرالتأ 

 

   واتجاهه
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حيث يقرتح القائد القرار ؛ وهو منط وسط بني النمط الدميقراطي والنمط املتسلط :النمط الرابع ( النمط الوسط" و ")-

يرتك للمرؤوسني قدرا من احلرية يف فيما   .ويكون على استعداد لتغيريه  إذا تطلب األمر ذلك  ،رؤوسيهمث يناقشه مع م

  .التوجيهات أثناء ممارستهم للعمل أداء عملهم  ولكنه يقوم بإعطائهم بعض

ويتلقى  ،حيث يعرض القائد املشكلة للنقاش ؛يتضمن هذا النمط درجة أقل من الدميقراطية ):1النمط الخامس (د-

كما أنه يرتك حرية أكرب للمرؤوسني يف التصرف أثناء أدائهم لعملهم   ،مث يقوم  باختاذ القرار ،من املرؤوسنياالقرتاحات 

  .مع إعطاء بعض التوجيهات والتدخل إذا لزم األمر

ومناقشتها لة حيث يقوم القائد بعرض املشك ؛النمط درجة أعلى من الدميقراطيةيتضمن هذا  ):2دالنمط السادس (-

  .املرؤوسني لعملهم إال يف حاالت الضرورة يتدخل يف أسلوب  أداء يف اختاذ القرار  وهو ال ممث يفوضه ،مع املرؤوسني

لكي حيث يرتك املشكلة للمرؤوسني  ؛سيبيعرب هذا النمط عن قائد دميقراطي إىل درجة أنه مت :)3(دالنمط السابع -

لدرجة أن عملية اختاذ القرار تكون مرتكزة يف يد  ،ض سلطاته للمرؤوسنيو يفو وه ،ويتخذون القرار بشأ�ا ،يناقشوها

  .  يرتك ملرؤوسيه حرية التصرف يف أدائهم لعملهمو  ،املرؤوسني

النظرية (ذكرنا سابقا على حمددات املوقف  املناسب واملالئم يتوقف كماالقيادي وجتدر اإلشارة  أن اختيار النمط 

ا املقدم وهذا بإضافة متغريين موقفني ممنوذجهأإدخال تعديل على  1973سنة   اننبوم  ومشيث، هلذا حاول ت)املوقفية

   :ةضمان املتغريات التاليوأثر بيئة ا�تمع وي، أثر البيئة التنظيمية :مها

، القرارات ثر املستهلك على حقوق القادة يف اختاذأ ،ثر املسؤولية االجتماعية للمنظمةأ ،يةاملالنقابات العتأثري     

   .1احلقوق املدنية

  :نماط القيادة على مصفوفة توافقيةالمدخل الذي يوزع أ: المطلب الثاني

 دينيويعترب هذا املدخل من أكثر املداخل انتشارا يف جمال حتديد أمناط القيادة وتتكون املصفوفة التوافقية من بع    

  :مها

وجودة  ،ك القائد بالنسبة جلودة القرارات املتعلقة بسياسات املنظمةويقصد بذلك سلو  :اهتمام القائد بالناتج المادي -

االهتمام باإلنتاج إن أي  ،وجودة األداء وأخريا حجم اإلنتاج املادي ،بتكاريةاإلجراءات ونظم العمليات والبحوث اال

   .ال يقصد به فقط كمية اإلنتاج وحدها

لى اعتزاز الفرد جتاه احلفاظ عا و ،األفراد بتحقيق اهلدفجتاه التزام قصد بذلك سلوك القائد وي :اهتمام القائد باألفراد-

وأخريا جتاه حتقيق عالقات إنسانية  ،احلفاظ على ظروف عمل مالئمةو  ،تأكيد الثقة يف التابعنيبأدائه واجنازه و 

  .2رضيةم

                                                             
  .322: مرجع سابق، صعادل حسن، على شريف، حممد فريد الصحن 1
 .216: مرجع سابق، صسعيد حممد املصري 2
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  :نموذج "بالك" و "موتون"أ توزيع األنماط القيادية على مصفوفة توافقية  -1

حيث  ، النموذج الذي قدمه كل من بالك و موتون  مثاال للمدخل الذي يوزع األمناط وفق مصفوفة توافقيةيعترب    

  )،كما هو مبني يف الشكل التايل:اإلنتاج واألفراد (يربط هذا النموذج بني البعدين املذكورين سابقا 

  مصفوفة بالك وموتون :)09( رقمالشكل                              

  

1،9  

                         

  

   .الباحث إعدادمن  :المصدر                                                         

   :جد مخسة أمناط على املصفوفةو ت :المصفوفة أنماط - أ  

 ااألفراد ضعيفبالناتج املادي وبويكون اهتمام القائد  "الضعيف  "ويطلق على هذا النمط من القادة  ):1،1(النمط-

القائد على عدم الفصل من الوظيفة وهو إىل حد بعيد هذا وحيرص  ،للغاية اه بأعمال املرؤوسني حمدودانشغال و

  .منسحب من العملية القيادية

دون  وفيه يكون اهتمام القائد حنو اإلنتاج وحتقيقه بأعلى مستوى  "ياألوتوقراط "وهو مماثل للنمط  :)9،1( النمط -

   .ع على روحهم املعنويةدثه هذا الوضباألفراد وحاجا�م  ورغبا�م  واألثر الذي ميكن أن حي االهتمام

لقائد وضعيف باإلنتاج ويكون هدف ا رادباألف وفيه اهتمام عالٍ   "االجتماعي"ويسمى باألسلوب  :)1،9( النمط-

  .وليس بالضرورة حتسني اإلنتاج  ،حمبةوتكون بينهم عالقات صداقة و  ،يف راحة نفسية خلق مناخ يكون فيه التابعون

واإلنتاج على  حيث يكون اهتمامه باألفراد "قائد الفريق  "القائد هناك يشبه  )1،1(عكس النمط ):9،9(النمط-

  .األفراد الذين يعملون حتت قيادته بوهو يدمج أهداف  املنظمة مع  األهداف اخلاصة ، حد سواء

9.9 1،9  

5،5 

1،1 1،9 

  هتماماال

  باألفراد 

  

  باإلنتاج  هتماماال



 الفصل األول:  الخلفية النظرية لتطور مفهوم القيادة في الفكر اإلداري                                                          

 

66  

 

احتياجات العمال بني  حيث يوازن القائد "منتصف الطريق "وميثل أسلوب  وفةويقع يف وسط املصف ):5،5(النمط-

اإلنتاجية وحيصل القائد على أداء مناسب عن طريق احملافظة على الروح املعنوية للعاملني بشكل وأهداف املنظمة 

   .يضمن اجناز األعمال

يف املدرسة  "بالك وموتون "منوذج تعرضنا أليعترب أفضل األمناط كما ذكرنا سابقا عندما ) 5، 5(ال شك أن منط و     

  .السلوكية

  :المدخل الذي يوزع أنماط القيادة على مصفوفة ثالثية األبعاد: المطلب الثالث

   ".الفعالية "هذا املدخل تكملة ملدخل املصفوفة التوافقية إال أنه يضيف بعد ثالث لبعدي اإلنتاج واألفراد  وهو بعد   

  :"ويليام ريدن" وذجمنأ :يادية على مصفوفة ثالثية األبعادتوزيع األنماط الق -1

األمناط  " ريدن"يصنف إذ مثاال عن املصفوفة ثالثية األبعاد " William Reddin "منوذج املقدم من طرف يعد األ

ربعة أمناط أ ينتج عنهاعلى بعد الفعالية ل بدورهاهذه األمناط األربعة األساسية قسمت  مث ،أمناط ةالقيادية إىل أربع

   .فرعية فعالة وأخرى غري فعالة

  .اجلدول التايل يوضح القادة يف األمناط األساسية و الفرعية الفعالة منها وغري الفعالة:أنماط المصفوفة  -أ

  .يدنر أمناط القيادة يف مصفوفة  ويليام : )11جدول رقم(                  

  الفعالةاألنماط  غير   األنماط الفعالة  النمط األساسي

 :: المنفصلالنمط األول

اهتمام حمدود بكل من العمل 

  .والعالقات اإلنسانية

:  القائد يبدو أنه يعلم متاما النمط البيروقراطي

ما يريد ويفرض طريقته يف حتقيق اهلدف دون 

  .من جانب التابعني استياءحدوث 

عدم  املباالة ي القائد غالبا ما يبد  النمط المتهرب:

  .بالنتائج وال باألفراد والعالقات بينهم ال واليهتم

 :المتفاني :النمط الثاني

اهتمام كبري بالعمل  وحمدود 

  بالعالقات 

غالبا ما يبدي القائد  :التنفيذيالنمط  

اهتماما مبدئيا بأمهية دور املرؤوسني يف حتديد 

را ثانويا أهدافهم وتنظيم عملهم ويلعب دو 

  .تماعيحمدودا يف تفاعلهم االج

القائد يبدو أن ثقته يف الغري منعدمة : تبدنمط المسال

الناتج املادي الذي يتحقق يف  ويركز اهتمامه على

  .رتة القصريةالف

اهتمام  :النمط الثالث المرتبط

د من ناحية و كبري باألفراد وحمد

   .العمل

حاجات  إرضاءالقائد حياول  :النمط المنمي

تنظيم ودوافع املرؤوسني يف حتديد األهداف ويف 

   .أعماهلم ولكنه يدعمهم نفسيا واجتماعيا

القائد يبدي اهتماما بوضع اهليكل  النمط المبشر:

أنه يقدم دعما  إالاملطلوب لألهداف ونظام العمل  

أو أكثر مما حيتاجه  الالزم نفسيا واجتماعيا أكثر من

  .املرؤوسون

  :المتكامل النمط الرابع

 )لناتجاهتمام كبري بالعمل (ا 

  .)األفراد(القات والع

غالبا ما يبدي القائد ثقته يف  :المستبد  الخير

املرؤوسني بطريقة غري واضحة وأيضا يبدي اهتمامه 

  .بتنمية قدرا�م

غالبا ما يبدو القائد وكأنه شخص ممتاز  :النمط الموفق

يهتم باأللفة بني تابعيه وبأنه ال يستطيع اإلطاحة حبسن 

  .املادي العالقات من أجل حتقيق الناتج

  .221ص ،مرجع سابق ،سعيد حممد املصري :المصدر                                                                    
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وال حيدد لنا  ،فةاألمناط املالئمة للمواقف املختل وجتدر اإلشارة هنا أن القيمة احلقيقية هلذا املدخل أنه مييز بني    

  .ه األصلح يف كل املواقفنّ إالذي ميكن أن نقول النمط املثايل الوحيد 

   :القيادةنمط : االعتبارات التي تحدد الرابع المطلب

عليه أسلوب القيادة هو شخصية القائد ومدى ما مييل إليه من  العامل الرئيسي الذي يتحدد بناءً  الشك أن    

  حتدد منط القيادة نذكر منها:اليت إال أن هناك بعض االعتبارات   ،التسلط و السيطرة أو التحرر

العمل مع الكبار  الذي يقوم على حرية  )احلر ( تسييباليكون من األفضل استعمال األسلوب قد  عامل السن : -1

 .كون األسلوب األوتوقراطي أنسب لصغار السنيف السن بينما ي

 واستعمال األسلوب الدميقراطيقد يكون من األفضل استعمال األسلوب األوتوقراطي مع اإلناث  :عامل الجنس -2

  .مع الذكور أو احلر

  يف حني، ؤوسني الذين يتمتعون خبربة كبريةمع املر   تسييبيكون استعمال األسلوب الدميقراطي أو ال :عامل الخبرة  -3

  .قد يكون من األفضل استخدام األسلوب األوتوقراطي مع العمال اجلدد

جيدي األسلوب  بينما ،خص املتعاون وذي التفكري اجلماعياطي مع الشجيدي األسلوب الدميقر : عامل الشخصية -4

أفضل مع الشخصيات ذات النزعة الفردية  مثل  تسييبراطي مع الشخص العدواين  ويكون األسلوب الاألوتوق

  .العمل ويكرهون االتصال بالغرييف الذين يرغبون  االنطوائيني

تم أن عدم قدرة املرؤوسني  على العمل يف جو دميقراطي قد حيجند  :يعدم التعود على األسلوب الديمقراط -5

  .1املرؤوسني على العمل الدميقراطي ولكن من األفضل أن يقوم القائد بتعويد استخدام األسلوب األوتوقراطي، 

  وشروط نجاحها: مقوماتها، :القيادة الفعالة :المبحث الرابع

   :المطلب األول: مفهوم القيادة الفعالة

من مما ينتج عنه استجابة معينة ، لية التأثري على أنشطة املرؤوسنيهذا أن القيادة هي عم حبثنا  د عرفنا يف بدايةلق    

هنا ميكننا أن نقول أن حماولة التأثري قد جنحت إذا ما حتقق  ا.ف املطلوب حتقيقهاهدلأل اجنازهمقبلهم تقاس مبدى 

. أن جناح القائد ليس بالضرورة أن سلوكه هذا يعترب فعاال إال ،طلوبوأ�ا مل تنجح إذا مل يتحقق اهلدف امل ،اهلدف

  :ما سنوضحه يف املثال اآليت هذا

ال تنجح معتمدا  لعمل معني واحملاولة  قد تنجح أو )B(حياول التأثري على سلوك املرؤوس) A(لنفرض أن القائد     

  .جدا ج من ناجح إىل فاشلوالنجاح وعدم النجاح يتدر ) B(على اجناز 

                                                             
 .78جودت عزت عطوي: مرجع سابق، ص 1
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     .فعال )A( إال أن هذا ال يعين أن )B( جنح واستجاب له املرؤوس )A(لنفرض أن     

   :هناك حالتنيلذا      

لديه وسائل  )A( ولكنه فعل ما طلب منه فقط ألن )B(وقاوم  )B(ال يتفق مع توقعات  )A(قد يكون منط  -1

ألنه يفتقد قوة الشخصية املؤثرة  ؛ائد ناجح لكنه غري فعالق )A(هنا نقول أن ف ،التأثري املستمدة من مركزه الوظيفي

  .واعتمد فقط على قوة مركزه الرمسييف اآلخرين 

يريد أن يعمل ما هو  )B( بل ألن؛ ميلك قوة املركز )A( ليس فقط ألن )A( ملطالب )B(ميكن أن يستجيب  -2

ومنه فان   ،ة املركز فقط بل قوة وتأثري الشخصيةليس لديه قو  )A(لذا فالقائد  ؛)A(احرتاما وتأثرا بشخصية  ،مطلوب

    :كانت فعالة كما هو موضح يف الشكل التايل   ) B(على ) A(تأثري حماولة 

  .التمييز بني القيادة الناجحة والفعالة  ):10( الشكل رقم                     

  

  

  

  

  

  .315ص ،: شعبان علي حسني السيسي، مرجع سابقالمصدر

هو الذي يدفع املرؤوسني إىل حتقيق اهلدف املطلوب  عندما يوازن بني  :القائد الفعال إنّ عليه ميكننا القول و 

حبيث يكون قادرا على إقناع مرؤوسيه بأن  ،مصادر القوة املرتبطة مبنصبه الرمسي ومصادر القوة املرتبطة بشخصيته

ويف نفس الوقت يكون تأثري أسلوبه القيادي على روحهم  ،عيأهدافهم الشخصية هي جزء متكامل من اهلدف اجلما

  .جيابياإاملعنوية 

   :العالقة بين القيادة والفعالية التنظيمية: المطلب الثاني

 :هناك اتفاق بني الباحثني والكتاب على أن القيادة تستطيع أن حتدث تأثريا من منظور الغايات املؤسسية مثل    

إال أن مستوى أو درجة التأثري وكذا ممارسة عملية القيادة  ،...تنمية املوارد البشرية ،هدافيق األحتق ،حتسني األداء

أو املرؤوسني أو الظروف ، تعلق األمر بالقائد نفسه سواءاختالف بني الباحثني  للحصول على هذا التأثري ال يزال حمل

     .احمليطة والشكل التايل يوضح ذلك
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 مرؤوس

 عدم نجاح

 فعال
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   .العالقة بني القيادة والفعالية التنظيمية :)11(الشكل رقم                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                            

                                                    

    

   

  

  .593ص، مرجع سابق :ال الدين حممد املرسي، مجثابت عبد الرمحن إدريس: المصدر                                 

  

  

  

  

  القائد صفات وخصائص

  الدافعية اإلدارية -

  الثقة. -

  املهارة الفنية -

  العالقات اإلنسانية -

  املهارات اإلدراكية -

  القائدسلوك 

  النمط املهتم بالعاملني -

  متثيل  العاملني -

        سلوك صيانة  -

  ا�موعة.

  

  

  متغيرات وسيطة

  املرؤوسني جهد والتزام- 

  مهارات املرؤوس -

  تنظيم أدوار املهمة -

  متاسك اجلماعة  -

 عالقة القائد با�موعة. -

  الفعالية  التنظيمية

  ا�موعة أداء -

  حتقيق األهداف  -

  تتطوير املهارا -

  الرضا والوالء  -

  

 

  قوة القائد      

  قوة اخلبـرة -

  قوة الشرعية -

   قوة الكفاءة -

  القوة املرجعية -

  ...اخل-

  

  العوامل الموقفية 

  خصائص العمل -

  نطاق السلطة الرمسية -

  لسياسيةوا القيود القانونية -

  املتغريات البيئية -

صية احتياجات وشخ -

  ...اخلاملرؤوس
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   :: معوقات القيادة الفعالةلمطلب الثالثا

   :هناك العديد من سلوكيات القائد واملرؤوسني اليت حتد من فعالية العملية القيادية نذكر منها    

القائد ببعض التصرفات قد يقوم  "Miller"يلر وفقا لـ: م :نجازإتجاهل األخطاء في سبيل الوصول إلى أعلى  -1

  :ئة تقلل من نتائج الفعالية منهااخلاط

   .اإلنتاج اخنفاضقيام القائد بكل العمل مبفرده يسبب له ضغطا و  -

  .عدم طلب القائد املساعدة من الزمالء يقلل من الكفاءات وعدم الرضا عن تصرفاته -

  .صعوبة التكيف مع التغيري يؤدي إىل نقص التقدم  -

وعدم التجاوب  مبرونة مع املواقف  ،الزائد للقواعد أو إتباع  الروتني يؤدي إىل صعوبة اجناز العمل االستخدام -

  .املختلفة 

  .عدم املبادأة وعدم استغالل الفرصاخلوف من اخلطأ يؤدي إىل  -

   .عدم تفويض املهام والسلطات يؤدي إىل نقص فرص التدريب والتنمية للمرؤوسني -

  .الروح املعنوية والدافعية للمرؤوسني اخنفاضاآلخرين يؤدي إىل عدم احرتام أراء  -

  .يؤدي إىل ضياع الوقت وضياع الفرصرف القائد طعدم االرتياح يف بعض الظروف وبعض الوظائف من  -

  .1مقاومة النقد البناء يؤدي إىل نقص التغذية العكسية اليت تؤدي إىل تنمية املهارات القيادية لدى القائد -

  :ب الصراعات عن طريق إرضاء الجميعنتج -2

  املشكلة تتعلق بأداء مرؤوس معني فلو كانت ،ع املشكالت عادة يؤدي إىل تعقدهاإن جتنب القائد التعامل م -

   .عدم تعامل القائد مع هذه املشكلة يؤدي إىل مترد باقي املرؤوسني وشعورهم باالستياء اجتاه القائدف

 ملشاكلاووسائل أخرى غري مباشرة لالتصال باملرؤوسني وهذا لتجنب مواجهة  يفضل بعض القادة التلميحات -

  .أو توجيهات خاطئة من قبل القادة هذا قد يسبب سوء التفاهم أحياناو 

على القائد الكفء أن يتعلم جمموعة من املهارات نذكر  ،ملعوقة لفعالية العملية القياديةولتفادي هذه  التصرفات ا

   :منها

، اختيار البحث عن احللول البديلة، البحث عن أسبا�ا، حتديد املشكلة(يل املشكالت واختاذ القراراتحتل مهارة-

، ع املتغرياتمهارة التعامل ممات، املعلو  إدارةمهارة  ،دارة االجتماعاتإمهارة ، مهارة تنظيم الوقت، )العمل األنسب

  .2مهارة القيادة

  

                                                             
  .52 - 50، ص2005، عمان، 1شر والتوزيع، ط، دار الفكر للنة، ترمجة سالمة عبد العظيم حسنيالقيادة لإلرادة الفعال: حتديات تصيفا جيرب مدين،بيرت شافري 1
 .125 - 93، ص 1999، ار غريب للطباعة والنشر، القاهرةددارية والقيادية للمدير املتفوق، علمي السلمي: املهارات اإل 2
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   :عالةشروط  نجاح القيادة الفلمطلب الرابع: ا

لكن هذا   ،القيادة تعترب من احملددات اهلامة لنجاحها وحتقيق أهدافها بكفاءة وفعالية بالنسبة ألي منظمة فإن    

يقودنا إىل البحث عن اخلصائص اليت جتعل العملية القيادية والقائد حيقق النجاح يف بيئات تنظيمية خمتلفة وأوضاع 

كثرية لنجاح القيادة الفعالة   ومواصفات باحثني و الكتاب مقومات وخصائصأورد الكثري من ال وهلذا، أيضا خمتلفة

  :نستطيع أن نلخص أمهها فيما يلي 

من حيث األمانة واألخالق وااللتزام وغريها من الصفات احلميدة الواجب توفرها يف  ؛القدوة احلسنة لآلخرين-

  .القائد

باع سياسة الباب املفتوح ة الدافعية وإتٍّ ر يث التشجيع واحلفز وإثاالعالقات اإلنسانية عند التعامل مع اآلخرين من ح -

   ؛وخلق العالقات االجتماعية املتبادلة

 ؛سفل والعكسالقدرة واملهارة على حتقيق االتصال الفعال بني اإلدارة والعاملني يف االجتاهني من األعلى إىل األ -

  ؛ف املنظمةالتكيف مع الظروف احمليطة واملواقف ما حيقق أهدا -

 ؛حتقيق التوازن بني أهداف املنظمة وأهداف العاملني وجتنب وقوع أي نوع من التضارب بينهما -

 ؛رضا الداخلي للعاملني عن الوظيفةحتقيق ال -

 ؛واإلبداع وتقدمي األفكار اجلديدةتوفري املناخ الصحيح لالبتكار  -

 ؛ت والتخطيط واختاذ القراراتشكالحتقيق املشاركة الفعالة للعاملني يف حتليل امل -

 ؛تية واألهواء الشخصية يف القيادةاملوضوعية والبعد عن الذا_ 

 ؛احلوافز ،األجور ،الرتقية ،ني العاملني فيما يتعلق بالتعينيتوفري العدالة واملساواة ب -

 ؛الرؤية املستقبلية والقدرة على التخطيط االسرتاتيجي الواعي لتحقيق رسالة املنظمة -

 ؛جتسيد القيم واملعتقدات اخلاصة مبمارسة العمل وتعزيز الطموح لدى العاملني يف هذا امليدان -

 ؛والعمل على جتنبه مستقبال التنظيميمعاجلة النزاع والصراع  -

تتعارض مع أهداف  ال ااحملافظة على وحدة اجلماعة ومتاسكها ومعاونتها على حتقيق أهدافها الشخصية طامل -

  املنظمة؛

  

 

                                                             
 "القيادة بأ�ا جمموعة ثابتة من السمات  عن املعىن الذي تثريه تلك الكلمة يف نظرية السمات وفق املدخل التقليدي يف وصفخيتلف  إن استخدامنا ملفهوم "املوصفات

تها  يف حتليل أوعموميسابقا عدم دقتها واملوصفات الشخصية اليت يتميز �ا القادة دون غريهم ( اكتسا�ا بالوراثة ) واليت  أثبتت الدراسات والتجارب العلمية كما وضحنا 

 .ظاهرة القيادة
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   :الصة الفصل األولخ

. ا�م من أجل حتقيق أهداف املنظمةعلى سلوكهم وأفعاهلم واجتاه؛ القيادة هي القدرة على  التأثري على اآلخرين    

وبإمكان القائد ممارسة هذا التأثري وتعديل وتغيري سلوك األفراد بوسائل تأثري عديدة منها قوة املكافأة والعقاب 

  .ربة واالقتداء والسلطة املشروعة وقوة اخل

ولقد تطورت وظهرت نظريات كثرية وعديدة ومتباينة لتفسري ظاهرة القيادة ومن هذه النظريات نظرية السمات     

وأما النظرية  السلوكية فرتى أن فعالية القائد حتدد  ،اليت تعتقد بأن فعالية القائد حتدد بتوافر مسات معينة يف القائد

مت تكييف أفعال القائد وسلوكه مع متغريات  ة إذاوحسب النظرية املوقفية حتدد الفعالي ،هبأفعاله وسلوكه وليس بسمات

املدخل احلديث تعقيدات أكثر على  وأضاف ،، وهيكلة العملموقفية  كثرية كخصائص املرؤوسني وبيئة املنظمة

  .لي يف املستقبلجتهاد والتجريب العلمي والعمواال العملية القيادية من شأ�ا أن تفتح باب النقاش

اك منط أو أسلوب ومتخضت الدراسات السابقة عن أساليب وأمناط قيادية عديدة وكشفت الدراسات أنه ليس هن    

  .وأي األمناط أنسب يف موقف معنيقيادي هو األفضل، 

ولكن لتحقيق  فعالية القيادة تتوقف على متغريات عديدة تتعلق بالقائد واجلماعة واملنظمة واملوقف إنّ وأخريا     

  ،بهصفات حتقق طموحات ورضا احمليطني املناخ الالزم لعمله وأن يتحلى مبواالقائد  يوفرجيب أن  الفعالية والكفاءة

بل جيب أن ينظر إليه دائما على أنه بطل قادر على قيادة  ،كما جيب أال ميارس القيادة من أجل السلطة أو الشهرة

  . املستمراملنظمة دائما حنو التجديد والتغيري

  .هذا ما سنحاول التعرف عليه من خالل الفصل املوايل من هذا البحثو     

  

  

  

  
  

  

  

  



  اإلطار النظري والفكري إلدارة التغيير التنظيمي :الفصل الثاني   

  

  

  .المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للتغيير التنظيمي                

  .، أبعاده، أنواعه: أهدافه، أسسهالمبحث الثاني: التغيير التنظيمي                

  .في المنظمةثالث: منهجية التغيير المبحث ال               

   .نجاحها المبحث الرابع: استراتيجيات التغيير التنظيمي ومقومات             

  .: مقاومة التغيير التنظيميالمبحث الخامس               
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  تمهيد: 

خالل فهم  منلذا جيب التعامل معه جبدية  ،عرفته كافة احلضارات واألمم، منهمفر ال  حتميأمر  إن التغيري     

، أما من مل يساير التغيري فحتما سيالزمه التخلف والبعد عن أسسه ومبادئه وأسبابه، وكيفية التغلب على مشاكله

  احلضارة والتطور. 

هو الذي منهم والقائد الناجح على اختالف مناصبهم يف األمم املختلفة،  القادةحيمله  يريالتغ مَّ وال شك أن هَ     

  .ويستفيد منه باستمراريعدل سلوكه اإلداري مبا يتماشى مع التغيري 

نتج عن التغيري معا، ويف نفس الوقت ت الصاحل العام واملؤسسةمن أجل ثمار عنه فرصا قابلة لالست تج تنريفالتغي    

تقف الت جيب أن يقابلها القائد ويعمل على إجياد احللول املناسبة هلا، كما يعترب التغيري هو أول العقبات اليت مشك

  .تنشط فيه الذي أمام القادة للوصول باملؤسسة إىل التميز يف ا�ال

وأهم أسباب مقاومة  ختلفة،التغيري التنظيمي وأمهيته واسرتاجتياته امل يف هذا الفصل إبراز مفهوملذا حياول الباحث      

  األفراد للتغيري.  
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  :ر التنظيميييإلطار المفاهيمي للتغاالمبحث األول: 

   المطلب األول: نشأة وتطور التغيير التنظيمي:

  مصادر هامة وهي: ةالتنظيمي انبثق من ثالثأن التغيري "   Bell"و " French"من  لقد أكد كلٌّ     

  :" Laboratory Training Movement"ي:ملتدريب المعحركة ال -1

جمموعات املناقشة لتغيري  فيها جتارب خمتلفة تستخدم خالل " من1946"  وايل سنةلقد طور هذا األسلوب يف ح    

  :قام به امنب اومن بني احملاوالت يف هذا اجل كتسبه العامل يف بيته،لوك الذي ا الس

  "Bethel فرق"" حيث جلأ إىل تدريبTeams  تأيت من منظمة واحدة حىت يسهل أن تعود معا إىل العمل "

  باألمناط السلوكية املكتسبة.

إىل نقل وتطبيق مهارات التدريب املعملي إىل التنظيمات  " Douglas Mc Gregor"جلأ  ويف نفس السياق    

 " Slupard" يف نفس العام قامو  Union- carludeمع شركة "  1957املعقدة وهذا من خالل أعماله اليت بدأها عام 

  جتارب وتوصل إىل نتيجتني هامتني: " بعدة Standard oilالذي التحق بقسم عالقات العمل بشركة " 

  ضرورة أن تشارك اإلدارة العليا يف برنامج التطوير وتقوده بفاعلية.أوال: 

  احلاجة املاسة إىل التطبيق أثناء العمل. ثانيا:

   وأساليب االسترجاع ( بحوث العمل): البحوث المسحية  -2

 " Kurt Lewin "كارت لوينمركز حبوث ديناميكية ا�موعات الذي أسسه  يف نياالستشاريجمموعة من استخدم    

وتعترب هذه  ،وذلك من خالل التطبيق العملي يف جمال العمل ،االجتاهات واسرتجاع املعلومات" حبوث 1945عام " 

  .1الثانية يف تاريخ التغيري التنظيمي توازيا مع الدفعة األوىل" التدريب املعملي"البحوث مبثابة الدفعة 

  :"Kurt Lewin  "كارت لوين إسهامات" -3

كان هذا الباحث وراء إنشاء " املعمل القومي للتدريب" و " مركز حبوث ديناميكية ا�موعات" وله أثر كبري     

  على كليهما ومن عمل فيهما من باحثني. 

لتنظيمي خاصة فيما يتعلق الذي تنطلق منه مجيع الكتابات يف التغيري ااملرجع األساس  هكما تعترب كتابات    

حتليل العناصر أي تحليل مجال القوى" " واألخر  "عملية التغيير"  :يتناول أحدمها نذيلاملشهورين البنموذجيه 

  .مقاومة التغيري ة كبرية يف معاجلةويفيد بدرج ،ة للتغيريضر واملعااملؤيدة 

وضوع التغري التنظيمي يف العلوم اإلدارية الكثري من القرن العشرين عرف مربعينات من وهكذا منذ �اية األ    

يكتب يف هذا وما كتب ما   ةوكثر  املراكز املتخصصة، و كانت نظرية أو تطبيقية بسبب كثرة املسامهنيسواًء   ،األحباث

ري من املفاهيم واألساليب والنظريات اليت ميكن أن تكون أساسا للوصول إىل تصور الكثا�ال، مما ساعد على إجياد 

  متكامل وواضح حول عملية التغيري التنظيمي.

  

                                                
1  French,W.L., Bell, C.H.: Organization Development, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, N.J, 1978, PP15-19. 
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  ذات الصلة:والمصطلحات طلب الثاني: التمييز بين التغيير الم

 ادف املشرتك بينهمرغم اهل له، نسيب بني التغيري التنظيمي وبعض املصطلحات املرادفة اختالفيوجد هناك     

  نذكر:من بني هذه املصطلحات و  ، فعالية وكفاءة املنظمةاملتمثل يف حتسنيو 

  التحديث اإلداري:-1

ث األساليب والتقنيات والنظم واملعلومات اإلدارية يف خمتلف جوانب املنظمة تباع ومواكبة أحد"ويعين ا    

املراحل الزمنية من عمر مواكبة األوضاع السائدة يف خمتلف احلداثة تعين  إنّ أي ؛ وسلوكيا�ا الداخلية واخلارجية

   .1املنظمة"

  ر التنظيمي: يالتطو  -2

لقد أشار الكثري ممن كتبوا يف هذا املوضوع أن التطوير التنظيمي هو جزء من التغيري، وعلى حد قول أحد     

  .2املخطط"التغيري الكتاب حتديدا " التطوير التنظيمي هو واحد من كثري من أساليب 

ومن هنا   ،اث التطوير الذي يريدهويقوم �ا من أجل إحد مدة وخمططة يتبناها الفردعتية مفهو عملية إدار  :إذن    

  .مي" مصطلحني يقصد �ما نفس املعىنمن لفظ " التغيري املخطط" و" التطوير التنظي كان كلٌّ 

  التنمية اإلدارية:  -3

من حيث  ؛دة حجم األجهزة اإلداريةستوى اخلدمات املقدمة عن طريق زياهي تلك اجلهود اهلادفة لتحسني م    

فاعل معها بتأثري إجيايب تتمن التنمية القومية الشاملة و  اً القوى البشرية وحجم اهلياكل اإلدارية وهي تعترب جزء إعداد

  .3متبادل

  : إعادة التنظيم -4

النظر يف اهلياكل التنظيمية ء اجلهاز اإلداري من خالل إعادة مفهوم يشري إىل العمليات اهلادفة إىل حتسني أداهو     

    .4ما بينها ومنط التبعية اإلداريةومنط العالقات واالتصاالت في ،من حيث توزيع االختصاصات بني الوحدات املختلفة

  اإلصالح اإلداري:  -5

ات اإلدارية بكفاءة وفعالية من هو مفهوم يستهدف أساسا تنظيم اجلهاز اإلداري بشكل حيقق أهداف السياس    

ل اجلوانب اهليكلية مث ميتد ليشم ،سلوكيات وقيم العاملني بشكل يؤكد مفهوم الوظيفة الشامل يف ريخالل التغي

ويعطي األمهية للعوامل السياسية واالجتماعية والثقافية باعتبارها  ،ثبتهاالتغريات السلوكية وت إلحداث "،والتشريعية

  .5لضروري الالزم لنجاح تلك التغرياتمقومات املناخ ا

  

                                                
 .208ص، 2007، اإلسكندرية، 1العالقات اإلنسانية، دار الوفاء، ط ،حممد الصرييف: السلوك اإلداري 1

2 French, W.L., and al: Organization Development : Theory, Practice and Research, Business Publications, Texas, 
1983, p9. 

  . 208ص مرجع سابق،: حممد الصرييف  3
 .16ص، 2001 عمان، : اإلصالح اإلداري بني النظرية والتطبيق، دائرة وائل للنشر والتوزيع،حممد قاسم القريويت  4
  .85ص، 1997، ، دار زهران، عماناملؤمن وآخرون: التنمية اإلداريةقيس  5
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  التنمية التنظيمية:  -6

وأ�ا إسرتاتيجية تعليمية معقدة إلحداث  ،استجابة للتغيري" :أن التنمية التنظيمية هي" Bennis" يرى بينيس    

ضل التطورات التغيري يف املعتقدات واملواقف والقيم ويف الرتكيب اهليكلي للمنظمات حىت تستطيع أن تساير بشكل أف

    .1"عدالت غري معقولةمبالتكنولوجية اجلديدة وأحوال األسواق والتحديات احمليطة 

وهكذا ميكن أن نقر بوجود متايز نسيب بني املصطلحات املذكورة سابقا إال أ�ا يف ا�مل مرتبطة ومنسجمة مع     

تمثل يف حتسني فعالية وكفاءة املنظمة يف حتقيق يف هدف واسع ي والتقائها، بعضها يف تناول ظاهرة التغيري التنظيمي

  أهدافها.

  التنظيمي: المطلب الثالث: مفهوم التغيير

َر ما كان، ويف التنزيل َلُه، َكأَنَُه َجَعَلُه َغيْـ َلُه و بَدَّ َحوَّ رَُه أي: َرـ َوَغيـَّ يْـ ق من الفعل غَ التغيري مشتالمفهوم اللغوي:  -1

ومعىن يغريوا ما بأنفسهم  }يك مغريًا نعمة أنعمها على قوم حىت يغريُوا ما بأنفسهم ذلك بأن اهللا مل{احلكيم: العزيز

  . 2َلهُ َر عليه األمر: َحوَّ وَغيـَّ  .: اختلفتاألشياء يعين تغايرتحىت يبدلوا ما أمرهم اهللا، ويقال أي: 

  :يالمفهوم االصطالح -2

، و الميكن أن اريفلتنظيمي هو كثرة ما كتب فيه من تعل أي باحث يف موضوع التغيري والتطوير ابإن أول ما يقا    

  حتديدا لتعريف التغيري.رض بعض احملاوالت اليت خصصت عيه حىت اآلن، ويف ما يلي سنقا علجند تعريفا واحدا متف

  .3التحول أو التعديل من حال إىل حال أخرى :هناك من يرى أن التغيري ببساطة -

 ، إىل نقطة التوازن املستهدفةالتحول من نقطة التوازن احلالية":العام هوعىن ضيف كاتب آخر أن التغيري باملوي -

  .4الزمان"و  حالة إىل أخرى يف املكانمن عين االنتقال وي

فهذا األخري هو مسار  ؛سببات والظروف اليت تولد التغيريامله مهما كانت نّ إ :ميكن القول التعريفنيمن خالل هذين 

  ) أي الوضع املستقبلي.T+1ع احلايل واللحظة () أي الوضTبني اللحظة (

     وميكن جتسيد ذلك يف الشكل التايل: 

  

  

  

  

                                                
 1 Nielsen, Eric.H.: Becoming an Organizational Development- Practitioner, Prentice Hall, Englewood cliffs,1984, 
PP1-2.  

 من سورة األنفال 53 اآلية . 
  .3325 ص ،1992 عرب، دار صادر، بريوت، لبنان،: لسان الأبو الفضل مجال ابن منظور 2
 .544 ص، 1998 ،القاهرة، 2سعيد يس عامر، علي حممد ع الوهاب: الفكر املعاصر يف التنظيم واإلدارة ، مركز وايد سريفيس لالستشارات والتطوير اإلداري، ط  3
 .9 ص، 2000، املنصورة، مصر، 1طالوفاء للطباعة والنشر،  فاروق السيد: قوى إدارة التغيري يف القرن احلادي والعشرون، دارعثمان  4
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  . مسار التغيري: )12( الشكل رقم                             

  

  

  

                                                                                                    

Source: Marcel, Alain: Prendre en Main le Changement, Stratégie Personnelle et   
Organisationnelle, édition Nouvelle, Canada, 1996, P72.                                      

زيادة  عملية تسعى إىل: "بأنه التغيري"  Mark.G and Andrew.S"يسيزوالج يرو أند ورك جي واالس امويعرف  -

ساليب معارف وأ باستخدامحاجات األفراد للنمو والتطور مع األهداف التنظيمية الفعالية التنظيمية عن طريق توحيد 

   .1من العلوم السلوكية "

 :ةأن كل تغيري يدمج العوامل التالييرى : " Marcel Alain"يف حني أن -

ث عن فرص للتغيري يدل على قناعة مفادها بأن التغيري ومعىن للتغيري، فالبحالفرصة هي اليت تعطي عمق الفرص:  -أ

  ميكن أن جيلب نتائج أفضل نتيجة اجلهد املبذول.

والقوى املقاومة  ناعة األفراد بضرورة التغيري...)دعم اإلدارة، قتكمن يف جمموعة القوى الداعمة ( المحفزات: :ب

  مقاومة النقابة).تغيري شروط العمل،  ،( فقدان العمل، مقاومة األفرادللتغيري

  تكمن يف العوامل احملددة لنجاح التغيري. الرهانات:  :ج

  .2ادة التغيري"كق"احلقيقيني يف سياق التغيري وميثلون الفاعلني األفراد األساسيين:  :د

ادية املحتركا ديناميكيا، بإتباع طرق وأساليب مستحدثة، نامجة عن االبتكارات " :رييعترب التغيفأما سعيد يس عامر  -

للبعض اآلخر وفق االستعداد الفين واإلنساين ويف  اوآالمً  اللبعض، وندمً  اوأحالمً  اوالفكرية، ليحمل بني طياته وعودً 

  .3هرة يصعب جتنبها"امجيع األحوال هو ظ

نظمات للضغوط املأو غري خمططة من قبل  استجابة خمططةخيرج عن كونه  التغيري حسب رأى هذا الكاتب الف    

يرتكها التقدم والتطور الفين امللموس وغري امللموس يف املاديات واألفكار، وهذا بغض النظر عن نتائج هذا التغيري اليت 

  إجيابية كانت أم سلبية.

والقدرة على التكيف  ،" استجابة ونتيجة طبيعية للتغيري الذي حيدث على التنظيمات:بأنه التغيري وعرف-

    .4ريات اليت حتدث يف املناخ احمليط"وازن البيئي للتغيـكيف والتالتواالستجابة، وهو حالة إلجياد 

                                                
 .64ص، 1991، ، ترمجة جعفر أبو القاسم، معهد اإلدارة العامة، الرياض: السلوك التنظيمي واألداءمارك جي واالس و أندروي سيزوالقي 1

2 Marcel, Alain: Op-Cit, P72.  
    .255ص، 2001 يد سريفس لالستشارات والتطوير اإلداري، مصر اجلديدة،سعيد يس عامر: اإلدارة وحتديات التغيري، مركز وا 3

4Pirre, Jean., Poulot, Amassasso.: Stratigor Politique, Générale Stratégie – Structure, Décision , 3eme édition, Dunod, 
Paris, 1997, P340 .  

  الوضــع

 احلالـي

إحداث         

 التغيري
 

وضع 
مرغوب 

 فیھ

  ) T+ 1( اللحظة  ) T( اللحظة
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وإحداث تغيري جذري  ،" عملية تغيري ملموس يف النمط السلوكي للعاملني:وهناك من عرف التغيري التنظيمي بأنه -

لتغيري سلوك  نهائيةوأن احملصلة ال ،واخلارجية يف السلوك التنظيمي ليتوافق مع متطلبات مناخ وبيئة التنظيم الداخلية

  . 1"تهالتنظيم هي تطويره وتنمي

أي عنصر من " بإحداث تعديالت يف أهداف وسياسات اإلدارة، أو يف  :السلمي فريى أن التغيري يتعلق أما علي -

أوضاع التنظيم، أو استحداث أوضاع تنظيمية وأساليب  مالئمةعناصر العمل التنظيمي مستهدفة أحد أمرين مها: 

  .2أوجه نشاط جديد حيقق للمنظمة سبقا عن غريها"إدارية و 

هو الذي جيب أن يشمل  "Véronique Perret and Bernard Romanantsoa" حسبري يف املنظمة يالتغ -

  .3وتأثري احمليط ،والثقافة وهذا حتت تأثري املتغريات اخلارجية ،والنظام ،اهليكل التنظيميبخاصة املتغريات الصلبة 

  يلي: ميكن استخالص السمات واخلصائص املميزة للتغيري التنظيمي فيماالتعاريف  كثرةوهكذا على      

حيدث بطبيعته دون ختطيط أو  ايتضمن التغيري التنظيمي أي احنراف عن املاضي، وقد يكون هذا التغيري تلقائي -أ

قا، ويتضمن التغيري جانبا توجيه، أو قد يكون تغيريا خمططا ميكن ضبطه وتوجيهه حنو أهداف مقصودة وحمددة مسب

يتضمن زيادة قدرة األفراد والتنظيم على التكيف مع البيئة اجلديدة، واالستجابة و  أساسيا لإلدارة وقيادة املنظمة،

  ملتطلبا�ا بشكل مناسب وفعال.

بكة من وتعترب املنظمة ش ،إحداث التغيري ولةحملاتستخدم عملية التغيري التنظيمي مفهوم نظرية النظم كأساس - ب

وبالتايل فإن الفرد أو اجلماعة أو أي وحدة تنظيمية أخرى ينظر إليها على أ�ا وحدة مستقلة  ،النظم الفرعية املتداخلة

وتتأثر مبا حوهلا، واملنظمة تعترب نظاما فرعيا يف نظام أكرب هو البيئة اخلارجية أو املناخ عن األحداث األخرى تؤثر 

ري دائمة ومستمرة �ا�ة التغريات املتكاملة يف البيئة اخلارجية، وأن أي تأثري على أي اخلارجي، مبعىن أن جهود التغي

إىل مزيد من التغريات يف فروعها أو نظمها األخرى وبالتايل داخل البيئة الداخلية نظام أو فرع داخلها يؤدي بالتايل 

  للمنظمة ككل.

حتديد املواءمة املرغوبة مع بيئتها، مما جيعل املؤسسة قادرة على يستهدف التغيري التنظيمي زيادة فعالية املؤسسة، و  -ج

  التعامل الفعال مع الفرص والقيود اليت تواجهها.

تستلزم وجود جهاز لرصد كافة التغريات اليت حتدث يف البيئة اخلارجية للمؤسسة، وحتديد ري ياإلدارة الفعالة للتغ -د

  .البدائل املناسبة للتعامل مع هذه التغريات

دافعية األفراد  :يتم تأسيس املدخالت يف برنامج التغيري التنظيمي على ضوء املعرفة بالعلوم السلوكية مثل -هـ

بني األفراد واجلماعات وغريها من النواحي السلوكية اليت يتوقف عليها التغيري التنظيمي بدرجة   العالقات االتصاالت،

  كبرية .

                                                
1  Wind, J., Main,Y.: Driving change – How the best Companies are Preparing for The 21st Century, Kogan page , 
London, 1999, p18. 

  .206ص، 1975، ، وكالة املطبوعات، الكويتعلى السلمي: تطور الفكر التنظيمي 2
3   Véronique, P., Ramantosa, B.: Un Dirigeant – Séducteur Pour Gérer le Changement, Revue Française de gestion, 
Paris, N111, Novembre, Décembre, 1996, p142.   
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دة التغيري يف اإلدارة العليا فقط، وإمنا متتد لتشمل كافة املستويات اإلدارية ال تقتصر مسؤولية التغيري على قا -و

ويتوقف جناح عملية التغيري على كفاءة توزيع املهام واملسؤوليات على الرؤساء من  ،والوحدات التنظيمية باملنظمة

  جانب واملرؤوسني من جانب آخر.

  .والتعديل والتطور وكذا التكيف وللتغيري مفاهيم كاإلبداع والتحاأن يشمل  ميكن -ي

  المطلب الرابع: مفهوم إدارة التغيير التنظيمي:

بقصد خدمة أهدافه  ،التغيري ام أفضل الطرق اقتصادا وفعالية إلحداثالتعبري عن كيفية استخد" :هيإدارة التغيري -1

      .1التغيري الفعال"واالضطالع باملسؤوليات اليت متليها أبعاد 

لراهنة إىل احلالة ا ة أخذ املنظمة يف مسرية من حالتها" عملي: يعرف إدارة التغيري التنظيمي بأ�اوهناك من  -2

املنشودة يف املستقبل والتعامل بشكل إسرتاتيجي مع كافة األمور اليت تظهر خالل هذه املسرية بعد حتديد احلالة 

  .2نشودة ومتطلبا�ا"امل

عملية حتويل املؤسسة من خالل تطبيق منهج مشويل على أ�ا: "لتغيري إدارة ا "S.Smith" ويعرف" ستيف مسيث-3

ية تباع أساليب عملمن خالل تطوير األعمال والسلوك با ،عملي متدرج من الواقع احلايل إىل الواقع املراد الوصول إليه

  .3لتعزيز التغيري املراد حدوثه"

جمموعة معينة من القيم واملعارف والتقنيات  ةىن قيادة املنظمالعملية اليت من خالهلا تتب" بأ�ا:وهناك من يعرفها  -4

  .4،مقابل التخلي عن قيم ومعارف أو تقنيات أخرى"

سلسلة من املراحل تقوم �ا إدارة املنظمة  :عرف التغيري التنظيمي على أنهعلى ضوء ما سبق ميكن للباحث أن ي    

 وضع أفضل أخر مستقبال وهذا بإجراء التعديالت الالزمة مادية  من وضعها احلايل إىلجمربة كانت أم خمرية لالنتقال 

  .يطة لتحقيق األهداف املنشودةاحملف البيئة و وظر  متاشياكانت أم إنسانية 

  :ه، أنواعهبعاد، أهسسه، أهدافالمبحث الثاني: التغيير التنظيمي: أ

  المطلب األول: أهداف التغيير التنظيمي:

   :نظيمي بصفة عامة يف اآليتتتلخص أهداف التغيري الت    

  إحياء الركود التنظيمي وجتنب التدهور يف األداء وحتسني الفعالية من خالل تعديل الرتكيبة التنظيمية.  -

  التخلص من البريوقراطية والفساد اإلداري. -

  خلق اجتاهات اجيابية حنو الوظيفة خاصة العمومية منها وتنمية الوالء لدى العاملني. -

وحسن استخدام املوارد البشرية لآلالت املتاحة واملوارد والطاقة  ،التكاليف من خالل الكفاءة وفعالية األداء ختفيض -

  ورأس املال.

                                                
 . 255سعيد يس عامر: مرجع سابق، ص  1
 . 68مرجع سابق، ص صبحي جرب العتييب: 2
  .7ص، 2001، ، الرياضارة التغيري، ترمجة مكتبة الصقري: إدستيف مسيث 3
   .78ص ،2010 عمان، األردن، ، 1ط دار أسامة للنشر والتوزيع، التطوير اإلداري، مشهور ثروت: 4
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  زيادة قدرة املنظمة على اإلبداع والتعلم.  -

  .1زيادة الثقة واالحرتام والتفهم بني أفراد التنظيم -

مثل ، اليت حدثت يف الظروف احمليطة باملنظمةريات جم مع التغيسلوكيات األفراد العاملني باملنظمة لتنستغيري  -

  .2االنتقال من العمل الفردي إىل تشجيع العمل اجلماعي يف شكل فرق عمل مجاعية

وذلك باستخدام أساليب املواجهة أو طرق حل املشكالت ، القضاء على الصراعات اليت قد حتدث يف املنظمة -

 من استخدام السلطة الفردية لإلدارة العليا الختاذ القرار حلل الصراعات بني واستخدام أهدف عليا مشرتكة بدالً 

  جمموعات العمل.

وإجراء التعديالت الالزمة يف  ،إدخال التقنية احلديثة يف النظام التكنولوجي للمنظمة بطريقة سليمة يقبلها األفراد -

  .طلوبة إلجناح التغيري التكنولوجينظم املنظمة الداخلية وامل

  تطوير إجراءات العمل يف املنظمة بشكل يساعد على تبسيطها وأدائها يف أقل وقت ممكن. -

زيادة قدرة األفراد على املواجهة الصرحية وإظهار املعلومات بدًال من إخفائها، وزيادة صراحة األفراد عند اتصاهلم  -

  ببعض .

  . زيادة دافع األفراد للعمل وذلك باستخدام نظام حوافز فعال -

  تغيري األمناط القيادية يف املنظمة من أمناط بريوقراطية إىل أمناط مهتمة بالعاملني ومبشاركتهم يف اختاذ القرارات. -

  .  3حتسني االنطباع الذهين لدى الرأي العام عن املنظمة  -

ألمهية على حنو واضح وتربز هذه ا ،مسألة إحداث التغيري ضرورة حتمية لبقاء املنظمات :نّ إالقول  وعليه ميكن    

وحتقيق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية للفرد  ،عندما حيقق التغيري هدف حتسني نشاطات إشباع احلاجات اإلنسانية

  وا�تمع ككل. 

  : أسس التغيير التنظيمي: الثانيالمطلب 

   :توجد عدة أسس جيب على اإلدارة مراعا�ا إلحداث التغيري بشكل فعال منها    

إجراء التغيري، وأن خيطط للنتائج  تستدعيجيب على املسؤول اإلداري أن جيري دراسة دقيقة لطبيعة املشكلة اليت  -1

  ها.ئاملشكلة وسبب بقا ، وأن يتعرف على بدايةاملرجو حتقيقها

اث تغيري عليها رغبته يف إحد دوافعه حملاولة إحداث التغيري واألسس اليت يبينجيب أن يدرك املسؤول اإلداري  -2

  معني، كما جيب أن يكون على وعي تام بقيمه ومواقفه واجتاهاته اليت هلا عالقة بالتغيري وأثر دوافعه على اآلخرين.

تقاومه، حيث يركز اهتمام ى األفراد واليت تدعم التغيري أو حماولة التعرف على األسباب الظاهرة والكامنة لد -3

   .تمر للقوى الدافعة والقوى املعيقة للتغيرياملسؤول اإلداري هنا على التحليل املس

                                                
1 Yonne, Giordano: Communication et Organisationnelle Reconsidération par la Théorie de la Structuration, revue 
de gestion des ressources humaines, N°26-27,mai – juin 1998, France, P20-35.  

 . 20ص، 2007، ر اجلماعي، اإلسكندريةحممد الصرييف: إدارة التغيري، دار الفك 2
  .37ص، 1992، مصرارات والتطوير اإلداري، القاهرة، سعيد يس عامر: اسرتاتيجيات التغيري و تطوير املنظمات، مركز وايد سريفيس لالستش 3
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شكلة تقييم التغيري قد يواجه مفاملسؤول عن التعرف على اإلمكانات املتوافرة والالزمة لتدعم عملية التغيري  -4

حيث جيب أن ريات، يية الالزم تقدميها من أجل دفع اآلخرين ومساعد�م أثناء إجراء التغإمكاناته وطاقاته الشخص

تطلبات الوقت واملهارات الالزمة يف ذهن املسؤول ويف ختطيطه، وضرورة توفري املوارد املادية والبشرية الالزمة تكون م

  .التغيري لقياد�ا لتحقيق أهداف ،ألن عملية التغيري حتتاج إىل الكثري من اإلمكانات املادية والطاقات البشرية املؤهلة

، ويدعوان يؤديان إىل احلرية والقلق املؤسسة، ألن السرية والغموض يف توضيح هدف التغيري لألشخاص املعنيني -5

  األفراد إىل املقاومة.

جتاه عملية التغيري بشكل صريح، فإعطاء الفرصة لكل اإفساح ا�ال لآلخرين للتعبري عن مشاعرهم واعرتاضهم  -6

ذية عكسية قد تساعده يف الكشف عن اعرتاضه سيؤدي إىل ختفيف حدة مقاومته ويزود القائد بتغفرد لكي يعرب عن 

الكامنة للمقاومة، وألنه كلما زاد اهتمام القائد باألشخاص ومبشاعرهم كلما زاد احتمال أن ينظر التابعني األسباب 

  التغيري بطمأنينة وثقة وبالتايل تسهل عملية قبول التغيري.إىل 

 مستقرة وحمافظة على استمراريتها وثبا�ا، فنظرا ألن معرفة مسؤول التغيري ملا جيب عمله حىت جيعل عملية التغيري -7

التغيري يؤثر على الناس فإنه جيب على املسؤول أن يركز اهتمامه على اختاذ خطوات وتصرفات دقيقة تساعد الناس يف 

  تطوير سلوكهم، حبيث يتناسب مع البيئة اجلديدة النامجة عن التغيري.

  .تأثرون بالتغيريلألشخاص الذين سيالدعم واملساعدة  -8

االهتمام جبانب املعلومات، حيث يعترب تبادل املعلومات بني القادة واألفراد املتأثرين بالتغيري أمرًا ضروريًا، وبالتايل  -9

  .1ف التغيري، واإلجراءات املتعلقة به، والنتائج اليت سترتتب عليهافإنه جيب اطالع األفراد على أهد

  تتكون عملية التغيري من األبعاد اآلتية: :التنظيمي ر: أبعاد التغييالثالث المطلب

  ويتناول قواعد التغيري ومستلزماته ومستوياته وخطواته.موضوع التغيير:  -1

  ريية وتنادي �ا وتبدأ يف ممارستها وقياد�ا.يهو الشخص أو اجلهة اليت تطالب بالعملية التغ: المغير -2

  .رسها أو تساهم يف املطالبة �ااوميكن أن مت ،لية التغيريعم وهو تلك اجلهة اليت تؤيدالمؤيد:  -3

  .جتاه عملية التغيرياضًحا اموقًفا و  أو تبين،هة اليت ال تشكل رأيًا وهو تلك اجلالمحايد:  -4

  اجلهة اليت ترفض عملية التغيري وتسعى إىل إفشاهلا والقضاء عليها أو تأخريها وتشويهها.  وهو تلكالمقاوم:  -5

ونعين �ا املمارسات اليت ميكن أن ميارسها قائد التغيري ومؤيدوه لرتويض املقاومة أو إجهاضها مة المقاومة: مقاو  -6

  .2والقضاء عليها

عكسية) يف  تغذية خمرجات، العملية التحويلية، مدخالت،ذه األبعاد من جهة نظرية النظم (وميكن التعبري عن ه    

  الشكل اآليت:

  

                                                
 . 64 -63ص، 2009، عمان، األردن، 1: التطوير التنظيمي واإلداري، دار املسرية للنشر والتوزيع، طبالل خلف السكارنة 1

 . 85قيس املؤمن وآخرون: مرجع سابق، ص 2
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  .ق منهج النظمأبعاد التغيري وف :)13الشكل (                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

زة اإلدارة، جملة أحباث التغيري والتطوير التنظيمي يف أجه :ةاملالعو نقال عن: نائل  211ص رييف، مرجع سابق،مد الصحم :المصدر

  .173، ص1992، 2العدد الريموك،

  من الشكل يتضح أن عملية التغيري تتكون من: 

املعايري التشريعية والتنظيمية والفرص املتاحة للمنظمة واحملددات اليت تعيق عملها : وتتمثل يف جمموعة تالمدخال -

  ومؤثرات خمتلفة من داخل املنظمة ومن خارجها.

  لك الربنامج الواضح األهداف واملعامل واحملدد بدقة وعناية لإلجابة على األسئلة التالية: ويقصد به ذ: التصميم -

مىت يتم  ملاذا التغيري؟ ماذا يشمل برنامج التغيري التنظيمي؟ كيف يتم إحداث التغيري التنظيمي؟م بالتغيري؟ من يقو 

  إحداث التغيري؟

وباألسلوب املالئم  ،التغريات املطلوبة حداثإلوالذي يتطلب االهتمام باختيار األشخاص األكفاء  التنفيذ: -

  تضمنها برنامج التغيري.والتوقيت املرسوم ويف ضوء األهداف اليت ي

 وتتمثل يف كافة النتائج املرتتبة على تنفيذ برنامج التغيري سواء بالنسبة لألفراد أو الوحدات التنظيمية املختلفة اآلثار: -

  على التنظيم ككل. أو

ظيمي فيها والتن ،الفردي ء�ا وتطوير األداءورفع كفا ،لية املنظمةواليت تتضمن بشكل عام حتسني فعا المخرجات: -

  ء.عام للعاملني والعمالء على حِد سواالذي يساعد يف حتقيق الرضا ال، وخلق املناخ اإلداري املالئم

 یم مستمررقابة ومتابعة وتقی

 یم مستمررقابة ومتابعة وتقی

 معززة للتغییر التنظیميقوى 

 للتغییر التنظیمي مقاومة قوى 

  مدخالت
  معايري -

  فرص -

  حمددات -

  مؤثرات -

  داخلية   

  مؤثرات  -

  خارجية 

 أشخاص  -

  مخرجات
  

  فعالية -

  كفاية  -

  أداء أفضل-

  رضا عام -

  استقرار  -

  توازن -

 بقاء   -

  
 التصمیم

  
 نفیذالت

  
 ثاراآل
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تتعدد أنواع التغيري وختتلف باختالف أراء الكتاب، واألساس الذي ينظر : التنظيمي المطلب الرابع: أنواع التغيير

  :   يف الشكل التايلف أنواع التغيريوإمجاال ميكن تصني ،منه إىل التغيري

  .أنواع التغيري: )14( شكل رقم                                         

  

  

  

  

  

  

  

                               

  

  

  

  

  

  

  من الشكل السابق ميكننا توضيح وتبسيط أنواع التغيري على النحو التايل:         

  النشاط الذي يستهدفه التغيري وهو عدة أنواع: حيث يهتم با�ال أووفًقا للمجال والنشاط:  -1

 ويتمثل يف إحداث تغيري يف النظم اليت تتصل بالنشاط االقتصادي مثل اإلنتاج، االستهالكالتغيير االقتصادي:  -أ

  الدخل.،

األفراد وهو ميس العالقات االجتماعية والعادات والتقاليد والقيم واملبادئ اليت حتكم سلوك التغيير االجتماعي:  - ب

  واجلماعات يف ا�تمع وحيتاج إىل وقت لتنفيذه. 

السياسي القائم وتوجهاته، خاصة فيما  وهو يتعلق مبمارسة احلياة السياسية وشكل النظام التغيير السياسي: - جـ

  .نمط القائد أو الرئيس أو املسؤولالتعيني يف املناصب القيادية العليا وهو ما يرتبط عادة ب يتعلق بسياسة

أو املوافقة على إصدارها ،ويرتبط أساسا بالسلطة التشريعية اليت تتوىل إصدار األنظمة والقوانني  التغيير التشريعي: -د

  وإعال�ا والعمل �ا. 

أنواع 
 التغییر 

  الجما للوفق
 والنشاط

 للنطاقوفقا 

 للزمنوفقا 

 مرحلةوفقا لل

ضرورة     وفقا لل
 واألھمیة

مضمون   وفقا لل
 والعمق

  عي، اتغییر اقتصادي، سیاسي اجتم

 .تكنولوجي ،تشریعي، فكري

  تغییر شامل  - 
 تغییر جزئي محدد  -

  ر األجل یتغییر قص -
  تغییر متوسط األجل  -
  جلتغییر طویل األ -

  ابتدائي  يتغییر أول -
  تغییر ثانوي تكمیلي -
  تغییر نھائي  -

  عاجل  تغییر ضروري -
   تغییر غیر عاجل -

 
  عمیق   يتغییر ھیكلي رئیس -
  عمیق  رتغییر شكلي غی -

 

  اــوفق
 لتعقیده

 لمصدرهوفقا 

  تغییر معقد ومتداخل    -
  تغییر بسیط غیر معقد -

 
    تغییر دوافعھ ذاتیة  -
  تغییر محفزاتھ خارجیة  -

 
 .32ص ،2003دمشق، سوريا،  دار الرضا للنشر، حمسن أمحد اخلضريي: إدارة التغيري،المصدر:   
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ويكون يف أساليب العمل ونظم اإلنتاج وهو تغيري أساسي يفرضه التطور وتقتضيه ضرورة التغيير التكنولوجي:  -هـ

   املنظمات.بشر و االستمرار واحلياة لل

ويكون يف املبادئ واملثل العليا احلاكمة للمجتمع، حيث يعيد تشكيل اإلطار الفكري  التغيير الفكري والثقافي: -و

  .امكثفً  ااتصاليً  اوالثقايف احلاكم لسلوك األفراد وا�تمع وحيتاج جهدً 

  للحجم أو النطاق:  وفقا -2

تتبع عملية التغيري ويف توجيهها واحلفاظ عليها والسيما يف ظل حجم يستخدم هذا النوع من التغيري يف رصد و     

  :هلذا التصنيف جند هناك نوعني ،التنظيم وانتشاره وفًقا

  يشمل الفرد وا�تمع ويشمل كامل التنظيم وامتداده اجلغرايف.تغيير شامل واسع النطاق: - أ

وهذا النوع أكثر  ، اآلالت واألجهزةريكتغي نظمةتصر على جزء معني من املوهو تغيري يقتغيير جزئي محدود:  -ب

خطورة على املنظمة ألنه يؤدي أحيانًا إىل عدم التوازن داخل املنظمة بسبب أن بعض اجلوانب متقدمة واألخرى 

   .1مما يقلل من فعالية عملية التغيري ؛متخلفة

   .ئاتوفًقا هلذا التصنيف يتم تقسيم أنواع التغيري إىل ثالث فوفقا للزمن: -3

  :CHAPOMI""رات الظرفية الصغرى ( قصيرة األجل) يالتغي -أ

ذات مدى   ضعيف األمهية، أويف هذه الفئة إما أفعاًال على املدى القصري بدون أثر مستمر أو ذات تأثريجند    

تكون  نأميكن التغريات، إال أ�ا  ورغم ظرفية هذه ن أن يتعلق بعدد قليل من األفراد.كما ميك  ؛حمدود وجدُّ  ،قصري

رتاكمها، كما ميكن أن تكون بناءة مقارنة باألهداف األخرى حىت وإن مهمة على السري اليومي للمؤسسة ب ذات أثار

  اختلفت مستويات التدخل.

  :CHAPOMA""ية الكبرى (متوسط األجل)رات الظرفيالتغي - ب

لقوانني والسياسات يف املنظمة مثل سياسات اجلديدة كما يتعلق بتحويل األنظمة وا لعايتعلق هذا النوع باألف    

ات أفضل احلاالت، وذلك لكونه يكشف لنا عن اآلثار ري التغي من اإلنتاج وسياسات املوارد البشرية، ويعترب هذا النوع

كما يعترب القاعدة اليت يقوم عليها التغري الديناميكي، فهو ،اإلجيابية الدائمة يف اجلانب االجتماعي واالقتصادي

  ثمار حقيقي وذو آثار دائمة.است

  :CHAPER""طويلة األجل) رات المستمرة (يالتغي - جـ

وهو يتصل غالًبا بإسرتاتيجيات املنظمة  ،ويتعلق هذا النوع بعملية مربجمة ومقيدة بأفعال التغيري الظريف الكبري    

  .2ومن مث فإنه يستغرق وقتا طويًال لتنفيذه ،وبعمليات اهليكلة اخلاصة �ا

                                                
   .141ص، 1989، السعوديةالرياض، ، 27مدخل للتنمية اإلدارية، جملة اإلدارة العامة، العدد ،احلسن رحبي: التخطيط للتغيري 1

  CHAPOMI: les Changements Ponctuels  Mineurs. 
CHAPOMA: les Changements Ponctuels  Majeurs . 
  CHAPER: les Changements Permanents. 
2   Pertoli, A., Hermel, Ph.: Piloter  L'entreprise en Mutation, une Approche Stratégique du Changement, éditions 
d’Organisation, Paris, France, 1986, p41. 
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  :م التغيري إىل عدة أنواع أمههايوعلى هذا األساس يتم تقسوفقا للمرحلة:  -4

وتتجلى أمهيته  ،ويكون ذا طابع ابتدائي أويل ميهد لوضع األساس الذي سيبين عليه التغيري بالكامل تغيير أولي: -أ

  يف تبنيه مهمة إعداد املناخ املناسب للتغيري. 

يتعهد ما مت تأسيسه من أفكار ومبادئ وقيم يف املرحلة السابقة إضافة إىل وهو ذو طابع تكاملي  تغيير ثانوي: - ب

  وضع اهلياكل الرئيسية لبنيان التغيري.

انبية السلبية وهو يعاجل أي قصور قد حيدث أثناء إجراء التغريات السابقة ويعاجل كافة اآلثار اجل تغيير نهائي: - ـج

  عملية التغيري.  اليت صاحبت

   قسم هذا التصنيف إىل:نوي وأهميته: وفقا لضرورته -5

وهو تغيري يطالب به جمتمع التغيري وحيث عليه وتسانده وتدعو إليه كافة القوى يف ا�تمع تغير ضروري عاجل: -أ

  وتباركه أيضا، حيث أصبح ضرورة الزمة .

ال حيدث نوع من  مقاومة أو معارضة قوية ضده حىت وهو تغيري يرتبط تنفيذه بعدم وجودتغيير غير عاجل:  - ب

  غري املرغوب فيه، وعليه يتم إرجاء هذا التغيري إىل حني توفر الظروف املناسبة للقيام به. الصدام

وله عمق ينفذ إليه، ومن مث ميكن تقسيم أنواع  ؛لكل تغيري مضمون يدور حول حمورهوفًقا للمضمون والعمق:  -6

   التغيري وفق هذا األساس إىل األنواع التالية:

إىل اجلذور والقواعد األساسية للتنظيم اإلداري املستهدف تغيريه ومن مث  ينفذوهو  تغيير هيكلي رئيسي عميق: -أ

  . فإن تأثريه يكون عميًقا وجذريًا يف منط التفكري السائد يف املنظمة

اإلجراء، ذا ومن مث ال يتعدى تأثريه حيز ه ،وهذا التغيري يكون اهلدف منه إجرائيا تغيير شكلي غير عميق: - ب

  وهو تغيري وقيت لظروف معينة.

  وينقسم إىل: وفقا لدرجة التعقيد: -7

حيث تتداخل األسباب والبواعث واحملفزات وختتلط بالنتائج ، وهو تغيري عوامله متداخلةتغيير معقد ومتداخل:  -أ

  موض. هذا النوع من التغيري بالغاملرحلية واإلفرازات واآلثار اجلانبية، وغالبا ما يتصف 

ويرتبط بعامل واحد أو عدد حمدود جًدا من العوامل، ويف الوقت ذاته يكون واضحا  تغيير بسيط غير معقد: - ب

  غري غامض، ميكن للقائد اإلداري مبفرده القيام به.

   احملفزات اليت دفعت إليه وهو نوعان:و  يقوم هذا النوع من التغيري على مصدر الرغبة يف التغيريوفقا لمصدره:  -8

حيدث هذا النمط من التغيري مببادرة من اإلدارة كمحاولة حلل بعض املشكالت داخلية):تغيير دوافعه ذاتية ( -أ

  الذاتية للتنظيم.

تباشر اإلدارة يف التغيري على مستوى التنظيم عند حدوث تغيريات  التغيير استجابة للظروف الخارجية: - ب

التغريات  إذ تستجيب اإلدارة هلذه ،ا متعذرًانفس الطريقة السابقة أمرً يف األداء والعمل ب االستمرارخارجية جتعل 
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النمط من التغيري قد ال جيد شدة ارتباطها بعمليا�ا، لكن هذا من احلماس وااللتزام حبسب اخلارجية بدرجات خمتلفة 

  صورة شعارات أكثر منه تغيري حقيقي. ويظل يف ،للتطبيق الكامل طريقه

 ةحسب تدخل اإلدار  وهذاري منيز بني نوعني رئيسيني من التغي مت ذكره من أنواع التغيري ميكن أنإضافة إىل ما      

   :مها

شكل أي أنه مفتعل وب ومدروس وخمطط له، تدخل مقصودوهو الذي حيدث بر المخطط المدروس: يالتغيأوًال: 

  منظم ومفيد ويطلق عليه اسم( التغيري).

وبدون تدخل من أحد  ،ة لهيهو الذي حيدث بال إعداد و�يئة ودراسة كافوس: تغيير العشوائي غير مدر الثانيا: 

  . 1 ْر)عليه اسم(تـََغيـُّ  وهو الذي يطلق

  :ير في المنظمةلمبحث الثالث: منهجية التغيا

 ةبب ما، وحيدث التغيري عادأو ناتج عن س ،بل يكون مدفوعا بقوة ما ؛ال حيدث التغيري يف أية منظمة من عدم    

وهذه  ،أو توقع مشكلة أو أمر ما، أو رد فعل واستجابة ملشكلة ماالقتناص الفرص الساحنة واالستفادة منها،  إما

  الفرص واملشكالت قد تكون نابعة من داخل املنظمة أو قد تكون من خارجها.

  :التنظيمي المطلب األول: الحاجة للتغيير

  مل منها: تتولد احلاجة إىل التغيري نتيجة العديد من العوا    

وانضمام  ،وانفتاح األسواق على بعضها ،)العوملةارجية خاصة يف ظل ما يطلق عليه(بزيادة حدة املنافسة اخل-1

  .OMC(2( للتجارةالكثري من الدول للمنظمة العاملية 

  .)TQM(متطلبات اجلودة الشاملة  -2

والعمل على  ،توجه للعميل واحرتام املستهلكوسيادة عصر ال ،نليت يتمتع �ا العمالء واملستهلكو زيادة القوة ا -3

  إرضاءه.

  التغري املستمر يف رغبات وأذواق املستهلكني. -4

  االرتقاء مبستوى جودة اخلدمة وزيادة رضا املستهلك. -5

تزايد تعقيد األعمال بسبب التزايد يف حجم املؤسسات، ال مركزية السلطة، تنوع خطوط اإلنتاج، الدمج، وتزايد  -6

  ة العمليات الداخلية لقوى بيئية ال ميكن السيطرة عليها.حساسي

متطلبات التجارة الدولية، حيث يقتضي العمل والتنافس يف ا�ال الدويل فرًصا ومشكالت عديدة، وجيب أن  -7

لدى املؤسسات القدرة على التنافس والتكيف مع الفوارق الثقافية وأساليب االتصال وأخالقيات العمل تكون 

  اته.وإجراء

  .)املنتج( سرعة تقادم  املنتجاتتقليص دورات حياة  -8

                                                
 . 396ص ،2009، ات واسرتاتيجيات ومناذج حديثة، عامل الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، األردنأمحد اخلطيب، عادل سامل معايعه: اإلدارة احلديثة، نظري  1
 . 301ص، 2001، الصفات، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصرو املهارات  -األدوار-د أبو بكر: دليل املدير املعاصرمصطفى حممو  2
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  .1املؤسسة الشبكة)اهرة املنظمات العابرة للقارات(ي ظتنام -9

  قوى) التغيير التنظيمي: المطلب الثاني: مصادر (

ة تتفاعل يتكون من جمموعة أنظمة فرعي امفتوحً  اكما هو معروف من جهة نظرية النظم اليت تعترب املؤسسة نظامً     

فيما بينها وكو�ا تتواجد يف نظام خارجي يتكون بدوره من أنظمة فرعية أخرى أمشل (اقتصادية، سياسية، 

  .2املؤسسة بالضرورةيف  تغيريحدوث الينعكس يف  ،قوىالاجتماعية)، فإن التغيري يف هذه األنظمة و 

ني يف كما هو مب  ،داخلية وأخرى خارجية وإمجاال ميكن حصر مصادر التغيري املفروض على املنظمة إىل مصادر  

  الشكل اآليت:

  .): القوى واألسباب اليت تستدعي التغيري التنظيمي15الشكل رقم (                    

                                           

  

  

  
    

  

                   

          

  

  

  

  

                                                            

  :للتغيري فيما يلي ةبقوى املسبّ الميكن أن نربز أهم من الشكل     

  ومن بني هذه املسببات:القوى والمسببات الداخلية:  -1

  تغيري يف أهداف املنظمة ورسالتها وأغراضها. -

  .ل أجهزة ومعدات وتكنولوجية جديدةإدخا -

  .إدخال نظام معاجلة معلومات متطور -

  سبة دوران العمل.ارتفاع ن -

                                                
  .174ص، 2005 جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، فيفري، 07مدخل النظم، جملة العلوم اإلنسانية، العدد ،حيم حسني: التغري يف املؤسسات ودور الكفاءاتر  1

 
2 Pertoli, A., Hermel, Ph.: Op- Cit, p21. 

 

 تكنولوجیةالبیئة ال

  التنظیم
  األھداف والمھام -
  اإلجراءات  واألسالیب -
  التكنولوجیا واألدوات -

 األفراد
  
  االتجاھات -
  الدوافع و السلوكیات  -
  القدرات  -
  المھارات  -
 

 العمل جماعات
  
  االتجاھات -
  لقیم والمعاییر ا -
  والعالقات  االتصاالت -
 

 البیئــة الداخلیة

 

 البیئة التشریعیة

 

 البیئة االقتصادیة

 البیئـــة الخارجیة

 

 السیاسیة یئة الب
 

 

 الجتماعیة ا البیئة
 

 

  ثقافیة ال البیئة 
 

  .326ص ،أبو بكر، مرجع سابقمصطفى حممود المصدر: 
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  اخلية طارئة ( الصراع التنظيمي).د حدوث أزمة -

  قصور التخطيط عن أداء مهامه بنجاح ودقة. -

  عدم التحديد الواضح للعالقات التنظيمية. -

  الفشل يف تفويض السلطة . -

  استخدام املستشارين. دالالمباالة عن -

  استعمال السلطة الوظيفية من جانب اخلرباء . إساءة -

  تعدد املستويات اإلدارية. -

  بالعالقات اإلنسانية. االهتمامعدم  -

  . تغيري يف مراحل وخطوط اإلنتاج -

  تسويق، متويل...اخل). إنتاج،تغيري يف وظائف املشروع (  -

  سياسات ولوائح املنظمة. تغيري يف معايري العمل و  -

  والمسببات الخارجية: القوى  -2

من أهم املتغريات االقتصادية احمللية والدولية اليت حتتم على كل املنظمات يف مجيع بلدان  أوًال: البيئة االقتصادية:

  حداث التغيري نذكر منها:إالعامل 

  لتجارة العاملية.بني الدول وحترير ااجلمركية إزالة احلواجز  -

ل العالقات االقتصادية مع التجمعات االقتصادية اإلقليمية وتصاعد دور الشركات متعددة اجلنسيات يف جما نشأة -

  وذلك �دف التحكم يف املواد اخلام احلرجة. ،الدول النامية من خالل االستثمار املباشر

حرية ومرونة حتويل رؤوس األموال، فتتحرك النشاطات املالية الكرتونيا بكل يسر وبساطة إىل أي موقع يف الكرة  -

  األرضية توجد فيه فرص استثمار أفضل.

وقيام اقتصاد عاملي قادر على تركيز اإلنتاج أو عمليات اإلنتاج  ،رص االستثمار يف أجزاء كثرية من العاملانتشار ف -

  .موقع تكون فيه كلفة اإلنتاج أرخصيف أي 

س للتنظيم االقتصادي، إضافة إىل تغيري قواعد اكأس  ؛األخذ بآليات السوق وإدارة املشروعات على أسس جتارية -

  .1على املنظمات وهيكليا وثقافيا كبرياريا اسرتاتيجًيا تغي مما فرض املنافسة،

و مرتفع اجلودة من، أي إحداث نوعية بدًال من الكمال والرتكيز على ،التغريات يف مفهوم التنمية االقتصادية ذا�ا -

  والتنمية اليت حتافظ على ا�تمع والبيئة العاملية واحمللية. ،القابل لالستمرار

                                                
1  Reitter, R., et autres: Cultures D'entreprise étude sur les Conditions de Réussite du Changement, Vuibert, Paris, 
1991, p91.  
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مما يؤدي إىل تشكيل سلسلة من األوامر لعمليات التصنيع  ؛مكان العامل، وإدخال أنظمة املعلومات إحالل اآللة -

العمال عدد تبع ذلك ختفيض وسي ،البيع وعملية التحصيلوعملية  ،وتوريد املواد اخلام وااللتزام مبواصفات معينة

  أهداف املنظمات.حملددة يف عمال الرئيسية انتيجة إلغاء األعمال غري اهلامة واالقتصار على األ

هذه املتغريات االقتصادية العاملية أثرت بدرجة كبرية على أساليب وأمناط اإلدارة يف منظماتنا  مما سبق نستنتج أن    

وأساليب  ،التغيري يف األنشطة واملمارسات اإلدارية حداثإلاألمر الذي يتطلب فهًما عميًقا هلذه املتغريات واإلعداد 

  ومع ما حتدثه من أثار كبرية. تتوافق مع هذه املتغرياتل، واجتاهات األفراد ،واملواقف ،القيمو  ،القيادة

  ثانيا: البيئة االجتماعية:

  :من أهم الظواهر والتغريات االجتماعية اليت جيب مراعا�ا عند إحداث التغيري يف املنظمات نذكر    

ومفاهيم العدالة االجتماعية  ،والرقابة الذاتية والدميقراطية الصناعية ةاالهتمامات املتزايدة حبقوق العاملني واملشارك -

  مشاكل العالقات الصناعية. تزايدو  ،املعنويةوزيادة االهتمام باحلوافز  ،ومحاية املستهلك

 ،واالجتاه إىل التنوع واختالف الثقافات بني قوى العمل والتغيري الدميغرايف فيهاظاهرة تعدد جنسيات العاملني  -

  ومناخ العمل باملنظمات.  ،على اإلدارةوانعكاسات ذلك  ،والقيم ويف السلوك ،وبالتايل التغيري يف تركيبة قوى العمل

العمالة ، وحلوهلم حمل العمالة العادية(وظهور العاملني ذوي املعرفة ،ارتفاع مستوى التعليم واملعرفة للفرد العادي-

   ملية). االع تنمية حقول املعرفة والتكنولوجيا اليت تسهم مبعرفتها يف ،املستقبليةالقادرة على التطوير واالبتكار والنظرة 

تعظيم األرباح) دون النظر إىل أمهية االستثمارات يات باجلوانب واآلثار االقتصادية(شركات املتعددة اجلنسالاهتمام -

مما يصعب معه إجياد توفيق  ،حلفاظ على البيئةمثل الصحة والتعليم وتنظيم األسرة وا ،املطلوبة يف ا�االت االجتماعية

  بني قوى السوق والعدالة االجتماعية.

أكثر من جمرد التطلع إىل احلوافز املادية، فانتشرت  ،ازدياد اهتمام األفراد باحلوافز املعنوية كالسلطة والنفوذ واحلرية -

عية، كما زاد اهتمام األفراد بالسلوك احملدد ملستوى يف اإلدارة والرقابة الذاتية والدميقراطية الصنامفاهيم املشاركة 

ومحاية املستهلك  ،حيا�م فرتكزت االهتمامات على ا�تمع الذي تعيش فيه املنظمة وعلى مفاهيم العدالة االجتماعية

  .1ملعنوية كالسلطة والنفوذ واحلريةباحلوافز اوزاد االهتمام 

جتماعية من شأ�ا أن تؤثر على أمناط القيادة وأساليب التحفيز وحىت ات االميكن القول إن هذه التغري مما سبق     

  مما جيعل املنظمات جمربة على إعادة تصميم السلع واخلدمات خلدمة رغبات أفراد ا�تمع. ،على األمناط االستهالكية

  ثالثا: البيئة التكنولوجية والتقنية:

 ههيميكن تشب والذيجي، وظهور االخرتاعات بشكل متسارع، االكتشافات العلمية والتطور التكنولو إن زيادة     

نه مبجرد ما يبدأ إومع هذا أصبحت املهارات واملعارف تتقادم بسرعة رهيبة، إذ  ،بتزايد متتالية هندسية وليست عددية

  . 2اجلديد يعمل يكون قد تقادم املنتج

                                                
  .56 - 53ص، 2006، بدون ذكر دار وبلد النشر ،5فؤاد القاضي: اسرتاتيجيات التنمية التنظيمية، ط 1
 .40مرجع سابق، ص :فؤاد القاضي 2
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    دارية ما يلي: أهم مظاهر التغريات التكنولوجية وآثارها على النظم اإلمن و     

اجنازات تكنولوجية غري مسبوقة يف كافة جماالت احلياة وقيام صناعات جديدة تقوم أساًسا على القدرات العقلية  -

  وليس على املوارد الطبيعية ورأس املال فقط.

  ال).تفاعالت الكيماوية مثالبواسطة واليت حتل حمل املواد األولية ( ابتكار العديد من املواد اجلديدة -

  .العمليات اإلنتاجية حمل اإلنسان إحالل اإلنسان اآليل يف الكثري من -

أو اليدوية واعتمادها أساًسا على  ةالروتينيوليس منظمات األعمال  ،حتول املنظمات إىل منظمات املعرفة والعقول -

  العمالة ذات املعرفة.

بأفضل  املقدمةأو اخلدمة  ،ندسة ومقارنة املنتجادة اهل) واالهتمام الزائد بتحسينها وإعTQMة اجلودة الشاملة (ثور  -

  مثيل هلا.  

كبرية على اإلطارات والقيادات آثار  سيكون هلا هذه التغريات التكنولوجية واإلنفجارات العلمية  الشك أن    

  اإلدارية يف جماالت متعددة منها: 

بغريهم من الذين يتساوون معهم يف الكفاءات  األفضل للمنظمات اقتصاديًا إحالل ذوى اخلربات والكفاءاتمن  -

وهلذا هناك تغريات مستمرة  ،واخلربات والذكاء ولكنهم يتميزون عنهم بالنظرة احلديثة والفهم والتصور واخليال املسبق

 كم)، أو الرتكيب النوعي للكفاءات وهذا نظرًاال(سواء من ناحية العدد ؛ع املستوياتقوى العاملة على مجياليف سوق 

 . 1للتغيري املستمر يف هيكل ونظم التعليم والتنمية والتدريب

تنمو الوظائف اليت تتطلب قاعدة عريضة من املهارات والقدرات مثل مصممي الربامج الذين ترتكز أعماهلم يف  -

د حبوث العمليات ووضع الربامج الرياضية وأعمال احلاسب اآليل، وهذا من شأنه أن يؤدي إىل اخنفاض نسبة الي

  .الصناعيةالعاملة التنفيذية خاصة يف الدول 

أو  ،أو منتجات جديدة ،تغيريات كبرية يف جمال التخطيط ووضع اإلسرتاتيجيات واألهداف نتيجة إضافة أنشطة -

  تغيري األسواق اليت ختدمها املنظمات.

ومن مث التأثري على أنشطة  ،بيانات أسرع وأكثر وفرة ودقة للمديرين يف املستويات التنظيمية املختلفة إتاحة -

  .2وأمناط القيادة واجتاهات العاملني اإلدارةوممارسات 

وخفض وقت التصنيع والتخطيط  ،يف األجهزة واملعدات ويف طرق األداء اإلنتاجي االستثماراتزيادة حجم  -

ال وطرق وأساليب طية األعمامات، كما يؤثر على منلرتاجع املستمر يف استخدام اخلملستلزمات اإلنتاج بسبب ا

يؤثر على طبيعة مما  ،وأساليب تغيري األداء ،الصيانة، ويتطلب ذلك إعادة تصميم نظم الرقابة ومعدالت األداء

  .، ومواقف وسلوك العاملنيونظم العمل ،أعمال األفراد واجلماعات وخطوط السلطة

  اجلودة ملواجهة املنافسة املتزايدة.ع مستوى ورف ،قليدية وتشكيل خصائص املنتجاتليب البيع التااحنسار أس -

                                                
1 Raynal, Serge : le Management par  Projets « Approche Stratégique du Management », 3eme  édition , éditions  
d’Organisation, Paris , 2003, P39. 

   .45 -43، ص: مرجع سابقفؤاد القاضي  2
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نتيجة ملا تقدم تزداد احلاجة إلدارة التغيري لربط أنشطة املنظمة املختلفة وأساليب وطرق عملها ومواقفها وقيمها 

  ا.يف معهلبات التغريات التكنولوجية والتكمبتط

  رابًعا: البيئة الثقافية:

ورؤساء وعمالء وموردين، فثقافة احمليط ال تؤثر على سلوك  حيث تؤثر على قيم واجتاهات األفراد كمرؤوسني    

ونظم االتصاالت  ،تنعكس هذه الثقافة يف اهليكل القائم ومنط اإلدارة السائدلعاملني وأسلو�م يف التعامل، فا

م خلصوص يف حجالقرارات، كما تؤثر يف اجتاهات العمالء وباواملعلومات، وطرق األفراد يف حل املشكالت واختاذ 

  .1وأساليب التعامل مع العمالء ،واملزيج التسويقي ،جالطلب وتصميم املنت

  خامسا: البيئة السياسية:

  :يف املنظمات نذكر على سبيل املثالسياسية املؤثرة يف إحداث التغري من أهم الظواهر والتغريات      

أثار على له  ،مفروض نتيجة تغريات عامليةأو وجود تغيري سياسي ، احلكومة املالية والنقدية التغريات يف السياسة-

أو املصدرة لسلع منافسة للمنتجات  ،االتفاقيات االقتصادية خاصة إذا كانت مع الدول اليت متثل أسواقا مستهدفة

  احمللية.

  .عمل، قانون ضمان اجتماعي...) قانون( 2قوانني وتشريعات حكومية جديدة إصدار -

العملي غالبا ما يكون هناك عدم انفصال بني القوى الداخلية واخلارجية للتغيري، وأن  وجتدر اإلشارة أنه يف الواقع    

ستطيع لن ت ،ون استثناء يف موقف صعب جًداهذه القوى، وقوى أخرى سوف تضع كافة املنظمات بشكل عام وبد

أمام هذه التحديات  للوقوف ،إال عن طريق وضع اسرتاتيجيات واضحة للتغيري والتطويراالستقرار والصمود أمامه 

بل وأدت إىل فشل الكثري منها، وأن تتبىن  ،حركتها وفعاليتها طر التقليدية اليت قيدتوالعمل على اخلروج عن األ

ع عملية ، وتشجاإلجيايب مع املتغريات واحملددات البيئية احمللية والوطنية والعاملية يقوم على التفاعلأسلوب تفكري جديد 

  .3داخلهاب االبتكار والتطوير

   :التنظيمي : خطوات التغييرالمطلب الثالث

 ،شجع الباحثني والدارسني على دراسة هذه الظاهرةيإن الدور الذي يلعبه التغيري التنظيمي يف حتسني األداء،     

ولذا قدمت حماوالت كثرية لتوضيح الكيفية اليت يتم �ا أحداث التغيري ومراحل وبذل اجلهود لالستفادة منها، 

منوذج واحد للتغيري، ألن ما حيقق النجاح أ، غري أن هناك مشكالت تتعلق بكيفية اعتماد خطوات عملية التغيريو 

  .4منوذج الشامل الذي ميكن اعتماده يف املنظمات األخرىذلك األهو ملنظمة ما يف إطار التغيري، ليس بالضرورة 

                                                
  . 04ص، 2002، ماي 22 - 21 اجلزائر، أيام : التحوالت وثقافة املؤسسة، امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة، جامعة االبليدة،علي عبد اهللا 1

2  Robbins, Stephen: Organization Theory, the Structure and Design of Organization, Englewood cliffs, Prentice-
Hall , Inc, N.J, 1983, p269. 

 .70ص، 1999عمان، األردن ، ديسمرب، 79العدد ،جملة اإلداري ،الطيب حسن أبشر: األداة العربية وحتديات القرن القادم 3
 .69حممد الصرييف: إدارة التغيري، مرجع سابق، ص  4
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ليت حتتوي على املتغريات أو العوامل ذات الصلة ولتوضيح هذه املراحل سوف نستعرض جمموعة من النماذج ا    

  .مبراحل عملية التغيري

منوذج ميدان أيسمى ب 1951منوذًجا إلحداث التغيري عام أ"   Lewin"وين لقد طور ل :ويننموذج كيرت لأ -1

  :يتاآل وهو موضح يف الشكل (ويسمى أيضا حتليل جمال القوى) "Force Field model" العمل

  . " ميدان العمل" للتغيري يف املنظمة  Lewinمنوذج أ: )16شكل رقم (             

  

  

  

  

  

  

: إدارة أنشطة االبتكار والتغيري، دليل انتقادي للمنظمات، ترمجة حممود حسن حسين، دار املريخ نيجل كنج، نيل أندرسونالمصدر: 

  . 259، اململكة العربية السعودية، دون ذكر سنة النشر، ص

  املنظمة بأ�ا عبارة عن نظام يف حالة ثبات أو توازن من خالل قوى دافعة  Lewinف السابق يص من الشكل    

  البيئية وحقوق العمال...) وقوى مقاومة  االهتماماتضغوط تنافسية، انتشار تقنية جديدة، االبتكار واإلبداع، (

موعة من القوى ميكن أن تلغي األخرى اتفاقات النقابات، ثقافة املنظمة واملناخ السائد...) وهكذا فإن كل جم(

  وبالتايل يظل النظام يف حالة توازن.

  تغيري يف املنظمة ميكن اعتبارها حترًكا مؤثرًا يف الوضع التوازين اجتاه وضع مرغوب فيه .الأن أي عملية  Lewinيؤكد  -

  :عملية ذات مراحل ثالث لتنفيذ التغيري جمسدة يف شكل اآليت Lewinيقرتح و  -

  .وين" ملراحل التغيري التنظيميلمنوذج " أ): 17(شكل            

  المرحلة الثالثة     المرحلة الثانية     المرحلة األولى

  إعادة التجميد   التغييـر   إذابة الجليد

  إجياد الشعور باحلاجة للتغيري 

   تقليص مقاومة التغيري -

  تغيري األفراد  -

  األعمال تغيري –

  مي البناء التنظي -

  تغيري التقنيات  -

  تعزيز النتائج  -

  تقييم النتائج. –

   تعديالت بناءةإجراء -

  .229، ص2002 ، عمان،2، طلتنمية اإلدارية، دار وائل للنشرا اللوزي: موسىالمصدر:                                 

  وين هي: حل التغيري حسب لاق مر على ضوء الشكل الساب    

 توازن النظام

 القوى الدافعة

 التوازن المطلوب القوى المقاومة

 توازن الحاليال
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متثل هذه املرحلة حماولة إثارة أذهان أفراد ومجاعات العمل يف املنظمة من  :Unfreezingابة الجليد أوال: مرحلة إذ

ص من االجتاهات والقيم واملمارسات والسلوكيات حلاجة للتغيري، والعمل على التخلعاملني وأقسام ومديرين بضرورة ا

األشخاص بضرورة استبدال األمناط السلوكية مث العمل على تقوية الشعور لدى هؤالء ، داخل التنظيم احلالية

البيئة ضغوط و  مما يسهل ويساعد على إذابة اجلليد واختفاء السلوك احلايلاالجتاهات القدمية بأخرى جديدة، و 

  األداء واإلنتاجية واخنفاض األرباح.الداخلية واخلارجية مثل تدين 

كبريًا يف جناح عملية التغيري، وأنه كثريًا   دورا هامة جًدا وتلعبأن هذه املرحلة  نيوالباحثويعترب الكثري من الكتاب     

  ما تفشل حماولة وجهود التغيري نتيجة إمهال أو إغفال هذه املرحلة وعدم إعطائها االهتمام املناسب.

و وتعلم معارف أ ،أن اهلدف من هذه املرحلة إجياد االستعداد والدافعية لدى الفرد للتغيري Fulmerويعتقد     

  .1وتستبعد املعارف واملهارات واالجتاهات السابقة هارات أو اجتاهات جديدة تلغيم

وطيدة مع العاملني من أجل زيادة دة القائمني على التغيري إنشاء عالقات قاالعلى وجتدر اإلشارة هنا أنه ينبغي     

  الشعور باحلاجة إىل التغيري والتقليل من معوقاته. 

حبيث يسلك  ،جديدةأساليب ومهارات ومعارف يف هذه املرحلة يتعلم الفرد  :Changingثانيا: مرحلة التغيير 

يف الواجبات أو املهام ه يتم يف هذه املرحلة تغيري وتعديل فعلي نّ إيؤدي عمله بطريقة جديدة، أي ، أو سلوكا جديًدا

معلومات رة العمل على توفري دارة ضرو اإلأو التقنيات أو اهليكل التنظيمي، األمر الذي يتطلب من  أو األداء

لوين" إىل أن ويشري" امهة يف تطوير مهارا�م وسلوكهم،رف جديدة وأساليب عمل جديدة لألفراد العاملني للمساومع

   هذه املرحلة تتضمن: 

   ."Change agent "ط العاملني باجلهات املبادرة للتغيري واستحداث ما يسمى بوسيط التغيري اارتب -

بروز مقاومة لتغيري ألن ذلك يؤدي إىل  ،يف هذه املرحلة وتغيري األمور واألشياء بسرعة غري معقولة عدم اإلسراع -

  .2إذابة اجلليد بشكل سليمضرورة ، أي الوضع احلايل

كما بدأت مراحل التغيري بضرورة إذابة املوقف احلايل للمنظمة مث  :Refreezingثالثا: مرحلة إعادة التجميد 

جتميد ما مت  رغوبةإىل النتائج والسلوكيات امل يكون من الالزم بعد التوصل ات املطلوبة،خال التغيري إىل إداالنتقال 

  التوصل إليه.

تلقينه يتم التأكد من أن ما مت كما  الذي مت التوصل إليه،هذه املرحلة �تم بصيانة ومحاية التغيري  نّ إميكن القول     

�دف هذه  كما ،ديدة يف مرحلة التغيري يتم دجمه يف املمارسات الفعليةللعاملني من مهارات وأفكار واجتاهات ج

عن طريق مساعدة األفراد على دمج االجتاهات واألفكار وأمناط السلوك اليت أيضا إىل تثبيت التغيري واستقراره املرحلة 

                                                
:      نقــًال عن 347ص، 2006، عمان، األردن، 3ط، العمل، دار ومكتبة حامد للنشر والتوزيع تحرمي حسني: تصميم املنظمة، اهليكل التنظيمي وإجراءا 1

.Robert.M.: the New Management , 3rd edition, Mac millan  Publishing Company, N.Y , 1983 , p34 Fulmer,  
  .347، صمرجع سابقحرمي حسني:  2
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فراد إلظهار ممارسا�م مت تعلمها يف أساليب وطرق عملهم املعتادة، وعلى اإلدارة أن تعطي الفرصة الكاملة لأل

  هذا السلوك برغبة ورضا تام.يف السلوكية اجلديدة، وضرورة العمل على تعزيز السلوكيات اإلجيابية حىت يستمر األفراد 

  :"Edgar Huse" هوس ادجارنموذج: أ -2

األصلي  على النموذج ة، وهو مبينمنوذجا يتكون من سبع مراحل لتطوير املنظمأ 1980هوس عام  قدم ادجار    

  يف الشكل املوايل: منوذج جمسدهذا األ   . Lewinالذي قدمه 

  .لتغيري املخطط يف املنظمةل Huseمنوذج أ: )18شكل رقم (                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 262ص ع سابق،مرج: نيجل كنج، نيل أندرسون: المصدر                                                

  :ةاآلتي ةاملراحل السبعمنوذج "هوس" من أيتكون   شكل أعالهالء على ضو     

يتعرف قادة املنظمة على التغيري ملناقشة حاجة املنظمة للتغيري، ف يطستقي قيادة املنظمة وو ليَ أوال: االستكشاف: 

  رها املشاكل اليت حتتاج إىل تغيري.هذا األخري يستنبط البيانات من األعراض اليت تظه ،هذا الوسيط مهارات

 ةذي المراحل السبع Huseنموذج أ -
1980  

( وسیط التغییر  Scoutingاالستكشاف  -
بشكل  والعمیل یقومان بعملیة االستكشاف

  مشترك ).

  ( وضع العقد التبادلي  Entryالدخول  -
  والتوقعات المتبادلة ).

   

( التعرف على  Diagnasisالتشخیص   -
  أھداف محددة للتحسین ).

   

( التعرف على  Planningالتخطیط    -
  العمل المطلوب والخطوات الممكنة 

  لمواجھة مقاومة التغییر  .
   

تنفیذ خطوات   Actionخطة العمل  -
  العمل التي تم تحدیدھا .

   

 Stabilization andالتثبیت والتقییم -
Evaluation  التقییم لتحدید مدى نجاح )

  ). ئھالتغییر والحاجة إلى مزید من العمل أو إنھا

   

نظام أو (ترك ال Terminationإنھاء العمل  -
  ..وقف أحد المشروعات والبدء بمشروع أخر

   

ذي  Lewinنموذج  أ -
  1951 ةالمراحل الثالث

 عدم التجمید 

 إعادة التجمید 

  )خطة العمل(التغییر

)1( 

)2( 
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  .شروع يف عملية التغيريلليط التغيري سو  قيادة املنظمة و بني قإبرام عقد االتفا الدخول: ثانيا:

بعملية تشخيص للمشاكل  الذايت ة اليت لديه وتعليمهيفمستنًدا على اخلل يريط التغيوسيقوم  ثالثا: التشخيص:

  جية التدخل املخطط.القائمة، وحيدد إسرتاتي ةالتنظيمي

وكذلك  وكيفية العمل،ألساليب التدخل  اصيلط التغيري من تفيتوافق املنظمة على ما قدمه وسرابعا: التخطيط: 

  كما يذكر املصادر املرتقبة للمقاومة وأسبا�ا. ،اجلدول الزمين املتوقع لعملية التغيري

  .ديدهاحتمت يبدأ يف تنفيذ خطوات العمل اليت خامسا: خطة العمل: 

عند هذه  ،"Lewin"هي نفسها إعادة التجميد عند  "Huse"إن خطوة التثبيت عند  سادسا: التثبيت والتقييم:

شكل يومي داخل ستخدم با يُ مراحل العمل تصبح روتينً اخلطوة جند أن املمارسات املطبقة حديثا والنظم، وترميم 

  كن أن تقاس النتائج بشكل كمي.بيت، يتم تقييم عملية التغيري، وميُ املنظمة، وبعد التث

  يقوم وسيط التغيري عن قصد باالنتقال إىل عمل آخر ( مشروع أو منظمة أخرى).  إنهاء العمل: سابع:

   :"Ivancevich"نموذج أ-3

خطوات مرتابطة بتسلسل منطقي كما لتغيري عملية منظمة تتكون من عدت وزمالؤه أن إدارة ا Ivancevichيعترب -

  شكل املوايل: الهو موضح يف 

  .Ivancevichمنوذج أمراحل عملية التغيري حسب  ):19شكل رقم (             

  

  

  

  

  

  

  :نقال عن 349ص مرجع سابق، :حسنيحرمي : المصدر
Ivancevich, J.M., et al: Management, Principles and Functions, 4th edition , Hoome wood , I11, IRWIN,1989 , p556. 

        

  راحل اآلتية:من امل Ivancevich منوذج أالسابق يتكون من خالل الشكل     

  .وهي قوى داخلية وأخرى خارجية كما سبق ذكرهأوال: قوى التغيير: 

إلدارة أن تعرف حاجا�ا للتغيري من خالل التقارير واإلحصاءات تستطيع ا االعتراف بالحاجة للتغيير: ثانيا:

وامليزانيات، واخنفاض األرباح، واخنفاض  ،البيانات املاليةاملصادر املختلفة، فمن خالل واملعلومات اليت تصلها من 

  معدالت األداء، هبوط املبيعات، تدين معنويات العاملني وغريها، تستطيع اإلدارة أن تعرف قوة وكثافة قوى التغيري.

تطویر استراتیجیات  قوى التغییر  
 بدیلة للتغیر

االعتراف  تشخیص المشكلة  
 جة للتغییرابالح

التعریف بالظروف 
 المقیدة / المحددة

اختیار اإلستراتیجیة  
 المناسبة

التغلب على 
 مقاومة  التغییر

تنفیذ ومراقبة 
 التغییر
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تبين أي إجراء، و�دف مرحلة التشخيص يهدف إىل تعريف املشكلة وحتديدها قبل ثالثا: تشخيص المشكلة: 

  .التشخيص إىل حتديد أهداف التغيري

  فبعد تشخيص املشكلة جيب على اإلدارة حتديد األهداف للمساعدة على توجيه مسار التغيري وتقييم نتائجه. 

التغيري  تقوم اإلدارة أو وسيط التغيري بتقرير أي إسرتاتيجياتالتغيير:  )أساليب(رابعا: تطوير بدائل واستراتيجيات

وهذه اإلسرتاتيجيات ميكن أن تشمل: البناء التنظيمي مثل تصميم  ،األكثر احتماًال أن حتقق النتائج املرجوة

  الوظائف وعالقات السلطة.

  تغيري األفراد وتشمل هذه اإلسرتاتيجية اجلهود املوجهة لتغيري دافعية العاملني ومعارفهم ومهارا�م واجتاها�م. -

  : وتتضمن هذه اإلسرتاتيجية استخدام فنون وأساليب ومعدات جديدة.التغري التقين -

أسلوب) التغيري على تشخيص املشكلة يتوقف اختيار إسرتاتيجية(: )الظروف المقيدة(خامسا: تقرير المحددات 

   ولكنه يتأثر كذلك ببعض املتغريات والظروف اآلنية السائدة يف املنظمة منها: 

 اأمرً املقرتح ري يسها للتغة يعترب دعم اإلدارة العليا وحتمفمن ناحيظيم الرمسي وثقافة املنظمة، القيادة والتن كل من  مناخ

دخل يف ذلك سياسات يم الرمسي مع التغيري املقرتح، وي، ومن ناحية أخرى جيب أن يتوافق التنظهلنجاح اضروريً 

  كن إغفال دور القيم واملعايري والقواعد السلوكيةال ميهنا و  الرقابة.نظام ، و وفلسفة اإلدارة العليا، وتصميم املنظمة

  .1( ثقافة املنظمة) 

ويتوجب عليها معرفة مسببات  ،اإلدارة أن تدرك بأن مقاومة التغيري أمر طبيعيعلى  سادسا: مقاومة التغيير:

  املقاومة ومعاجلتها.

  سابعا: تنفيذ التغيير ومتابعته: 

  تنفيذ التغيري يتوقف على بعدين مها:

م إحداث التغيري ويتوقف هذا على عوامل كثرية منها: دورة عمل املنظمة واألعمال ويعين معرفة مىت يتلتوقيت: ا -

جيب أن ال ينافس ويعارض العمليات اليومية، وقد يكون من األسهل  ؛األولية اليت سبقت التغيري، فأي تغيري رئيس

  تمًيا وحيويًا لبقاء املنظمة فال مناص من التنفيذ الفوري.ومع ذلك إذا كان التغيري ح ،يف فرتة ركود العمل تنفيذه

تم تنفيذ التغيري يف يبسيط...). فقد  ، جزئي،جذريعد على إسرتاتيجية التغيري ونوعه(ويتوقف هذا الب النطاق: -

أما ، توى إىل آخر، ومن إدارة إىل أخرىمجيع أحناء املنظمة، ويتم تكريسه بسرعة، أو تنفيذه على مراحل، ومن مس

  .متابعة التغيري فتهدف إىل توفري معلومات عن التغذية العكسية

  ا يلي:ة السابقة ملراحل عملية التغيري مبناًءا على النماذج الثالثنستنتج     

  احلاجة للتغيري والتشخيص من أصعب املراحل يف عملية التغيري بسبب: تعترب مرحليت حتديد 

                                                
 .74حممد الصرييف: إدارة التغيري، مرجع سابق، ص 1
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ب جرأة ومبادرة من اإلدارة العليا نظرًا لصعوبة تغيري املوقف احلايل وباألخص مرحلة حتديد احلاجة للتغيري تتطل -

  .سلوك العاملني

فقد تكون املشكلة املراد تشخيصها إلحداث التغيري غري ظاهرة وواضحة للجميع، لذا فإن  أما مرحلة التشخيص: -

حالة العكس ال ميكن يف هذه احلالة ويف  ٌر ضروريٌ التغيري أمقيادة  من طرف واالجتهادعنصر اخلربة وحسن التقدير 

  .ري املنشودة يف ظل التشخيص السيئالوصول إىل أهداف التغي

مستشار) التغيري املناسب يؤدي إىل سوء التشخيص الذي ميكن أن ينتج عنه مثًال نصائح اختيار وسيط( سوءُ  -

ضروري توافر قدرات ومهارات لدى وسيط من الهلذا  اسرتاتيجيات غري مناسبة للتغيري. خاطئة، اختيار مسار أو

  التغيري الذي توكل له عملية إحداث التغيري.

منوذج أاملرحلة األخرية حسب التغيري املتوصل إليه (ظمات جتد صعوبة يف مرحلة إعادة جتميد هناك الكثري من املن -

Lewin ( .خاصة اليت تعمل يف بيئة نشاط سريع التطور  

يري بنجاح بنسبة كبرية ملشاركة العاملني وكسب والئهم وهذا يتطلب منط قيادي مالئم حتتاج عملية تنفيذ التغ -

  إلحداث التغيري.

الفصل السابق) الختيار هذا النمط  ون (سبق ذكرها يفعانة بالشبكة اإلدارية لبالك وموتاالست ميكن اوهن    

  القيادي.

  :1لناجح يتم عرب مثانية مراحل هي": يرى كوتر أن التغيري التنظيمي اKotter"نموذج كوترأ-4

  رؤية التغيري. إيصال- تطوير رؤية وإسرتاتيجية للتغيري.- حتالف موجه للتغيري. إجياد -شعور باحلاجة للتغيري.  إجياد-

مع املزيد من جهود احملافظة على املكاسب احملققة  -حتقيق مكاسب للتغيري على املدى القصري.-التمكني. -

  .ت وترسيخ السلوكيات اجلديدة يف ثقافة املنظمةتثبي -  .التغيري

                      أن نوجز مراحل عملية التغيري يف النماذج السابقة يف الشكل اآليت: ناميكن سبق على ما بناءً  

  : مراحل عملية التغيري.)20كل (ش                            

  

  

  

  

  . إعداد الباحثمن المصدر:                                                                                        

  

  

                                                
  .77-76ص حممد الصرييف: إدارة التغيري، مرجع سابق، ص 1

تدخل وسیط التغییر في حالة الحاجة  
 إلیھ

دراسة الحاجة    
 للتغییر

تنفیذ عملیة  المتابعة والتقییم
 التغییر

تشخیص 
 الوضع الحالي

1 2 3 4 
 التغذیــة العكسیــة 

5 
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  التغيير التنظيمي: )مداخل (المطلب الرابع: مجاالت

إن جماالت التغيري حظيت بكثري من الدراسات واألحباث من قبل املهتمني مبجال التغيري التنظيمي وذلك     

ة إىل أربع ت التغيري اليت يستخدمها املديرون" والذي حدد جماال  Leavitt" انب�ذا اجل اهتمألمهيتها، ومن أشهر من 

  .1مدخل األفراد ،املدخل الوظيفي،  املدخل اهليكلي، املدخل التكنولوجي :مداخل

  :سالة وأهداف وإسرتاتيجية املنظمةويهتم بر  :المدخل الوظيفي-1

وجمال أو جماالت نشاطها وأنواع منتجا�ا  ،الرئيسي للمؤسسة الغرض تتناول الرسالةأوًال: تغيير رسالة المؤسسة: 

بإضافة نشاط وهذا  ،اليت �يئ فرًصا ميكن استغالهلا تغيري هذه الرسالة ملواكبة التغيريات وميكنوالسوق اليت ختدمها، 

يه تغيريات تابعة يف رتتب عل الرسالة تكما أن تغيري  .إلغاء أو حتجيم نشاط أو أكثر يتعني معها أو فرض قيودٍ ، جديد

   . 2تتبع لتحقيق األهداف ااألهداف املتفرعة عن الرسالة واملرتمجة هلا، ومن مث يف اإلسرتاتيجيات باعتبارها خططً 

تقوم بعض املؤسسات بإجراء تعديالت يف أهدافها ويف اإلسرتاتيجيات ثانيا: تغيير األهداف واإلستراتيجيات: 

جانب من جوانب  جابة لتغريات البيئة احمليطة، وقد حيدث هذا التغيري يفاملطبقة لتحقيق تلك األهداف است

مثل: التمايز أو الرتكيز و تغيري أهدافها العامة للمنافسة(بتغيري أهدافها اإلسرتاتيجية أاإلسرتاتيجية، فقد تقوم املنظمة 

ظمة أما إن كانت املننكماش، و االإىل  توسعالأو التمركز، أو القيادة يف التكاليف)، أو حىت تغيري اسرتاتيجيا�ا من 

وذلك من خالل ضم أو بيع  غري من توليفه هذه الوحداتاألعمال، فإنه ميكن أن تمكونة من توليفة من وحدات 

  .3الدوليةإىل األسواق  دخول مع منظمة أخرى يف شراكة أو تتجهبعض الوحدات، وهذا مثل أن تقرر املنظمة ال

قدرات وإمكانيات لك كونه ميد على مستوى املنظمات  املوارد البشرية أهم مور  تعترب :)(اإلنساني دخل األفرادم -2

مصدر املعلومات واألفكار املبدعة اليت حتتاج إليها مجيع املنظمات يف جماالت إسرتاتيجية أو  فكرية هائلة، وهو

  يف إجناح التغيري.  املنظمات على املدخل اإلنساين إدارةتطوير أو تنافسية، هلذا تركز أو إنتاجية 

  فرد:ال ية إحداث التغيير على مستوىأهم -أ

يهدف هذا ا�ال من التغيري إىل تغيري سلوكيات وتصرفات األفراد والرتكيز على ما ميلكون من طموحات وقدرات     

  اليت تطمح إىل حتقيقها مؤسسا�م.ومواهب وتوظيفها يف مجيع جماالت األعمال 

  به. ونأمهية ما يقوم م وقدرا�م وحتفيزهم على إدراكاد يعين تطوير مهارا�وتغيري سلوكيات األفر 

طلوبة حتصيل النتائج املو  ساعدان الفرد على النجاح يف عملهيشمل ميزتني أساسيتني ت والتغيري على املستوى الفردي

  : 4مهاو منه 

أن يكتسبها واليت  ه أكتسبها الفرد أو مبقدور اليت ؛تتكون املقدرة من املعارف واملهارات واخلربات وغريهاالمقدرة:  -

  على التنمية والتطوير الوظيفي، وتتكون املقدرة باختصار من جمموعة من اإلمكانيات اجلسدية والعقلية هتساعد
                                                

 .366ص، 2007 القاهرة،، 6حممد احملمدي املاضي: إدارة السلوك اإلنساين يف املنظمات، بدون ذكر دار النشر، ط 1
 .480 - 472 ص، 2000، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصرمي، رؤية معاصرةد مصطفى: إدارة السلوك التنظيأمحد سي 2
 .318ص، 2002، مصر حممد فريد الصحن وآخرون: مبادئ اإلدارة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 3
  343ص ،حسن إبراهيم بلوط: مرجع سابق 4
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وأن تتناسب ومتطلبات النشاط  ،الفرد اليت جيب أن تتوفر لدىأفكار، معلومات، مواهب، إبداعات) واألخالقية ( 

  اليت كلف �ا. أو الوظيفة

هو جمموعة من القوى أو ويعين االستعداد الذي يبديه الفرد للقيام بعمله وتأديته على أفضل ما يرام، الحافز:  - ب

  على سلوكياته وتصرفاته.حتما  ةالنابعة من داخل أو خارج الفرد واملؤثر 

   مداخل:  ةوجتدر اإلشارة أن تطوير املهارات واألداء يتم وفقا لثالث    

أي االستغناء عن العاملني احلاليني واستبداهلم بأفراد أكثر كفاءة وإنتاجية، إال أن هذا اإلحالل يبقى  اإلحالل: -

  .دائما صعب التطبيق

  مبعىن وضع شروط ومعايري جديدة الختيار العاملني اجلدد. التحديث التدرجيي للعاملني: -

  .1جديدة يف العملمهارات  حتسني أدائهم وإكسا�م املوجودين �دفتدريب العاملني  تدريب العاملني: -

باتجاهات إضافة إىل ما سبق فإن التغيري على مستوى األفراد ال ميس فقط السلوك بل يتعدى إىل ما يعرف     

  املقصود باالجتاهات ؟ وكيف يتم تغيري اجتاهات األفراد؟مف .الفرد

أو  ،اجتاه شيء معني قد يكون موقفً اابة بطريقة معينة ميل لالستجبأ�ا " : Attitudesتعرف االجتاهات "  -

 نّ إحيث والقيم، ت اباملعتقداالجتاهات نتائج األفكار واملشاعر، مبعىن أ�ا ترتبط ، وتعد ، أو فئة من الناسشخًصا

   .2معنيه سلوك االجتاه الذي ينتج عن اندولّ م مًعا ياالعتقاد والقي

ستقرار النسيب، ففي ظل الظروف الطبيعية إذا كان املرؤوس ال حيب رئيسه وينطوي تعريف االجتاهات على اال    

قوة ولكن بعض االجتاهات تكون أقل  ،كل االجتاهات هلا نفس القوةأن  وهذا ال يعين  ،حيبه غًدا أالاليوم فمن املرجح 

يجة ملوقف معني تعرض له معه، من غريها. ومن مث تكون قابلة للتغيري، فإذا كان اجتاه املرؤوس سلبًيا اجتاه رئيسه نت

 :أخرى جيدة، وهكذا ميكن القولمع رئيسه يف مواقف فإنه من احملتمل أن يتغري هذا االجتاه إذا ما زادت قوة عالقته 

  .، أو مجاعةأو فرد ،ن االجتاهات تؤثر على سلوك الفرد اجتاه شيء معنيإ

    .ث بصورة طيبة عنهفلن نسمعه يتحد املرؤوس ال حيب رئيسه كان  : إذافمثال    

جتاه اجلوانب املختلفة للعمل أو للوظيفة أو افهي تلك املشاعر واملعتقدات وامليول السلوكية أما اجتاهات العمل "  -

املرتبطة بالعمل مثل الرضا عن العمل ترتبط بعديد فاالجتاهات  ،املكان الذي نعمل فيه، أو األفراد الذين نتعامل معهم

   .3، ترك العمل"أداء العاملني، الغياب عن العمل للسلوك التنظيمي مثلمن اجلوانب اهلامة 

تتم معظم حماوالت تغيري االجتاه من خالل تدخل اإلدارة أو استخدام شخص يعمل كحلقة وصل بني اإلدارة  -

يت تدعم االجتاه تغيري، أو تعديل، أو تطويع معتقدا�م أو قيمهم الالبإقناع األفراد  أسلوب باستخدامواألفراد، وهذا 

   املرغوب.

                                                
 . 131 -130 ص ص، 2000 علي شريف: اإلدارة املعاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 1
 .77 -76 ص ص، 2001 ،، القاهرةنشرعايدة خطاب، حممود السيد وآخرون: العلوم السلوكية، دار قباء للطباعة وال 2
 .161 -160 راوية حسن: مرجع سابق، ص ص 3
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أو قد تنمي  ،العمالة ديرين بتغيري اجتاها�م ناحية تنوعاملحتاول من خالله إقناع  افمثال: قد تعقد اإلدارة اجتماعً     

  برنامج تدرييب لتغيري اجتاه األفراد ناحية األمن الصناعي.

  في ( العاطفة) .ويتميز اإلقناع املصمم للرتكيز على قيم األفراد بتوجهه العاط -

  فيما يتميز اإلقناع املصمم للرتكيز على املعتقدات بتوجهه الرشيد ( العقلي) . -

عملية تغيري اجتاهات األفراد بعدة خصائص منها: اخلربة، عدم التحيز، مدى بكما جيب أن يتميز الفرد املوكل   -

  قبول اآلخرين له.

  :يير على مستوى األفرادالوسائل واألدوات المستخدمة إلحداث التغ -ثانيا

  يوضح أهم هذه األدوات واألساليب واهلدف منها. اجلدول التايل 

  .): أساليب إحداث التغيري يف ا�ال اإلنساين12جدول رقم (           

  هدفــــــــه  الفردأداة(أسلوب)تغيير  

ومن مث  ،واجتاها�م ،مهم ودوافعهميهدف هذا األسلوب إىل مساعدة األفراد على فهم حقيقة قي  تدريب الحساسية -

العمل على تنمية مهارا�م وتوجيه النقد البناء لبعض األمناط السلوكية غري مرغوب فيها، ويرتاوح عدد 

فرًدا يرتك هلم عملية إدارة النقاش لتفهم مشاعر اآلخرين واجتاها�م �دف تعديل  16 -8املشاركني من 

لوب أحد أدوات التطوير الفعالة يف تنمية العالقات اإلنسانية بني هذا األساألمناط السلوكية، ويعترب 

  أعضاء ا�موعة داخل املنظمة.

نظام أنماط القيادة 

  ليكرت

  : ةالقيادة إىل أربعأمناط  ( املدرسة السلوكية) قسم ليكرتاألول من هذا البحث كما رأينا يف فصل 

لتسلطي املستغل وكما هو معلوم يف النمط األخري اخلري، الدميقراطي، املشارك، األوتوقراطي النمط ا

تكون الثقة بني القائد ومرؤوسيه معدومة وال يوجد تفويض، وتقوم العالقة املتبادلة على اخلوف ومن 

لتجنب استخدام األساليب الرامية إىل التخلف والبعد  (ليكرت)هنا على اإلدارة حماولة فهم هذا النظام

   النمط الذي يسمح بقدر كبري من املشاركة يف عملية اختاذ القرار.عن املشاركة، بل جيب تبين 

يعمل هذا األسلوب على تنمية وتغيري ثقافة وقيم األعضاء املشاركني عن طريق تعريضهم خلربات عملية   بناء الفريق     

هم على سلوكهم وتعاملهم أثناء العمل، ومن هذا األسلوب يالحظ أن أ إجياباونظرية بشكل ينعكس 

مما يعمل على تعزيز االجتاهات السلوكية  ،حافز للفرد يف جمال عمله هو انتماؤه إىل مجاعة عمل

  اإلجيابية.

يعتمد هذا األسلوب على تطبيق املنهجية العلمية باستخدام البيانات وذلك �دف التعليم والتطوير   البحث الموجه 

 املتغريات التنظيمية وحماولة إعطاء تفسريات والتغيري، فهذا األسلوب يعتمد على دراسة العالقة بني

   طبيعة هذه العالقات بشكل يساعد اإلدارة على إجياد احللول املناسبة. علمية حول 

حيث يركز هذا األسلوب على متغريين مها  ،ب زيادة كفاءة األفراد واملنظماتاهلدف من هذا األسلو   الشبكة اإلدارية

على القائد واملنظمة  ؛سلوكية ااألسلوب أمناطً  يمي، ويقدم هذااجلانب اإلنساين واجلانب التنظ

   .�ا لتجنب املشكالت اإلداريةاالستعانة 

  .8-5، مرجع سابق، صجي واالس ي، ماركعلى: أندرودي سيزوالق من إعداد الباحث بناءً : المصدر                            
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جهة قسيم وجتميع الوظائف من تتنشأ نتيجة لتنظيمية اليت هناك العديد من األشكال ال المدخل الهيكلي:-3

وينعكس الشكل التنظيمي يف تصميم هندسي تنتج عنه ونتيجة للسلطات ودرجة تفويضها من جهة أخرى، 

  املخططات التنظيمية املختلفة وتسمى أيضا هياكل تنظيمية.

لوك مجيع أفراد التنظيم دون اعتبار ملواقعهم سار العام الذي مبقتضاه يتم رسم ميثل اإلطي واهليكل التنظيم    

  التنظيمية.

وتعترب عملية تصميم اهليكل التنظيمي عملية معقدة الرتباطه بالعديد من العوامل املتغرية واليت جتعله معرضا للتغري     

  والتطوير ومن هذه العوامل:

البيئة ، املستخدمة نوع التكنولوجيا، لمنظمةاالنتشار اجلغرايف ل ظمة،أهداف املن ،نظمة ومركزها املايلحجم امل-

التنسيق،  التخصيص، ،ية( كتقسيم العملويصاحب اهليكل التنظيمي العديد من املفاهيم التنظيم ،اخلارجية للمنظمة

ات السلطة، القيادة، املسؤولية) ومن مث فإن أي تغيري يف أحد أو بعض هذه املكون ،املركزية والالمركزية، الوظيفة، املركز

  ."يدخل يف جمال " التغيري اهليكلي أو البنائي

لجأ املنظمات إىل إحداث تغيري شامل يف بنائها التنظيمي كله ويطلق على هذه العملية اصطالح " إعادة وقد ت

   .1التنظيم"

  على النحو اآليت: البناء التنظيميوميكن لإلدارة إحداث التغريات التنظيمية يف     

من األساليب والطرق املختلفة منها إثراء العمل،  اواسعً  ايشمل تصميم الوظيفة نطاقً  :ائفإعادة تصميم الوظ -أ

عمل، وهناك عدة أشكال تكبري العمل، إعادة تنظيم واستقاللية مجاعات العمل، تدوير العمل، املشاركة يف ال

    لتصميم الوظائف كما هو مبني يف اجلدول املوايل:

  .): أشكال تصميم الوظائف13ل رقم (جدو                        

  تقييم أداء الفرد   محتوى الوظيفة         تصميم الوظيفةأساس 

أساس التخصص على 

  الدقيق

دة و مبجموعة من األنشطة احملدف الفرد تكلي

وغالبا ما تكون أنشطة  ،املتخصصة يف جمال معني

ل باملشاركة يف القرارات امتنفيذية وال يسمح للع

  ظيفته.املرتبطة بو 

  

يشعر العامل بامللل والرتابة نتيجة تكرار األنشطة 

غري  إنتاجهاحملدودة وشعوره بعدم أمهية عمله ألن 

  ملموس ويشعر بعدم منوه واكتساب خربات جديدة .

بعدم احلرية واالستقالل ويرتتب على ذلك  هشعور  -

دوران العمل وقلة الوالء  ارتفاعزيادة نسبة الغياب و 

  للمنظمة.

هو ما يعين تكبري العمل  وتتضمن الوظيفة أنشطة   وسع الوظيفيالت

ضم تنفيذية أكثر تنوعا، أي امتداد األنشطة أفقيا و 

  إدارية. أنشطة ذات طبيعة تنفيذية وليست

  

ال يلعب العامل دورًا ملموسا يف حتديد هذه األنشطة 

  وكيفية أدائها وجدولتها الزمنية ورقابة ذاته أثناء أدائها.

                                                
 .329على شريف: مرجع سابق، ص -  1
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  ء العملإثرا

السماح لشاغل الوظيفة باملشاركة يف  :يتضمن ذلك

واملرتبطة بوظيفته مثل اختاذ معظم القرارات اإلدارية 

حتديد األنشطة املطلوبة لتنفيذ مهام الوظيفة وكيفية 

تنفيذها وجدولتها الزمنية والرقابة عليها واختاذ القرارات 

  املرتبطة بتطويرها.

  

   

تشبع حاجات الفرد وتدار حبيث الوظائف تصمم 

  للمسؤولية والتحدي.

يم العمل يف املنظمة إىل مراكز تشغيل هنا يتم تقس  مجموعات العمل 

وكل مركز تشغيل يكون مسؤوال عنه جمموعة من 

العمال وكل جمموعة مسؤولة بشكل مجاعي عن إنتاج 

جزء معني من املنتج حيث حيددون كيفية إنتاجه 

زيع أدوار العمل على أفراد واجلدولة الزمنية لتشغيله وتو 

  ا�موعة وفحص إنتاجهم ومراقبة اجلودة.

هذا التصميم يتضمن خصائص التصميم على أساس 

إثراء العمل ولكن يزيد عليه مبيزة العمل اجلماعي 

  املنظم لعمال مركز التشغيل.

  .177فؤاد القاضي، مرجع سابق، ص :المصدر                                                                                

على وظيفة وعمل الفرد خاصة يف ظل ما يعرف بإثراء الوظيفة من ري ن إحداث تغيأيرى الباحث: من اجلدول     

كما أنه   .بتحمل املسؤولية وحتقيق ذاته يشعرروحه املعنوية و  رتفعوت ،بأمهيته يف املنظمةيشعر الفرد  علشأنه أن جي

ودوران العمل  ،معدل الغياب يؤدي إىل زيادة األداء واخنفاضمعلوماته األمر الذي اراته ويصقل خرباته ويزيد يوسع مه

  املنظمة. دة اإلنتاجية وبالتايل تعظيم رحبيةمما ينعكس إجيابًا على العمل وزيا

  ة.تغري هيكل القوى داخل املنظمة مثل التحول من أسلوب املركزية إىل أسلوب الالمركزي -ب

ميكن التنسيق عن  ،الرئاسات املشرتكةالتنسيق فمثال بدال من التنسيق عن طريق ات يف وسائل ري إحداث تغي -جـ

  .1طريق اللجان

   وقنوات تدفق السلطة واملسؤولية. طرق االتصالإعادة تصميم  -د

على مستويني فقط  ةنظيميإذ ميكن أن تقتصر اهلياكل التميكن إحداث التغيري ليشمل حىت املستويات التنظيمية  -ه

على أساس توسيع نطاق اإلشراف وهذا باالستفادة من التطورات الفنية  ةوحدات التشغيليالمها اإلدارة العليا و 

تبادل املعلومات آليا من األعلى إىل األسفل أو العكس، وهذا مما بكأنظمة املعلومات) اليت تسمح (والتكنولوجية 

   خفض األعباء اإلدارية.و  ر قنوات االتصالوقص ،يؤدي إىل اخنفاض التكلفة

إضافة إىل ما سبق فإن إحداث التغيري يف اهلياكل التنظيمية قد يكون نتاج الظروف البيئية اخلارجية نظًرا لألسباب     

  اآلتية:

                                                
 .225حممد الصرييف: السلوك اإلداري، العالقات اإلنسانية، مرجع سابق، ص 1
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إىل  مما حيتم على كثري من املنظمات اللجوء مواجهة خطر املنافسة خاصة يف ظل ظاهرة عاملية اإلنتاج -

  اندماجية أو استحواذية أو شراكة.رتاتيجيات إس

   :ظهور أفكار جديدة ومفاهيم حديثة يف التنظيمات ويف اهليكلة التنظيمية منها -

متكني فرق  وهي منظمات يقل فيها تسلسل السلطة ويزداد فيها نطاق الرقابة، ويتمالمنظمات الالحدودية:  -أوال

حرفًيا، كما يقل الفصل اجلامد بني األفراد ذات االختصاصات احملددة ل حمل اإلدارات حت ،العمل على أكرب نطاق

كما تتعاون اإلدارات املتخصصة املختلفة يف املنظمة سويا   ، األعمال ببساطة ويسرريليصبح أكثر مرونة، �دف تسي

ومع مالة ومع املوردين مع الع يات ورجال اإلدارة املالية سويًافيعمل املهندسون وأفراد التسويق واملختصون يف املشرت 

   .األداء الستطالع اآلراء لتنظيم جهود العمالء

أما األنشطة  ،تركز املنظمات يف هذا اإلطار على األنشطة اإلنتاجية األساسية �ا المنظمات المعدلة:-ثانيا

ون هذه وقد تك ،فيها ااملنظمة من منظمات أخرى أكرب كفاءة وختصص� ذيها فتحصل عليها اليت تغ ةالتكميلي

أجور اليد العاملة وبذلك تكون تكلفة  باخنفاضالشركات اليت تنتج هذه األنشطة الثانوية يف دول أخرى تتمتع مثًال 

  .1أقل ةالتكميليالسلع  إنتاجإنتاج هذه الشركات املتخصصة يف 

 ن شركات أخرى وتقومتشرتي تركيبات وأجزاء الكمبيوتر م"   Dell"مثل ةشركات الكمبيوتر العامليبعض : فمثالً     

هذا الفكر التنظيمي  "Toyota"ق شركة كذلك تطب.تطلبات وأذواق العمالءبعملية التجميع النهائي وطبقا مل فقط

  .2امفقط منه شركة أجنبية متتلك اثنني 230معها وتبلغ شبكة التنظيمات اليت تتعامل 

لية وعاملية للصناعة وأن تستخدم هذه يف هذا الفكر التنظيمي تستطيع الشركات الدخول يف شبكات حم    

وبذلك ال تضطر هذه الشبكات لربط أجزاء املنظمة وإدار�ا وأقسامها �ا. �دف حتقيق التواصل والتبادل املعريف، 

الشركات للتوسع وإقامة تقسيمات داخلية للتعامل مع جزئيات متخصصة من األنشطة ومن مث ال متيل اهلياكل 

األمر الذي الة هرمًيا نتيجة زيادة املستويات التنظيمية والتباعد يف املسافة بني القمة والقاعدة التنظيمية إىل االستط

   .اذ القرار وطول اختاذ اإلجراءاتبطء اختيساعد على املركزية و 

ة أذواق العمالء املتغري  تتفرغ ألعمال الصناعات األساسية ومعرفة ودراسة أن ةالرئيسيو�ذا تستطيع الشركات     

قدمة �دف حتقيق أعلى ديث الدائم للسلعة أو اخلدمة املوأن تركز على التطور املستمر والتح ،وجماالت وأسواق البيع

الرأمسالية العالية هذا جبانب توفري التكاليف  ،والبحث عن الفرصالسوق مبنطق  كيز على العملوالرت  ،معدالت العمل

كلفة اإلنتاج املنخفضة نظرا توأيًضا االستفادة من  ،بات التكميليةركملعدات وجتهيزات اإلنتاج للقيام بتصنيع امل

  األيدي العاملة �ا. لشركات املكملة واحمليطة �ا واخنفاض أجورص التخص

التنظيمات هو اتفاق بعض الشركات لتكوين شركة الفكرة الرئيسية هلذا النوع من  المنظمات االفتراضية: - ـثالثا

 :دقةات واملهارات العالية وبصفة أكثر هذه الشركة أفضل خربائها وأكثرها قوة يف اخلرب  فعالة حبيث تقدممؤقتة 

                                                
 .208فؤاد القاضي: مرجع سابق، ص 1
 . 209ص نفسه:املرجع  2
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ية لتشكيل تنظيم جديد وقوى متميزة الستثمار فرصة أو ي اندماج القوى مع بعضها لفرتة وقتاملنظمات االفرتاضية ه

  .عملية حمددة

املنتج الذي كان ميكن إنتاجه خبربات ومهارات وينتج عن اندماج هذه الشركات إنتاج منتج مشرتك أفضل من     

دخلت يف احتاد مع  ةالعاملية لصناعة األفالم السينمائي "Paramant"شركة  فمثالً  .املندجمةشركة واحدة من الشركات 

شركة أقمار صناعية فضائية توصلت فيها إىل نقل أفالمها إىل اسطوانات مدجمة توزع على العامل أمجع من خالل 

  .1ر الصناعيةاألقما

واعدة وناجحة وتقوم اهليكلة التنظيمية هنا وترتيبات العمل بذلك أصبحت هذه الشركات االفرتاضية تنظيمات     

كل ذلك يتم يف تفادة القصوى منها،مبا حيقق االسوتدفقه على أساس توزيع املخاطر وتوزيع التكلفة وتوزيع اخلربات 

  و بتنظيمات جامدة.دون التمسك بأمناط هرمية أتامة سهولة 

يشمل التغيري يف النواحي التكنولوجية تعديل املعدات أو استبدال العمليات أو استخدام المدخل التكنولوجي:  -4

العمليات العقلية واجلسمانية واستخدام كافة  ،أو تطوير استخدام اخلربات واملعرفة والفنون واخلامات ،معدات جديدة

  افعة.إىل خمرجات ن املدخالتلتحويل 

حيث تبذل احملاوالت جلعل الوظيفة أسهل واجلهد ، والعاملني األداءمن  واملدخل التكنولوجي يركز على كلٍّ     

  يلي: ماميكن استخدامها طبًقا هلذا املدخل املبذول أقل عن طريق استخدام الوسائل اآللية احلديثة ومن املتغريات اليت 

  ول مثًال من أسلوب خطوط اإلنتاج إىل أسلوب العمل اجلماعي.تحالكتغيري طريقة اإلنتاج أو األداء، -

  استخدام تقنيات حديثة بغرض زيادة اإلنتاجية وخفض تكلفة الصيانة وحتسني جودة اإلنتاج. -

  استخدام اآلالت بدًال من العمل اليدوي. -

الكتابة بأجهزة الكومبيوتر آالت حيث يتم استبدال  ،إدخال الوسائل التكنولوجية ميتد ليشمل النشاط اإلداري -

لكل حداث التغيري وأنواع األساليب واألدوات املقدمة اجلدول اآليت املداخل السابقة إل لخصهذا وي .2الشخصية

  وكذلك النتائج املتوقعة.مدخل من مداخل التغيري 

  . منه والنتائج املتوقعة أساليبه): مداخل التغيري التنظيمي و 14جدول رقم (          

  النتائج المتوقعة   األساليب واألدوات لكل مدخل   خل التغيير مد

  اخلطط واإلجراءات الالزمة -  الوظيفي

  اإلدارة باألهداف . -

  بلوغ األهداف املرجوة. -

  اغتنام الفرص. -

  مواجهة التهديدات. -

  .واالستمرارالبقاء  -

                                                
 . 212، صفؤاد القاضي: مرجع سابق 1
 .330على الشريف: مرجع سابق، ص 2
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  تدريب احلساسية . -  السلوك

  أمناط القيادة " ليكرت" -

  التدريب - اإلدارية. الشبكة -

  اإلحالل- فرق العمل. -

  

  حتسني االجتاهات. -

  حل املشكالت والنزعات. -

  تقوية العالقات بني األفراد واجلماعات. -

  حتسني االتصاالت -

  

  الهيكل

  التوسع الوظيفي.-

  إثراء العمل.-

  التخصص الدقيق.-

  تبسيط اإلجراءات.-

  تقوية الروح املعنوية -

  ت .زيادة اخلربا -

  تقليل معدل الغياب. -

  دوران العمل. -

  معدات جديدة. -  التكنولوجيا

  اآللية أو امليكنة. -

  أساليب عمل جديدة. -

  

  حتقيق اجلودة . -

  اخنفاض التكاليف. -

  حتسني اإلنتاج كًما ونوًعا. -

  

  .115- 114، ص2004، مصر، دريةاإلسكن، مؤسسة حورس، اإلداريوالتنظيم  اإلدارةسامي مجال الدين:  المصدر:          

  يلي: ستطيع استنتاج مانا نوبعد استعراض أهم جماالت التغيري فإن    

  جماالت أخرى نذكر منها:يف التغيري  إحداثميكن "  Leavittجماالت التغيري عند  ليفيت "ضافة إىل باإل -

اإلدارة أن تدخل بعض التغيريات   لتحقيق رضا األفراد يف ما خيص ظروف عملهم تستطيعتغيير ظروف العمل:  -5

 من  ببعضهم، أو تغري فيصبح من السهل على العاملني االتصال البعض فتح املكاتب على بعضها: مثالً تشمل  كأن

  كمية وأسلوب اإلضاءة ودرجات احلرارة ومستويات الضوضاء، باإلضافة إىل تغيري األثاث والديكور...

يعكس املناخ التنظيمي جمموعة من املمارسات مثل االتصاالت وخطوط  :إحداث التغيير في المناخ التنظيمي -6

 و رمسية والسياسات واإلجراءات والربامج ونظم احلوافزغري الوالقوى الرمسية و  والعالقات التنظيمية، السلطة

   .1السلوكيات

للقيم واملعايري يستجيبون  وكيف ،ر األفراد ويشعرون باملنظمة اليت يعملون �اكفاملناخ التنظيمي: يربز كيف ي -

  واملعتقدات اليت جيا�و�ا ولذلك يصعب قياسه.

ناخ تنظيمي إىل مناخ تنظيمي من مماعات متهيًدا لالنتقال و�دف املنظمة إلحداث التغيري بالنسبة لألفراد واجل    

وتشخيص  ،والقيم السائدةذلك إال بتوافر الثقة واالنفتاح يف حتليل أسباب األوضاع واملواقف  وال يتأتى ،أفضل

الظواهر بدقة وإرجاعها إىل أسبا�ا احلقيقية، ومواقف األفراد ومجاعات العمل يف ظل األوضاع اجلديدة ومن مث تبني 

  .جتاه املناخ التنظيمي األفضل وإحداث التغيرياأفضل سبل التحرك 

     :واألكيد أن املناخ التنظيمي الصحي يوفر األمور اآلتية    

  تكامل األهداف التنظيمية مع األهداف الشخصية. -

                                                
 .44ص، 2005، 1ط ، دار األمني للطباعة والنشر، القاهرة،: إدارة التغيري ومواجهة األزماتخنبة من العلماء والباحثني1
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  هيكل تنظيمي مرن مع نظم اتصاالت ورقابة شبكية. -

  مناذج قيادة مناسبة ملواقف عمل معينة. -

  االهتمام بتصميم العمل ونوعية احلياة. -

  .فرص تنمية شخصية -

  حوافز عادلة تقوم على أساس األداء الفعال. -

  وأمهية األعضاء.الشعور باحلاجة للفرد  -

  مستوى عاٍل من املعنويات واملواقف اإلجيابية. -

  .1أعمال مثرية للتحديات وذات مسؤولية مع أداء مرتفع -

  التغيير في ثقافة المنظمة: إحداث -7

سلوكية من احلضارة اليت يتميز �ا ا�تمع اإلنساين، وتتكون احلضارة عادة من أمناط  اتعترب الثقافة التنظيمية جزءً     

وهي تشكل اجنازات ا�موعات اإلنسانية يف ا�تمع، و ميكن تعريف الثقافة التنظيمية  ،ظاهرة وكامنة موروثة ومكتسبة

وأمناط السلوك املميزة اليت توجد داخل املنظمة واليت يتبناها العاملون فيها بالوعي أو  والقيماملعتقدات  : "جمموعة أ�اب

  .2الالوعي أي تلقائًيا"

التغيري يف ثقافة وعليه ميكن إحداث  ،األفراد يف املنظمة العناصر األساسية يف ثقافة املنظمةوتشكل معتقدات     

ها املواقف نللمنظمة وينتج عواليت عادة مصدرها البيئة الداخلية واخلارجية  ؛املنظمة من خالل تغيري هذه املعتقدات

  .م�املنظمة واليت تؤثر يف أدائهم وتفاعالوالسلوك الشخصي للعاملني يف  ،والقيم الشخصية

  حداث التغيري يف ثقافة املنظمة:ية إلملوفيما يلي بعض اخلطوات الع    

قيام اإلدارة بتشخيص الثقافة السائدة، قصد التعرف على اجلوانب اإلجيابية والسلبية والعمل على استثمار ما هو  -

  إجيايب والتخلص مما هو سليب.

اخلاطئة، وأن تنمي القيادات اإلدارية طريقة تعاملها مع العاملني والنظر  ى التخلص من االعتقاداتالعمل جبد عل -

  تكلفة .كإليهم كمورد وليس  

  وضع نظام فعال لالتصال لتسهيل حركة األفكار واملمارسات بالشكل الذي يثري وينمي ثقافة املنظمة. -

األساسية لزرع واحلوافز باعتبارها الركائز والرتقية وتقييم األداء  والتعيني والتدريب االختيارتثمني وتفعيل نظم  -

وإبداء الرأي والرقابة الذاتية  ،وتشجيع اإلبداع واالبتكار ،والوالء ،وتنمية روح االلتزام واالنتماء ،االنضباط واملسؤولية

  والعمل اجلماعي.

  املنتج وأنواعه.مثل التعديالت يف مستوى جودة : تغيير في مخرجات المنظمةال -8

  ..منافذ التوزيع.، يف التغليف والتعبئة ،البيع مثل إجراء تعديالت يف سياسة النظام التسويقي:التغيير في  -9

                                                
 .170ص مرجع سابق، :فؤاد القاضي 1
 .75مرجع سابق، ص صبحي جرب العتييب: 2
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  اآليت: نستنتجمما سبق     

  لزم بالضرورة إحداث تغيري يف ا�االت األخرى.تسيتغيري يف إحدى هذه ا�االت أي  نّ إ -

هو التغيري اإلنساين وذلك  ناداخل املذكورة سابقا إال أن أهم جمال أو مدخل يف نظر رغم أمهية كل ا�االت وامل -

أي تغيري لفشل مة التغيري الذي يعترب أهم مصدر لل من مقاو ت اإلجيابية لألفراد تقباعتبار أن السلوك واالجتاها

  .الوظيفي) ،التكنولوجي ي،املداخل األخرى ( اهليكل مشلحىت وإن  ،اإلدارة ختططه

كل منها وبالتايل ظروف   باختالفإن أسلوب التغيري وكيفية إدخاله ميكن أن خيتلف من منظمة إىل أخرى وذلك  -

ملنظمة اعلى فهم وإدراك جمموعة التغريات املؤثرة يف حياة  دخل األساسي إلجراء التغيري بناءً ميكن للقيادة أن حتدد امل

  ني تلك التغريات.وكيفية التعامل معها والتأثريات املتبادلة ب

  استراتيجيات التغيير التنظيمي ومقومات نجاحها:  المبحث الرابع:

تلجأ املنظمات اليت تسعى إىل تطوير نفسها من خالل إحداث التغيري املناسب إىل االستعانة بالعديد من     

اليت تستخدمها قيادة  تطور الفكر اإلداري، ولعل أهم هذه اإلسرتاتيجياتاليت طورت ب اإلسرتاتيجيات احلديثة

  ما.جستة سيو إعادة هندسة العمليات،  ،: إدارة اجلودة الشاملة ياملنظمة إلدارة التغيري التنظيم

  :طلب األول: إدارة الجودة الشاملةالم

  ستوعب املفهوم احلقيقي للجودة.فهم ونأن ن يناودة الكلية الشاملة جيب علجناح تطبيق مفاهيم اجلجل أل    

من األداء يقدمها املنتج كما درجة عالية : "تعرف اجلودة على أ�ا الجودة وإدارة الجودة الشاملة:مفهوم  -1

    .1وهي نظام مجاعي يشرتك فيه مجيع العاملني لتقدمي أفضل منتج بأقل تكلفة" ،يتوقعها املستهلك

    : أربع مراحل تارخيية لتطور اجلودة وهينيبة ومتيز أغلب األدبيات اإلداري    

 ات ومن مث تصحيحها وهي نظام يستعمل الكتشاف األخطاء يف املنتج مرحلة فحص اجلودة:: المرحلة األولى

  ألنه ال مينع من وقوع اخلطأ.

داء أنشطة مراقبة اجلودة يف ظل هذا النظام تعتمد األساليب اإلحصائية أل : مرحلة السيطرة النوعية:المرحلة الثانية

  ملقاييس اجلودة. ق من مطابقة املنتجوالتحق

ويف هذه املرحلة يتم االنتقال من جودة املنتج إىل جودة النظام  ضمان اجلودة):مرحلة توكيد اجلودة(: المرحلة الثالثة

  وأساسه منع وقوع اخلطأ.

وهي نظام شامل للقيادة والتشغيل للمنظمة يعتمد على مشاركة مجيع  : مرحلة إدارة اجلودة الشاملة:المرحلة الرابعة

  .2ويهدف إىل التحسني املستمر للجودة واألداء على األمد البعيد ،الزبائنو العاملني 

  

                                                
 .68ص ،2006، اإلسكندرية، مصردار الفكر اجلامعي، ، 9000 -90014 حسني عبد العايل حممد: االجتاهات احلديثة يف إدارة اجلودة واملواصفات القياسية، اإليزو1
حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، قسم علوم التسيري بوعة امللتقى العلمي الدويل ملة مدخل حنو أداء منظمي متميز، مطصالح عباس هادي: إدارة اجلودة الشا 2

 .157ص، 2005 مارس 09 - 08 ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر، أيام
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  :1مثل ديد من اخلرباءويرجع الفضل الكبري يف توسيع مفهوم اجلودة إىل الع

  . "Feigenbaum"فيجنباوم ،  "Deming "  داميينج، " Juran" جوران 

: حسن املعاملة كافة مطالب الزبون وتوقعاته مثل  أو اخلدمة يف تلبية" متيز السلعة : ف اجلودة الشاملة بأ�اوتعر  -

  .2، تقدمي السلعة يف الوقت املطلوب"اإلضافيةالسعر، الوفرة، اخلدمات 

توسع لتشمل لسلعة أو اخلدمة املقدمة، وإمنا تواجلودة الشاملة ال ميكن أن تقتصر فقط على جودة مواصفات ا    

كامل جهود كل األفراد الذين يعلمون يف هذا اإلطار راحل العمل يف املنظمة وهذا بتجودة كل عمليات وأنشطة وم

  اجلديد كفريق واحد من أجل حتقيق اإلشباع حلاجات متطلبات املستهلكني وكسب رضاهم.

" فلسفة إدارية حديثة تأخذ شكل �ج أو نظام إداري شامل قائم : تعرف إدارة اجلودة الشاملة على أ�اوهكذا  -

شمل هذه التغريات الفكر، السلوك، القيم ابية لكل شيء داخل املنظمة حبيث تعلى أساس إحداث تغيريات إجي

لوصول إىل ، وذلك من أجل حتسني وتطوير كل مكونات املنظمة، لمنط القيادة ،ةاملعتقدات التنظيمية، املفاهيم اإلداري

حتقيق درجة أعلى من الرضا لدى زبائنها عن طريق  سلع أو خدمات) وبأقل تكلفة �دفأعلى جودة يف خمرجا�ا(

    .3هذا التوقع" بل وختطي  ،م، وفق ما يتوقعونهإشباع حاجا�م ورغبا�

تقوم على مشاركة هي إسرتاتيجية تغيري طويلة األجل  وجهة نظر الباحثفإن إدارة اجلودة الشاملة من  :وعليه    

عالية التنظيمية، ورفع اإلنتاجية، وخفض التكاليف وكسب والء زيادة الفتلجأ إليها املنظمات �دف  ،مجيع العاملني

  ورضا الزبون من خالل تقدمي أحسن وأفضل اخلدمات املرفقة للمنتج.

  وميكن التمييز بني إدارة اجلودة الشاملة واإلدارة التقليدية على النحو املبني يف اجلدول املوايل:    

  بني اإلدارة التقليدية وإدارة اجلودة الشاملة.): مقارنة 15جدول رقم(          

  إدارة الجودة الشاملة   اإلدارة التقليدية  عناصر المقارنة 

   .شبكي ،أفقي ،مسطح مرن وأقل تعقيًدا  .هرمي رأسي يتصف باجلمود  الهيكل التنظيمي

  .حنو الزبون   .حنو اإلنتاج  التوجه

  .طويلة األجل تبىن على أساس احلقائق   .التخمنيعلى أساس احلدس و  قصرية األجل تبَىن   القرارات

  الرقابة باإللتزام الذايت والرتكيز على اإلجيابيات.  .الرقابة اللصيقة والرتكيز على السلبيات  نوع الرقابة

  .عن طريق فرق العمل  .عن طريق املديرين  حل المشاكل

اد املتبادل والثقة واإللتزام من حيكمها اإلعتم  .حيكمها التوكل والسيطرة  عالقة الرئيس بالمرؤوس

  اجلانبني.

  .نظرة املدرب واملعلم  .نظرة املراقب بناء على الصالحيات  المرؤوس للرئيس نظرة

  .مجاعية تقع على عاتق مجيع العاملني  .عناصر فردية  المسؤولية

  عناصر استثمار.   .عناصر كلفة  النظر لعنصر العمل والتدريب

                                                
1 Tarondeau, J.C. :Stratégie Industrielle, 2emeédition, Vuibert, Paris, 1998, p233.  

  .35ص، 2001، عمان، 1، طاجلودة الشاملة، دار وائل للنشر مر وصفي عقيلي: املنهجية الكاملة إلدارةع 2
 .169بالل خلف السكارنة، مرجع سابق، ص 3
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   .املقارنات تسجيل وحتليل النتائج وإجراء  .يانات التارخييةحفظ الب  مجاالت االهتمام

  .أساليب العمل اجلماعية  .أساليب العمل الفردية  أسلوب العمل

  .50 -49ص ص ،2007 ،اإلنتاجي واخلدمي، دار جرير، عمان، األردن اجلودة الشاملة يف القطاعنيمهدي صاحل السامرائي: إدارة  المصدر:

  ة الجودة الشاملة:دئ وأهداف إدار مبا-2

  يقوم نظام إدارة اجلودة الشاملة على املبادئ الرئيسة اآلتية:مبادئ إدارة الجودة الشاملة: -أ

   .لعميلارضا  -

حتديد املشاكل بدقة ووضع األساليب الالزمة خالل تقليل األخطاء، و من  :KAIZEN""التحسني املستمر-

وتعود فكرة التحسني املستمر للعامل وقوع �ا الحقا، الدي اوتف ،إىل أقل حد ممكن االحنرافاتلعالجها، وختفيض 

 حتليل برييتو خرائط تدفق العمل،ألدوات والوسائل اإلحصائية منها:(وهذا باالعتماد على ا ،1أمايماساكي  الياباين

  ، السيطرة اإلحصائية).رسم بياين على شكل عظمة السمكة

  اجلودة الشاملة. تكوين فرق العمل املنفذة ملفاهيم إدارة-

  مشاركة العاملني: بإعادة اجتاها�م وسلوكيا�م حنو تدعيم اجلودة. -

  القيادة اإلدارية: واليت تدعم مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة. -

  يف : تتمثل أهداف نظام إدارة اجلودة الشاملةأهداف إدارة الجودة الشاملة:  - ب

  زيادة القدرة التنافسية للمنظمة. -

  ة درجة الرضا لدى الزبائن عن املنظمة.زياد -

  زيادة إنتاجية كافة وظائف املؤسسة. -

  .املتغريات البيئية السريعة بزيادة قدرة املنظمة على استيعا -

  متكني املنظمة من النمو واالستمرار. - ـ

  .2زيادة رحبية املنظمة -

  بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة فهي: وأما الفوائد اليت جينيها األفراد العاملون نتيجة اللتزامهم    

  إعطاء العاملني الوقت والفرصة الستخدام خربا�م وقدرا�م. -

  تنمية مهارا�م من خالل املشاركة يف تطوير أساليب وإجراءات العمل . -

  توفري التدريب الالزم. -

  للجهود اليت يبذلو�ا للقيام بأعماهلم.إعطاؤهم احلوافز املالئمة  -

   :كل املوايل يوضح مزايا تطبيق إدارة اجلودة الشاملةوالش    

                                                
 KAIZEN :كلمة يابانية وتعين التحسني املستمر . 
 .147ص، 2006، ، عمان، األردنة اجلودة يف اخلدمات، دار الشروق: إدار قاسم نايف علوان احملياوي 1
 .463سعيد يس عامر: اإلدارة وحتديات التغيري، مرجع سابق، ص 2
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 .إدارة اجلودة الشاملة) مزايا تطبيق 21شكل(                                 

  

  

  

  

  

  

  .155ص، 2007، ، مروان حممد: إدارة الصراع واألزمات وضغوط العمل، دار حامد للنشر والتوزيع، عمانةعياصر حممود معن : المصدر

  وتتمثل فيما يلي: بات تطبيق إدارة الجودة الشاملة: متطل -3

  ملني مبفاهيم إدارة اجلودة الشاملة.اإملام الع -

  ملني بالتغيري.االتزام الع -

  برامج التدريب وااللتزام �ا. وضع -

  معرفة اهليكل التنظيمي احلايل للمنظمة. -

  رية.إعادة تشكيل ثقافة املنظمة من خالل تغيري األساليب اإلدا -

  ترويج برامج إدارة اجلودة الشاملة.-

  تشكيل فرق العمل. -

  تشجيع وحتفيز العاملني يف االستمرار يف برامج اجلودة الشاملة. -

   :وضع إسرتاتيجية لتطبيق اجلودة الشاملة من خالل املراحل اآلتية  -

  ويشمل معرفة األهداف وحتديدها.اإلعداد:  -

يشمل التقومي الذايت للعاملني والتقومي التنظيمي للمنظمة والتغذية العكسية من و  التخطيط والتغذية العكسية: -

  خالل التدريب.

العمالء وتوقيع حاجا�م وااللتزام جبودة اخلدمة ويكون وفق اخلطط املرسومة من خالل قياس رغبات  التنفيذ: -

  .1املقدمة

  دور القيادة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة:  -4

ا ا�ميوإؤكد أن جناح عملية إدارة اجلودة الشاملة يعتمد بدرجة كبرية على دعم ومساندة اإلدارة العليا، من امل    

واملتابعة إلدارة فعلى عاتق اإلدارة العليا تقع مسؤولية التحضري والتخطيط والتنفيذ ، قناعتها بأمهية اجلودة الشاملةو 

اجلودة الشاملة ملقاييس دقيقة، حيث جيب أن  إلدارةيار القادة ، ومن هنا جيب أن ختضع عملية اختاجلودة الشاملة

                                                
 .258ص، 2007، عمان، األردن، 1زيد منري عبوي: اإلدارة واجتاها�ا املعاصرة ( وظائف املدير)، دار دجلة، ط 1

تعزیز القدرة 
  التنافسیة للمنظمة

  زیادة رضا الزبائن 
 

تخفیض 
 شكاوى
 الزبائن

 

  تحسین االتصاالت 
 

  تخفیض التكالیف 
 

  تخفیض الحوادث 
 

 زیادة اإلنتاجیة
 

 االبتكارات
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كما جيب   ،ويفهم أن اجلودة تشمل كافة األنشطة واملهام ،هلاقيادة عملية تنفيذ اجلودة إىل شخص واع متاما  ىتعط

املثابرة أن تتوافر لديه الشخصية النشيطة والرؤية الواضحة لعملية حتسني اجلودة، فبدون إعطاء مثال من خالل 

والتصميم للحصول على األشياء الصحيحة من البداية ال يستطيع قائد اجلودة أن حيدث يف العاملني اإلحساس 

  الصحيح باجلودة.

م املشاركة والتعاون والدميقراطية والنظرة ميا�ا بقيإن خالل وتلعب القيادة دورا هاما يف نشر ثقافة اجلودة م 

  اإلنسان وأمهية خدمة العمالء وغريها من القيم اإلجيابية.واإلميان بقيمة  ،اإلسرتاتيجية

، العنصر األول منوذج اجلائزة األوربية للجودةأ ااعتربهعلى أمهية القيادة يف جمال تطبيق اجلودة الشاملة  كتأكيدو  -

  ن خالل حيث تعترب القيادة هي احملرك والدافع األساسي يف تطبيق اجلودة م Baldrige""ججائزة بالدر  وكذلك

  .1طريقتها يف إدارة املوارد املادية والبشرية وقدر�ا على التفكري اإلسرتاتيجي

يف كل مرحلة من مراحل إدارة اجلودة الشاملة وخصوصا يف البداية وهذا يتطلب  اأساسي اً ويعد دور القيادة دور  -

ه املعرفة وهذا الوعي من خالل التدريب توافر قيادات واعية ولديها معرفة بإدارة اجلودة الشاملة، وميكن توفري هذ

   والتعليم واإلطالع على جتارب اآلخرين.

  دور إدارة الجودة الشاملة في التغيير والتطوير التنظيمي: -5

حماور أساسية  ةتساهم إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق أهداف التغيري والتطوير التنظيمي من خالل الرتكيز على ثالث

  .العاملني، عمالءال املالكني، هي:

فتطبيق إدارة اجلودة الشاملة من خالل االستفادة من اإلمكانيات البيئية املتاحة سواء التكنولوجية والبشرية واملادية، 

األمر الذي يؤدي إىل حتقيق رضا اجلمهور خاصة إذا كانت  ،يؤدي إىل تطوير مستوى اخلدمة أو السلعة املنتجة

وزيادة الطلب على مما يرتتب عليه زيادة الوالء والرضا واالنتماء للمنظمة،  ،ومناسبةأسعار السلع واخلدمات معتدلة 

  اخلدمة أو املنتج، ومن مث زيادة أرباح املنظمة.

كما ميكن اعتبار إدارة اجلودة الشاملة وسيلة من وسائل التغيري والتطوير التنظيمي من خالل النظر إىل بعدي   -

ين يهدفان إىل تغيري الثقافة التنظيمية القائمة واستبداهلا بثقافة تنظيمية جديدة، حيث الرضا والوالء التنظيمي اللذ

التطوير من خالل نشر الوعي واملعرفة اخلاصة بإدارة اجلودة الشاملة وذلك ميكن اعتبار الثقافة التنظيمية أحد أساليب 

  بالرتكيز على مشاركة العاملني من كل املستويات.

                                                
 بية، املؤسسة األوربية إلدارة اجلودة الشاملة، املنظمة األوربية. وذج اجلائزة األوروبية: صيغ هذا النموذج بالتعاون بني ثالث جهات هي: ا�موعة األور من  

  :متيزها وفق سبع عناصر أساسية هي  منوذج جائزة بالدرج: وهي جائزة سنوية يقدمها املعهد القومي للمواصفات والتكنولوجيا األمريكي ويتم تقييم الشركات اليت تفوز �ا حسب

  رضا العميل).–نتائج اجلودة  –إدارة جودة العمليات  -إدارة وتطوير املوارد البشرية -تخطيط اإلسرتاتيجي للجودةال - املعلومات وحتليلها -( القيادة
   .86ص ،1996 عبد الفتاح فريد زين الدين: املنهج العلمي لتطبيق اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية، جامعة الزقازيق، مصر، 1
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وبالتايل تدفع العاملني إىل بذل املزيد من اجلهود الرامية إىل حتقيق دة على االبتكار واإلبداع تركز إدارة اجلو  -

مبستوى اخلدمة أو السلعة  القدمية) لالرتقاء أي تغيري أساليب العملباع أساليب عمل جديدة(تّ امن خالل  األهداف

   زيادة والئهم وانتمائهم ملنظما�م.املنتجة �دف زيادة املبيعات واألرباح، وحتسني أوضاع العاملني و 

يوضح العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة والتغيري والتطوير التنظيمي بالرتكيز على بعدي الوالء  والشكل املوايل    

   والرضا.

  املة بالتغيري والتطوير التنظيمي.): عالقة إدارة اجلودة الش22رقم (الشكل       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .257، ص: مرجع سابقموسى اللوزي لمصدر:ا                                                                                      

  :"  Reengineering  " العملياتهندسة  إعادةالمطلب الثاني: 

أو " إعادة البناء" يطلق عليها أيضا " هندسة التغيري"  كما " اهلندرة "ـ:مدخل إعادة اهلندسة أو ما يعرف ب يعد    

  .ات املطلوبة يف املنظماتري من املداخل احلديثة احليوية إلدارة وإجراء التغي

عندما أطلق الكاتبان األمريكيان " مايكل  1992وقد ظهر هذا املفهوم يف بداية التسعينات وبالتحديد يف عام     

ان لكتا�ما الشهري" هندرة " كعنو James Champy and Michael Hammer "" يبهامر" و" جيمس شام

احلديث مبا حتمله من أفكار غري تقليدية  ةاملنظمات" ومنذ ذلك احلني أحدثت اهلندرة ثورة حقيقية يف عامل اإلدار 

يف كافة األنشطة واإلجراءات واإلسرتاتيجيات اليت قامت عليها الكثري ودعوة صرحية إىل إعادة النظر وبشكل جذري 

الذي أطلق يف الوقت الراهن، وقد ظهر هذا املصطلح كنتيجة ألعمال الباحث " هامر " من املنظمات والشركات 

من خالل جمموعة اجلهود  1990عام "  Harverd Business Review":هذا املصطلح يف مقالة له نشرت يف جملة

                                                
 متني مها:" هندسة" و " إدارة" وهي ترمجة لكلميتهندرة: كلمة عربية مركبة من كل  :Business Reengineering  

زیادة قدرة المنظمة على 
  اإلنتاج والتطویر .

  
  

زیادة قدرة المنظمة على 
  المنافسة.

  

زیادة قدرة المنظمة على 
واالستمراریة  البقاء

 والنمو 

 تغییر الثقافة التنظیمیة
 

 إدارة الجودة الشاملة
 

 لكفاءة وفعالیة المنظمة زیادة ا
 

  زیادة الرضا من طرف :
  القائمین على التنظیم -
  العاملین -
 الزبائن -

زیادة قبول المنظمة في البیئة 
 من قبل الجمھور  
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ليب اليت ميكن تطوير جمموعة من األسا هاعن ؛ واليت متخضلبحثية اليت أجنزها يف بعض املنظمات األمريكيةا

  أدوات مساعدة يف تغيري أو إعادة جتديد الطرائق اليت تعمل �ا.كللمنظمات استخدامها  

  ريف اليت وردت خبصوص مفهوم إعادة اهلندسة نذكر منها: االتعالعديد من  هناكالهندسة:  إعادةمفهوم -1

تفكري بصورة أساسية وإعادة التصميم إعادة ال"أ�ا:على  يب إعادة اهلندسةوجيمس شاممايكل هامر لقد عرف     

، اجلودة، اخلدمة، مثل: التكلفةاألداء  ساجلذري للعمليات الرئيسية باملنظمات لتحقيق نتائج حتسني هائلة يف مقايي

 .1"سرعة اجناز العمل

 اإلداريةات ليالتصميم السريع و اجلذري للعم إعادة" :أ�ا اهلندسة إعادةويعرف رميوند ماجتاتيلي و مارك كالين  -

�دف حتسني العمل  ،وكذلك للنظم والسياسات واهلياكل التنظيمية املساندة ،ذات القيمة املضافة واإلسرتاتيجية

  .2"ةباملنظمة بصورة خارق اإلنتاجيةوزيادة الكفاءة 

لعليا، وأيضا �ا ار لقيادات املنظمة وإلدا ندسة يشري إىل التفكري االبتكاري" منهج إعادة اهل:وهناك من يرى أن -

يف عمليات األنشطة ذات التأثري يف املنظمة، وذلك  ةرغبتهم األكيدة يف إجراء التغيريات اجلذرية أو على األقل املؤثر 

   .�3دف التحسني املستمر للجودة واألداء وختفيض التكاليف وحتقيق مستويات عالية من رضا العمالء"

إدارية تقوم على إعادة البناء التنظيمي من جذوره وتعتمد على إعادة  " وسيلة:كاتب أخر أن إعادة اهلندسةيرى   و -

  .4اهليكلة وتصميم العمليات اإلدارية �دف حتقيق تطور جوهري يف أداء املنظمات"

  : التاليةساسية األعناصر الالتعاريف السابقة  مشلت -

رفع أو قيمة للعميل أو حتسني اخلدمة، إعادة التفكري بصورة أساسية: فأي شيء يتم فعله يبدأ بفكرة إضافة  -أ

  مستوى اجلودة، تقليل التكلفة.

إعادة التصميم ص التام من كل ما هو قدمي(التخل إعادة التصميم بصورة جذرية: تعين اهلندرة بصورة عامة - ب

ذرية اهلندرة تسعى إىل حلول ج نّ إللعمليات) والبدء من الصفر فيما يتعلق باألنشطة والعمليات، أي  ذرياجل

  ل العمل ال حلول سطحية مؤقتة.كملشا 

  اجلودة، اخلدمة، وسرعة األداء. ،األداء مثل: التكاليف سمقاييفيما خيص  توخي احلصول على نتائج مذهلة -جـ

 لعميل وانتهاءً من طلب ا إلجراءات املتعلقة بالعمل إبتداءً اهلندرة تغطي سلسلة ا نّ إ: أي الرتكيز على العمليات -د

  األقسام واإلدارات ذات العالقة.ة مرورا بكافة دمة املطلوببتقدمي اخل

ريات جذرية يف أساليب وطرق العمل يتغ حداثإ" :إعادة اهلندسة على أ�انعرف على ضوء ما سبق ميكن أن     

  �دف زيادة كفاءة وفعالية املنظمات".

                                                
1 Hammer,M., Champy, J.: Reengineering the Corporation: A manifesto for Business Revolution, Nicholas Brealey 
Publishing, London, 1993, p32.      

 العدد السادس، القاهرة، مارس ،( الشعاع)، الشركة العربية لإلعالم العلميالعلمي للهندرة، خالصات كتب املدير ورجال األعمالرميون ما جناتيلي ومارك كالين: الدليل  2

 .1ص ،1995
 .166ص،  2009 ،النشر دار وبلد دون ذكر األطر املنهجية والتطبيقات العملية، ،اسرتاتيجيات تطوير األداء وحتسني األداء :سيد حممد جاد الرب 3
  .244جع سابق، صمر  :زيد منري عبوي 4
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جمموعة من األهداف تعود على التنظيم هندسة العمليات حتقيق يرجى من تطبيق إعادة أهداف إعادة الهندسة:  -2

  وذكر كل من ما يكل هامر وجيمس شاميب أهداف إعادة اهلندسة على النحو التايل: ،بكفاءة وفعالية عالية

يف مكان واحد، مما يؤدي إىل توفري شرتكة بتقدمي خدمات أو سلع معينة جتميع األعمال ذات التخصصات امل -أ

جتنب اإلرباك والفوضى يف تقدمي األعمال، وتتحول وحدات و مال وتوفري التكاليف، الوقت املستغرق يف اجناز األع

  العمل من إدارات متخصصة وظيفية إىل فرق عمليات.

مركبة بعد تكوين فرق العمل املتخصصة يف أداء األعمال يف  عمالأتتحول الوظائف من مهام بسيطة إىل  - ب

  جراءات.وواضحة وسهلة الوصول وبسيطة اإل ةأماكن حمدد

ترسيخ قيم التعاون وتضافر اجلهود مما يؤدي إىل زيادة األداء اجلماعي وبالتايل تقليل الصراعات التنظيمية بني  -جـ

  أعضاء الفريق.

الرقابة تأديتهم ألعماهلم بدًال من تساعد إعادة اهلندسة على إعطاء األفراد العاملني استقاللية أكثر أثناء  -د

وأخذ املبادرات الشخصية املؤدية إىل ، تأسيس القواعد والتعليمات بأنفسهم على املنيالعوتساعد  املستمرة،

  يتبع التعليمات بصورة آلية فقط.واالبتعاد عن الدور التقليدي للعامل الذي  ،االبتكارات واإلبداع

، حيث ت التقليديةا هو متبع يف املنظمااعتماد التعليم لزيادة املهارات أكثر من االعتماد على التدريب كم - ه

وزيادة  مموظفني قادرين على اكتشاف متطلبات العمل بأنفسهم وترسيخها يف أذها� إجياديساعد التعليم على 

  واالستعداد املستمر لتنفيذها وفًقا ملتطلبات العمل. ،قدر�م على خلق جماالت العمل املناسبة هلم

 الرتقية معها من األداء إىل ريل معاينشطة إىل النتائج ، وحتوّ واملكافآت من األيتحول الرتكيز يف معايري األداء  -و

تم تر ياعهذا امل وعلى أساس ،املقدرة فحىت يلتحق األفراد بفريق العمل عليهم االرتقاء إىل مستوى معني من األداء

مما ينعكس على األداء ترقية األفراد ذوي القدرات العالية، مما يؤدي إىل خلق روح من املنافسة بني األفراد العاملني 

  بصورة مباشرة وعلى جودة ونوعية السلعة أو اخلدمة املقدمة.

العمل على تغيري الثقافة التنظيمية السائدة: أي يتم إدخال مفاهيم وأفكار واجتاهات جديدة تؤدي كلها إىل  -ز

  الرتكيز على نوعية اخلدمة ورضا العميل بالدرجة األوىل.

عمل أو فرق العمل للقيام حيث يتم تكوين فريق ال م حتويل التنظيم من هرمي إىل أفقي:بفعل تطبيق اهلندرة يت -ح

ار واملسؤوليات املرتتبة تنتقل إىل فريق العمل بدًال من اإلدارات اليت عملية اختاذ القر  ، كما أنت والواجباتباملهما

رتتب عليه ضرورة إلغاء املستويات اإلدارية ، األمر الذي يمثل هذه القرارات حتتاج إىل عقد اجتماعات عديدة الختاذ

اء البناء التنظيمي ثابتا وأفقيا، حيث تصبح واالستعانة مبا يعرف بالتنظيم اإلداري املنبسط الذي يعمل على بق اهلرمية

  فرق العمل متارس أعماهلا حبرية وباستقاللية كاملة.

        ).Process( ةـ العمليات اإلداريإىلل والتحو  )Fonctions(العمل بالوظائف اإلدارية  إلغاء -ط

  .سة من مراقبني إىل قيادينييف ظل منهج إعادة اهلند نو يتحول املسؤول -ي
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ني ويرتتب على ذلك مساعدة العاملني وحتسس املشكالت من مشرفني إيل موجهني ومدربن يرو ديتحول امل -ك

  التنظيمية والعمل على وضع حلول هلا.

ويف هذا الصدد ال ميكن أن  ،ات يف عمليات التحليل والرقابة واالتصاالت ودعم القراراتاستخدام نظم املعلوم - ق

  : العمليات التنظيمية أل�ا تسمح بـ إلعادة هندسةنتجاهل الدور الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات 

  ئن واجلمهور للحصول على اخلدمات؛استخدام الشبكة املعلوماتية ملساعدة الزبا -

  يات األداء عن طريق النظم اآللية؛ارات وإعادة حتديد مستو حتياجات التعلم الذايت واملستمر مع االختبتوفري ا -

التحديث املستمر للمعلومات عن طريق الربيد اإللكرتوين، أو لوحات اإلعالن اإللكرتونية... فقد تساعد هذه  -

  ومواعيدها والتسجيل يف الدورة؛ ،راتاملعلومات األفراد العاملني يف معرفة برامج التدريب ورسوم الدو 

  .1ة ومرونة وشفافيةاجناز األعمال حبركة وسرع-

يعتمد بشكل كبري على مدى  جناح برنامج إعادة اهلندسة رى أن نعلى ضوء األهداف والفوائد املذكورة سابقا     

  كفاءة وفعالية أعضاء فريق إعادة اهلندسة.

حول مدخل إدارة اجلودة الشاملة وإعادة من خالل ما مت ذكره  الشاملة: عالقة إعادة الهندسة بإدارة الجودة -3

  اهلندسة جند أ�ما يتشا�ان يف نقاط معينة وخيتلفان يف أخرى، وميكن توضيح ذلك يف اجلدول التايل:

  ة اهلندسة وإدارة اجلودة الشاملة.): أوجه التشابه واالختالف بني إعاد16جدول رقم (     

  االختالفوجه أ          أوجه التشابه             

  ما:يتطلب تطبيقه -1

  .اتنظيمي اتغيريً  -

  .ا  لسلوك األفرادتغيريً  -

  .يف الثقافة التنظيمية اتغيريً  -

  التغيري يف العمليات واألنشطة. إحداثيركزان على  -2

ون والعاملني وتعزيز القدرة التنافسية يركزان على حتقيق الرضا ووالء الزب -3

  لمنظمة.ل

  يركزان على قياس النتائج وفق معايري األداء املعروفة  -4

  اجلودة، سرعة األداء). ،تكلفةال( 

  النظرة املستقبلية واستثمار الوقت يف عملية التطبيق. -5

  التحسني املستمر. -6

ري يأي التغ ؛الصفرتعتمد إعادة اهلندسة على االنطالق من  -1

إدارة اجلودة فتعين التغيري  ، بينماااجلذري ملا كان موجودً 

  التدرجيي ملا هو موجود.

تطبيق إدارة اجلودة حيقق أهداف املنظمات يف فرتة أطول  -2

  من تطبيق منهج إعادة اهلندسة 

  .( فرتة وجيزة)

حاجة للرقابة الدائمة واملستمرة يف إدارة اجلودة على ال  -3

  مية.عكس إعادة اهلندسة اليت حتتاج إىل رقابة ومتابعة يو 

  

  .من إعداد الباحثالمصدر:                                                                                                       

                                                
ترمجة مشس الدين عثمان الشركة ادة هندسة نظم العمل يف املنظمات، إع :نقًال عن: مايكل هامر وجيمس شاميب  271 -268 موسى اللوزي: مرجع سابق، ص ص 1

 .52 - 41ص ص، 1995، القاهرة ، العربية لإلعالم العلمي" شعاع"
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ن باعتبار وإعادة اهلندسة إال أ�ما متكامالوجود اختالف بني إدارة اجلودة من رغم ال على ؛مما سبقما ميكن قوله     

  ودة هي جزء من مشروع إعادة هندسة املنظمة. إدارة اجلأن 

  : ةميكن تقسيم مراحل إعادة اهلندسة إىل مراحل أربع :مراحل إعادة هندسة األعمال -4

  :مايلي تم يف هذه اخلطوةيوالتشخيص ( تحديد محاوالت التطوير ودراسة العمالء):  -أ

  دراسة الوضع احلايل للمنظمة. -

العمليات مبتطلبات  أي هل تفي ؛ء عن السلعة وهل جيدون فيها ما يشبع حاجا�مالتعرف على درجة رضا العمال -

  العمالء وتوقعا�م.

كن ؟ وكيف ميل الذي حدث يف توقعات املستهلكنيأسبابه؟ وما هو التحو فما هي  ؛ة عدم الرضاإذا كانت عالم -

  .الوفاء �ذه التوقعات

  عة أو اخلدمة باحتياجات العمالء؟في السلحىت ت مكنةما هي جماالت التغيري والتحسني والتطوير امل -

األهداف اليت تبتغي املنظمة  حبإن نتيجة هذه املرحلة هي حتديد جماالت التغيري والتحسني والتطوير اليت تص

  .1ء الكلي للمنظمة وزيادة فعاليتهاحتقيقها من إعادة هندسة األعمال وذلك لتحقيق اهلدف الكبري وهو حتسني األدا

  مرحلة التخطيط: - ب

تبدأ هذه املرحلة برسم خرائط توضيحية للعمليات اليت تؤديها املنظمة وإعطاء مسميات حمددة هلذه العمليات  -

  (عملية شراء، ختزين، تصنيع، بيع).

واملتقادمة على حدة حىت يتم اختيار العمليات املعيبة  يقوم فريق إعادة هندسة األعمال بفحص هذه العمليات كلٌّ  -

  وغري املالئمة اليت حتدث مشكالت وتسبب نقص اجلودة وارتفاع التكاليف.

حتديد التعديالت الالزمة: هذه اخلطوة أكثر صعوبة وتستغرق وقت وجهًدا كبريًا، فاملطلوب هو حتديد التغيري  -

األعمال إلجناز ما هو  املطلوب إجراؤه يف العمليات املدروسة وهنا تربز أمهية التدريب الذي يتلقاه فريق إعادة هندسة

  مطلوب من تعديالت.

  وقد تشمل تعديل العمليات احلالية األفكار اآلتية:    

اختصار عدد اخلطوات للعملية الواحدة واستبعاد اخلطوات اليت ال تضيف قيمة للعملية وإلغاء  ،زيادة سرعة العمليات

  اخلطوات املرتفعة التكاليف.

  .رفع مستوى جودة العمليات  -

ف على أفضل التطبيقات يف منظمات مشا�ة يف نفس جمال األعمال أو اء بالنماذج الناجحة وهذا بالتعر إلقتدا -

  .ليس هلا نفس جمال العمل رمبا حىت يف منظمات أخرى

  إعادة تصميم األعمال):مرحلة التنفيذ( - جـ

  اخلطوات املبينة يف الشكل املوايل: منوذج إعادة اهلندسة أو تصميم العمليات اجلديدة يتضمنأإن مرحلة تنفيذ     

                                                
 .317ص، 2002، ، الدار اجلامعية، اإلسكندريةإدارة اجلودة الكلية البكري:سونيا حممد  1
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  .: خطوات تنفيذ العملية اجلديدة)23شكل رقم (                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ترمجة خالد بن عبد اهللا الدخيل اهللا،  ،ال: إعادة هندسة املنظمة منهج اخلطوة خبطوة لتجديد حيوية الشركةلوينث جفري إنالمصدر: 

   .102ص، 2002، الرياض ،يخدار املر 

ففي بداية هذه املرحلة توجد حاجة  ،لقيادة دورًا مهًما يف تصميم التغيري املطلوب وفق منهج إعادة اهلندسةاوتلعب 

 هذا الشخص مسؤولية قيادة فريق إعادة اهلندسة وتوجيه األشخاص الذيند واختيار قائد املشروع ويتحمل لتحدي

  بني فريق التصميم واللجنة القيادية إلعادة اهلندسة، ويبدأ الفريق مبا يلي: اطً ويكون وسي ،يصممون التغيري

  حتديد العمليات التنظيمية احلرجة( شراء ، ختزين...). -

رسالة وأهداف املشروع، وبناء واختيار  وإعدادوذلك بتحديد املتأثرين بالعملية  حتديد مدى مشروع متثيل العملية: -

  خطة عمل لتنفيذ املشروع. تطويرو أعضاء الفريق، 

تساعد على فحص قيود العملية والنظر يف األطراف اليت  رسوم هندسية)يل العملية يف شكل خرائط ومسارات(متث -

  هلا تأثري على العملية احملددة.

  تصميم العملية اجلديدة وجتريبها. -

  تنفيذ العملية اجلديدة. -

تعریف عملیات 
 األعمال الحالیة 

تحدید مدى مشروع 
 تمثیل العملیة  

تمثیل وتحلیل 
 العملیة  

استحداث العملیة 
 المثالیة  

تنفیذ العملیة 
 الجدیدة 

 اختیار العملیة
 الجدیدة 
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لتنفيذ ملنشودة يتطلب األمر من فريق إعادة اهلندسة املتابعة املستمرة حىت يتم الوصول إىل األهداف االمتابعة:  -د

وحتديد درجة الفاعلية يف اجناز  ،العملية اجلديدة من خالل استحداث معايري قياس تساعد على معرفة التقدم املنجز

  ما هو مطلوب.

  عالقة إعادة الهندسة بالتغيير والتطوير التنظيمي: -5

على حتقيق التغيري والتطوير التنظيمي وهذه  إعادة اهلندسة ميد املنظمات مبزايا متعددة تساعدإن تطبيق إسرتاتيجية 

   :املزايا تتمثل يف

فريق إعادة اهلندسة) بصالحيات واسعة وممارسة اختاذ نة عالية من خالل متتع فرق العمل(التنظيمات مرو  إعطاء -

  القرارات بدرجة عالية من االستقاللية.

  على املنتج النهائي لفرق العمل. بناءً عايري تقييم األداء اجلماعي، ومن مث إعطاء التعويضات واحلوافز اعتماد م -

صحية جيدة ووضع  لغاية احملافظة على التنظيمات يف حالة واالبتكاراعتماد فرق العمل على منهجية اإلبداع  -

  .1على مواجهة التحديات القدرة تنافسي جيد، ومن مث زيادة

م هذه الفرق من أجل مواجهة املتغريات البيئية لى أساس التنظيم احليوي، حيث تصمعة فرق العمل اليت تقوم عطبي -

  املعقدة.

إحداث  من ابتداء، أ�ا تشمل كل مداخل التغيريتطبيق إعادة اهلندسة  فوائد أهم من أن نرىسبق على ضوء ما     

عد على بقاء واستمرار اوالذي يعترب من أهم املداخل اليت تسمدخل التغيري الفردي) التغيري يف سلوك األفراد(

ت السابقة  اجلذري  بإلغاء العملياريوالتغي ،من خالل االعتماد على فرق العملإضافة إىل التغيري اهليكلي  ،املنظمات

املعلومات ل اعتماد وسائل ومعدات تكنولوجيا من خالوالتغيري التكنولوجي  ،واستحداث عمليات جديدة

  واالتصاالت.

  وميكن توضيح العالقة بني إعادة اهلندسة والتغيري والتطوير التنظيمي يف الشكل املوايل:    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .276: مرجع سابق، صموسى اللوزي 1
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  .): العالقة بني إعادة اهلندسة والتغيري والتطوير التنظيمي24شكل رقم (              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .277مرجع سابق، ص :ى اللوزيسمو المصدر:                                                                    

  عوامل نجاح الهندسة اإلدارية: -6

راء اخلرباء والباحثني يف تطبيق إعادة اهلندسة على ضرورة توافر العوامل التالية لنجاح هذا املدخل يف آاجتمعت     

  :هيو التطبيق العملي 

فبدون االقتناع الكامل من قبل قيادة املنظمة بأمهية التغيري اجلذري  ،ندسةاهلإميان قيادة املؤسسة بعملية إعادة  -أ

فإحداث عملية إعادة  ،فإن أي جهود أخرى تبذل لن حتقق اهلدف املطلوب ؛املنظمةوالسريع الذي قد حتتاجه 

  م تنفيذها.بإحساس القيادة حبتمية التغيري وترمجته يف صورة خطط وبرامج يت اهلندسة تبدأ

ديدا واضحا، فالعميل جيب أن يكون هو احملور األساس الذي تدور حوله مجيع حتياجات العميل حتحتديد ا - ب

فال ميكن ألي منظمة أن تستمر يف السوق دون دراسة احتياجات ورغبات العمالء وحماولة الوفاء  ،األنشطة باملشروع

  �ا بشكل أفضل مما يقدمه املنافسون.

ط والتكامل بني إدارات املؤسسة املختلفة حنو حتقيق أهداف عملية إعادة وجود نوع من التنسيق والرتاب -جـ

  .1اهلندسة

                                                
 صص ، 2006-2005، ستة سيجما وبطاقة القياس املتوازن، مكتبة النهضة املصرية، مصر ،توفيق حممد عبد احملسن: اجتاهات حديثة يف التقييم والتميز يف األداء 1

212  ،213. 

  المنافسة  -
  التكنولوجیا -
  تغییر احتیاجات  -

 أفراد الجمھور 
 

 إدارة الجودة الشاملة
 

 المتغیرات البیئیة
 

  زیادة قدرة المنظمة على المنافسة
  تحقیق رضا العاملین  -
زیادة قدرة المنظمة على البقاء  -

 واإلستمرار 
 

  ظمات حققتمن
  مستوى عال
 من الكفاءة

 

  منظمات حققت
  مستوى أقل
 من الكفاءة

 

  زیادة
  الكفاءة

  فعالیة و
 المنظمة

 

 ظھور مفھوم الھندرة اإلداریة 
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تكوين فرق عمل مدربة مكونة من مجيع إدارات املؤسسة وتزويدهم بالسلوكيات اإلجيابية اليت تنظم دورها يف  -د

  إحداث التغيري املطلوب واليت تتمثل يف:

  بل االجتماعات.احملافظة على املواعيد واإلعداد اجليد ق -

   .املشاركة والتطوع -

  .الدخول يف اتصاالت مفتوحة وصادقة –

  االستمتاع والفهم والتحدث بوضوح لتسهيل مهمة اآلخرين. -

  .االلتزام جبدول األعمال -

  اإلجيابية والتفاؤل اجتاه الفريق . – 

  لعب دور القيادي عندما يتطلب املوقف ذلك - ـ

  . االحرتام واألمانة والثقة -

  التأييد املتبادل بني األعضاء وإظهار االلتزام. -

  حتديد واضح لألدوار وتوزيع العمل بالتساوي. -

  أمهية العنصر البشري من حيث حسن اختياره وتدريبه وحتفيزه.األخذ يف عني االعتبار  -

  لقيام بإعادة اهلندسة.ضرورة توافر نظام فعال للمعلومات لرتشيد عملية اختاذ القرارات داخل املنظمة حالة ا -

تنمية مهارات التفكري اإلسرتاتيجي وربطها بالعمليات الرئيسية عند إعادة البناء وفيما يتعلق بأعمال كل منظمة  -

  على حدة.

التحسني املستمر: فلتحقيق إعادة اهلندسة الشاملة جيب أال يرتك التحسني املستمر يف أداء العمليات لالجتهاد  -

  .غيري وعدم الرتاجع أثناء التنفيذبل جيب احملافظة على إستمراية الت ،ربة واخلطأأو التج ،الشخصي

  ": Six Sigmaالمطلب الثالث: ستة سيجما "

، ولقد مت ابتكار مفهوم سيجما يف أوائل تبطة مبنهج إدارة اجلودة الشاملةر من املناهج امل "Six Sigma"يعترب منهج 

 .بيقهميكن تط كوسيلة لتطوير مقياس جودة عاملي) 1979األمريكية(روال و الثمانينات من طرف خرباء شركة موت

إىل الوصول إىل  حيث �دف ستة سيجما،كلما زادت العيوب لكل وحدة ماحيث كلما ارتفع مستوى السيج

يون بل 2.2هذا املنهج توفري حنو  ا علىداعتماال رو وقد استطاعت شركة موتو  ،وتطوير إنتاجأقل تكاليف بأعلى جودة 

  .1دوالر خالل أربع سنوات من تطبيقه

مصطلح يتم استخدامه لوصف عمليات الضبط والرقابة بشكل غري " :هو ستة سيجما مفهوم ستة سيجما: -1

  .2"إىل أدىن مستوى ممكن االحنرافومبا يؤدي إىل تقليل  ،تقليدي

                                                
 اإلحصائية سجما: معناه االحنراف املعيار (&) وهي أحد املقاييالسي . 
 .11ص، 2004، ، مصراخلربات املهنية لإلدارة " مبيك"، اجليزةمركز ترمجة عالء أمحد إصالح،  ، ريتشارد شرويدر: ستة سيجما،مايكل هاري 1
 .273توفيق حممد عبد احملسن: مرجع سابق، ص 2
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لتحسني تصميم املنتج وتقليص  ومبتكر خارطة طريق مفصلة أحد منظري ستة سيجمايكل هاري (هو ويعرفها ما -

نها كِ ما هي عملية تسمح للشركات ومتُ جستة سي"  :)وقت اإلنتاج وتكاليفه يف جمموعة اإللكرتونيات بشركة موتوروال

من التحسني بصورة كبرية فيما خيتص بعمليا�ا األساسية وهيكلها، وذلك من خالل تصميم ومراقبة أنشطة األعمال 

  .1"املصادر ويف نفس الوقت تلبية احتياجات العميل وحتقيق القناعة لديه واستهالكل الفاقد اليومية حبيث يتم تقلي

اليت �دف إىل حتقيق مستوى أداء ، ة ستة سيجما تشري إىل جمموعة من العمليات املنظمةي" أن آل وهناك من يرى:

  .2معني بدرجة قريبة من الكمال"

قياس فرصة يف املليون فهي م 3,4التشغيل الذي ال يزيد فيه اخلطأ عن  طريقة إلدارة األداء عند مستوى: "هي أو -

  .3"إحصائي لدقة األداء دون أخطاء

  أهداف ومزايا تطبيق ستة سجيما: -2

  .زيادة الكسب والرحبية  -

  .حتسني إشباع العميل –

  . إنتاجيتهاتعليم العمالة وزيادة  -

  .تنمية مهارات العمالة يف حل مشكالت العمل -

  .ختفيض النفقات الرأمسالية -

  .زيادة الطاقة املتاحة -

  .ووسائل إلدارة األخطاء وتصحيحها توفري مقاييس –

  الوصول إىل منتج دون أخطاء وعيوب. -

  رفع الروح املعنوية للعاملني. - 

   إحداث تغيري مستمر يف العمليات مبا يليب احتياجات السوق. -

   .قياس اجلودة بدقة -

   يعات.زيادة املب -

  .قيق ميزة تنافسية على املنافسنيتدعيم القدرة التنافسية وحت -

  تقليل وقت أداء العمليات. -

أي اجلمع بني حتقيق األهداف املتعارضة على سبيل املثال  ،تساعد اإلدارة على حتقيق األهداف األساسية والبديلة -

  .4حتقيق السرعة يف األداء وتقليل األخطاء يف الوقت نفسه

  حكام الرقابة وتوفري مناخ ابتكاري داخل املنظمة.إ -

                                                
 . 14، صمرجع سابق هاري ريتشارد شرويدر: مايكل1
 .437ص ،رجع سابقمسيد حممد جاد الرب:  2
 .273توفيق حممد عبد احملسن: مرجع سابق، ص3
 .275، صالسابقمرجع توفيق حممد عبد احملسن: 4
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  نموذج اإلحصائي:األ - ماجستة سي -3

وتستخدم  منوذج اإلحصائي وهي" سيجما"إن مبتكري آلية ستة سيجما يستخدمون وحدة للقياس داخل األ    

ضل من مخسة سيجما فنجد أن قيمة ستة سيجما أف ،لقياس األداء، والقيمة األعلى للسجيما تكون لألداء األفضل

  وهكذا الباقي. ،وأربعة أفضل من ثالثة

واجلدول  ؛ستة املستخدمالإن العالقة بني قيمة سيجما وحدود املعيب لكل مليون عملية تستخدم لتحديد معيار     

  املوايل يوضح ذلك:

  ): العالقة بني قيمة سيجما ونسبة األخطاء املتوافقة لكل مليون عملية.17جدول رقم (    

 %النسبة القابلة   نسبة المعيب لكل مليون  قيم سيجما

1  
2  
3  
4  
5  
6  

691.462 

308.538  
66.807  
62.10  
23.3  
3.4  

  

30.85  

69.146  
93.319  
99.379  

99.9767  
99.999666  

  .440سابق، صمرجع  :سيد أمحد جاد الرب المصدر:                                                                            

   :اسيجم خطوات تطبيق إستراتيجية ستة -4

  :للوصول إىل جودة ستة سيجما يف العملية أو القسم أو املنظمة ال بد من إتباع اخلطوات اآلتية    

وجيب أن تفهم املنظمات طبيعة  ،أمناط أنظمة القياس ومسا�م األساسيةراض استع من خالهلا يتممرحلة القياس:  -أ

والتأثري املستقبلي هلذه  ،ة التقارير وجتميع املعلومات وجيب أن تفكر يف مكان وجود األخطاء يف القياساتومسات كتاب

  األخطاء على جناح املشروع.

معينة وكذلك بعض األدوات اليت تقوم بعزل املعلومات احلرجة  إحصاءبطرق  االستعانةيتم مرحلة التحليل: -ب

يتم يف هذه كما إىل مشاكل إحصائية،  ويف هذه املرحلة تتحول املشاكل العلمية  ،لتفسري العيوب املوجودة باملنتجات

  وهل هي متعلقة بالتكنولوجيا أم بالعملية نفسها؟ة أو مستدمية؟ يضهل املشكلة عر ا: املرحلة اإلجابة على سؤالني مه

وتغطي هذه  ،داث املشكلةيتم الرتكيز على اكتشاف املتغريات األساسية اليت تسهم يف إحمرحلة التحسين:  - جـ

وبالتايل يتم إنتاج منتجات  ،وخالهلا يتم تصميم املنتجات من بدايتها إىل �ايتها ،ستة سيجمااملرحلة عملية تصميم 

  وخدمات ذات ستة سيجما. 

خالل مراقبة العمليات  من وذلك ،وفيها يتم ضمان عدم تكرار حدوث األخطاء والعيوب مرحلة التحكم: -د

  .1، واملقصود بالعمليات هنا تلك اليت تؤدي إىل ابتكار املنتج أو اخلدمةباستمرار

                                                
  .43 -42 رجع سابق، ص صاملمايكل هاري، ريتشارد شرويدر: 1
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ذوي   افريق عمل يتضمن أفرادً  إيل أن إسرتاتيجية ستة سيجما مثلها مثل إعادة اهلندسة حتتاج إىلوجتدر اإلشارة 

  كفاءات ومهارات، أو يتم تدريبهم عل  خمتلف مراحل التغيري الالزم.

  :يجية التجديدإسترات: المطلب الرابع

أو اجلذري الذي يرمي إىل دعم القدرة  ،بغرض التحسني اجلزئي االبتكارواليت تعين استخدام خمرجات نشاط     

  .1التنافسية للمؤسسة، وبالتايل التعديل املستمر يف امليزة التنافسية مبا حيقق االستمرار والنمو للمؤسسة

  :إستراتيجية تقليص العمالة :المطلب الخامس

وتقوم هذه اإلسرتاتيجية على حذف بعض املستويات اإلدارية وتقليص عدد العمال غري األكفاء لتخفيض     

  .2تكاليف التشغيل من خالل حتقيق ميزة التكلفة األقل

ن مت إحالل التكنولوجيا واآلالت حملهم مّ مثل االستغناء ع، ويتم االعتماد على معايري معينة لالستغناء عن العمالة    

   .  ي املهارات احملدودة وغري املرنة، وذو وذوي التخصصات غري املرغوبة ،هم أداؤهم ضعيف منو 

  : ا تسمح بـأمهيتها من كو�وتستمد هذه اإلسرتاتيجية     

  ملتغريات بيئتها.الستجابة زيادة قدرة املنظمة على ا -

  الرتكيز على برامج التنمية اإلدارية لرفع مهارات العمال. -

  .وحتقيق ميزة التكلفة األقلض التكاليف ختفي -

  تقوية املركز املايل للمؤسسة. -

  .نظمة مما جينبها اخلسائر كرواتب العاملني غري الفاعلنيعلى العمالة اجليدة بامل اإلبقاء -

لبيات إال أن هلذه اإلسرتاتيجية جمموعة من الس ؛تقليص الفجوة بني املستويات اإلدارية مما يسهل عملية االتصال -

إىل شعور العاملني بعدم األمن الوظيفي  باإلضافة ،واآلثار خاصة من الناحية االجتماعية واالقتصادية والسياسية

  واخنفاض معنويا�م.

من آلثار النفسية السيئة على الباقي ومعاجلة ا ،بشكل مالئمهم نع ة ما يتم تعويض العاملني املستغَىن وعاد    

نفس حجم العمل بشكل يسهل مساءلتهم على  اقي منهم مرنًاوالتأهيل يصبح الب العاملني ومع بعض التدريب

ؤدي تقليل العمالة إىل ضرورة إعادة تصميم األعمال واإلجراءات والعمليات والوظائف بشكل وعادة ما ي ،السابق

ة للمساعدة مثل دوهنا تدخل وسائل وأفكار إدارية جدي ،من العمل %100من العاملني بالقيام بـ  %50 :يسمح لـ

  .3واجلودة الشاملة اهلندسة اإلدارية وإعادة اهليكلة ،

  

  

                                                
امللتقى الدويل حول تنافسية املؤسسات االقتصادية وحتوالت  ، مطبوعةتنافسية للمؤسسة اجلزائرية: التجديد التكنولوجي كمدخل اسرتاتيجي لدعم القدرة الرحيم حسني1

 .42ص، 2002، أكتوبر 30 - 29 ،جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية  ،احمليط، قسم علوم التسيري
 .82مرجع سابق، ص :بالل خلف سكارنة 2
 . 570ص ،2007اإلسكندرية، مصر،  الدار اجلامعية، ، الدليل العلمي إلعادة اهليكلة والتميز اإلداري وإدارة التغيري،ر املنظماتيأمحد ماهر: تطو  3
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  :"Benchmarking"إستراتيجية المقارنة بأفضل منافس : دسالمطلب السا

األخص  ىميكن استخدام إسرتاتيجية املقارنة بأفضل منافس يف أغلب أدوات وطرق التغيري والتطوير التنظيمي عل    

 إىلاج هذه الطريقة توحت ،فضل املنافسنينة الوضع الراهن بالوضع املوجود ألو عند مقار أ ،عند تشخيص املشاكل

  اخلطوات املوالية:

أو  ،خالل مجع ما ينشر عنه من معلومات، أو من خالل التعاون معهعلى ممارسات أفضل منافس من  التعرف -

لدراسة والبحث مثل: السياسات، األهداف للتعرف على املمارسات املتاحة لديه يف ا�ال حمل ا ؛التجسس عليه

  االسرتاتيجيات،أساليب البيع... ختفيض التكاليف، اجلودة،،

  وهي متاحة من خالل الوثائق والسجالت. التعرف على ممارسات املنظمة(البيئة الداخلية): -

بني ممارسات املنظمة ميكن معرفة حجم الفجوة  ؛من خالل املقارنات الكمية والكيفية حتديد الفرق أو الفجوة:-

  وأفضل منافس.

مث دراستها  ،إلدارة للمنظمة طرح بدائل عديدة من خالل املناقشات والدراسة ميكن أو سد الفجوة:حيح الفرق تص -

للتوصل إىل أفضلها من أجل تصحيح الفرق وسد الفجوة ولكي تغري املنظمة من وضعها احلايل املرتدي إىل وضع 

    أفضل ترغبه.   

  مقومات نجاح إستراتيجية التغيير التنظيمي:: سابعب الالمطل

  أمهها: يتوقف جناح إسرتاتيجية التغيري يف حتقيق أهدافها على عدد من املتطلبات األساسية اليت من    

  تبين مدخل النظم بالنظر إىل املنظمة كنظام متكامل ذات مكونات مرتابطة وتتأثر فيما بينها. -

  التغيري والتطوير.وتأييدها لربنامج  وير وضرورة مساند�ايا حبتمية التغيري والتطاقتناع اإلدارة العل -

  مشاركة قادة مجاعات العمل يف حتديد جماالت وأنشطة التغيري احملتملة. -

  �يئة األفراد وإرساء قواعد الثقة بني اإلدارة والعاملني يف املنظمة. -

ات باملنظمة ري احتياجات ورغبات وتوقعات العاملني عند تصميم أي تغي فيجب مراعاة ،الرتكيز على البعد اإلنساين -

  اختصار االهتمام على اجلوانب الفنية واهليكلية.وعدم 

  واملوضوعية. ةاحليادياالستعانة خبربات استشاريني ( وكالء التغيري) من خارج املنظمة لضمان  -

  اإلعداد اجليد لربنامج التغيري والتطور التنظيمي. -

  حيث يفضل التدريج يف تطبيقها .عملية التغيري اختيار األسلوب املناسب لتنفيذ  -

  عنها منافع ملموسة للعاملني خاصة خالل الفرتة األوىل من العملية.ازات اليت ينتج احلرص على حتقيق االجن -

   .1سلوب املالئموباأل ،والتعرف على ردود األفعال وتذليل العقبات يف الوقت ،التقييم املستمر للنتائج -

  

                                                
كومات، قسم علوم سرير منور: التطور التنظيمي وإدارة التغيري يف املنظمات احلكومة، مطبوعة امللتقى الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحل، أو سعيد منصور فؤاد1

  .274، ص2005 مارس 09-08 أيام التسيري، كلية  احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر،
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  : مقاومة التغيير التنظيمي: المبحث الخامس 

على التخطيط  القائمون هاقابلرب من أهم املشاكل اليت يرغم اتفاق كل الدراسات على أن مقاومة التغيري تعت    

ال يوجد  أو على مستوى املنظمة ككل، إال أنه ،أو اجلماعات ،للتغيري سواء كانت املقاومة من طرف بعض األفراد

تعريف موحد ملقاومة التغيري، فكل باحث يرى املقاومة من منظور فهمه اخلاص للجوانب السلوكية أو التنظيمية 

   .املتعلقة �ذا الشأن

وذلك  املؤسسات شكلة الرئيسية األوىل اليت تواجهيصف مقاومة العاملني للتغيري بأ�ا امل "Mc Crimmon"فنجد  -

  .1رة املؤسسات على التطور والنموأل�ا تضعف وتقلل من قد

إىل احملافظة على وهناك من يرى أ�ا تعىن " امتناع العاملني عن التغيري أو عدم االمتثال له بالدرجة املناسبة والركون  

  .2الوضع القائم، وقد تعين مقاومة التغيري يف بعض احلاالت القيام بعمليات مناقضة ومنافية لعملية التغيري اإلداري"

. "متوقع يهدد أسلوب العمل احلايلما يعترب خطر حقيقي أو  ومقاومة التغيري هي " استجابة عاطفية وطبيعية اجتاه -

إىل عه وفطرته مييل بطبمي ال مناص منه، فاإلنسان أن التغيري أمر حتمثلما  ،مة التغيري أمر حتمي ال مناص منهقاو فم

 ا، نظرً ك وقلق وتوتر داخلي يف نفس الفردمن إرباذلك قرار) ملا قد يسببه امليول إىل االستمقاومة تغيري الوضع الراهن (

  3لعدم تأكده من النتائج املرتتبة".

نستخلص من التعاريف السابقة أن األفراد يقاومون التغيري وحياولون جتنب أي تغيري يؤثر على عملهم احلايل     

ولكن الغريب أنه ميكن أن تنشأ مقاومة كبرية للتغيري  ،فهومر وموهذا أمر مقد ،اته وشروطه وأعبائهويغري من مواصف

  حىت ولو كان حمايدا أو مفيدا لألشخاص املعنيني فلماذا املقاومة؟ 

  :التنظيمي أسباب مقاومة التغيير المطلب األول:

  :يف قولهىل ذلك يف القرآن الكرمي وقد أشار اهللا عز وجل إ ،وكل ما هو قدمي ،التمسك بالعادات والتقاليد -1

على أمة وإنا على أثارهم  آباءناوكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مرتفوها إنا وجدنا { 

  }مقتدون

  بالتغيري.لوب تغيريه واألشخاص املشمولني  : وعدم معرفة ما هو مطبغرض التغيري اجلهل -2

عن بعض الوظائف  االستغناءه سيرتتب عن التغيري قد يعتقد بعض األفراد أن :اخلوف من ا�هول وعدم األمان -3

بسبب استخدام تكنولوجيا جديدة، أو نظام عمل جديد، أو قد يكون سبب مقاومتهم هو خوفهم من عدم 

   .بات العمل اجلديدة وزيادة أعبائهمتناسب قدرا�م مع متطل

                                                
1 Mc Crimmon, M.: the Changer Master Managing Adapting to Organization Change, Pitman Publishing, London, 
1997, P52. 

  .275، ص1995دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،منظور تطبيقي ،يف التطوير اإلداري : دراسات معاصرةعاصم األعرج  2
امللتقى الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، قسم علوم  واألداء داخل املنظمة، مطبوعةخملويف عبد السالم، بلعرايب عبد الكرمي: التغيري التنظيمي وحتسني 3

 .498، ص2005 مارس 09 - 08 أيام ، جامعة ورقلة، اجلزائر،احلقوق والعلوم االقتصادية ،كليةالتسيري 
 23 : اآليةسورة الزخرف.  
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فمثًال قد يرفض الرئيس تغيري وظيفة  ،رياخلوف من تأثري التغيري على العالقات الشخصية مع من يقع عليه التغي -4

  .االعالقة بينهم صفو كريفا من أن يتسبب ذلك التغيري يف تعأحد مرؤوسيه خو 

  والقوى والتوازنات بني اإلدارات. االمتيازاتعدم فهم أهداف التغيري ومربراته واخلوف من زوال بعض  -5

ن هدف اإلدارة من التغيري قد يكون التطوير، وقد ال خيلو من : فغالبا ما يتوقع املعنيون بالتغيري أع اخلسارةتوق -6

 .ألن التغيري يتطلب إجراء بعض احملاسبات والتقييمات ملا سبق  مصرح �ا قد تعود عليهم بالضرر؛غري ىدوافع أخر 

ظائف أو لة، وخصوصا أولئك الذين يشعرون بالتقصري يف اجناز الو عرض الكثري من األفراد إىل املساءاألمر الذي ي

إحباط يف اإلجناز، أو قد يكون من أجل استبدال بعض املسؤوليات والوظائف أو ترقية بعض األفراد مقابل إقصاء 

  .1م�ابهم وترقية غريهم على حستمن مرا البعض أو إنزاهلم

ن أل�م الراه التغيري يف هيكلة املصاحل اخلاصة: قد يكون هناك مصاحل خاصة لبعض العاملني يف بقاء الوضع -7

فإذا شعر هؤالء بأي  ،ة تضفي عليهم نوعا من القوة يف نسيج السلطة واملسؤولية القائمة حاليايتمتعون بسلطة معين

  .أخرى فإ�م يقاومون هذا التغيري راكز نتيجة اندماج وحدا�م اإلدارية يفتغيري يف امل

يف  ايدة تتطلب تغيريً ألن التغيريات اجلدهم، خلأن التغيري يهدر د : يتصور بعض األفرادالتخوفات االقتصادية -8

على جماراة وضع مستقر   اتعودو قد  مخصوصا وأ� ،مأو يليب طموحا� ماألمر الذي قد ال يرضيه معدالت الدخل

  كانت قد �يأت أسبابه ودواعيه وشروطه.

ذا التغيري مفروض عليهم يفعلون ذلك بسبب شعورهم بأن ه إمنامن يقاومون التغيري مترد العاملني: حيث إّن  -9

فهم جمربون على حتطيم العادات  ،ه بقدر ما يقاومون كو�م يتغريونبالقوة، ألن األفراد ال يقاومون التغيري يف حد ذات

  .2وتعديل األمور اليت تعودوا عليها ملدة طويلة من الزمن

كانت ما  مبعىن أنه إذا  ،وته وحجمهعلى ق تهقوة التغيري وحجمه: تتوقف الرغبة يف إحداث التغيري أو مقاوم -10

 بل غيري فهذا أمر ال يشجع على إحداثههناك فجوة ضيقة بني وضع املنظمة احلايل ووضعها املستهدف بعد الت

يشجع على مقاومته، وأما إذا كانت الفجوة واسعة بني الوضع احلايل والوضع املستهدف مبعىن أن التغيري املطلوب 

، أما احلالة الثالثة واليت تكون فيها ؤدي إىل مقاومتها أن تمن شأ�ب تغريات كبرية و�ديدات يسبو  ،يعترب بعيد املنال

فجوة التطابق بني الوضع احلايل والوضع املستقبلي املستهدف متوسطة فقد يزيد احتمال قبول إحداث التغيري وتقل 

  والشكل التايل يوضح ذلك:  املقاومة إىل أدىن درجا�ا.

  

  

  

  

                                                
 .49ص، 1990 معهد اإلدارة العامة، األردن، يوليو، 67 العدد، 30 حلواين ابتسام: التغيري ودوره يف التطوير اإلداري، جملة اإلدارة العامة، جملد 1
  .33ص، 2002 بريوت، لبنان،، 1منهجية التغيري يف منظمات األعمال، دار ابن حزم، ططارق سويدان:  2
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  .) : منحىن قبول التغيري ومقاومته25رقم(شكل ال                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : نقال عن 322، مرجع سابق، صفؤاد القاضيالمصدر :

Johns, Gary: Organizational Behavior, Understanding and Managing life at Wark, Harpper, Collins,1996, p569.      
                                                               .                                                                                                             

فضعف مستويات االتصال  ،من أهم وسائل إدراك ضرورة التغيري االتصالضعف االتصال: حيث يعترب  -11

سبب يف بروز مقاومته، واخنفاض مستوى الثقة بني العاملني تني القائمني على التغيري واملنفذين له كثريا ما يوالتنسيق ب

قص املعلومات الالزمة عن التغيري م وإدراك أهداف ومقاصد التغيري، نيفرز نتائج كثرية منها سوء فهمما  ،واإلدارة

  .1ة وأهدافهتوطبيع

واألهم  ؟وأين؟ وكيف سيتم التغيري مة يرتك العاملني يف حالة من احلرية حول مىت؟ضعف االتصال والتنسيق يف املنظف

  من ذلك سبب التغيري.

بعدم وجود جدوى القيام بعملية  واعتقادهم ،الدافع املوضوعي: يقصد به سوء إدراك العاملني ألمهية التغيري -12

  التغيري يف الوقت احلاضر واخلوف من نتائجه السلبية.

   الفرد أو اجلماعة. إمامصدر مقاومة التغيري هو  نّ إنستطيع أن نقول  لذا    

  واجلدول اآليت يوضح دوافع املقاومة لدى األفراد واجلماعات.

  

  

  

  

  

  

                                                
 .58ص، 2006 مجال الدين املرسي: الثقافة التنظيمية والتغيري، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،1
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   : دوافع مقاومة التغيري)18(جدول رقم                       

  على مستوى الجماعة  على مستوى الفرد

  .العادات القيم -

  يف العمل. ساليب القدميةالتعود على األ -

  .احلرمان من املزايا -

  .اخلوف من فقدان الوظيفة -

  ما هو عليه. ىلرفض كل ما هو جديد وبقاء الوضع ع -

  .جهل أسباب التغيري -

  ضعف اإلمكانات والشكوك يف القدرات الذاتية. -

  املكاسب واملزايا. فقدان -

  .تصاالت والتنسيقاالضعف  -

  .ة التغيريعدم الثقة يف قياد -

   .اخلوف من نتائج املستقبل -

  .ظمةاخلوف على مصاحل املن -

  ارتفاع تكاليف التغيري. -

  :على بناءً  من إعداد الباحث :المصدر    

  .323فؤاد القاضي، مرجع سابق، ص- 

  .    386-381، ص2007 ،ردنالقيادة الفاعلة وإدارة التغيري، دار حنني للنشر والتوزيع، عمان، األ :حممد سرحان خالد املخاليف- 

بات تكوين جتمعات أو نقا :، بعضها ظاهر مثلخمتلفة وأشكاالً  اً التغيري تأخذ صور  جدير بالذكر أن مقاومة    

يف األداء، زيادة  البطء ،مين متخفي وهذا مثل املقاطعةطلب نقل ... وبعضها ض ،، االحتجاجرك العملمناوئة أو ت

  وزيادة نسبة الغيابات. ارض العاملنيحجم اخلاطئ، مت

  :التنظيمي أنواع القوى المقاومة للتغييرالمطلب الثاني:

   مها:عملية التغيري التنظيمي وجود قوتنيصاحب يأنه  (حتليل جمال القوى) يف منوذج لوين اإلشارة تسبق    

تغيري التنظيمي عرب سعى إلحداث الوهي توهي إما قوى من داخل املنظمة أو من خارجها  :وى إحداث التغيريقِ  -

  : إذابة اجلليد، التغيري، إعادة التجميد.ةمراحل ثالث

تركز جهودها للجمود والتخلف والتأخر  ،أنواعها وأهدافها باختالفوى معرضة للتغيري: وهي قوى تتنوع أساليبها قِ  -

وجناحها يف  وى املضادة للتغيريديد والتطور، ومن مث فإن سيطرة القا أن طبيعة التغيري تؤدي إىل التجوالفساد، والسيم

  .1واليت تتعارض مع مصاحل قوى إحداث التغيري ،فشل مقابل اإلبقاء على مصاحلهافرض اجلمود سيؤدي إىل ال

  والشكل اآليت يوضح أهم أنواع قوى معارضة التغيري.     

  

  

  

  

  

                                                
 .76اخلضريي كاظم محود: مرجع سابق، ص 1
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  . ): أنواع القوى املقاومة للتغيري26(الشكل رقم                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .76صجع سابق، مر  ريي:اخلضحمسن أمحد المصدر:                                                                        

 وتقف ضده، وتسعى لتعطيله وإفشالههي أخطر القوى اليت �اجم عملية التغيري،  المعارضة للتغيير: القوى-1

 .يد أخطائه، خاصة إذا كانت مصاحلها تتعارض مع قوى التغيريوتص

�ا رافضة أحيانا لذا�ا بل إيري، وهي قوى رافضة لكل شيء، وليس فقط للتغ قوى الرفض لعملية التغيير:-2

 لتأصل ثقافة الرفض يف حيا�ا. ووجودها

وذلك بأساليب متعددة   ،داهوهي قوى تعمل على وضع قوى التغيري يف حجم معني ال تتع التحجيم:قوى -3

ختفيض أسعار سلعهم واخلدمات املنتجة للقضاء  تعمد بعض املنافسني: قد يفمثالً  ،االعرتاضاتكالقوانني والقواعد و 

 املنتجات املتطورة اجلديدة وعلى املنظمات املنافسة.على 

، أل�ا ترتبط ما هو قدمي لتقاليد للمحافظة علىبط بالعادات واتوهي قوى تر : قوى المحافظة على القديم-4

 وجدانيا وعاطفيا بكل ما هو من املاضي.

: وهي قوى منغلقة على ذا�ا، ترفض غريها وال تستجيب ألية مؤثرات خارجية، حتركها قوى التحجر والتجمد-5

 فقط رغبا�ا الذاتية واحتياجا�ا الشخصية.

 قوى المعارضة 

 قوى الرفض 

 قوى التحجیم

 قوى التحجر
 والتجمد 

 قوى المحافظة
   میعلى الق

قوى الالمباالة 
  والسلبیة

قلب الحقائق 
 واألكاذیب  

إثارة االضطرابات  
والقالقل وعدم 

 اإلستقرار

 إطالق اإلشاعات   

إحداث الالوعي  
  إحداث التغییب 

  
 إحداث التزییف   
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معها، فهم يسريون  دون اهتمام أو تفاعل قوى تعيش على هامش األحداث: وهي قوى الالمباالة والسلبية-6

 الرؤية واإلحساس. عدميو السائد ومن مث فهم سلبيون متاما وفق التيار

وجتدر اإلشارة إىل أن أخطر قوى مقاومة التغيري يف املنظمات هي اليت يكون مصدرها التنظيمات غري الرمسية     

  رة وإبراز االحتماالت السيئة املرتتبة على التغيري.الشكوك لدى العاملني يف نوايا اإلدا إثارةتعمد حيث ت

  عض العيوب الشائعة واألخطاء املتكررة يف التنظيمات الرمسية وأمهها:الرمسي يف هذا ا�ال من بغري ويستفيد التنظيم 

  ظاهرة تركز السلطة. -

  قمة التنظيم الرمسي إىل أسفله. عدم انفتاح منافذ االتصال بني أجزاء التنظيم وقلة تدفق املعلومات السليمة من -

  ارة محاس العاملني.اإلشراف والقيادة وجتمدها يف استثضعف أساليب  -

ن سلوك اجلماعة ال أل ،معةتكما يالحظ أن مقاومة التغيري من طرف مجاعات العمل أكرب من مقاومة األفراد جم    

  مضاعف يف قوته.سلوك الفرد فهو سلوك لمطابقا  ال سلوكمياث

  ميكن أيضا أن تظم قوى مقاومة التغيري قيادات ذات مراكز حساسة ونفوذ داخل املنظمات ومن خارجها. كما   

  :التنظيميآثار مقاومة التغيير  المطلب الثالث:

ل قوى املقاومة يف شكل خطط مدروسة بشكل تنظيم عمليات املقاومة من قبإن التغيري غري املدروس قد يسبب    

  .ها وتغلغلها يف التنظيم أيضا، مما يتسبب يف فشل التغيريذنفو بحممية ه القوى قد تكون هذو  ،دقيق

  :ثار املقاومة يف املظاهر اآلتيةوتربز أ 

لمسامهة يف إحداث التغيري من أجل لاجلمود اهليكلي: أي يتم استمالة العناصر واألفراد والقيادات املوجهة  -1

دها يويؤ ايل قد تنقسم املنظمة إىل مجاعات ميثل كل مجاعة تيار حيميها صفوف املقاومة، وبالت حتييدها أو جرها إىل

 ا واستمراريتها، خاصة إذا مل يتمهوث صراعات داخل املنظمة �دد بقاءمما يؤدي إىل حد ،ويعرقل عمل التيار اآلخر

  ة.ة الصراعات بنوع من احلكمة واحلنكإدار 

  تها بذرائع خمتلفة.تقييد مجاعات العمل أو املشاريع واخلطط وعرقل -2

ا، لكي تعطيهم التحكم �ا مىت زيادة متسك بعض األفراد مبا عندهم من مهام وإمكانيات وتشديد القبضة عليه -3

  أو عنادا للتغيريات اجلديدة. ،خوفا من فقدا�اأرادوا 

واإلدارة الية على التنظيم وهذا األمر يستفيد منه األفراد الذين لديهم قدرة ع شتداد حالة التذمر وتوسيع نطاقهاا -4

وبالتايل فتح جبهات متعددة على اإلدارة مبا حيول دون وصوهلا إىل  ،عام داخل املنظمة لتحويل املقاومة إىل رأي

  أهدافها من التغيري.

تأخري سرعة التغيري من خالل استنزاف طاقة قوى التغيري يف قضايا ثانوية جانبية أو توجيه املوارد إىل أغراض  -5

  امشية كإقامة االحتفاالت واملهرجانات .ه

  ران العمل، واخنفاض الروح املعنوية والوالء لدى العاملني وترسيخ أساليب العمل القدمية.و ازدياد د -6
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ختلف املنظمة عن مسايرة وجماراة املنظمات األخرى املنافسة، أو على األقل حماولة اللحاق �ا يف زمن السرعة  -7

  مما يؤدي إىل عدم اللحاق بركب التغيري. ،اإلبداعواحلركة والتطور و 

يتسبب يف ا�يار املنظمة وتالشيها حبلها أو إعالن املقاومة تؤدي إىل تدين األداء ومستويات اإلنتاج مما  -8

  إفالسها.

لعاملني حماربة األفكار والرؤى اجلديدة، مما يتسبب يف عدم االهتمام وغياب التعاون، ودعم املقاومني، وتأثر ا -9

  جتاه التغيري .ابأفكارهم السلبية 

  :التنظيميفوائد مقاومة التغيير  المطلب الرابع:

  ابيات منها:�ا حتمل بعض اإلجيإال تعترب مقاومة التغيري دائما سلبية، بل     

لعاملني �دف جعل القائمني على التغيري أكثر دقة واستعدادا و�يئة له، وتوضيح أهداف وأسباب وأمهية التغيري ل -1

  عدم مقاومته عند التطبيق .

الكشف عن مدى فعالية عمليات االتصال داخل التنظيم وعن مدى توافر املعلومات  لىتساعد املعارضة ع -2

  الواجب توافرها.

  جعل القائمني على التغيري أكثر مرونة وأكثر إدراكا آلثار التغيري على العاملني على املدى القريب والبعيد. -3

  اكتشاف نقاط القوة والضعف يف العمل وأساليب وطرق األداء املراد تطبيق التغيري فيه. -4

  املقاومة تشجع اإلدارة على تفحص مقرتحا�ا بشكل متعمق وجبدية متناهية للتأكد من أ�ا مناسبة. -5

  معرفة اآلثار اجلانبية السلبية اليت تصاحب التغيري . -6

  دى اخنفاض الدافعية والروح املعنوية لألفراد.تساعد اإلدارة على معرفة م -7
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  :الثانيخالصة الفصل 

، و�دف لسريعة والواسعة للبيئة اخلارجيةات اريّ ؛ فرضتها التغإن التغيري التنظيمي أصبح ضرورة حتمية على املنظمة    

ا من املنظمات وملا ال كسب مزايا تنافسية يف مثيال� إىل وضع أفضل مما هي عليه �اراةعملية التغيري إىل نقل املنظمة 

   .االسوق اليت تنشط فيه

  مغري وحمايد ومؤيد ومعارض ومقاوم إىل جانب موضوع التغيري. وهي يف صورة : عدةأبعاد  التنظيمي للتغيريو     

أو  اعميق ايهيكل ،أو غري عاجل وعاجال ا،ضروري او جزئيأ فقد يكون شامال ؛وتتعدد صور التغيري يف املنظمة

 ،أما أسبابه فهي تكنولوجية ،اكما يأخذ جمال زمنيا طويال أو قصري  ،اأو بسيط متداخال اوقد يكون معقد ،اسطحي

  .ء أو املوردين أو حىت املنافسنيعن العمال ا، كما قد يكون التغيري ناجتثقافيةاقتصادية، سياسية ، 

وأخريا احلفاظ على املكاسب  ،جة للتغيري، مث إدخال التغيري املطلوبخبلق شعور باحلاوالتغيري مير بعدة مراحل تبدأ     

   . الناجتة عن هذا التغيري

وارد منها األهداف واإلسرتاتيجيات والتكنولوجيا واهليكل التنظيمي وامل داخل املنظمة ميس التغيري عدة جماالتو     

  .البشرية وحىت ثقافة املؤسسة

ري وفق العديد من االسرتاتيجيات أمهها: إدارة اجلودة الشاملة اليت ترتكز على تلبية وختطط املنظمة إلحداث التغي    

 . ا هلامنهجتميز والتحسني والتطوير املستمر وتتخذ من ال؛ حاجات العميل كهدف

  امواستخد ،ركز على عمالء املؤسسة وعمليا�ا وإعادة تنظيمها اهليكليذي يوال ،إعادة اهلندسةمدخل  إىل إضافة    

  .كل وسائل تكنولوجيا املعلومات يف ذلك

لتقليل  تقليل العيوب واألخطاء إىل أقصى حد ممكنإىل  ستة سيجما الذي يهدفكما ميكن االستعانة مبدخل      

  التكاليف وزيادة األرباح.

إىل سني  يؤدي حتما ساء كانوا مرؤو ويف اخلتام أي تغيري مل تصل أهدافه وأمهيته وطرقه وجماالته ألفراد التنظيم رؤ     

فعالة تأخذ على عاتقها مهمة إحداث التغيري  بالطرق أمهية وجود قيادة  زات ترب ذّ الوهنا ب، املقاومة وصعوبة التنفيذ

يعرف هذا النمط من حيث  ،وبإشراك اجلميع يف إقرار التغيري وتنفيذه على أرض الواقع  ،واالسرتاتيجيات املثلى

   من التفصيل يف الفصل املوايل. يءبش إليهاسنتطرق ذا ما وه .القيادة بقيادة التغيري



  قيادة التغيير التنظيمي الث:الفصل الث   

  

  

  .اإلطار المفاهيمي لقيادة التغييرالمبحث األول:                 

  .أنماط قيادة التغييرالمبحث الثاني:                 

  .لمساعدة قيادة التغيير التنظيمي آليات ومداخل حديثةثالث: المبحث ال               

  .أساليب القيادة في إدارة مقاومة التغييرالمبحث الرابع:              
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  هيد:ـتم

من وظائف  من العملية اإلدارية، ووظيفة رئيسية مهمٌ  ءٌ املنظمات، وجز  التغيري التنظيمي صفة مالزمة لكل نّ إ     

  وليس رد فعل يظهر فقط خالل الظروف احلرجة واألزمات. القائد الناجح

القوى املقاومة له يف كافة املنظمات ومواجهة  لتحقيق أهدافه عملية التغيريعلى دفع  جمربون ينيوعليه فإن القادة اإلدار 

  .وتنوع مهامهامستويا�ا اختالف  على

ساما ومسؤوليات  على عاتق قيادات املنظمات مهاما ج أضفىالتغيري والتكيف معه  ظروفالتعايش مع  كما أن    

  ا�م.جل ضمان بقاء واستمرار منظمبفعالية كبرية من أ تهدار املناسبة إل اإلسرتاتيجية إلعدادكبرية 

 واألساليبقيادة التغيري  أمناطهم وأ ،يري التنظيميقيادة التغلذا سنحاول من خالل هذا الفصل إبراز مفهوم     

  .دارة التغيري والتعامل مع مقاومتهإليها القادة إل لجأواملداخل اليت ي
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         المبحث األول: اإلطار المفاهيمي لقيادة التغيير:

  مفهوم قيادة التغيير: :لب األولالمط

 االستعانة أمهيةمع  ،ضونه للقيام بذلكو من يف أو اإلداريمة اهلرم يف قهم يتوىل مسؤولية إدارة التغيري من     

يف  اأشخاص، وكثريا ما ختتار املنظمات أهدافهوخرباء يف هذا ا�ال للمسامهة يف جناح مهمة التغيري وحتقيق مبستشارين 

التنظيم يضحون بأوضاعهم املستقرة، كفاءات من خارج   استقطابنظرا لصعوبة  لقيادة عملية التغيري ديةوظائف قيا

  ادة عملية التغيري.يويقبلون العمل يف وضع حرج لق

 باإلبداععملية متشابكة متداخلة يف عناصرها ومكونا�ا، تتسم " :أ�اعلى  ادة التغيرييوعليه ميكن تعريف ق    

جانبني رئيسني مها: على العنصر البشري الذي يتمثل يف  األوىلممارسا�ا، ويعتمد جناحها بالدرجة  واالبتكار يف

  .1بالتغيري بتنفيذه من جهة أخرى" يناملتأثر من جهة، والتزام محاس قادة التغيري 

وتعمل على جتديد ، هموأدوار ومهامهم  باألفرادالنظر يف الرؤية املتعلقة  إعادة"القيادة اليت تساعد على  :أيضاوهي 

  .2التزامهم، وتسعى إلعادة بناء النظم والقواعد العامة اليت تسهم يف حتقيق غايتهم"

من  األداءيشغل نفسه بكل التفاصيل اليت تساهم يف حتسني  أنعليه "أن املشرف اجتاه التغيري جيب : وهناك من يرى

  .3خالل معاصرة النتائج الفعلية"

  :ات من القرن املاضي على أمهية قيادة التغيري باعتبارهاهات يف الفكر اإلداري يف التسعينابرز االجتوقد أكدت أ    

بشكل  واالستجابة معهالقرن احلادي والعشرين والتعايش والتفاعل  إىلباملنظمات  لالنتقال" النمط القيادي الضروري 

  .4ملتطلباته وحتدياته وتقنياته" أفضل

واملعىن  يكون عليه مستقبل املنظمة، ويعطي إحساسا باهلدف أنقيادة رؤية ملا ميكن ويتضمن هذا النمط من ال    

  ها.قيف تبين هذه الرؤية وحتقي ملن سوف يشاركون

   :رسمات قائد التغيي :المطلب الثاني

  هارات املفنية خاصة ب ؛وصفات معينةإن متطلبات إجناح جمهودات التغيري، حيتاج إىل اختيار قائد تتوفر فيه مسات     

  :5ته يف املالمح الرئيسية اآلتيةاالتغيري وإمكاني خيص أهم مميزات وصفات قائدلوميكن ت ،باالستعدادوإنسانية خاصة 

اإلدارة على املستويات ويتطلب ذلك فهم مشكالت ا�تمع، والوعي ملسؤوليات  حساسية حنو األهداف: -1

 لسياسية واالقتصادية واالجتماعية املؤثرة يف عملية التنمية.الوطنية والعاملية، وارتباطها بالقوى ااحمللية،

تج بأقل قدر من التكلفة، وامتالك الشخصية جديدة لتحقيق أعلى نا ستمر عن فرصوالبحث امل القدرة اإلبداعية -2

 .اخلالقة الطموحة، اليت تتعدى حدود املدير التقليدي

                                                
 .3ص ،2003، 1عمان، ط ،التغيري، مركز الكتاب األكادميي مدير املدرسة لقيادة اد الدين: إعدادمىن مؤمتن عم 1
  .18ص، املرجع نفسه 2
ت مطبوعة املؤمتر السنوي الثاين حول اسرتاتيجيات التغيري وتطوير منظمات األعمال العربية، مركز وايد سرفيس لإلستشارا ،و دور املشرف سعيد يسن عامر: التغيري 3

 .259، ص2001والتطوير اإلداري، القاهرة، مصر، نوفمرب 
  .18مؤمتن عماد الدين: مرجع سابق، ص مىن 4
5
 .38ص ،1994 القاهرة، عطية حسني أفندي: االجتاهات اجلديدة يف اإلدارة، مركز البحوث والدراسات السياسية، 
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ها: التعرف على التغيري ومنجتاهات الضرورية لقيادة عملية اإلة اإلدارية واكتساب املهارات و فهم أسس العملي -3

  وخلق املناخ املالئم لتقبل التغيري.   ،وتوفري مصادر الوفاء �ااحلاجات اجلديدة 

ة بعيدة النظر، قادرة على التأثري يف اآلخرين وإقناعهم مبا حيقق له سهولة تنفيذ اخلطط دون يامتالك شخصية قياد -4

  مقاومة.

ت باجلوانب اإلدارية خارج نطاق التخصص، وارتباط هذه اجلوانب وتكاملها وتقدير أن التقاء التخصصالوعي ا -5

  والتجديد. االبتكاراملختلفة يزيد من احتماالت 

واحلرص وتقصي كل البدائل،  ،مال البيانات الضروريةواحلرص على استكإتباع املنهج العملي يف حل املشكالت  -6

 املوضوعي بينها، وتقدير أمهية التخطيط للتغيري، والقدرة على حل املشكالت اليت تواجهه االختيارعلى حتديد أسس 

  بأسلوب خالق، واإلحاطة بإدارة األزمات.

احلساسية وتقدير وفهم العالقات اإلنسانية و القدرة على حتليل املوقف، وتشخيص الدوافع ومعوقات التغيري،  -7

  وديناميكيات الشخصية.م دوافع السلوك فهّ والتعمق يف  ،راك مشاعر اآلخرين، والقدرة على إداالجتماعية

من خالل ها ومتابعة تنفيذها وتطبيق إلحداثهووضع اسرتاتيجيات فعالة  ،القدرة على توفري املناخ املالئم للتغيري -8

داء املؤسسي وصوال إىل حتقيق الغايات باأل االرتقاءة والفنية املتاحة �دف املثلى من املوارد البشرية واملادي االستفادة

  .1املرجوة منه

  .ت املوقفحسب مقتضيا�ا االقيادة وتبع وحتمل أعباء املبادأة -9

العملية  والتنظيمات دوار رئيسية لقادة التغيري تعارفت عليها املمارساتسالفة الذكر هناك ستة أالإضافة إىل الصفات  

  :األيتموضحة يف اجلدول 

  . صفات قادة التغيري :)19جدول رقم(                                         

  التغيري قائددور   الصفة    

معينة ويلتمس  ومناذج، وخطط تغيري اعنها أفكار  جَ تِ نْ واملعلومات ليُـ  االجتاهاتتوحيد   املبتكر 

  الصورة الكلية للمنظمة ويقيمها ويتبىن خطط التغيري.

  ة التنظيمية والفعالية.يركز على الكفاي -  ا�دد

  حيدد النقاط احلساسة واحتماالت املستقبل.-

  .يبحث عن مواطن الفرص، واملزايا النامجة عنها جبدية ونشاط-

  ناصرين إلحداث التغيري.جيمع املؤيدين وامل -  (املوحد) املوفق 

  حيرص على كسب التقبل الشخصي واجلماعي لربامج التغيري. -

  ة واخلطط اإلسرتاتيجية واجلوانب التنظيمية.بني اخلطط العملي بربط العالقة يضطلع -

  

                                                
 .19مؤمتن عماد الدين: مرجع سابق، ص مىن 1
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  جل التغيري.ت الفنية واملهارات املطلوبة من ألية املعلومايضطلع مبسؤو  -  اخلبري

  يستخدم املعلومات مبهارة ويقوم بعرضها وشرحها بطريقة منطقية. -

  يف العمل.يقوم بتحديد األولويات وتبسيط اإلجراءات والتعويض  -  املدير

  جناز األعمال بالتكلفة القياسية.إيقوم بتنمية مهارات اآلخرين، مع التأكد من  -

  من مساندة املستويات اإلدارية العليا يف املنظمة لباقي املستويات األخرى. يتأكد -  الكفيل

   ات لظروف املنظمة.ري بغية مالئمة التغي ؛بفعالية االتصاالتيزاول  -

  .11، ص1992، تطوير اإلداري، القاهرةوال لالستشاراتسرفيس  قضايا هامة إلدارة التغيري، مركز وايد عامر:يسن سعيد  :المصدر    

  يتحلى �ا قائد التغيري نذكر: أناليت جيب  األساسيةومن القدرات واملهارات     

  القدرة على احلركة، والتحرك السريع وحسن التصرف. -

  ريات، ولكن من منطق حتقيق الفرص.يالتغجل ريات من أي التغميعدم تقد -

   عدم املعاناة من مفاجآت املستقبل. -

  التمتع بالرباعة السلوكية كمدخل البد منه حلسن معاجلة املواقف املختلفة. -

  حتديد التوقعات بوضوح. إىلامليل  -

  عدم جتاهل ردود الفعل وشكاوي العاملني. -

  املال واجلهد.الكفاية من حيث الوقت و  بأسباب األخذ -

  ريات مع ربطها بالنتائج ومتابعة تنفيذ النتائج.يحسن ختطيط جمهودات التغ -

  األخذ بدواعي الفعل أكثر من دواعي القول. -

  اإلدارية بفعالية. االتصاالتالقدرة على مزاولة  -

  اجلديدة والتفاعل معها. األفكارحسن استقبال  -

  نية النامجة عن التغيري.حسن معاجلة املشكالت الفنية واإلنسا -

  .ريعمل التغي اهتمامه بفريق -

  .اآلخرينوكسب  ناعاإلقالقدرة على  -

  .ةمغاالمظاهر النجاح دون  وإعالنالتحفيزية  األساليبعلى  االعتماد -

   التغيير:مهام قيادة  طلب الثالث:مال

املوكلة هلا عملية إحداث التغيري قيادة اإلدارية من أهم مهام الرب حتديد االجتاه والرؤية املستقبلية للمنظمات يعت    

  . وهذه املهمة تتم على مراحل: John kotter "1"حسب  وقيادته

تعمل بدقة  التغيري، فإن القيادة الفعالة إحداثادة هي للق األساسيةأن الوظيفة مبا  والرؤية: االتجاهتحديد  -1

  ه.ري ؤية واضحة ملا سيتم تغيالصحيح للتغيري، وتطوير ر  االجتاه الختياروعناية 

                                                
Kotter, J.P.: A Force for Change, The  free press, N.Y, 1990, pp 35- 62.  1   
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والذي ميثل دليال مرشدا وحمفزا لتقدمي أفكار جديدة  ملستقبلي للمنظمة،وصف للوضع ا"  visionويقصد بالرؤية"    

  يف التنفيذ.

 ل، إذ أوضحت نتائج األحباث والدراسات حولشامل على مستوى املنظمة كك وهي تعين بالضرورة رغبة يف تغيري    

  بة مفيدة جدا لتوجيه التغيري يف املنظمة و إرشاده.ااجلذالواضحة  يةالرؤ  أن التحويلية والكاريزمية القيادة منط

  رغوبة في الرؤية:السمات الم -2

، فالرؤية حتمل سرتاتيجيات احلاليةوذلك بربط أحداث املاضي باإل املرؤوسني لدى ينبغي أن يكون للرؤية معىن -

  كن الوصول إليه يوما ما.مي للمنظمة األمل ملستقبل أفضل

نظمة، تنفيذ التغيري الشامل يف امل عملياتات العالقة بذ األفعال يف توجيه وتنسيق القرارات و تفيد الرؤية الواضحة -

  .1فإنه يكون من الصعب إحداث التغيري ابدو�فالرؤية أساس التغيري و 

      .    ة ..لعمالء و املنظمة و البيئلني و اود بالنفع على العامالرؤية الناجحة هي تلك اليت تع -

أي  طة معقدة الرتكيب،حبيث ال تكون خ ؛تكون بسيطة و مثالية و صورة ملستقبل مرغوب فيه حيب أنالرؤية  -

      خطوات عمل تفصيلية.مية و توي على أهداف كاألفضل أن حت

   دعمهم هلا. ملطلوبنظمة واألطراف ذات الصلة امال أعضاء املآو  قيم حيب أن تناشد الرؤية -

  تكون الرؤية عند مستوى التحدي ويف نفس الوقت معقولة. أنجيب  -

حول األشياء املهمة للمنظمة وكيفية ربطها بالبيئة اخلارجية  ة افرتاضات صحيحةنممتض ينبغي أن تكون الرؤية -

  .2وكيفية معاجلتها من قبل اآلخرين

  قل وقت ممكن.ودقة يف أ لآلخرين بكل وضوحية لتسمح بتوصيلها مبسطة مبا فيه الكفا أن تكون الرؤية ينبغي -

  :هناك ثالث شروط أساسية جيب توافرها يف الرؤية شروط الرؤية: -3

 بزيادة تقدر مثال ،فهي البد أن تركز على حتقيق نتائج مرتفعة جدا )ةطموح - قوية(شجاعة البد أن تكون الرؤية -

  .)% 100 و % 50(مابني

  .اا وارتباكً قة طاقة وتعاطفا والتزاما وليس قلالرؤي البد أن ختلق -

  .3واقعية قابلة للتحقيق ومرشدا لكل نشاط يف املنظمة البد أن تكون الرؤية -

   إجراءات تطوير الرؤية: -4

الرؤية الناجحة ليست من عمل القادة فقط، فهي تعكس عدة مسامهات لعدد خمتلف من  أنمن املالحظ     

  الرؤية ال تشكل يف ملح البصر، فهي تتطلب تشكيل عمليات طويلة من االستكشافات، أنظمة، كما يف املن األطراف

  

                                                
  (املطلب الثاين من املبحث الثاين) من هذا الفصل.النمط من القيادة يف  ذاسيأيت شرح ه  
  .90ص ،1999، ، مكتبة عني مشس، القاهرة 21ملنظمات للقرن للعبور با لتحويلياهلواري سيد: القائد ا 1
  .402ص ،مرجع سابقيف: حممد سرحان خالد املخال 2
   .92ص، هلواري سيد: مرجع سابقا  3
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  :1وفعالة لتطوير رؤية ناجحة املقدمة للقادة اإلرشادات أهموفيما يلي  ،األفكارواملناقشات و�ذيب  

    ين في المنظمة:يإشراك األطراف المعنيين األساس -أ

 عدد ممكن من املعنيني يف املنظمة مثل املالكني، العمال التنفيذيني، العمالء املستثمرين،كرب من األفضل إشراك أ    

حقيق تغيريات جوهرية واضحة لتية ؤ األفكار األولية الصادرة من القائد و حتويلها إىل ر  حيقنيف ت ،العمال ...اخل نقابة

  ذه احلالة :كن أن يلجأ إليها القائد يف هليب اليت ميمن األساو  ،يف املنظمة

و املثايل يف دورهم املستقبلي فيه ما يرونه يف  ونصفف العاملني التنفيذيني القدامى يطلب إعداد بيان للرؤية من طر  -

  املنظمة.

 لة يف جملة تصف املنظمة كما حيلو هلم رؤيتها يف وقت حمدد يف املستقبل.اطلب كتابة مق -

قابلة النصف اآلخر بتوجيه أسئلة إليهم حول ما ينبغي أن تكون إىل نصف عدد املوظفني للقيام مب بلتوجيه ط -

  عليه املنظمة يف عشر سنوات قادمة.

واألكيد  يف سوق حمددلب من املرؤوسني وصف منظمة خيالية قادرة بفعالية على منافسة منظمات أخرى رائدة الط -

 يف التفكري يف الطرق والوسائل يشرعونمث أ�م سوف يقومون بتحديد ما ختتلف به منظمتهم عن املنظمة اخليالية، 

  لسد الفجوة.

    تحديد األهداف اإلستراتيجية:  - ب

للمنظمة، اإلسرتاتيجية  األهداف على حيصل على املوافقة أنحىت حيصل القائد على املوافقة على الرؤية جيب      

سالة املنظمة ويف نفس الوقت ذات صلة فيمكن للقائد أن يشرك أتباعه يف حتديد أهداف حمددة لألداء تعكس قيم ور 

  .تنوعة باملنظمة وسبب أمهية كل هدفمث يطلب منهم مناقشة أمهية صلة األهداف امل ،�ا

  أي إدارة تقليدية باآليت: ؛وتتصف األهداف املعدة من قيادة التغيري عن األهداف املوضوعة من قبل    

 ذلك: ويشمل ،ات واملتغريات القائمة أثناء وضع تلك األهدافوحتديد األولويات يف ضوء االعتبار وضع وترتيب،  -

املعلومات اخلاصة بالوضع و املنظمة حىت تاريخ معني،  وأوضاعاملعلومات التارخيية اليت تعرب عن ظروف تقييم 

سري عمليات  اليت قد تعيقالفنية واإلنسانية واحلضارية  املعوقاتو  األمورالعناصر البشرية على جمريات  تأثريالتنافسي، 

   التغيري.

السائدة يف وقت ما تتغري والظروف  مع احلرص على تنفيذ ا�هودات املتوقفة، وبالتايل عندما تتغري األوضاعوهذا 

  معها األهداف مبا يضفي عليها الطابع الديناميكي.

يف ، مع جدولة وتصنيةالرئيس رتمجة الرقمية إن أمكن لألهداف العادية أوالمع حتديد األهداف حتديدا دقيقا،  -

خطة  ،احلرص كل احلرص على فصل اخلطط حبيث تظهر مثال خطة البيع، خطة اإلنتاجو  ،املهام لتعكس املطلوب

   على حدة. التكلفة... كلٌّ 

                                                
  : نقال عن .404ص ، حممد سرحان خالد املخاليف: مرجع سابق  1

Yukl, Gary: Leadership in Organization, Prentice- Hall, Inc, U.S.A, 2002, P 286-287.  
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للمعيار أو اهلدف يتم من معني  مبعىن أفضلية وضع جمال ،عن استخدام رقم واحد عند حتديد معيار األداء االبتعاد -

اعتبارات إدارة التغيري، واستمرارية جمهودات التغيري  يالءمعادية مبا الغري األهداف العادية عن األهداف  صلخالله ف

  على مدار الوقت.

وليست إىل املوظف  ،جيب أن يتجنب قادة التغيري الوقوع يف خطأ افرتاض أن األهداف تنصرف إىل الوظيفة فقط -

 ن توقعات النتائج لألهداف اجليدة والرئيسةإحيث  إىل اخلربة الكافية، خاصة إىل أولئك اجلدد الذين يفتقرون أيضا

 إمكانياتمع م ءتالتمتواضعة  أمهية وضع أهدافومن هنا تظهر ، يصعب تطبيقها على الفرد الذي يفتقر إىل اخلربة

  املوظفني اجلدد.

حتديدها وحصرها للتأكد هداف بعد يتعني على قادة التغيري القيام بتسجيل األ إذ: األهدافضرورة التنسيق بني  -

  جل حسن معاجلة املشكالت اليت تنجم يف املستقبل.ينها، مع احلرص على انسجامها من أب من عدم التعارض

ومداخل  اإلدارية والفنية، دم يف الطرق واألساليبأن يأخذ بعني احلسبان صور التقنية احلديثة والتقجيب  -

  امكية.وضع األهداف الدين دعن االتصاالت

     ربط الرؤية بالكفاءات في المنظمة: - جـ

تباع إذا  طرف األمن  نشطة وتكون أكثر مصداقيةجديدة وصعبة من األعمال واأل االناجحة تستدعي أمناطالرؤية      

  الرئيسة للمنظمة ذات صلة عالية بتلك األنشطة أو األعمال.كانت الكفاءات 

  الرؤية بشكل مستمر:  تقييم وتنقيح -د

ر وأكث جتعل الرؤية أكثر جاذبية وإغراءً  اليت  الوسائل و الطرق يف البحث املستمر عن ينبغي أن تبقى القيادة    

  .نتج عنها أفكار لرؤية جديدة وليس العكستسرتاتيجيات رمبا مصداقية، فاملراجعة الشاملة لإل

  الرؤية: الحشد خلف -د

 من أهم مسات املنظمة احلديثة واليت ال ميكن أن يوجد فيها شخص أو بني العاملني، يعترب املتبادل االعتمادإن     

مبا يفعله  جناز أعماهلمإإما عن طريق ارتباط  ن ببعضهم البعضو ل العاملني مرتبط، فكةالكامل االستقالليةهلا وظيفة 

  مل معا.معينة حتتم عليهم الع ال التنظيمي، أو استخدام تكنولوجين، أو عن طريق تشابك اهليكو اآلخر 

  تباع حنو اجتاه أو رؤية حمددة.عند إحداثها للتغيري هو حتريك األولذلك فإن التحدي األكرب الذي يواجه القيادة     

الرؤية عليها التحرك بسرعة  لياجلماعات عن عملية التنظيم، فالقيادة يف سعيها لتوص وخيتلف التحريك وحشد

 يدالتأيكرب قدر ممكن من . جلمع أاملوردين، العمالء..هات احلكومية، اجلو عدد ممكن من املرؤوسني،  بأكرب واالتصال

عند القائد الكفء ليس فقط الفهم واالقتناع نظرا  االتصالهدف  أناجلديدة، كما  اإلسرتاتيجيةالالزم لتحقيق الرؤية 

اجلماعة  خياطبالقائد  أنا وليس عمال روتينيا كما يف حالة التنظيم، كم ،اجديد ملا تتميز به الرؤية من كو�ا عمال

  واحدة جديدة.جتميعها حتت رؤية  ، حماوالواالجتاهاتالقيم اليت تكون غالبا خمتلفة 
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   التحفيز: –ه

تباع خلف هذه الرؤية جيب على القائد حتفيز العاملني وتوفري مصدر والرؤية و حشد األ االجتاهبعد حتديد     

وجيب أن يراعي القادة  عزمية حىت يتغلبوا على الصعاب والعقبات اليت تصادفهممنه ال ، ليستمدواهلم  اإلحساس بالقوة

  يف حتفيزهم للعاملني العوامل التالية:

  خماطبة القيم السائدة لديهم. -

  .كرب، ومرونة يف أداء كل منهم لعمله بشكل تعاوينحهم حرية أمن -

  ور الذي يقومون به.الد بأمهيةويشعرهم  ،االتصالتوفري املناخ الذي يتيح هلم  -

  خطاها ويسريون على �جها.، ويتبعون وااللتزاموجود قيادات متثل هلم قدوة يف العمل  -

  . زجنا، مما يزيد من شعورهم باإلعلنية املتميزين بصورة مكافأة -

   ني. ، تساعد على تدعيم الرؤية وربطها بأفكار العاملاملستمرة بني القائد والعاملني االتصالفتح قنوات  -

  : األهداف املنشودة منها يتوقف علىتباع وحتقيق التغيري وإيصال الرؤية لأل لذا فان جهود    

  املهارات الفردية لقائد التغيري. -

رتكاز ينطلق منها يف عملية إليضاح حماور اإلحداث التغيري : ميكن للقائد أن يعد قائمة استقصاء  االستعداد -

  : منها بعض األسئلة على سبيل املثالاإلجابة على ب وهذاالتغيري 

  ؟اخلاصة بإحداث التغري االحتياجاتما هي  -

  ؟أو مادية   جوانب فنيةيضم مشروع التغيري أنهل هناك رغبة يف  -

  هل هناك حاجة إىل أن ميس التغيري اجلوانب التنظيمية؟ -

  املمارسات اإلدارية املختلفة؟ هل توجد ضرورة يف أن ميس التغيري  -

  أو بعض منه؟ ،شمل مشروع التغيري كل ذلكهل سي -

  التغيري؟ أجل  جيب قوله، وكيف يتم ختطيطه منالذي  ما -

من  مهام قائد التغيري، وحتديد املسار ملعرفة أين تقع املنظمة اآلنو التغيري،  جهودلتحديد هذه عينة من األسئلة 

ستقبل القريب، وكيف تفيد جمهودات التغيري يف الوصول إىل وما هي أبعاد امل ،التغريات احلديثة، واىل أي اجتاه تسري

   األهداف املنشودة.

  أبعاد قيادة التغيير: :المطلب الرابع

  :قيادة التغيري باألبعاد اآلتية تتميز    

  .تطوير رؤية مشتركة -1

  .واألولويات األهدافاتفاق جماعي حول بناء  -2

ارسات �دف إىل تطوير ومم سلوكياتمن قبل قائد التغيري  التنظيمية  قافة: حيث يشمل بناء الثبناء ثقافة مشتركة -3

  والقيم واملعتقدات. ،والنظام املؤسسي ،قواعد السلوك العام
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ومواجهة الصراع بأسلوب  ،واملمارسات القيادية اهلادفة إىل تشجيع حل املشكالت السلوكياتويشمل هذا البعد 

  احلواجز.وإزالة تشاركي تعاوين، واحلد من املعوقات 

كي حيذوا حذوه لللعاملني معه  يضرب مثاال حيايعترب هذا البعد سلوك القيادة الذي  يشمل :نمذجة السلوك -4

  ويتبعوه.

من السلوك تعزز القيم األساسية مثل: احرتام اآلخرين والثقة بآرائهم واالستقامة إضافة  اوميارس قائد التغيري عادة أمناط

   مثل الدقة والوضوح... إىل القيم األدائية

 باحلاجات الفردية تضمن هذا البعد درجة اهتمام قائد التغيريي :مراعاة الحاجات والفروق الفردية لدى العاملين -5

 لالرتقاءللنمو والتطوير املهين والسعي للفروق الفردية فيما بينهم، خاصة فيما يتعلق باحلاجة  واالستجابةللعاملني 

خاصة أثناء تغيريهم ملمارسا�م ، التأهيلية والتدريبية والتوجيه املالئم هلم صر خالل الربامج والفتوى قدرا�م من مبس

  وتطويرها.

  حاجا�م الفردية كبداية لعملية التغيري. و ميول العاملني واهتماما�م منق قائد التغيري لوعادة ما ينط

دي يف العاملني إلعادة النظر يف عملهم ومراجعته بعث روح التحيتضمن هذا البعد  :التحفيز الذهني للعاملين-6

كما يشمل هذا البعد أيضا تزويد العاملني بالتغذية العكسية إلقناعهم   ،وتقوميه والتفكري يف كيفية أدائه بشكل أفضل

  مبراجعة ممارستهم وإثارة اهتمامهم للمقارنة بني أدائهم احلايل و املمارسات املنشودة.

جيب  يتعلق مبكافأة العاملني مقابل مالتغيري بإيضاح األمور فيما ا يقوم قائد  :العاملين منعليا  توقع مستويات أداء -7

ن يوفر هلم التغذية الراجعة الضرورية فيما يتصل بأدائهم، ويقدم هلم احلوافز واملكافآت املناسبة يف حال ، وأاجنازه 

جناز املوضوعة طلوب حتقيقا ملؤشرات األداء واإلوا اجلهد املتفق عليه، أو بذلم بأداء أعماهلم بتميز وفقا ملا أقيامه

  سابقا.

التغيري بإجياد الفرص املناسبة وإتاحة احلرية للعاملني معه  املرتبطة �ذا البعد قيام قائدِ  السلوكياتمن  :هيكلة التغيير -8

تشجيعهم من خالل استخدام هذه  نإمن خربا�م ومعارفهم وجتار�م واستثمارها إىل أقصى حد ممكن، إذ  لالستفادة

زهم لبذل أقصى طاقا�م لتطبيق أساليب وممارسات جديدة يف جمال يفحت، و يسهم يف دفعهم حنو التغيري األساليب

  .1عملهم

  المبحث الثاني: أنماط قيادة التغيير:

قيادة،  ن التغيري يتطلبغيري وأهي حتقيق الت أن مهام القائد الرئيسة والتغيري غلب الباحثني يف جمال القيادةيتفق أ    

  .2اقيادي ان القدرة على التعامل مع التغيري بأسلوب فعال يتطلب أسلوبوأ

                                                
  .33 -27مؤمتن عماد الدين: مرجع سابق، ص مىن  1
جدة، اململكة العربية  امللتقى اإلداري الثالث حول إدارة التغيري ومتطلبات التطوير يف العمل اإلداري، ،العتييب: دور القيادة التحويلية يف إدارة التغيري سعد بن مرزوق 2

  .3ص،  ھ1426صفر  19-18السعودية ، 
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حمور اهتمام الباحثني والدارسني طول  فعالة لقيادة التغيري على أمناط قيادية البحث موضوع   أصبحومن هنا     

نظرية حديثة يف القيادة جمال اهتمامها إدارة التغيري عن هذه الدراسات ظهور  خضة، وقد متاملاضي ةالعقود الثالث

  وهي: القيادة التحويلية.

  نظرية القيادة التحويلية: المطلب األول:

للفروق بني القادة  دراسته أثناء 1973يف عام  "Downton"دوننتللباحث ة القيادة التحويلية ينظر ور ظهيرجع     

 1978عام " Burns""برينز"  على يدكان تطور هذه النظرية   أن إال، نيديوالعا واإلصالحيني ،واملتمردين ،الثوريني

أرضية "Burnsولقد شكلت أعمال برينز" ،االستثنائينيالتحوليني العاديني والقادة الذي ميز بني القادة التبادليني 

قيادة التبادلية، إضافة للقيادة التحويلية وال نظرية رمسية"1985"الذي قدم عام " Bass" "باس" ة للباحثبصل مفاهيم

  .1إىل مناذج ومقاييس للعناصر املكونة للسلوك القيادي

  مفهوم القيادة التحويلية: -1

وخباصة عندما أدركت الكثري  ،عد منتصف الثمانينات اهتماما كبريا من كتاب اإلدارةبنال مفهوم القيادة التحويلية     

ومن بني من  ،يف طريقة أداء األعمال ملواجهة التغيريات يف البيئةريات رئيسية يمن املنظمات احلاجة إىل إحداث تغ

  عرف القيادة التحويلية نذكر:

- "Bass"  اليت تعمل على توسيع اهتمامات " :أن القيادة التحويلية هيالذي يرى "باس" صاحب هذه النظرية

وتوسيع مداركهم للنظر إىل ما هو أبعد وقبوهلم رؤية اجلماعة وأهدافها  ،التابعني وتنشيطها وتعميق مستوى إدراكهم

  .2حة العامة"لصمن اهتماما�م الشخصية ألجل امل

ول إىل ن إىل النهوض بكل منهما للوصو ة يسعى من خالهلا القائد والتابععملي" :هي" Burnsنز"يف حني يعرفها بري  -

  .3خالق"أعلى مستويات الدافعية واأل

مبستوى مرؤوسيه من أجل  االرتقاء"مدى سعي القائد اإلداري إىل  :يلية تعينويرى أحد الباحثني أن القيادة التحو  - 

  .4جناز والتطوير الذايت والعمل على تنمية وتطوير اجلماعات واملنظمة ككل"اإل

"القيادة  :�اإ إىل ربط القيادة التحويلية بالتغيريات يف ثقافة املنظمة أي "Kotter and Heskett"ويذهب كل من  -

  .5ني وتساعد يف تكوين ثقافة تتكيف مع التغيري"لهم التابعاليت ت

                                                
وجانتزي يف القيادة  دة البلقاء ومديرا�ا لنموذج ليثو ارسة مديري مدارس حمافظعبد اهللا حممد أبو تينة، أسامة حممد عبيدات، سامر عبد الكرمي خصاونة: درجة مم  1

  .99، ص2008 عمان، األردن، ، اجلامعة األردنية،1، العدد 35جملة دراسات، العلوم الرتبية، ا�لد  ،نظر معلميهم ومعلما�م التحويلية من وجهة
2 Bass, B.M.: Improving Organizational  Effective Through Transformational  Leadership, Sage Publication, 

London, 1994, P17.   
   نقال عن: 6مرجع سابق، ص :سعد بن مرزوق العتييب 3

Burns , J.M.: Leadership, Harper New, 1978, P20. 
  .31، ص1996، القاهرة، القائد التحويلي، مكتبة عني مشس ؟اهلواري سيد: ما بعد املدير الفعال 4

5 Kotter, J., Heskett , J.L.: Cultures and Coalitions, In Gibson, Rethinking The Future, Nicholas Brealey, London, 
1998, p48.  
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فهو يتحدث  ،امللهم الذي يستخدم إبداعه وإهلامه يف التأثري يف تابعيه القائد أما القائد التحويلي "فهو ذلك-

خر لتجاوز الواقع الذي يز  االعتياديةيستخدم الكثري من الوسائل غري و  ،ويثقفهم ،األداءللتابعني حول كيفية 

  .1حماوال تغيريه من خالل التابعني" ،خطاءباأل

وهذه ترتبط  ،ىمن "ثقافة" إىل أخر  أو"حياولون تغيري املنظمة ككل من "حالة"  :هم الذين التحويلينيوالقادة -

عدة حتويالت داخل حيث ينمي مشاعر الثقة القوية حنوه، و�ذه الطريقة يشجع القائد إحداث  ،بـ"كريزما" القائد

  .2املنظمة" ثقافة

على مجع  القادر ذلك النمط من القيادة :عرف القيادة التحويلية على أ�انأن  انطالقا من التعاريف السابقة ميكن    

حداث التغيريات املطلوبة لتحقيق إل ،فيهموالوالء  وااللتزاموبث روح احلماسة  ،مشرتكةالتابعني حول رؤية عامة 

  املصلحة اخلاصة والعامة.

  ص القائد التحويلي:خصائ -2

  :بالعديد من اخلصائص وهي التحويلينيتمتع القادة ي    

الوضع  مههم الشخصي واملهين هو إحداث متيز وحتويل منظما�م إىلالقادة التحويليون يعدون أنفسهم وكالء تغيري  -

  املنشود.

 وبة وال يرتددون يف قول احلقائق.سأشخاص شجعان حيبون املغامرة احمل -

 كما أ�م أقوياء وحساسون جتاه اآلخرين.،نيادة التحويليون يثقون يف قدرات اآلخرين وليسوا تسلطيالق -

مع قيمهم  تتالءمولديهم القدرة على إظهار جمموعة من القيم اجلوهرية اليت ، موجهون بالقيم ويعملون مبوجبها -

 ووظائفهم.

 ألخطاء اليت وقعوا فيها.القادة التحويليون يتعلمون من احلياة ويستفيدون من ا -

 قيد والغموض وعدم التأكد.عميلكون القدرة على التعامل مع الت -

 حقائق. مون ويتخيلون ويرتمجون كل ذلك إىللأصحاب رؤى حي نو ليالتحويالقادة  -

 ميكنون نيهذا املنطلق فإن القادة التحويليومن  ،تعتمد القيادة التحويلية بشكل أساسي على العمل اجلماعي -

 .3ذلك مينحو�م الصالحيات اليت متكنهم من اإلبداع يف عملهمخرين من التصرف واختاذ القرار ولاآل

  وظائف ومهام القيادة التحويلية:-3

نه هو أ اآلخرينما مييزه عن غريه من القادة  أهمن إاملربر من وجوده هو التغيري، و  أوإن وظيفة القائد التحويلي     

  جل هذه الوظيفة فإنه يقوم بعدة مهام:، ومن أوكيل التغيري وداعية له

  

                                                
  .29ص ،2004ردن، والتوزيع، عمان، األواألداء املتميز، حقيبة تدريبية لتنمية اإلبداع املتميز، دار وائل للنشر  االبتكاريةسهيلة عباس: القيادة  1
  .94، ص 2006، عمان، األردن، 1محد عبد الرمحان عياصرة، هشام عدنان موسى حجازين: القرارات القيادية يف اإلدارة الرتبوية، دار حامد للنشر والتوزيع، طأعلي   2
 غري منشورة، ل القيادات األكادميية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراهسعيد الغامدي: القيادة التحويلية يف اجلامعات السعودية، مدى ممارستها وامتالك خصائصها من قب 3

  . 76ص، 2001، اململكة العربية السعودية،املكرمة مكة جامعة أم القرى،
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  : إدراك الحاجة للتغيير:أ

األفراد واجلماعات يف املنظمة باحلاجة للتغيري سواء من  إقناعيدرك القائد التحويلي احلاجة للتغيري، وهو قادر على  -

وهو قادر  ، سبب وجودهمفهو يستثري عقوهلم وجيعلهم يفكرون يف ،اإلهلاميةقدرته  أو ،خالل جاذبيته الشخصية

  .1مان هلميولوجية واألأكثر من جمرد حتقيق احلاجات الفيز  مبستوى حاجا�م على الرقي أيضا

  كما أنه قادر على مجعهم حوله ليقرروا بإراد�م املشاركة الفعالة يف إدارة التغيري ومتطلباته.-

  :ن من خالهلا خلق احلاجة للتغيري نذكر منهاكميسباب اليت من األ اهناك عدد : إنالبد من القول وهنا      

وجود القدرة عند العاملني فيها على مواجهة  ن أهم أسباب فشل املنظمات هو عدم: إن متحدي اإلدارة الحالية-

اإلدارة احلالية للمنظمة وإعالمها أن األوضاع سيئة، وهنا يأيت دور القائد التحويلي الذي يقدم خمتلف أنواع املعلومات 

  تخذي القرار.مل

 اإلدارة، ولكن رقهم يف: إن املديرين جيتمعون عادة حول األفكار السائدة اليت تدعم طبناء شبكة فكرية خارجية -

القائد التحويلي حياول بناء شبكات فكرية خارجية مع أشخاص هلم رؤى خمتلفة لكي تكون مؤثرة على اجلهاز 

  اإلداري.

اليت  لك يساهم يف قراءة بعض املالحظاتيف نفس البلد أو خارجه، فإن ذ سواء كانتالمنظمات األخرى: زيارة  -

  .2قد ختلق احلاجة للتغيري

يحقق من خالل ذلك ابة وصياغة طموحه ورسالته لجيب على القائد التحويلي كت : تقديم الرؤية المستقبلية:ب

  النقلة احلضارية للجميع.

  نموذج التغيير:أ: اختيار جـ

التحويلي منوذج التغيري املالئم ملنظمته من بني النماذج الفكرية املتاحة اليت ثبتت فعاليتها حتت ظروف خيتار القائد     

نه تغيري عمل من خالهلا القائد التحويلي باعتباره ال ينظر إىل التغيري على أمعينة واليت تكون مالئمة للظروف اليت ي

مالءمتها للواقع العملي. مناذج تغيري هلا جاذبية دون التأكد من لمنظمة، لذا من اخلطورة أخذ له حتويل نّ إجزئي، بل 

فإنه خيتار مسارات أو مسالك التغيري وحيدد أولويا�ا وبدايات و�ايات   ؛كامنوذج أو ذعند اختياره هلذا األ هنولذلك فإ

  كل منها.

  : تكوين اإلستراتيجية الجديدة: د

ة تتفق لقائد التحويلي الذي يتبىن التغيري يقوم بتكوين إسرتاتيجية جديدا اجلو التنافسي بني املنظمات فإن يف ظل    

املتمثل ) SWOT(سرتاتيجي الرباعياإل منوذج التغيري ومساراته من ناحية، ومع التحليلأو  دة،مع الرؤية والرسالة اجلدي

  احية أخرى.ن نونقاط الضعف الذاتية ماملتوقعة من السوق، نقاط القوة  يف الفرص املتاحة، التهديدات

  

                                                
  .70، مرجع سابق. ص21ملنظمات للقرن هلواري سيد: القائد التحويلي للعبور باا 1
  .83املرجع نفسه، ص 2
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  : إعادة تشكيل ثقافة المنظمة:ه

يقوم القائد التحويلي بتكييف األمناط والسلوك والعادات والقيم واملشاعر السائدة بني العاملني مبا يالئم الربنامج     

  ف متاما.ألن الوضع أصبح خيتل؛ اجلديد، ألنه ال ميكن التغيري يف ظل الثقافة التنظيمية السائدة مهما كانت مناسبة

  :والقائد التحويلي هنا مسؤول عن

  بلورة رسالة املنظمة من خالل رؤية فكرية واسعة. -

 إدخال منظومة القيم والقناعات اجلديدة. -

 .1صيانة وتدعيم النسيج الروحي للمنظمة عن طريق حل الصراع بني القيم الشخصية للعاملني وبني قيم املنظمة -

  : إدارة الفترة االنتقالية:و

هذا القدمي وأ�م  هم بعظمةلو وا ،يص التابعني من القدميلأل�ا تتطلب خت؛ م القائد التحويليومتثل أصعب مها    

نه يتعامل مع كل مشكلة تظهر بسبب التغيري بإسرتاتيجية باجلديد، كما أ وااللتزامالتغيري  بل إحداثقمهيئون لت

  مناسبة.

  بالحاجات اإلنسانية لألفراد: االهتمام: ر

  يف املستقبل. �ا االرتقاءوالرغبات لتابعيه والعمل على  حيث يعرتف باحلاجات    

  .ويظهر اجلدول اآليت الفرق بني القائد التحويلي والقائد غري التحويلي

  .تقليدي)ال): مقارنة بني القائد التحويلي والقائد غري التحويلي (20جدول رقم (                 

  القائد التحويلي  لقائد التقليديا  األبعاد السلوكية 

عالقته وتفاعله مع 

  الوضع الراهن

  .يكافح لتغيري الوضع الراهن  .يرغب يف بقاء الوضع كما هو دون تغيري

رؤية ثاقبة متطلعة إىل التغيري اجلوهري للوضع   .ق من الوضع القائم دون إحداث تغيري جوهريتنبث  األهداف المستقبلية

  .الراهن

محاكاة لل القابلية

  والمماثلة

ؤية توجه مشرتك مع من هم يف أفضل وضعية ور   .التوجه باجتاه اآلخرين وحماولة تقليدهم دون تفكري

  .فضلمثالية لتحقيق األ

  ندماج مع اآلخرين واالمتناع عدم الرغبة يف اإل  الثقة باآلخرين

  .عنهم

تكريس اجلهود وإثارة احلماس ورغبة يف حتمل 

  .املخاطر

  

 هو وما ،ة يف استخدام املتوفر له من وسائلخرب   الخبرة

  .حمدد من أطر وأساليب لتحقيق األهداف

عتيادية وجتاوز االخربة استخدام الوسائل غري 

  .املألوف والتقليدي يف أساليب العمل

  .معايري سلوكية غري تقليدية  .معايري سلوكية تقليدية  السلوك

  .لتغيري الوضع الراهنال يرجع إىل التحليل البيئي   التحسس البيئي

  

  .حاجة قوية للتحسس البيئي لتغيري الوضع الراهن

                                                
  .154، ص مرجع سابق :هلواري سيدا1
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هداف وعدم وضوح يف يف وضع األ ضعف الوضوح  وضوح األلفاظ

  .استخدام الوسائل التقليدية

وضوح عايل للمستقبل وحتديد دقيق للوسائل 

  .القيادية التأثريية

عتمدة على اخلربة ة املقوة املوقع والقدرة الشخصي  أساس القوة ومصادرها

  .واملركز االجتماعي

قوة شخصية معتمدة على اخلربة وإعجاب التابعني 

  .بالسمات امللهمة والبطولية

العالقة بين القائد 

  وتابعيه

البحث عن اإلمجاع يف اآلراء واالعتماد على األوامر 

  .والتوجيهات

حتويل اجتاهات التابعني إىل تدعيم وتنفيذ التغيريات 

  .اجلذرية

  .30سهيلة عباس: مرجع سابق، صالمصدر:                                                                             

  أبعاد القيادة التحويلية: -4

 "Four Is"يف نظريته على أربعة أبعاد أطلق عليها  " "باس"Bass"مل سلوكيات القيادة التحويلية كما حددها تتش   

  وهي: "I"ل منها باحلرف حيث يبدأ ك

  "Idealized Influence"أو التأثير المثالي (القدوة)  الكاريزميالتأثير -أ

للقائد، ومن  واالعرتاف االلتزام حتدث درجة عالية من الوالء، اليت Charismaرب هذا البعد عن قوة الشخصية ويع    

وإيثارها على حاجا�م  م حاجات اآلخرينا يف اعتبارا�باملثالية أن يأخذو  اليت يفعلها القادة حىت يتصفوا األشياء

يف األخطار اليت  وا، وأن يشاركاآلخرينن يكونوا على استعداد للتضحية باملكاسب الشخصية لصاحل وأ ،الفردية

جل حتقيق مصاحل شخصية ة من أن يتفادوا استخدام القو فا�م، وأمتسلطني يف تصر  وان ال يكونيتعرض هلا األتباع، وأ

ومىت توافرت هذه الصفات  ،�مابل يستخدمون القوة اليت حبوز�م لتحريك األفراد واجلماعات لتحقيق رسالتهم ورؤي

 بأقصىفيعملون  ،كربأهداف هؤالء التابعني ذات معىن أ املثالية ومع مرور الوقت يعمل التابعون على حماكا�م فتصبح

  .1طاقا�م

  ""Inspiration motivationالدافعية اإللهامية - ب

الية إىل درة القائد على إيصال توقعاته الع"ق :نهمن أبعاد القيادة التحويلية على أعرف الدفع واإلهلام كبعد     

لرتكيز اجلهود والتعبري عن األهداف املهمة بطريقة بسيطة،  ،والرموز والشعارات ،اآلخرين واستخدام األسلوب اللفظي

  .2ادة اجلهد املبذول"جناز أشياء كثرية عن طريق زيإأي 

وذلك ببث روح  ،وفق هذا العامل بطرق تعمل على حتفيز وإهلام أولئك احمليطني �م نو التحويليرف القادة يتصو     

ل التابعني يركزون ويفكرون يف حاالت مستقبلية جذابة ومتعددة، وحتفيزهم على دراسة بدائل وجع ،اجلماعة والتفاؤل

هداف املشرتكة، ويف سبيل ذلك فهو يف حتقيق األ إتاحة الفرصة هلم يف املشاركة وخمتلفة جدا ومرغوب فيها، 

  اجلهود، ويوضح توقعاته العالية من تابعيه. لتوجيهيستخدم الرموز والشعارات 

  

                                                
 .73ص ،2003لنشر والتوزيع، القاهرة، أفوليو بروس: تنمية القيادة، بناء القوى احليوية، ترمجة عبد احلكيم اخلزامي، دار الفجر ل  1
التاسع، العدد األول، الكويت، ا�لد أمحد العامري: السلوك القيادي التحويلي وسلوك املواطنة التنظيمية يف األجهزة احلكومية السعودية، ا�لة العربية للعلوم اإلدارية،   2

  .22، ص2002جانفي 
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   "Individualized consideration"بالمشاعر الفردية  االهتمام-ج

فروق الفردية بينهم، والتعامل مع كل موظف بطريقة معينة، رؤوسيه، وإدراك الئد الشخصي مبمبعىن اهتمام القا    

  1.  والعمل على تدريبهم وإرشادهم لتحقيق مزيد من التطور والنمو

مبستوى أدائه ومنوه،  واالرتقاءحباجات الفرد لتطويره  اما خاصأي وفق هذا البعد يعطي القائد التحويلي اهتما    

لق فرص جديدة لتعليمهم مع األخذ يف خيي الشخصية و جه يهتم بالنواح، وناصح وصديق ومو فيعمل القائد كمدرب

ظر إليهم  احلسبان الفروق الفردية فيما بينهم بالنسبة حلاجا�م ورغبا�م والنظر إليهم كأشخاص كاملني بدال من الن

يف حالة إبداء  واالطمئنانا جيدا ويعطيهم الثقة كما جيب على القائد أن يكون مستمع  كو�م مرؤوسني أو عماال.

لى رف علتعاه وهذا التفويض يتم مبوجب ،رأيهم، ويقوم القائد أيضا وفق هذا البعد بتفويض املهام كوسيلة لتنمية األتباع

  .2توجيه إضايف أو تقييم ما إذا كان التابعون حيتاجون إىل

  "Intellectuel Stimulation"الفكرية)  االستثارةالحافز العقلي ( -د

دمية ون للمشكالت القيتصد إتباعه" و يعين قدرة القائد ورغبته يف جعل اإلبداعي"التشجيع  أيضاليه ويطلق ع    

الصعوبات بوصفها مشكالت حتتاج على احلل والبحث عن حلول غري تقليدية  وتعليمهم النظر إىل ،بطرق جديدة

  .3هلا

لكي يكونوا جمددين ومبتكرين  تباعهمأن جهود وفق هذا البعد بطريقة جتعلهم حيركو  نو التحويليرف القادة ويتص    

كما ،اكلحبجم التحديات وتشجيعهم على تبين وخلق مداخل وطرق جديدة حلل املشوذلك بزيادة وعي التابعني 

جديدة  أفكارعلى تقدمي  األعضاء، بل حيثون عضو يف اجلماعة يف حالة حدوث خطأ أ�م يتجنبون تقدمي النقد ألي

  .جديدة مناهجوجتريب 

ه (تغذية عكسية) فال يوجد راترائه وافرتاضاته ومبادآويف املقابل حيق للتابعني حث قائدهم على إعادة التفكري يف     

  عنه أو حىت إزالته. واالستغناءدائما ال ميكن حتديه وتغيريه شيء ثابت وصحيح 

  القيادة التحويلية والبعد األخالقي: -5

ية، فالقائد التحويلي جيب هناك تركيز شديد على السلوكيات األخالقادة التحويلية بعاد السلوكية للقيمن خالل األ    

مع  خالق الرفيعة وميارسها يف تعاملهفيؤمن بالقيم واملبادئ واأل ،أن يكون على مستوى عال من النضج األخالقي

 ه املبادئ واألخالقياتفالقائد الذي ميارس هذ ،اآلخرين من أجل الصاحل العام، وليس من أجل مصاحله الشخصية

  حتويليا مزيفا. االشخصية فوق الصاحل العام ال يعد قائدا حتويليا حقيقيا بل قائد ولكنه يضع مصاحله

  زيف.التحويلي والقائد التحويلي املبني القائد  وقواجلدول املوايل يوضح أهم الفر     

  

                                                
1
Bass, B. M, Seltzer.J.: Improving  Organizational  Effectiveness Through Transformational Leadership, Sage 

Publication, London, 2003, P236.   
  . 76أفوليو بروس: مرجع سابق، ص 2
  .22أمحد العامري: مرجع سابق، ص  3
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  .نياملزيف التحويلينياحلقيقيني والقادة  نيأهم الفروق بني القادة التحويلي:) 21جدول رقم (           

  القادة التحويليون المزيفون  القادة التحويليون الحقيقيون  وجه المقارنة

     .التأثير 1

  المثالي

  .ترتكز سلوكيا�م على مصاحلهم الذاتية  .ز سلوكيا�م على أساس أخالقيتكتر 

بني املرؤوسني احلسد والطمع والكره والصراع  يثريون  .يعززون النضج األخالقي لدى املرؤوسني بشكل عال

  .على السلطة واملصاحل الذاتية

  .تباعيرتقون على قيم األ  .تباعيرتقون بقيم األ

سلوكهم املالحظ رمبا يبدو ونفس سلوك القادة 

  مرتقية أخالقيا. أهدافهم أنالزائفني، إال 

 سلوكهم املالحظ رمبا يبدو ونفس سلوك القادة

ة ي، إال أن أهدافهم غري مرتقنييقيقاحل نيالتحويلي

  .أخالقيا

يتبنون القيم احلقيقية لألمانة والوالء واإلنصاف، وقيم 

  العدالة واملساواة، وحقوق اإلنسان.

كلية املنحرفة مثل احملسوبية يؤدون القيم الش

  حتيال.واإل

 يدعون لألخوة والطاعة املبنية على النقد البناء

  .واملوضوعي

على التفريق بني "حنن" و "هم" وجيادلون بأن يركزون 

"حنن" تعترب لديهم قيمة جيدة ومتأصلة أما "هم" 

  فليس كذلك.

 ومييلون إىل طمس احلقائق، واختالقمتحيزون،   ، ويبحثون عن احلقيقة.موضوعيون

  األكاذيب.

يضربون مثاال حيا للعاملني معهم، يعكس ذلك القيم 

ويدعون اآلخرين إليها، اليت يتبنو�ا وميارسو�ا 

ويضحون من أجلها، كي حيذوا حذوهم ويتبعوهم عن 

  حمبة وتقدير.

جيعلون من أنفسهم أصناما جيب أن تقدس، 

متالعبون خيادعون ويناورون دائما من أجل مصاحلهم 

 ملناسبات خمتلفة، الشخصية، يلبسون أقنعة خمتلفة

ة  من املراقبة الذاتيعلى مستوى عايل ويعتقدون أ�م

فتضاح، لكنهم ال شعوريا يفتضحون عن خوف اإل

  طريق سلوكهم املتناقض.

يتعاملون مع متغريات قيم أتباعهم بوضوح عن طريق 

املكافآت، منطلقني من أفكارهم ورسالتهم ملا فيه 

  مصلحة مرؤوسيهم ورضاهم.

بنون ثقافة منظمة مبعايري أخالقية عالية وبإستخدام يت

ي إىل تذويب املعايري تدريب مالئم ومكافآت تؤد

  األخالقية املشرتكة يف كل املنظمة.

أ�م على خري وأن اآلخرين خمطئون وسيئون  ونيظهر 

وأ�م سبب كل النجاح يف املنظمة وأما اآلخرين هم 

  السبب يف جعل األمور تسري بشكل سيئ. 

القيم ويضبطون القوانني ليتالعبوا بالقيم  يضعون

حساب اآلخرين وحىت املهمة لألتباع وغالبا على 

  .اإلساءة إليهم

ميارسون عادة أمناطا من السلوك اليت تعزز القيم 

رتام اآلخرين الثقة بآرائهم، األساسية مثل: اح

ستقامة إضافة إىل القيم األدائية مثل: الدقة واإل

  والوضوح.

 اخيدعون أتباعهم مبمارسا�م حىت ينظر إليه

 لكنه ؛ويليةممارسات قيادة حت أ�اهم على و مرؤوس

 ظهور خادع أل�م يف أنفسهم أكثر اهتماما 

مغررون  أ�ممبصاحلهم الشخصية من مرؤوسيهم، كما 

  وخمادعون.
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ويرتقون بأهداف  أتباعهميزيلون املسافة بينهم وبني 

  مشرتكة وسهلة التحقيق.

ن االحتفاظ باملسافة الشخصية بينهم وبني و حياول

  مرؤوسيهم لتعزيز مركزهم.

  ميالون خلدمة ذوا�م ومن يلوذ �م.  ون خلدمة األعضاء واملنظمة.ميال

  . الدافعية 2

  واإللهامية

يركزون على تقريب األفضل من الناس وبث روح 

  عمال اجليدة.و األ التعاون واخلري

يستخدمون  ،يركزون على تقريب األسوأ من األفراد

ويكثرون  املكائد واملؤامرات، واألخطار الومهيةُ 

  ذار، ويشيعون عدم األمان.األع

حيفزون املرؤوسني ليحققوا ما وراء رغبا�م الذاتية على 

  هداف العامة ملنظما�م أو جمتمعا�م.حتقيق األ

نهم يف نفس الوقت كن أن حيفزوا املرؤوسني ولكمي

  هتمامات خاصة ال تفيد ا�موعة.يثريون الدعم إل

 االستثارة. 3

  الفكرية

هم لتكون جهودا إبداعية حيفزون جهود مرؤوسي

الفرضيات وإعادة هيكلة املشاكل  باستطالعوخالقة، 

  واحلاالت القدمية وعالجها بطرق جيدة.

رف يظهرون منطقا يتضمن افرتاضات زائفة تص

املرؤوسني عن املشاركة واإلبداع، مع تراكم املشاكل 

  .ضٍ دون حل مرْ 

ن على اإلبداع فليس هناك جمال و يشجعون املرؤوس

نقد الالذع لألعضاء من جراء أخطائهم الفردية، كما لل

أن األفكار اجلديدة واحللول املبدعة للمشكالت 

تلتمس من املرؤوسني، الذين هم ضمن عملية معاجلة 

  املشكالت واكتشاف احللول.

ال يشجعون اإلبداع، بل يقتلونه وجييدون استخدام 

  النقد الالذع لألفراد مبناسبة وغري مناسبة.

تربوا طرقا ملرؤوسني بالتشجيع حىت جيربوا وخيى احيظ

 حىت وانأن أفكارهم ال تنتقد  إىلجدية، إضافة 

  اختلفت عن أفكار من يقودهم.

مرؤوسيهم، لذا ال يرتكون هلم  أكثر اهتمام بتعزيز تبعية

التفكري والتجريب وال يقبلون رأيا خيالف  صفر 

  .أفكارهم

ؤوسني على اة، ويشجعون املر يتعلمون مدى احلي

  م.التعل

  .ال يشجعون املرؤوسني على التعلم 

االعتبارية . 4

الفردية 

هتمام (اإل

  باألفراد)

ملرؤوسني على جهلهم وختلفهم، يهتمون بإبقاء ا  .يهتمون باملرؤوسني لتطويرهم إىل قادة

  كالية لدى أتباعهم.ويشيعون اإلت

ن خالل: إجياد فرص جديدة يتمثل اهتمامهم بالفرد م

جانب إجياد مناخ مساعد، لذا فهم  إىل ،تعلملل

  يعرتفون بالفردية يف حاجات املرؤوسني واهتماما�م.

ال يهتمون بتعليم املرؤوسني، ويعتربون سياسة التجهيل 

بيئة مناسبة يتغذون منها، وجيعلون املرؤوسني خداما 

   .هلم

يهتمون بالفروق الفردية، لذا يتلقى بعض املوظفني 

  م الذايت.كثري، واملزيد من احلالتشجيع الك

ال يهتمون بالفروق الفردية، وال يشجعون من يتطلب 

تشجيعهم من املرؤوسني وال يشجعون على احلكم 

  الذايت.

هناك تواصل متبادل بينهم وبني مرؤوسيهم يتم من 

خالل التشجيع ورفع معنويات األفراد، وعن طريق 

يف العمل  بالتجوال إلفساح ا�ال لألفراد اإلدارة

  واملمارسة.

منا يكون إليس بينهم وبني مرؤوسيهم تواصل متبادل و 

  إشرافهم مباشر.
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جناز وحتقيق ساعدون يف رفع حاجات مرؤوسيهم لإلي

  الذات.

ززون التربير واخليال والعجب واإلغرتار بالنفس  يع

  جناز وحتقيق الذات.كبديل لإل

عاملون األتباع جمرد وسائل لغايات الرضا النفسي ي  يعاملون األتباع كغايات وليس جمرد وسائل.

  للقائد.

ينظرون إىل الفرد كشخص بدال من النظر إليه  

  كموظف فحسب.

  .إىل املوظف كرقم فحسب يف املؤسسة ينظرون

  .املرؤوسني الفعال إىل اإلنصاتال جييدون   املرؤوسني. جييدون اإلنصات الفعال إىل

  . الرؤية5

  

�م للمستقبل اخرتاع واخليال يف رؤييشجعون اإل  شرتكة املتاحة.يدعمون اهلداف امل

  األخاذ.

  

يف صورة مجيلة  يوضحون للمرؤوسني احللم، وحيددونه

 مأما، مما جيعلهم متفائلني وصامدين للمستقبل املنشود

املصاعب ومتماسكني يف مجاعتهم، ومتحمسني يف 

  بينهم.أداء املهام املطلوبة منهم، واألهداف املشرتكة 

  

قبات ومصاعب ورؤيتهم خيالية خيلقوا ع أنميكن 

  وجمرد أوهام.

قادرون على إيصال الرؤية للمرؤوسني بصورة واضحة 

جتعلهم يرو�ا كما يرون واقعهم، فيتحمسون هلا 

  ويندفعون حنوها، ويضحون من أجلها.

 ة واضحة، بل يعززون يف املرؤوسنيال ميتلكون رؤي

ابية  ز واألوهام والتواكل واإلنسحوالعج التربير واخليال

كبديل املؤسسة إىل األفضل من خالل اإلسهام يف 

  حتقيق الرؤية املشرتكة للمؤسسة.

يطبقون رؤيتهم ملستقبل املؤسسة ويعيشو�ا مع 

حادث يف املنظمة مرؤوسيهم،  ويعلقون على كل 

ة املنشودة، ويتأكدون من ته بالرؤيأم كبري وعالق صغريٍ 

مال مع هذه الرؤية والقيم واملبادئ اليت عتطابق األ

  تشكلت عليها.

�م، ويتالعبون باحلجج ارؤي يشجعون خياال يف

ة، ويغريون النصوص لتحقيق اإلجابات اليت الواهي

  يرغبو�ا.

ميكنون املرؤوسني ويفوضو�م يف الكثري من املهام    . التمكين6

  .كوسيلة لتطويرهم

  ع الصالحيات.و أو تفويضا زائفا منز  ،ضونال يفو 

  

يف يراقبون املهام املفوضة لتقدمي الدعم والتوجيه اإلضا

يم التقدم بصورة مثالية لألتباع يف حالة احلاجة، ولتقي

  حبيث ال حيس األتباع بأ�م مراقبون.

 ميفوضون مع الكثري من التضليل واملراوغة، رغم أ�

�م  لكن يعاملو  ،يفوضون السلطة للمرؤوسني

مساحة من احلرية يف  أن يرتكوا هلمكاألطفال دون 

  التنفيذ.

  :على إعداد الباحث بناءً  : منالمصدر      

  .109 -108، ص ص2002 ،، الرياض1طصناعة القائد، مكتبة جرير،  طارق سويدان، فيصل عمر باشراحيل: -        

  .66بق، ص، مرجع سا21القائد التحويلي للعبور باملنظمات للقرن  :اهلواري سيد -        

  .297 -295خاليف، مرجع سابق، صرحان خالد املسحممد  -        
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  مقياس القيادة التحويلية: -6

لقياس سلوك القيادة مسي مقياس القيادة متعددة العوامل  امقياس 1985عام  "Avolio"فوليووأ "Bass"باس طور    

(MLQ)  حيث  ،كبار املديرين التنفيذينيمن   70ها مع و وهذا استنادا إىل سلسلة من املقابالت الشخصية اليت أجر

أو نقلوهم إىل  ،ذكر القادة الذين أسهموا يف تبصريهم بأهداف هلا صفة الشموليةتطلب منهم من خالل خربا�م 

ن يضعوا اهتمامات اآلخرين قبل اهتماما�م الذاتية، وبعد ذلك طلب منهم أو أهلموهم بأ ،مرحلة حتفيزية أعلى

  ء القادة وما الذي قاموا به إلحداث التغيري.وصف تصرف هؤال

يف (MLQ)بنود مقياس  "Avolio"وأفوليو  "Bass"واستنادا هلذا الوصف واملقابالت الشخصية، وضع باس    

  .1نسخته األوىل

  وهذا على النحو التايل: املقياس العديد من املراجعات والتنقيحات من أجل تعزيز ثباته ومصداقيته وقد شهد    

  يقيس القيادة كعامل واحد أنيتوقع منه  منوذج فقراته متثل استقصاءً منوذج القيادة ذو العامل الواحد: هذا األأ -

 "one leadership factor" .بشكل إمجايل  

حلالة من خالل فقراته يوصف املقياس يف هذه ا "Two correlated factors"منوذج القيادة ذو العاملني املرتابطني أ -

يعملون على تطوير املرؤوسني جيابية مقابل القيادة غري اإلجيابية (السلبية)، فالقادة االجيابيون هم الذين ة اإلالقياد

يتفاعلون مع املشاكل فقط هم الذين فالسلبيون  أماإىل أداء جديد على مستوى عال،  ويلهمو�م أفكارهمون ويستثري 

  على حلها. ويعملون

كعامل واحد ويقيس القيادة التحويلية   "Three correlated factors"لثالثة املرتبطة مقياس القيادة ذو العوامل ا -

 مقابل القيادتني التبادلية والسلبية.

ويقيس القيادة التحويلية مقابل املكافآت "Four correlated factors"مقياس القيادة ذو العوامل األربعة املرتابطة  -

 رة باالستثناء اإلجيابية، مقابل القيادة السلبية (احلرة).البدائلية (الشرطية)، ومقابل اإلدا

   Five correlated factors"(MLQ 5x)"مقياس القيادة ذو العوامل اخلمسة املرتابطة -

  ويتكون من: 

  القيادة التحويلية كعامل واحد.   

 جيابية والسلبية.ستثناء االعوامل هي: املكافآت الشرطية، اإلدارة باإل ةبادلية بثالثالقيادة الت   

  .)ادة السلبية (احلرةالقي   

  ويتكون من: "Six correlated factors": (MLQ 6x)مقياس القيادة ذو العوامل الستة املرتابطة -

  القيادة التبادلية من خالل عاملني مها: املكافآت الشرطية، اإلدارة باالستثناء السلبية. 

 (السلبية). القيادة احلرة 

                                                
MLQ: Multifactor Leadership Questionnaire.  

  
1 Bass, B.M.: Transformational Leadership Redux, leadership quarterly,Vol.6, No4, JAI Press, Inc,1995, P463-478.   
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  .)اإلهلاميةعوامل (التأثري املثايل، احلافز الذهين، الدافعية  ةتحويلية بثالثالقيادة ال 

  ويتكون من:  )"x)7MLQ "seven correlated factorsة املرتابطةمقياس القيادة ذو العوامل السبع-

  .القيادة التبادلية بعاملني(اإلدارة باالستثناء، املكافآت املشروطة) 

  ."Four IS"ل الربعة القيادة التحويلية بالعوام

  القيادة السلبية (احلرة).

  :والكاريزميةالمطلب الثاني: التمييز بين القيادة التحويلية والقيادة التبادلية 

  القيادة التبادلية:-1

  القيادة التبادلية والقيادة التحويلية. :بني نوعني من القيادة مها "Burns" لقد ميز برينز     

  ن حيصلكل منهم يف اآلخر وذلك بأالتبادلية هو تبادل املنافع بني القائد وتابعيه، حيث يؤثر  ة الرئيسي للقياد فاملبدأ

يريدون احلصول عليه على سبيل  ئاأخرى فالقائد يقدم للمرؤوسني شي وبعبارة ،قيمة يعلى شيء ذمن الفريقني  كلٌّ 

  .1نتاجيةعلى زيادة اإل ةدالقا ويف املقابل حيصل ،زيادة يف املكافآت :املثال

 والقيادة التبادلية منط قيادي يتسم بعدم املرونة، ويركز على املهنة احلالية وأشكال السلوك اخلاصة باحلفاظ على املعايري

احلرص على إجناز األعمال بالطرق املضمونة، وعدم السماح و باملواعيد احملددة،  وااللتزامواألنظمة واألسس واألساليب 

ويغلب على هذا النمط اخلوف من التغيري والتطور  ،لدعم مدخل احلل الوحيد الصحيحبتغيري أو خمالفة األسس 

  .2ومواجهة املستقبل

قدر ما �مه الصفقات اليت وال يركز على تطورهم الشخصي بوالقائد التباديل ال يهتم باحلاجات الفردية ملرؤوسيه     

  على سواء. مكاسب ملرؤوسيهو يربمها معهم للحصول على مكاسب شخصية له، 

  عوامل القيادة التبادلية:-أ

   :3تتميز القيادة التبادلية عن القيادة التحويلية بعاملني مها    

منوذج القيادة أامس يف وهو العامل األول من القيادة التبادلية والعامل اخلالمكافآت المشروطة (العائد الشرطي): -

ن من القائد يف حالة أداء سلوك وظيفي مناسب، أي أن و املرؤوس ي بهوميثل مقدار الدعم املادي الذي حيظالتحويلية 

  القائد التباديل يربط بني التقدير واملكافآت وبني العمل.

منوذج القيادة أميثل العامل الثاين من عوامل القيادة التبادلية والعامل السادس من عوامل : باالستثناءاإلدارة -

 أو ،املرؤوسني إال يف احلاالت اليت حيدث فيها فشل أعمالتدخل القائد يف  املقصود �ذا العامل هو عدم؛ التحويلية

يقوم على أساس التفاهم بني القائد  إداري أسلوبهي  باالستثناءمشاكل خاصة بالعمل، فاإلدارة  حتدث فيها

داعي  ال نه طاملا العمل يسري وفق ما هو خمطط ومرسوم لهتنفيذ العمل، وحمور هذا التفاهم أومرؤوسيه حول 

                                                
  .6مرجع سابق، ص :سعد بن مرزوق العتييب1
ت احلكومية اليمنية ، مطبوعة املؤمتر العريب الرابع يف اإلدارة حول القيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية املؤسسات أمحد الشامي، حممد املطهر: أمناط القيادة اإلدارية يف املؤسسا 2

  . 294، ص 2003يف الوطن العريب، دمشق، 
3 Luthans, F.: Organizational Behavior, Mc Grow- Hill, Inc, New York, 2005, P562.  
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القرار  الختاذ) االستثنائية(عاديةالغه فقط عن األمور غري وإمنا يتم إبال ،يقوموا بإبالغ قائدهم بذلك أنللمرؤوسني 

سوف يكون على حساب عالج مشاكل أكثر  واإلجراءاتالقيادة بالتفاصيل  انشغالن املناسب بشأن ذلك، أل

  لمرؤوسني.لوال ميكن تفويضها  أمهية

  ة باالستثناء تأخذ شكلني:واإلدار     

ويتخذون  ،أو اخلروج عن القواعد واملعايري االحنرافاتلتبادليون يالحظون ويبحثون عن : هنا القادة انشطشكل -

  تصحيحية. أفعاال

  القادة التبادليون يتدخلون فقط عندما ال يتم تطبيق املعايري. سلبي):ساكن ( شكل-

  خصائص القائد التبادلي:- ب

  سبق ميكن أن حندد خصائص القائد التحويلي على النحو اآليت:من خالل ما 

  حيدد األهداف للمرؤوسني. -

 يعمم إجراءات العمل ويكلف املرؤوسني باملهام. -

 يتفاوض يف مبادلة جهود العاملني باحلوافز. -

 تقدمي املكافآت على أداء املرؤوسني. -

 .التصحيحية اإلجراءات الالزمة لألداء ويتخذوحيدد  ،االحنرافاتيبحث عن  -

  عالقة القيادة التبادلية بالقيادة التحويلية: - جـ

فالقيادة  :للقيادة التبادلية، ومع ذلك فهما نظريتان متمايزتان القيادة التحويلية هي امتدادٌ  ":Bass"وفقا لباس     

 ية التبادلية ولكن القائد الفعالالتحويلية تعمل على رفع مستوى دوافع املرؤوسني وأدائهم أكثر مما تقوم به النظر 

  .1النوعني يف قيادته يستخدم منطا قياديا مزجيا من كل

أو ثقافة ما، بينما القيادة التبادلية تكون فعالة يف إطار ثقافة  وقفكما أن القيادة التحويلية قيادة فعالة يف أي م

  املنظمة املوجودة فيها.

ن القيادة التحويلية يف حد أست إال نقطة انطالق للقيادة التحويلية الفعالة، و ن القيادة التبادلية ليإومن هنا نقول     

  ومن الضروري دعمها بالقيادة التبادلية، خالل إحداث عملية التغيري. ،ذا�ا ليست كافية

  :"Charismatic leadership" الكاريزميةالقيادة  -2

هل مها  ،من القيادة التحويلية والكارزماتية ديد مفهوم كلٌّ يف حت اواضح ايادة حتدّ ن يف جمال القيو يواجه الباحث    

قسمني، فمن املنظرين من يتعامل مع النوعني من القيادة  إىلن و الباحث وهنا انقسم ،مها مفهوم واحد منفصالن أم

  .على وجود فوارق ومتايز بينهما

                                                
  .302 -301ص ص ،جع سابقن خالد املخاليف: مر حممد سرحا 1
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يعد النموذج األمثل، وهو الذي حياول الرتكيز  هو القائد القوي والذي الكاريزميأن القائد  " سيد اهلواري: إذ يرى -

على نقاط ضعف تابعيه ليستطيع إبقاء سيطرته عليهم، أما التابعون هلذا القائد فإ�م يعتربون أن ما يتميز به هذا 

  .1"ن عليهم واجب الطاعة والوالء واخلضوع لهأنه خارج نطاق النقد و لقائد من مزايا هو هبة من اهللا وأا

ام التحفيز والدفع والتعليم تابعيه ويعتمد عليهم يف حتقيق أهداف التغيري باستخدبالقائد التحويلي يتصل يف حني أن 

  .مبشاعرهم واحتياجا�م دائما واالهتمام

هذا النوع من  أن" القادة التحويليون ميكن تواجدهم يف أي منظمة ويف أي مستوى، كما Bassوفقا لباس "و  -

 الكاريزمينياملواقف املختلفة يف املنظمات، وعلى النقيض من هذا جتد ندرة يف القادة القيادة ذو عالقة مع كل 

 تأسيسأي عند  كمؤسسنيالظروف املفضلة، فقد يظهرون   أووظهورهم يظهر مدى تبعيتهم ملدى توفر الشروط 

دما تفشل السلطة حتديدها عن أويف منظمات قائمة حبد ذا�ا إلعادة تنظيمها  إصالحينيمنظمة ما أو كمنظمني 

  .2التقليدية حمل تساؤل واالعتقاداتالقيم  كونعندما ت أوالرمسية يف التعامل مع األزمات احلادة، 

فعال جتاه القادة األتكون عادة أكثر حدة وتناقضا مقارنة بردود  الكاريزمينيالقادة  جتاه ردود أفعال األفراد أن كما    

  السياسية. لالغتياالتيصبحون هدفا   الكاريزمينينيسيقادة السياوهذا هو السبب يف كون ال التحويليني

   مدى الرتابط والتجانس بني املفهومني نذكر منها:نياآلراء اليت تب اأم    

 الكاريزميةد أن يلتأك "MLQ"ومن خالل مقياس  "Bass and Avolio"ليوو الالحقة لكل من باس وأف األحباث    

حتتل األمهية املطلقة لتحقيق  الكاريزميةن القيادة من مكونات القيادة التحويلية، وأ كون(التأثري املثايل) يعد أهم م

  ودة يف السلوك القيادي لدى القائد التحويلي.اجل

  دورها في تغيير اتجاهات العاملين:و المطلب الثالث: القيادة التحويلية 

لذي يتم إحداثه يف سلوكيات واجتاه التابعني على التغيري ا"Bass and Devanna and Tichy" ن: م كلٌّ ركز      

  ري يتطلب ممارسات القائد التحويلي التالية:يوهذا التغ، 3بالتغيري مويضمن التزامه

قابلة  بأ�ا وإقناعهمالرؤية للتابعني بالشرح والتوضيح الالزم،  إليصالاستخدام كافة الطرق والوسائل املمكنة -1

  للتحقيق.

وضع األهداف األساسية والثانوية للمنظمة وتشجيعهم ومساعد�م على حتقيقها على أرض إشراك املرؤوسني يف -2

 الواقع.

 ات ومناذج وممارسات من القائد على أرض الواقع ليتم حماكاته وتقليده من قبل تابعيه.يتقدمي سلوك-3

نفسها  األمهيةمثلما يعطي  حباجات مرؤوسيه ومشاعرهم ازيادة الدعم الفردي: أي يويل القائد التحويلي اهتمام-4

  .4ىل درجات سلم ماسلوإحباجات تابعيه على  صة والقائد التحويلي هو الذي يرقىحلاجاته اخلا

                                                
 .63، مرجع سابق، ص21ملنظمات للقرن اهلواري سيد: القائد التحويلي للعبور با 1
  .304ص ،خاليف: مرجع سابقحان خالد املحممد سر   2
 .10- 9مرجع  سابق، ص ص: سعد بن مرزوق العتييب3
  .70ص ،، مرجع سابق21باملنظمات للقرن  اهلواري سيد: القائد التحويلي للعبور 4
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يف العمل من خالل دعمهم وبالتايل  معا�دبا بأمهية: أي يشعر القائد التحويلي تابعيه اإلبداعيزيادة التشجيع -5

 ري املنشود.زيادة قدر�م على حتدي الصعاب وحتقيق التغ

بطريقة أقصى اجلهد مع ضمان استمرارية املتابعة والتوجيه  اويبذلو  السياسات املوضوعة حيتضنواإهلام التابعني: لكي -6

 متوافقة مع النتائج اليت يرغب فيها املشاركون.

سي للثقة بناء ثقافة املنظمة: وهذا من خالل تطوير قيم ومعتقدات واجتاهات العاملني وتشجيعهم بشكل أسا-7

 بأنفسهم وبقاد�م.

 على مواجهة متطلبات التغيري ودعمهم ومساند�م خالل مراحل التغيري. للعمل تطوير قدرات األفراد-8

 لتزام يف عملية التغيري.يع العاملني يف املنظمة لبناء اإلمج وإدماجمشاركة -9

  :مهارات بناء القيادة التحويلية المطلب الرابع: 

هذا الدور إال من  أداءدورا حموريا يف صياغة القيم والثقافات، ولكنهم ال يستطيعون  التحويلينييلعب القادة     

يف عامل اليوم امتالك  التحويلينيخالل إظهار مهارا�م الشخصية والتفاعلية، ومن هذا املنطلق يتعني على القادة 

  املهارات الالزمة اليت تساعدهم على صياغة القيم وقيادة التغيري.

حىت يستطيع القيام مبا  اإلداريوعند بناء القيادة التحويلية جيب حتقيق عدد من املتطلبات واملهارات الالزمة للقائد 

  هو متوقع منه. 

إعدادا جيدا  ،املستقبلية ارية التحويلية ذات الكفاءة العالية ملواجهة التحدياتالقيادة اإلد إعدادوهلذا فإنه جيب     

 اإلدارياملتطلبات يف القائد  بعضمن توفر  بالتأكد اإلعدادهذا  ويبدأ ،تطلبات التطور العامليمتكامال مستجيبا مل

  :منها

  الوعي الذايت والقدرة على إدارة الذات. -

 الرؤية املستقبلية املتمركزة حول مستقبل املنظمة. -

 من خالل فهم ديناميكيات اجلماعة. اآلخرينالتعامل مع  -

 معها بشكل ال يؤثر على املبادئ والقيم. والتأقلمالعوملة  استيعاب متطلبات -

 توفر مهارات التسهيالت وتطوير أساليب االتصال مبا خيدم املنظمة. -

 ملنظمة.تطوير وحتفيز العاملني للمسامهة يف منو اتدريب و  -

 .1، والتطوير الذايت عند املوظفنييمينظتطوير القدرة على التعلم الت -

ومهارات عالية يف إطار عوملة القيادات اإلدارية ومن تلك  قدرات ن يكون لدى هذه القياداتكما جيب أ    

   املهارات والقدرات ما يلي:

  التحوالت االقتصادية والتحديات املستقبلية. استيعابضرورة توافر القدرات على -

  

                                                
 .135، ص2001ذكر دار النشر، الرياض،  التحول حنو النموذج العاملي، دون ،سامل القحطاين: القيادة اإلدارية  1
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  القدرة على املبادأة واالبتكار واإلبداع.-

  املتغرية وإحداث التطوير اإلداري. قفالقدرة على مواجهة املوا -

  القدرة على اختاذ القرارات املوضوعية يف بيئة متغرية. -

  القدرة على تنفيذ تلك القرارات بكفاءة وفعالية وجودة عالية. -

  القدرة على املتابعة والتقييم الذايت للفرد والفريق. -

  لتزام �ا.للمنظمة واإلسرتاتيجيات الالزمة القدرة على وضع الرؤية والرسالة واال -

ويرى الباحث أيضا أنه ميكن تنمية مهارات القيادة التحويلية عن طريق برامج التدريب والتطوير اإلداري، كما     

  باس وأفوليو.ل "MLQ"قياس القيادة التحويليةمبمج اميكن االستعانة يف هذه الرب 

  ر التنظيمي:قيادة التغيي لمساعدةالمبحث الثالث: آليات ومداخل حديثة 

رؤية  التابعيني حىت يستوعبوااستمالة  لتتمكن منقيادة التغيري �ا تستعني اآلليات واملداخل احلديثة اليت  من بني    

من تطبيق  ها هذه اآللياتكنمتحتقيق أهداف التغيري املنشود، كما بأدائهم يف  املنظمة ورسالتها، و يسامهوا

  نذكر:وجناح  اسرتاتيجيات التغيري بكفاءة عالية

  مدخل التعلم التنظيمي::المطلب األول

نظمات من امل العملي �ذا املفهوم يف إدارة االهتمامحيث نشأ  ،ميتد جذور التعلم التنظيمي إىل نظرية النظم    

  من: ما ظهر هذا املفهوم يف كتابات كلٍّ سرتاتيجي واإلدارة اإلسرتاتيجية، كخالل مفهوم التخطيط اإل

" Cyert and March 1963, Argyris and Schon 1978"،  ومع �اية التسعينات أصبح مفهوم التعلم التنظيمي

إذ ساد االعتقاد بأن قدرة أي  ،أحد املفاهيم األساسية اليت اهتم �ا املديرين والباحثون واملمارسون ومنظمات التعلم

بصورة فعالة  واالستجابة ،ة قدرا�ا التنافسيةيادلز  بصورة أفضل من منافسيها يعترب شرطا أساسياعلى التعلم  منظمة

  ومبتكرة للتغيريات البيئية.

ويفرتض أنه املدخل  ،مدخال للتغيري االسرتاتيجي يقوم على التعلم التنظيمي "Rowden 2001"كما قدم رودن     

  .1عمالاألكثر حداثة إلجراء التغيري االسرتاتيجي بنجاح يف منشآت األ

   :التعلم ومنظمات التنظيميمفهوم التعلم  :1

ا وفقا التعلم و حتديد مكونا�ما و أبعادمه منظماتريف مصطلحي التعلم التنظيمي و عت يف نو الباحث لقد اختلف    

  ني .حما أدى إىل اختالف تلك الرؤى حول مفهوم هذين املصطل ،ذا املفهومهللتخصص كل منهم و رؤيته 

يستخدمون مفهوم  واالستشارينيبع العملي التطبيقي يف اإلدارة كاملمارسني إىل الطا يلونميفهناك من يرى أن من 

منظمات التعلم، أما األكادمييني والباحثني الذين مييلون إىل الطابع النظري يستخدمون مفهوم التعلم التنظيمي، ورغم 

                                                
الرابع لد ة، معهد اإلدارة العامة، ا�ناديا حبيب أيوب: دور ممارسة التعلم التنظيمي يف مساندة التغيري االسرتاتيجي يف املنشآت السعودية الكربى، جملة اإلدارة العام 1

  .68، ص 2004واألربعون، العدد األول، الرياض، مارس 
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 أمهيةيف التعلم وهي تأكيد النقاط األساسية  لالفريقني يتفقان حو  أنوجهة االختالف يف استخدام املصطلحني إال 

   .1وما ميلكون من مهارات وخربات هم العامل األساسي يف تفوق املنظمة األفرادن وحيوية التعلم، وأ

  مفهوم التعلم التنظيمي:-أ 

"عملية مستمرة نابعة من رؤية أعضاء املنظمة، حيث تستهدف هذه العملية استثمار  :يعرف التعلم التنظيمي أنه -

خر آلورصد املعلومات من هذه اخلربات والتجارب يف ذاكرة املنظمة مث مراجعتها من حني  ،رب املنظمةخربات وجتا

املنظمة بشكل خاص  إطار من الدعم واملساندة من قيادة منها يف حل املشكالت اليت تواجهها وذلك يف لالستفادة

  .2"والثقافة التنظيمية بشكل عام

"الوعي املتنامي باملشكالت التنظيمية والنجاح يف حتديد  :لتعلم التنظيمي بأنهساميون يعرف ا "Simon"يف حني أن -

    .3هذه املشكالت، وعالجها من قبل العاملني يف املنظمات مبا ينعكس على عناصر وخمرجات املنظمة ذا�ا"

خالل مجع وحتليل  "التعلم الذي تعمل فيه املنظمة على تقومي أدائها من :وهناك من يرى أن التعلم التنظيمي هو-

ووضعها يف معلومات، ومن مث استخدام تلك املعلومات يف  ،خطاءنات واستخالص النتائج واستكشاف األالبيا

                                                                                .4عملية صنع القرار"

حيث "Crossan"  كروسانوعلى رأسهم   واإلسرتاتيجيةن التغيري م هناك من ربط التعلم التنظيمي بكلٍّ  أنيف حني -

التحدي الرئيسي للتعلم  أنويرون  .ه أن: "التعلم التنظيمي هو عملية للتغيري يف التفكري واألداء الفردي"ؤ يرى وزمال

بالغ األمهية  مرستمرارية أدارة هذه الفجوة بني التجديد واإلن إاستخدام ما مت تعلمه، وأ وه)التنظيمي (االستكشاف

يلة الرئيسية والوس أساسية إسرتاتيجيةم التنظيمي يف موضع لسرتاتيجي للمنظمات مما يضع التعبالنسبة للتحول اإل

  .5دد االسرتاتيجيلتحقيق التحول والتج

  مفهوم منظمات التعلم: - ب

وتبادهلا  ،احلصول عليها أوعرفة امل إجياد" تلك املنظمات اليت متتع مبهارة  :منظمات التعلم بأ�ا "Garvin"عرف  -

  .6مع مجيع العاملني فيها ومبهارة تعديل تصرفا�ا ورؤيتها املستقبلية لتعكس تلك املعرفة"

                                                
  : نقال عن 70ص  ،سابقرجع مناديا حبيب أيوب:  1

Argyris, C., Schon, D.A.: Organizational  Learning, Theory Method and Practice, Reading, Mass, Addison- wesly, 

1996, P 180. 
ا�لة األردنية يف  ،رية يف املؤسسات العامة األردنيةأثر التعلم التنظيمي يف تعزيز أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدا اسني كاسب اخلرشة:ي ،خالد خلف سامل الزريقات 2

  .320ص ،2010عمان  ، اجلامعة األردنية،3العدد ،6ا�لد، إدارة األعمال
  .  89ص، 2004، اجلامعي احلديث، اإلسكندرية ب، املكتإدارة املعرفة و تطوير املنظمات :عامر خضري الكبيسي 3
 ، الرياض،1، عدد 40 لدجم : التعلم التنظيمي و تقومي األداء يف مراكز خدمة مراجعي املؤسسات اخلدمية، جملة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة،منيطارق احلسني األ4

       .250ص ،2006
، 2، العدد 45جملد  جملة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة، ترمجة عجالن بن حممد الشهري، ،يمياتيجية والتعلم التنظدوسيا فريا، ماري كروسان: القيادة اإلسرت 5

 .  363ص ،2005 الرياض،
  .69مرجع سابق، ص :ناديا حبيب أيوب 6
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را�م لتحقيق النتائج أفرادها باستمرار على زيادة قد اليت يعمل" :املنظمات املتعلمة هي أنفريى  "Senge"أما 

قدرات متكنها من  الكتسابوالسعي  ،لباتهملتط واالستجابةله  واالستعدادبالتغيري  تنبؤاملرغوبة، كما أ�ا القدرة على ال

  .1التعامل مع األزمات، واحلرص على تدرب أفرادها باستمرار كيف يتعلمون بشكل مجاعي"

  من التعاريف السابقة يتضح:

تطورة واملنتظمة واجلماعية، يف حني أن مفهوم منظمات التعلم يتعلق باملنظمة اليت تتفوق يف عمليات التعلم امل -أوال

  يرتبط مفهوم التعلم التنظيمي باألساليب والطرق املستخدمة يف التعلم اجلماعي.

حصر بيئة  طلبيت حيث التعرف عليها ،منظمات التعلم تعرب عن وجود كينونة املنظمة اليت تسعى للتعلمأن  -ثانيا

علم أما التعلم التنظيمي فيعرب عن عملية الت ،(What)كوحدة واحدة مة  والرتكيز على مايتم تعلمه يف املنظ هافي التعلم

، مبعىن أن التعلم التنظيمي يتطلب حتديد كيفية حدوث التعلم وآلية هذا التعلم ملنظمةاوجمموعة التصرفات املرتبطة ب

(How) 2منظمات التعلم إجياد، وبالتايل فهو ميثل أحد العناصر اليت تسهم يف.   

ن التدريب حيمل بعدا آليا يف نقل املهارة اليت تتمثل يف جمموعة من إم، إذ يلف التعلم عن التدريب والتعلخيت -ثالثا

من أجل اإلنتاج، كذلك احلال مع التعليم الذي يتم بالنمط املدرسي لتلقني واكتساب  اآللةاحلركات يف التعامل مع 

يه ذلك من هرمية الطالب بكل ما يعن أومن اخلبري إىل املتدرب  احلالتني مثة حالة ساكنة يتم نقلها املعلومات ويف كلِّ 

بطريقة التبادل  املهارة يتمأو  جتاه يف الغالب، ولكن مع التعلم التنظيمي فإن انتقال املعرفة أو اخلربةواتصال أحادي اإل

قل اآليل إىل التفاعل و من الن ،رمسيالال ة تتجاوز اجلانب الرمسي إىلقل و التشارك بني طرفني يف عالو التفاع

      .3اإلنساين

خاصة يف حني  أن التعلم هو معرفة  ،ع العملقا خارج موامالتعليم و التدريب ميكن احلصول عليهأن إىل  إضافة    

وهو مرتبط باحلوادث املاضية واملستقبلية يف  ،سياقه وبالتفاعل مع أفراده وقيمهال ميكن أن تتم إال يف داخل العمل و 

  يز كل منظمة عن أخرى يف طريقة التفكري والثقافة.عالقة مت

  بالتعلم التنظيمي: االهتمامأسباب -2

  :4يعود اهتمام املنظمات بالتعلم التنظيمي إىل األسباب التالية

قتصاد احلديث هي الثروة اليت تنشئ العائد مقارنة بكل عوامل املعرفة يف اإل القائم على المعرفة: االقتصاد -أ

، وهذه املعرفة اجلديدة ال ميكن اكتسا�ا إال عن األساسي يف خلق امليزة التنافسيةتلعب الدور وهي ، خرىاإلنتاج األ

  طريق التعلم.

                                                
1 Senge, P.M, and others: The Fifth Disciplines, Strategies and Tools for Building a Learning Organization, 

Doubleday Dell Publishing Group Inc, New York, 1994, p4.   
  .70مرجع سابق، ص :ناديا حبيب أيوب 2
  .244، ص2004سسة الوراق للنشر، عمان، جنم عبود جنم: إدارة املعرفة، املفاهيم واالسرتاتيجيات والعمليات، مؤ   3
  .248املرجع نفسه، ص 4
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والتعلم املتبادل ، هي املنافسة اليت تأيت من كل مكان يف العامل هلذا البد من التعلم المنافسة الشديدة:- ب

أو بني  ،ه سواء داخل املنظمةلالعايل  ستعداداال و ،جيابية يف النظرةالذي يتسم بالسرعة يف التبين واإلوالديناميكي 

  املنظمات داخل الدولة أو خارجها.

بتكار، فإن تعلم هو عملية تأيت بعد مرتبة اإلالتقليدية القائمة على أن ال ةخالفا للرؤي الرؤية الخالقة للتعلم: - ت

  .بتكاري"يه بيرت دراكر ومساه "التقليد االابتكاريا، وهذا ما أشار إل الرؤية اخلالقة للتعلم ترى أن التعلم ميكن أن يكون

بتكار من نشاط ه القوية هي التعلم الذي حيول االمهما كان جذريا أو تدرجييا فإن قاعدت االبتكار"أن  :ويؤكد دراكر

 كل  ابتكار متعلم يف ن القواعد اجلديدة هيأو  ،وممارسة يف كل الشركة فردية ملبتكر إىل سلوك متخصص أو ممارسة

التجربة اليت مل يتعلم منها  ة األسوأ ليست التجربة الفاشلة وإمنان التجربإإذ  ،أنتج مشروعات فاشلة ولوالشركة حىت 

  .1حيث أن أكرب خسارة هي عند عدم التعلم من املاضي

م على إصدار األوامر والرقابة منوذج التقليدي لإلدارة الذي يقو املديرين والعاملني باأل زيادة الشعور بعدم رضا -

  املباشرة على األداء.

  زيادة سرعة التغيري يف البيئة احمليطة باملنظمات. -

العاملني هلذا مبنظمات التعلم يرجع إىل أمهية إحداث التغيري يف البيئة التنظيمية الداخلية للمنظمة واستجابة  االهتمام-

   ة .للمنظم اإلسرتاتيجيةالتغيري لتحقيق األهداف 

  جتاه يؤدي التعلم يف املنظمات إىل:وفق هذا اإل

  زيادة درجة رضا العاملني. -

  ل األشياء بطريقة أفضل.األمل يف فع األفرادعطي منظمات التعلم ت -

 ختلق منظمات التعلم البيئة املناسبة لألفكار اإلبداعية. -

وزيادة  ،جيابيةاألفكار اجليدة والسلوكيات اإلل وأي خماطر أخرى من خال ،مني بيئة العمل ضد خماطر التغيريتأ -

 القدرة على التحدي.

  يكونوا فاعلني يف ا�تمع. أنجل وحيا�م من أ ،ني بيئا�م الوظيفيةجل حتسأيتعلم األفراد من  -

  خصائص التعلم التنظيمي:-3

ة حول النتائج اليت مت حتقيقها، باحلصول على املعلومات املرتد تبدأشكل دورة مستمرة،  عملية التعلم تتكرر وتأخذ -

التعرف على األسباب املؤدية لوجود بويف حالة وجود فجوة بني ما هو خمطط وحمقق من نتائج فإن املنظمة تقوم 

يف وضع اخلطط اجلديدة وتطبيقها واحلصول مرة  واخلربات ستقصاءاالالتصحيحية، وتستخدم القرارات  واختاذ ،فجوةال

ح التعلم الذي ينتج ومن هنا يصبملرتدة حول النتائج املتحققة، وذلك يف شكل دورة مستمرة، املعلومات اثانية على 

  .2جزءا راسخا يف ذهن األفراد يعكس رؤيتهم لكيفية التعامل مع مشكل املنظمة وبيئتها واالستقصاءعن البحث 

                                                
  .270، ص1994لنشر والتوزيع، القاهرة، الدار الدولية ل ،ترمجة بطرس صليب ،التسعينات وما بعدها، اإلدارة واملستقبلبيرت دراكر:  1
  .71صمرجع سابق،  :ناديا حبيب أيوب 2
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  املنظمة. قبلكة بني أعضاء املنظمة حول مستتستلزم عملية التعلم التنظيمي وجود رؤية مشرت  -

مساندة والتزام من قيادة املنظمة، فيجب أن إن عملية التعلم التنظيمي لن حتقق النتائج املرجوة منها دون وجود  -

تدي به األعضاء منوذجا يف سلوكها وتصرفا�ا يقأون تقدم القيادة الدعم لعملية التعلم التنظيمي، كما جيب أن تك

  .1املنظمةاآلخرون مبا يعزز عملية التعلم يف 

التعلم التنظيمي حيدث من خالل التفاعل والتفاهم املشرتك للخربات والتصرفات واملواقف املختلفة اليت مير �ا   -

  تغيري ملموس يف عملها ونشاطها وثقافتها التنظيمية. أو فرق عمل واليت تؤدي إىل ااء أفرادً أعضاء املنظمة سو 

  ة:نماذج بناء المنظمة المتعلم-4

ونتائج خرب�م يف ك العديد من النماذج للمنظمة املتعلمة اليت تعكس وجهة نظر واضعيها وطريقة تفكريهم هنا    

  هذا ا�ال ومن هذه النماذج نذكر:

  :"Peter Senge"نموذج بيتر سينج أ-أ

  :مخسة أسس ينبغي أن تلتزم �ا املنظمة اليت تسعى إىل أن تكون منظمة متعلمة وهي Sengeوضع      

 تربط ورؤية العالقات البينية اليت ،اجلزءوهو منهج وإطار عمل يقوم على رؤية الكل بدال من  لتفكير التنظيمي:ا-

أجزاء مث النظر إىل كل  إىل فمثال حلل مشكلة ما يتم جتزئتها ،بني أجزء النظام فضال عن الرتكيز على األجزاء ذا�ا

  ل.جزء على حدة مث استخالص النتائج حلل املشكلة كك

وضوعية مما شخصية بدقة ووضوح، ورؤية الواقع مبوهو العمل باستمرار على توضيح وحتديد الرؤية ال التميز الذاتي: -

  يساعد على تركيز اجلهود واملثابرة على حتقيق ما يطمح الفرد إىل حتقيقه.

، واليت تؤثر يف تصور عماقاألالراسخة يف  فرتاضات والتعميمات والصور الذهنيةوهي تلك اإل النماذج الذهنية: -

  من حوهلم وكيفية التعامل معها. لألحداثالناس للعامل وتفسريهم 

من األفراد ورؤية األفراد يف املنظمة هي شيء ميكنهم من األداء الوظيفي  تبدأإن الرؤية املشرتكة  الرؤية المشتركة: -

الشخصية للعاملني فيها  أوالفردية  الرؤىمن خالل تكون مبنية  أنبثقة واطمئنان، فالرؤية املشرتكة ألي منظمة جيب 

الرؤية التنظيمية ال جيب خلقها فقط من قبل القيادة بل من خالل تفاعل  أنويعين ذلك  ،يف منظمات التعلم وللقيادة

  األفراد يف املنظمة ككل.

لتحقيق النتائج اليت يرغبون يف  األفرادوهي العملية اليت يتم مبوجبها تنظيم وترتيب وتوحيد جهود  التعلم الجماعي: -

  .2حتقيقها

  :Marquardtنموذج ماركواردت أ - ب

  أبعاد أساسية ميكن جتسيدها يف الشكل اآليت: ةيقوم هذا النموذج على ثالث  

                                                
، الرياض، 1، العدد 45ارة العامة، جملدسامل سعيد القحطاين: مدى استعداد املديرين الستخدام فرق العمل يف األجهزة احلكومية، جملة اإلدارة العامة، معهد اإلد 1

  .50ص، 2005
املؤمتر الدويل للتنمية ، ئيسية يف اهليئة امللكية باجلبيلدراسة حالة القطاعات الر  ،خالد أمحد بوبشيت وآخرون: املنظمة املتعلمة وتطبيقها يف اململكة العربية السعودية2

  .5، ص2009نوفمرب  4-1اإلدارة العامة، الرياض، أيام  اإلدارية، حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي، معهد
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  .األبعاد الثالث للمنظمة املتعلمة )يوضح:27كل رقم(الش                           

  

  

  

  

  

  

  

                                 

  .73مرجع سابق، ص :ناديا حبيب أيوب: المصدر                                       

  :وتتضمن األبعاد الثالث املوضحة يف الشكل السابق ما يلي    

  وحيتوي على: البعد التنظيمي:-

كما ،ل املهارات العمل من خالل الفريق يشجع على احلوار بني أعضائه وتباد : إنالعمل من خالل الفريق -والأ

ستجابة للتغيري، مما يؤدي إىل تامني تعلم الفريق مع املشكالت واإليساعد على توليد أفكار جديدة مبتكرة للتعامل 

  واكتسابه اخلربة من خالل العمل اجلماعي.

احلرية  يعطيوالذي  ،: وهو اهليكل األكثر مالءمة للتعلم التنظيمي مثل هيكل املصفوفةالهيكل التنظيمي المرن-ثانيا

والرقابة الشديدة يف بيئة  ،والبريوقراطية ،بتكار وكذا الالمركزية يف اختاذ القرارات والبعد عن الروتنييف التجريب واال

  العمل، وتكون فرق العمل قريبة من مركز اختاذ القرار وعلى اتصال دائم معه.

نصر اكتساب اخلربة واملعارف من خالل التعلم من : يتضمن هذا العالتنظيم أنحاءالمعرفة ونقلها إلى  إيجاد-ثالثا

 أناألخطاء السابقة، وتبادل املعرفة بني أعضاء التنظيم للتجارب الناجحة اليت حققتها املنظمة يف املاضي واليت جيب 

جمال منها يف  لالستفادةمجيع العاملني  إىلحتقق يف املستقبل، كذلك االستفادة من جتارب املنظمات الناجحة ونقلها 

  التطبيق العلمي.

  : ويتضمن هذا البعد:البعد االستراتيجي- رابعا

  الرؤية املشرتكة. -

 متابعة التغريات البيئية واالستعداد هلا. -

  بتكار.ة حمددة تساعد على التعلم واالإسرتاتيجية التعلم: أي أن يكون للمنظمة خط -

  :يتكون منالبعد الثقافي: - خامسا

خطاء اليت يقع فيها األفراد حني التنفيذ ال تشكل نقطة ضعف األالتعلم وتشجيعه، وتعترب بيئة عمل كثمن  إجياد -

  تشكل فرصة ووسيلة للتطوير والتعلم من تلك األخطاء. وإمنايف أدائهم 

  
  
  

 التعلم التنظيمي       

البعد   

 التنظيمي

البعد    

 الثقايف

البعد  

 االسرتاتيجي
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جديدة، وإدخال حتسينات يف  وأفكارطرق  إجيادالبيئة املساندة للتعلم: وهذا من خالل تشجيع األفراد على  -

 األفراد املبدعني. ومكافأةمل ونوع املنتجات واخلدمات الع أساليب

اجلودة الشاملة للتعليم أن يعمل كل فرد يف التنظيم على التعلم بصورة مستمرة  اجلودة الكلية للتعليم: تتطلب إدارة -

 .1ألداء العمل بكفاءة وفعالية

 : Marsick and Watkinsنموذج مارسك و واتكنز أ-ج

ذج عنصرين أساسني للمنظمة املتعلمة متكاملني متداخلني مع بعضهما البعض يف التأثري على منو حيدد هذا األ    

 التعلم املستمر جلميعمنوذج على واهليكل التنظيمي ويركز هذا األ األفرادقدرة املنظمة على التغيري والتطوير ومها:

  املنظمة.أو مجاعات، أو ، اأفرادسواء كانوا ستويات امل

بعاد السبعة اليت تتداخل فيما بينها لتكون األ ر من العنصرين السابقني على العناصر الفرعيةل كل عنصويشتم

  :للمنظمة املتعلمة وهي

  خلق فرص للتعلم املستمر.-

 واحلوار. (Questioning)تشجيع االستفهام  -

 تشجيع التعاون والتعلم اجلماعي. -

 م حنو رؤية مشرتكة. ههمتكني العاملني من أجل توجي -

 املنظمة بالبيئة اخلارجية.ربط  -

 القيادة اإلسرتاتيجية. -

  بناء املنظمة املتعلمة يتطلب شيئني رئيسني مها: أن نرىمن خالل ما سبق 

  تعاون وثيق بني القيادة والعاملني يتجسد يف رؤية وقيم ثقافية مشرتكة. -

داخلية أو اخلارجية يكون هذا النظام وجود نظام معلومايت خيزن فيه املعرفة والبيانات واملعطيات سواء من البيئة ال -

 .2التنظيم أفرادوعاءا ومرجعا لتعلم كل 

  :هيو دوار التقليدية ديدة غري األ: تضطلع القيادة يف منظمات التعلم بأدوار جقيادة في منظمة التعلمال -5

والسياسات، واهلياكل القائد عمليات حتديد الفرص واالجتاه العام للمنظمة، ووضع اإلسرتاتيجية  املصمم: يتوىل -

  ة وفق متطلبات البيئة.ه املنظموتوجياملالئمة، 

ة وتتجسد مسؤوليته هنا يف تشجيع العاملني وحتفيزهم لتعلم الرؤية لك القائد الرؤية حول حقيقة املنظم: ميتالمعلم -أ

  بالشكل املالئم.

  

                                                
  .75-74، ص مرجع سابق :ناديا حبيب أيوب 1
  .6محد بوبشيت وآخرون: مرجع سابق، صخالد أ 2
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ا خيدم رسالة املنظمة ويدعم األفراد مب ذلك: يقدم القائد الرعاية والدعم للعاملني الذين حيتاجون إىل الراعي - ب

  .1املبادرين باألفكار واملمارسات اجلديدة

أن هذه األدوار والصفات تنطبق على سلوك القيادة التحويلية، فالقائد  من هذا البحث جندبالرجوع إىل ما سبق و     

على ز املرؤوسني فحي كما ،واجلماعةيشجع عملية التعلم للفرد و  ،ريخلق رؤية للتغي على يعملهو الذي التحويلي 

كما يعتمد على لغة التخاطب كوسيلة لتشجيع مشاركة ،إبداء الفضول والقيام با�ازفة والتوصل إىل مالحظات مبدعة

  .حدود التعلم قتحامالحويلية هي األنسب لدفع األفراد فالقيادة التلذا  األفراد واجلماعات يف مكان عملهم.

  باعتماد مدخل التعلم التنظيمي:التغيير التنظيمي -6

تغيري يف املنظمة ينتج عن ميثل مفهوم التعلم التنظيمي أحد املداخل احلديثة للتغيري االسرتاتيجي الذي يؤكد أن ال    

وذلك  ،وعن حذر اإلدارة واهتمامها بإجياد هذا التغيري ،القوى املختلفة املوجودة يف البيئة الداخلية واخلارجية تأثري

املنظمة يف اليت تساعد  ،وبرامج التعلم املخطط ،خدام األحكام الشخصية نتيجة اخلربات والتجارب السابقةباست

وكلما زادت سرعة تغيري العامل  ،واملوردين هلا ،ومنافسيها ،وأسواقها ،احلصول على معلومات جديدة حول عمالئها

ل للحفاظ على مواكبة املنظمة هلذا التغيري، وجعل عملية واحلاجة ملزيد من الوقت واملا ،اخلارجي زادت احلاجة للتعلم

حبيث متيزها عن غريها من املنظمات  ،اليت تتم ممارستها بفعالية ألنشطةا ىحدإالتعلم إحدى القدرات األساسية و 

     املنافسة.

  :وقد أشارت العديد من الدراسات للعالقة بني التعلم التنظيمي وأحداث التغري نذكر منها 

مساويا  يكون مستوى املعرفة الناجتة عنه أنأن قدرة أي نظام على البقاء واحلفاظ على توازنه يتطلب  "Ashby"بني 

معدل التغيري والتعلم يف املنظمة مع معدل التغري يف أي البد أن يتالءم  ،على األقل ملستوى التغيري املوجود يف البيئة

رة املنظمة على تعلم يف مجيع املستويات اإلدارية للحفاظ على فعالية وقدتتم عملية ال أنوهذا يتطلب  ،البيئة اخلارجية

  .2االستمرار

  :3اآليتحدد خطوات التخطيط االسرتاتيجي اليت تستند إىل التعلم التنظيمي على النحو  "Rowden"يف حني أن 

مع التغريات البيئة  قلمأتالبلك وذ ،فاملنظمة يف هذه اخلطوة على استعداد دائم للتغيري الدائم للتغيير: االستعداد-

وحتديد الطرق املالئمة  ،املستقبلي للمنظمة واالجتاه ،السابقة حول الظروف احمليطة فرتاضاتاإل مراجعةاليت تتطلب 

هذا ال يكون إال عن طريق التعلم التنظيمي الذي يغطي الفجوة بني و  ،البيئةملمارسة العمال ضمن معطيات هذه 

  ملستجدات احلديثة للمنظمة والبيئة احمليطة �ا.األوضاع القدمية وا

إن تطبيق مفهوم التعلم التنظيمي يف إحداث التغيري يركز على صياغة خطط مرنة  التخطيط المستمر للتغيير:-

  هذه اخلطط قيادة املنظمة ويشارك يف وضع  ،تسمح بإجراء التعديالت املستمرة عليها كلما ظهرت احلاجة لذلك

                                                
، اجلامعة األردن، عمان، 1، العدد5، ا�لدألردنية يف إدارة العمالعبري حممود الفاعوري وآخرون: تأثري الثقافة التمكني والقيادة التحويلية على املنظمة املتعلمة، ا�لة ا 1

 .26، ص2009 األردن،
 .64مرجع سابق، ص :ناديا حبيب أيوب 2
  .81 -79ص، املرجع نفسه 3
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ضمان إحداث التغيري تائج التطبيق، حبيث تعكس رؤيتهم ها الذين يؤثرون يف تطبيقها ويتأثرون بنن فيو و العامل

  هم له.بلوتق

متاشيا مع الظروف السائدة، كما يعترب كل عنصر يف  مؤكدةضرورة تطبيق خطط التغيري إن  تطبيق خطة التغيير: -

مات (التعلم) وتطورات املواقف إلزالة ظروف عدم التأكد التنظيم شريكا يف التنفيذ، كما جيب تزويد األفراد باملعلو 

  والتخفيف منها.

إن التعلم من خالل العمل والتصرف يتطلب أن تتم متابعة عملية التطبيق وتقومي  التعليم من خالل التطبيق: -

ر األخطاء اليت رافقت النتائج اخلاصة �ا، مما ميكن املنظمة من تكرار اإلجنازات اجليدة اليت مت حتقيقها وجتنب تكرا

  واالستفادة من احللول اليت يقدمها اآلخرون. ،عملية التطبيق

أعباء الرقابة  املنظمةمما جينب  ،التطبيق سيحفز عملية التعلم لدى أفراد التنظيم أثناءكيد أن ارتكاب األخطاء واأل    

  .التنفيذ لعمليةالدائمة 

ويف اختاذ القرار يؤدي  ،اإلدارة بعاد وأهداف التغيري ومشاركة العاملني يفأن زيادة التعلم وشرح أ نستنتجمما سبق     

  .ريياخنفاض مقاومة التغ مما يؤدي إىل وتقليل حاالت القلق واحلرية لدى العاملني ،زيادة درجة الثقة بعد اخنفاضها إىل

  .لقلق لدى العاملني يف املنظمةوا  على الثقة واحلريةري): تأثري التعلم أثناء إحداث التغي28شكل رقم (      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .357ص فؤاد القاضي: مرجع سابق،: لمصدرا                                                                          

  

  

  حدوث التغییر

  التعلم

  الثقة

  الحیرة والقلق



 ل الثالث: قيادة التغيير التنظيميالفص                                                                                             

 

167 
 

  مدخل تمكين العاملين:: المطلب الثاني

املفهوم رواجا يف فرتة التسعينات وذلك نتيجة  ظهر مفهوم التمكني يف الثمانينات من القرن العشرين، والقى هذا    

زيادة الرتكيز على العنصر البشري داخل املنظمة، فمشاركة العاملني يف وظائف التطوير أخذت تتعزز من خالل 

  مفهوم التمكني.

خصوصا يف جمال التحول من املنظمة اليت تعتمد على  وجاء هذا املفهوم نتيجة للتطور يف الفكر اإلداري احلديث    

   .1تغريات يف بيئة املنظمةمن وما يرتتب عن ذلك  ،التمكني التحكم والسيطرة إىل املنظمة اليت تعتمد على

  :التمكينمفهوم  -1

  نذكر: ومن بني من عرفه ،احلديثةالتمكني من املفاهيم اإلدارية 

وسلطة اختاذ القرار بدرجة أكرب لألفراد  ،اء مزيد من املسؤوليات"فلسفة إعط و:هالتمكني  أن "Shackletor" يرى -أ

  .2يف املستويات الدنيا"

حيول بعض صالحيات عمله  أنبني التمكني والتفويض، فالتفويض عندما يقرر املدير من التعريف أنه فرق     

أو تفويض األعمال ذات املخاطر  ،ؤوسلشخص آخر ألسباب حمددة على سبيل املثال: املساعدة على تطوير املر 

  فيعين توسيع املسؤوليات املتعلقة باملهام احلالية للوظيفة دون احلاجة لتغيريها. التمكني اأمَّ  .املنخفضة

�ا منح واليت من شأ ،ملنظمة جتاه العاملنيالقادة يف ا �ا حد املبادرات الفعالة اليت يقومأ" :بأنه التمكني عرفو ي -ب

 مبا الفعال هلذه السلطات االستخدامهد والتزام العاملني مبسؤولية هلم يف أداء أعماهلم، مع تعن السلطات زيد مامل

  .3يؤدي إىل حتقيق نتائج أفضل لكل من العاملني واملنظمة"

ح احلديثة يف اإلدارة حنو من لالجتاهات استجابةً  عملية تطورٍ " :مكني هو"كوك" يرى أن الت "Cook"يف حني أن  -جـ

  .4جل التحسني املستمر لألداء التنظيمي"من أ ،وحتمل املسؤولية ،يث املشاركةالعاملني درجات أكرب من ح

  متكني العاملني حيدث يف املنظمات نتيجة للعوامل التالية:ذه التعاريف السابقة نستخلص أن من ه

  .تقدير واحرتام ومشاركة املرؤوسني وجود قيادة وإدارة دميقراطية متيل إىل -

ن للعاملني لديهم الثقة يف أنفسهم ويف مرؤوسيهم، ومن جهة و ن للسلطة والداعمو جيب أن يكون القادة املاحن -

 لتزام والقدرة على حتمل املسؤولية.كون لدى املرؤوسني املصداقية واإلي أن أخرى

للموظف مع املسؤولية  ملمنوحةبني السلطة ا احيدث توازن أنالتمكني يأيت يف ضوء مبادئ التنظيم، أي جيب  -

 .ليت تتناسب مع السلطة املمنوحة لهواملمارسات ا ،لتزام بالتصرفاتواإل

                                                
  .27مود فاعوري وآخرون، مرجع سابق، صعبري حم 1
، 2005أفريل  18-17لة، اخلرب، اململكة العربية السعودية، أيام سعد بن مرزوق العتييب: جوهرة التمكني: إطار مفاهيمي، امللتقى السنوي العاشر إلدارة اجلودة الشام2

  .5ص
  .253وير وحتسني األداء، مرجع سابق، صسعيد حممد جاد الرب: اسرتاتيجيات تط3
  .253املرجع نفسه، ص 4
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: اقتصادي أوهلماألنه حيقق هدفني يف نفس الوقت  ،التغيري والتطوير يف املنظمات لربامجالتمكني هو خطوة رئيسية  -

وسلوكي ميس اجلوانب   إنساينهما هدف ، وثانيلقأقل وتكاليف أفهو يؤدي إىل حتقيق نتائج متميزة يف وقت 

مما  ،أيضا وطموحا�موحيقق رغبا�م  ،ويساهم يف حتفيز ودفع وحتريك العاملني حنو األداء الفعال ،النفسية للعاملني

 يقلل من مقاومة التغيري.

 ظمات.  ن أجلها أموال طائلة يف املنالتمكني هو نتيجة �ائية والعائد من برامج التدريب اليت تصرف م -

 املفاهيم اإلدارية احلديثة مثل: والتمكني يتفق وينسجم  -

، مشاركة العاملني يف امللكية واألخالقيةجتماعية ودة، إدارة الوقت، املسؤولية اإلحلقات اجل ،إدارة اجلودة الشاملة

  ، ثقافة املنظمة.والتسيري

  أهمية ومزايا التمكين:-2

جيابية حىت تصل إىل العمالء ومتتد أثاره اإل ،لني واملنظمة معاة لكل من العامحيقق التمكني مزايا عديدة ومتنوع    

  هذه املزايا يف اآليت: أهم أبرازوميكن  ،وغريهم ،واملوردين

واملتمثلة يف  ،يقضي التمكني على السلبيات اليت تعاين منها املنظمات واألجهزة اإلدارية خاصة احلكومية منها-

  .وطول خطوط االتصال الرمسية وسرية املعلومات، وحمدودية الصالحيات ،ية السلطةاملركزية الشديدة، وهرم

 املعطيات والبيانات. ةجودمما يؤدي إىل  ،ملباشرة بواسطة العاملاختاذ قرارات فعالة منبعها بيئة العمل ا -

نفيذ برامج التغيري والتطوير مما يساعد يف ت ،من خربات ومهارات العاملني يف التفكري واإلبداع والتحدي الستفادةا -

 بنجاح.

 .خمتلف مستويات التشغيل ن البيانات واملعطيات املتاحة يفم الستفادةا -

 .1ختاذ القرارات املناسبةداري �ذه البيانات عند احلاجة إلما يدعم النظام املعلومايت اإلك-

 :نظمة مما يؤدي إىللتزام اجتاه املعاملني والوالء واإلبناء اإلحساس واالنتماء لدى ال -

 العاملني.زيادة استقرار  -

 ختفيض معدالت دوران العمل. -

 ختفيض معدالت احلوادث واإلمهال والسرقة والتلف. -

 زيادة اإلنتاجية والرحبية. -

 وحتقيق التميز التنافسي. حنو التحسني املستمر االجتاه -

 توفري اجلهد والوقت للمديرين. -

 ة يف املنظمة مستقبال.يهيل العاملني لتوىل مناصب قياديساعد التمكني على تأ -

 .2ة على مواكبة التطور والتجديد والتغريات البيئة املتسارعةينسرتاتيجيات التنظيمية املبيساعد التمكني على جناح اإل -

                                                
  .137، صمرجع سابقعامر خضري الكبيسي:  1
  .257مرجع سابق، صسعيد حممد جاد الرب: 2
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  : من بني الشروط األساسية لتحقيق أهداف متكني العاملني بكفاءة نذكر شروط تحقيق التمكين الفعال:-3

يف املناخ التنظيمي، فاملنظمات اليت ترغب يف تأسيس ثقافة التمكني  اوتغيري  اوتطوير  اتتطلب عملية التمكني إصالح-

جيب عليها أن جتد الطريق لتأسيس النظم والعمليات اليت ال تقيد العاملني، من خالل الرتكيز على ما هو السلوك 

  .1هذا السلوك التنظيمي وتطوره وتغريه لتحقيق متابعةتكيف اهليكل الذي يعد مثاليا للعاملني، وميكن لإلدارة أن 

 ضل لوحدها خاصة يف اإلدارة ارمب و ،التمكني ليس عملية مطلقة، وإمنا هناك قرارات حتتاج إىل فرق عمل، خرباء -

  املنظمات صغرية احلجم. أواحلرجة  األحداث

  من يسئ استخدام التمكني. حالةللقوة والعقاب يف  وأيضا ،حيتاج التمكني إىل نظام حتفيزي وتشجيعي كفء -

نظام اتصال  إىللتهيئة البيئة املناسبة للتمكني وتشجيعه، كما حيتاج  ،قيادة ذات الرؤية الثاقبةال حيتاج التمكني إىل -

  ه.ومات والقرارات بني القائد ومرؤوسيليتيح تبادل املع ،على إىل األسفل والعكسفعال يف االجتاهني من األ

العاملني يسهل من  أوساطيف  املعرفةواملنظمات املتعلمة ألن انتشار  ،حيتاج التمكني إىل مفهوم التعلم التنظيمي -

 عملية التمكني.

زوال مفهوم الرقابة اللصيقة  التمكني سوف يؤدي إىل أنضرورة املتابعة والتقومي من طرف قيادة املنظمة خاصة  -

 واقع العمل كما هو احلال يف اإلدارات التقليدية.املفروضة من طرف الرؤساء يف م

  خطوات تمكين العاملين: -4

الطرق لتمكني العاملني فهو يركز  أفضلالتدرجيي هو  سلوباأل أنCaudro  و Fottler و Ford أوضح كال من     

وخالل  ،الوظيفة ببيئةتعلقة أوال على حمتوى الوظيفة ومن مث يتم الحقا إشراك املوظفني املمكنني يف اختاذ القرارات امل

  .2مرحلة التمكني ميكن للقيادة متابعة تقدم املوظفني لتقييم استعدادهم ومستوى ارتياح القادة للتخلي عن السلطة

  عرب اخلطوات التالية: التمكنيوتتم عملية 

  تحديد أسباب الحاجة للتغيير:-أ

ليه التمكني مما والشكل الذي سيكون ع ،واهليئة ،لنيمأن توضح وتشرح أسباب التمكني للعاجيب على القيادة     

 العديديف  احلاجة للتغيري تنحصر أسباب أن كنميو  ،لدى العاملني التأكددرجة الغموض وعدم  يساعد على احلد من

  مور منها:ن األم

  حتسني خدمة العمالء. -

 رفع مستوى اجلودة. -

 .اإلنتاجيةزيادة  -

 سني.تنمية قدرات ومهارات املرؤو  -

  التغيير في سلوك المديرين:- ب

                                                
  .28ن، مرجع سابق، صمود فاعوري وآخرو عبري حم1
 .34-33ص  ع سابق، صسعد بن مرزوق العتييب: جوهرة التمكني: إطار مفاهيمي، مرج2
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أحد التغيريات األساسية اليت ستحدث من جراء تبين برنامج التمكني ستكون بالطبع دور املديرين، فهم يف حاجة     

يلعبوا دور املسهل  أنن و تمكني حيتاج املدير المون �ا سابقا، فخالل عملية اليت كانوا يقو  التقليديةلتغيري األدوار 

  عملية التمكني يؤدي إىل: أثناءللعاملني، فوجود املدير كمدرب واملدرب 

  هم.املوظفني إلدار�م ألدائعمل من خالل زيادة قدرات حتسني أداء ال -

 اهتمام املدرب بكرامة الفرد ومنوه الروحي. -

  يساعد العاملني على التعلم والتطور والنمو. -

  ن:و لقرارات التي يشارك فيها المرؤوسا تحديد- جـ

الوسائل بالنسبة للقيادة والعاملني  أفضلالقرارات اليت سيتخلى عنها القادة للمرؤوسني تشكل أحد  نوع إن حتديد    

خاصة ال حيبذون التخلي عن السلطة والقوة اليت  نيو األوتوقراطللتعرف على متطلبات التغيري يف سلوكهم، فالقادة 

فيها بشكل تدرجيي،   املرؤوسني فضل حتديد طبيعة القرارات اليت يشاركاكتسبوها خالل فرتة بقائهم يف السلطة، هلذا ي

يشارك  أنالقرارات اليت ميكن  حتديد نو كن للقادة واملرؤوستتم بشكل يومي حىت مياليت ات كما جيب تقييم نوع القرار 

  ن بشكل مباشر.و فيها املرؤوس

  تكوين فرق العمل:-د

ن الذين يعملون بشكل مجاعي تكون و الفريق، فاملرؤوس أسلوب استخدام التمكنيتتضمن جهود  أنيفرتض     

من عملية متكني  اأساسي افرق العمل جزء أسلوبأفضل من العاملني بشكل فردي وهو ما جيعل  وأفكارهمقرارا�م 

  العاملني.

  المشاركة في المعلومات:-ه

وفرق العمل  ؟وظائفهم تتم فهم كيفومات اليت تساعدهم على كنني فرصة الوصول للمعلتميتوفر للم أنجيب     

  كما زادت مسامهتهم.  أعماهلم أداءفكلما توفرت املعلومات للعاملني عن طريقة  ،فيها ناليت يشرتكو 

  اختيار األفراد المناسبين:-و

ل توافر للمنظمة معايري واضحة وحمددة لكيفية اختيار األفراد الذين ميتلكون القدرات واملهارات للعميفضل أن ت    

  مع اآلخرين بشكل مجاعي وفعال.

    توفير التدريب: -ل

اكتساب مهارات حل املشاكل  املتمكنني علىبرامج ومواد تدريبية تساعد  توافرتتضمن جهود املنظمة  أنجيب     

  .اآلخرينتفعيل االتصال، إدارة الصراع، العمل مع 

  لتوصيل التوقعات: االتصال - ن

ماذا يعين التمكني للعاملني فيما يتعلق بواجبات ومتطلبات  ؟ل ماملقصود بالتمكنيدة شرح وتوصيجيب على القيا    

   .للعاملني توقعا�احتدد خطة عمل لتوصيل  أنوظائفهم، ويف هذا الصدد ميكن للقيادة 
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   وضع برنامج للمكافآت والتقدير: -ك

بأهداف  نو ظفاليت حيصل عليها املو  ت والتقديريتم ربط املكافآ أنهود التمكني النجاح جيب لكي يكتب جل    

جراء واعرتاف ألفراد الذين أكملوا برنامج التمكني احلصول على شهادات وشعارات تقدير ميكن لمثال ف .املنظمة

   مشاركتهم يف الربنامج.

  ال النتائج:عدم استعج -ص

ني اليت تضيف على عاتقهم ج التمكامسريع خاصة مع مقاومة املوظفني لرب ال ميكن تغيري بيئة العمل بشكل     

ال احلصول على نتائج سريعة، فالتمكني عملية شاملة وحتتاج وبالتايل على اإلدارة عدم استعج مسؤوليات جديدة،

  وقتا وتتضمن جهود مجيع األطراف يف املنظمة.

  القة بين تمكين العاملين وإدارة التغيير:عال -5

وحيقق  ،أفضل الذي حيول املنظمة من وضع ما إىل وضعهو ل والفعا الناجح التغيريف كما هو متفق عليه    

  هو الذي يركز على املورد البشري.و  ،االستمرار واملنافسة

املورد حد أهم آليات جناح التغيري يف املنظمة ألنه يشمل تغيري وتعديل سلوك أهو  ناالتمكني من وجهة نظر ف    

   :ن على النحو األيتو القادة واملرؤوس البشري بطرفيه

وتزداد قو�م مبشاركة  ،لصاحل املرؤوسنيالقادة: فقادة التغيري هم الذين يتنازلون عن جزء من سلطا�م تغيري سلوك  -

بفعالية يف اختاذ  للمرؤوسني ليشاركوا الفرصة وإتاحة ،، أي يغلبون املصلحة العامة عن مصاحلهم الذاتيةاآلخرين

 ذاوه ،التغريات يف سلوك القادة الذين يشجعون مفهوم التمكني برزأد حأواألكيد أن أسلوب القدوة هو  ،القرارات

  على مفهوم القيادة التحويلية وكذا الدميقراطية.فعال ما ينطبق 

املرؤوسني مما يدفعه إىل تبين  ري سلوكوك القائد ينعكس بالضرورة على تغري سلتغ  تغيري سلوك املرؤوسني: إن -

ره مما يضمن التطبيق الفعلي ومسا ،منه من خالل مشاركته يف حتديد أهدافه اه جزءألنه يعترب نفس ؛مشروع التغيري

  للتغيري املنشود ويقلل من مقاومته.

مثلما  التنظيمي تباعا مث اهليكل ،مث الوظيفة ،القائد ينعكس على املرؤوسنيواىل جانب ما مت ذكره فإن تغيري سلوك 

  يف الشكل املوايل: هو مبني

  

  

  

  

  

  

  



 ل الثالث: قيادة التغيير التنظيميالفص                                                                                             

 

172 
 

  .): العالقة بني التغيري التنظيمي ومدخل التمكني29الشكل رقم(                 

                                                                                                                                              

                                                                        

                                                                                                             

  

  

  

  

  

  

  الباحث. عدادإ: من لمصدرا                                                                                

  دخل اإلبداع التنظيمي:م :الثثالمطلب ال

 إحداثيف املنظمات االعتماد عليها يف  ةاليت ميكن للقياد واإلسرتاتيجيةالتنظيمية  األدوات أهممن يعترب اإلبداع     

  واملتسارعة. ،واملعقدة ،والظروف املتغرية ،تدام التنافسييف ظل االح األعمالالتغيري التنظيمي لضمان البقاء يف عامل 

التغيري التنظيمي، ولذا  إحداثجل أمن  منظمة ما ومراحله وعناصره ضروري يف اإلبداعواقع  على فترب التعر كما يع

واليت من  ،اإلدارية باألشخاص املبدعني من خالل العمل على خلق بيئة العمل املناسبة هلماهتمام القيادة  أمهيةتظهر 

  .ودشناملز إمكانية اكتساب مزايا تنافسية وجناح برنامج التغيري تعز وبالتايل  ،اإلبداع ومتطلباته �ا أن توفر مقوماتأش

  مفهوم اإلبداع وأنواعه:-1

الختالف املدارس الفكرية وإما وهذا يرجع إما  ،خيتلف مفهوم اإلبداع باختالف وجهات نظر الباحثني والكتاب    

  .هذات العالقة ب لوجود نوع من التداخل بني مصطلح اإلبداع واملصطلحات

والرضا الناتج عن املوارد  ،االقتصاد تغيري يف القيمة ةناتج املوارد، بلغ يف " تغريهو:  اإلبداع ربيرت دراك حسب -

   .1املستخدمة من قبل املستهلك"

وتقدمي  ،كرب وأسرعأ" قدرة الشركة على التوصل إىل ما هو جديد يضيف قيمة : وهناك من يعرف اإلبداع على أنه -

  .2منتجات املنافسني"أفضل من  منتج

من خالل مراحل متعددة  رمتمجاعية  أو ،قدرة عقلية فردية ": وكنج أن اإلبداع هو أندرسونمن  يف حني يرى كلٌّ  -

يتميزان بقدرة من الطالقة  عمل جديدانو  جديدة ينتج عنها فكرمكونات  أو ،يتم من خالهلا اكتشاف عالقات

                                                
 .18، ص1988األردين، عمان، األردن،  بيرت دراكر: التجديد واملقاولة، ممارسات ومبادئ، ترمجة حسني عبد الفتاح، مركز الكتب 1
 .22، ص2003 عمان، األردن، ،1ئص والتجارب احلديثة، دار وائل للنشر، طجنم عبود جنم: إدارة االبتكار املفاهيم واخلصا 2
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اإلبداعية من املمكن تنميتها وتطويرها حسب قدرات ت، وهذه القدرة واحلساسية للمشكال ،واألصالة ،واملرونة

  .1واملنظمات" ،واجلماعات ،وإمكانات األفراد

  من هذه التعاريف نرى أن مفهوم اإلبداع ينطوي على العناصر اآلتية:     

  اإلبداع سلوك فردي وكذا مجاعي.-

  يدة قابلة للتطبيق.، أفكار، مكونات جداإلبداع يعين تبين واستخدام أساليب-

 وباألخص يف ،ري ما يف املنظمةيأي حدوث تغ ،وضع ما إىل وضع أفضل يف املستقبلمن اإلبداع ينقل املنظمة -

   .اخمرجا�

  .مزايا تنافسية للمنظمة اإلبداع خيلق-

  .رتاعت الصلة كاالبتكار، التحسني واالخمن املصطلحات ذا اإلبداع مع جمموعةويتشابك مفهوم     

إذ يستعمل مصطلح االبتكار مبعىن واحد " creativity"واالبتكار  ،"innovation"ن بني اإلبداعو يز الباحثإذ مي -

ملكون جديد، أو فكرة ملكون جديد، أو فكرة جديدة واليت ميكن أن تكون قاعدة لصريورة  اأولي اومها يعنيان اكتشاف

ر ميثل تقدمي وإنتاج واإلبداع نقطة الوصول، فاالبتكا ،نطالقواالبتكار ميثالن نقطة اال االخرتاعن إأي  ؛2"اإلبداع

  بينما اإلبداع هو وضع األفكار قيد التطبيق. ،أفكار جديدة

أو كبرية على العمليات أو املنتجات احلالية مبا جيعلها أكثر   ،أما التحسني فهو إدخال تعديالت أو تغيريات صغرية -

ما  أي ،خدام، والتوصل إىل املنتج جزئيا من خالل التحسينات اليت يتم إدخاهلاأو مالئمة يف االست ،تنوعا أو ،كفاءة

   .هو إال إبداع جزئي

جتميع وإعادة تركيب األمناط املعروفة يف  أوحبل مشكالت معينة  ومفيدة ومتصلةفاإلبداع إذن هو أفكار جديدة  -

بل  ير السلع والعمليات املتعلقة �ايشمل تطو نه ال أل ؛أشكال جديدة. وال يقتصر اإلبداع على اجلانب التكتيكي

والرضا عن ونتائج التدريب  ،والتحسينات يف التنظيم نفسه ،وطرائق التصنيع ،يتعدى أيضا ليشمل اآلالت واملعدات

  .3اإلنتاجية ةيادالعمل مبا يؤدي إىل ز 

خماطره وتكاليفه  أن رمسية، كما وبطرق غري ايكون اإلبداع فردي أنإذ ميكن  ،عن التغيري املخطط اإلبداعوخيتلف -

مكمالن  أ�ماإال أ�ما يشرتكان يف الشمولية واالستمرارية كما  .فهو رمسي املخططعالية جدا عكس التغيري 

وظائف  يف أو ،اهلياكليف  اوالتغيري يولد إبداع ،ألن اإلبداع عملية أساسية حيدث من خالهلا التغيري ؛البعض البعضهم

  املنظمة.

  

  

  

                                                
1

 . 179-178، ص ص 2004، اليمن، 2عبد الرمحان توفيق: مائة طريقة إبداعية حلل املشكالت اإلدارية، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، ط
 .                                          211، ص2006اإلدارية، القاهرة ، طارق شريف يونس: الفكر االسرتاتيجي للقادة، املنظمة العربية للتنمية 2
  .137والتجارب احلديثة، مرجع سابق، ص جنم عبود جنم: إدارة االبتكار، املفاهيم واخلصائص 3
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  :نياإلبداع إىل نوع"   Schumpter"ويصنف    

ويهدف  ويعترب هذا النوع من اإلبداع غري مادي ،وخيص إدماج وتغيري إجراءات وطرق التسيري اإلبداع التنظيمي:-

سلوك املنظمة واألفراد  ومبادئ اإلدارة، واملعارف املكتسبة من أجل جعل ،إىل إعادة تنظيم طرق وأساليب التسيري

  أداء املنظمة. زيادةمبعىن العمل على  ،وفعالية وكفاءة أكثر اجيابية

  .1وخيص اإلنتاج أو التحسني يف املنتجات وطرق وأساليب الفن اإلنتاجي اإلبداع التكنولوجي:-

  :وهناك من صنف اإلبداع إىل

يتم من  تطوير العمليات اليت أو ،اإلبداع يف العملية: ويتعلق بتطوير عمليات جديدة لتصنيع منتجات جديدة-

  خالهلا تسليم منتجات جديدة.

  أو حتسني وتطوير املنتجات احلالية. ،اإلبداع يف املنتج: ويتعلق بتطوير منتجات جديدة ألول مرة-

عملية تتعلق باخلدمة، سواء من حيث  يأأو  ،اإلبداع يف اخلدمة: وهو ما يرتبط بوجود اإلبداع يف أي نشاط -

  و من حيث تطوير األنشطة والعمليات اليت يتم فيها تقدمي اخلدمات.أ ،إعداد وتسليم اخلدمات املقدمة

اإلبداع يف اإلدارة والتسيري: ويظهر خاصة يف حتسني أداء املؤسسة من خالل الوظائف الرئيسية كالتخطيط والتنظيم -

  والتوجيه والرقابة.

  .2كالتسويق اإللكرتوين مثال  اإلبداع يف التسويق: وهو ما يتعلق بتطوير طرق جديدة يف تسويق املنتجات -

  خصائص اإلبداع: -2

  لفرص وحتويلها إىل نتائج إبداعية.تحليل للفرص اليت يتيحها التغيري والتفكري يف استغالل هذه ااإلبداع يبدأ دائما ب -

البدايات  اإلبداعات الفعالة تبدأ دائما صغرية، فالتعديالت والتغيريات الواجبة أثناء املرحلة اإلبداعية تستوجب -

  الصغرية على أن يتطور األمر مرحليا وفقا لنتائج التجريب والتقومي.

والريادة ،فإذا مل يطمح اجلهد اإلبداعي منذ البداية إىل احملصلة اإلبداعية الفعالة تصل باملنظمة إىل موقع التميز  -

  .3ال يصل إىل نتيجة إبداعية موقع الصدارة فانه يف الغالب

  اع على العناصر اآلتية:ويعتمد اإلبد    

  املناخ التنظيمي: إذا ال بد أن يقع اإلبداع يف بيئة تساعده على الربوز والتطور. -

من معرفة األشخاص الذين يتمتعون بقدرة إبداعية وحتفيزهم على استخراج واستغالل  الشخص املبدع:البد -

 أفكارهم اإلبداعية.

مع البيئة  ءاالتصال الفعال سوا أن كما،اإلدارة الواعية لثقافة املنظمة اإلمكانيات: فاإلبداع التنظيمي ينتج من  -

  .الداخلية أو اخلارجية يساعد على جناح االبتكارات يف املنظمة

                                                
  .18، ص2002، الكويت، 2اع اخلليجي، ط، شركة اإلبداإلبداعمبادئ  أكرم العدلوين، طارق السويدان:حممد  1
  .204، ص1999اليازوري، عمان، األردن، غالب ساعد ياسني: اإلدارة الدولية، دار  2
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القيادة اإلبداعية اليت تنمي شبكة االتصال مع األشخاص املوهوبني داخل وخارج املنظمة لتوليد  هذا إضافة إىل 

 وإنتاج األفكار اإلبداعية.

ومن مث  ،التفكري االسرتاتيجي: من خالل وضع اخلطط املستقبلية اليت تساعد على التعلم الذي يولد االبتكار -

 اإلبداع.

أهداف مشرتكة بني و  ،الثقافة التنظيمية: تعترب ثقافة املنظمة عنصرا مهما من عناصر اإلبداع إذ �تم بإجياد قيم -

  الة املنظمة.لرس وتساعد على الفهم املشرتك ،العاملني

  اإلبداع: ميةأه -3

كو�ا ال   ؛وتشري أدبيات اإلبداع إىل أن املنظمات غري املبدعة سيكون مصريها الفشل وبالتايل االضمحالل واملوت    

  .1تكيف نفسها مع ظروف البيئة احمليطة �ا

  :وتكمن أمهية اإلبداع يف اآليت    

نتجات وبالتايل حتسني خدمة الزبائن والتكيف مع حاجا�م على التحسني املستمر جلودة امل اإلبداعيعمل  -

  ورغبا�م.

 زيادة القدرة التنافسية للمنظمة. -

 يف استخدام املوارد وجبودة متميزة. ةحتسني إنتاجية املنظمة وحتقيق الكفاءة والفعالية يف األداء والرشاد-

 بالتايل قيادة السوق وزيادة األرباح.لتفعيل وزيادة حجم وقيمة املبيعات و  طرق يساعد على ابتكار -

 على وضع صورة أو رؤية مستقبلية للمنظمة وكذا القدرة على مواجهة املشكالت وحتديات املستقبل. يساعد -

آخر  اإبداعيولد  اإلبداعن إعملية مستمرة إذ ال ينقطع التفكري يف الفرتة بني تقدمي منتج جديد وآخر، أي  اإلبداع -

 كرة وحيقق نفس احلاجات.من نفس الف ينشأ

  خصائص األفراد المبدعين: -4

  :يتميز الفرد املبدع جبملة اخلصائص اآلتية    

  لتعامل مع املشاكل املطروحة.الك القدرة على تصور بدائل عديدة البصرية اخلالقة ويعين ذ-

وقعه الفرد املبدع ولكن ذلك ال يتالثقة بالنفس وباآلخرين لدرجة كبرية، فاملبدع ال يستسلم بسهولة، فالفشل شيء  -

 يزيده إال تصميما.

القدرة على التعامل مع مقتضيات التغيري، فاملبدع يتحمل التعامل مع املواقف الغامضة أل�ا تثري يف نفسه البحث  -

 عن احللول هلذه املواقف.

 القدرة على التكيف والتجريب والتجديد. -

رضا هات العليا يف التنظيم، فال يهمه التعليمات واألوامر الصادرة من اجل فهو يناقش حىت :الرأي ءيف إبدا اجلرأة -

 مر الصادر منه.رئيس بقدر اقتناعه بالقرار أو األال

                                                
  . 6-5، ص ص2004 ردن،لتوزيع، عمان، األندمي مأمون عكروش، سهري ندمي عكروش: تطوير املنتجات اجلديدة، دار وائل للنشر وا1
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  .1االستقاللية الفردية، حبيث ال يفرض سلطته على الغري وال يقبل سلطة الغري تفرض عليه -

  األسباب المشجعة على اإلبداع في المنظمة: -5

  :نذكر سباب اليت جتعل املنظمات احلديثة أكثر إبداعامن األ    

  فسح ا�ال ألي فكرة أن تنمو ما دامت يف االجتاه الصحيح، فاإلبداع قائم على إعطاء احلرية لألفراد.-

 احرتام األفراد وتشجيعهم من خالل إتاحة الفرصة هلم للمشاركة يف اختاذ القرارات والتخلي عن املركزية والروتني. -

مما يدفعه إىل تفجري  ،التجديد املستمر للفكر والطموحات، وهذا ال يتحقق إال إذا شعر الفرد بأنه مرتاح يف عمله -

 قدراته اإلبداعية وتوظيفها يف خدمة املنظمة.

م عن طريق العمل أمهية بالغة حنو تطوير الكفاءات وتوسيع النشاطات ودمج األفراد ومتكينهم يف جيب إعطاء التعل -

 .2ظائفالو 

 واصفات منها:املتوفري املناخ التنظيمي اإلبداعي املالئم الذي يتسم مبجموعة من -

الثقة بني األفراد املبدعني والقيادة يف أعلى هرم السلطة وحرية االتصال بينهم دون املساس باملستقبل الوظيفي  -

 لألفراد.

 ة يف خطط املنظمة للعملية اإلبداعية.ات خاصيص ميزانيتخصالدعم املادي لألفراد املبدعني ب توفري -

 االجيابية. اتمن خالل التعاون املشرتك يف إحداث التغيري  :روح الفريق -

 التصال الفعال: خاصة فيما يتعلق بتوفري املعلومات وسهولة انتقاهلا يف خمتلف املستويات التنظيمية.ا -

  :قيادة اإلدارية باإلبداععالقة ال -6

يات اإلبداع والقيادة اإلدارية والدراسات اليت متت يف هذا ا�ال، يالحظ أن قدرات املرؤوسني إن املتأمل ألدب    

ط مبعىن آخر أن هناك عالقة قائمة بني من ،السائد يف املنظمة ومهارا�م اإلبداعية تتأثر بشكل مباشر بنمط القيادة

  القيادة واملردود اإلبداعي.

يؤثرون على قدرا�م اإلبداعية تأثريا  وأ�ماألفراد مباشرا وقويا على سلوك  تأثرياعلى ما سبق فإن للقادة  وبناءً     

أن كثريا من االختالفات املوجودة بني املنظمات  "Dewar and  Hage "، وتأكيدا هلذا يرى كل مناواضحا وملموسً 

أخر، وإن قدرات  تنظيمي عامل من أي أكثريف درجة التجديد والتطوير سببها االختالفات يف قيم وسلوكيات القادة 

يسامهوا يف تنمية القدرات  أناملرؤوسني اإلبداعية تتأثر بنمط القيادة الدميقراطي، زيادة على ذلك فإن القادة ميكن 

  حلرية يف إبداء اآلراء واملشاركة.ا وإعطائهمتم ذلك من خالل تشجيعهم ياإلبداعية ملرؤوسيهم و 

ته يزيد من دافعية الفرد حنو اإلبداع ورفع احلالة املعنوية له حىت يتمكن من مواجهة سلوك القائد يف حد ذا أنكما     

ن تفكريا إبداعيا يف حني أن قائدهم ال و املرؤوسيفكر  أنإذ ليس من املعقول  القيام بعمله. أثناءاملشاكل اليت تعرتيه 

                                                
  .262، ص2006امعي، اإلسكندرية، مصر، حممد الصرييف: القيادة اإلدارية اإلبداعية، دار الفكر اجل1
  .27غالب ساعد ياسني: مرجع سابق، ص 2



 ل الثالث: قيادة التغيير التنظيميالفص                                                                                             

 

177 
 

ن يزرع روح أأن يكون هو نفسه متجدد التفكري و  بل عليه املخاطرة باجتاه التغيري،وال ميلك روح  ،بالقدمييزال يتشبث 

  .1معهم مع تقدمي يد العون هلم التوصل إىل أفكار جديدة ومناقشتهاالتنافس االجيايب لدى مرؤوسيه حىت يدفعهم إىل 

ظيمي بداعية اليت تعترب إحدى احملددات الرئيسية يف تكوين املناخ التناإلقيادة المبعىن أن األفراد املبدعني هم نتاج 

  احملفز للسلوك اإلبداعي.

  مفهوم القيادة اإلبداعية:-7

"القيادة القادرة على التغيري والتجديد واستحداث أساليب جديدة تكون مناسبة  :تعرف القيادة اإلبداعية بأ�ا    

  وذلك ،وكذلك قدر�ا على اإلنتاج بأكرب طاقة ممكنة من األفكار واملرونة ،وحاجات ا�تمع ،ملتطلبات العصر

  .2كاستجابة ملشكلة ما أو موقف معني"

  سمات القيادة اإلبداعية الفعالة:-8

تلعب الصفات اليت ينبغي على القائد اإلداري أن يتحلى �ا دورا هاما يف حتريك غرائز :التأثير الكارزماتيكي  -أ

  .3اإلبداع واالبتكار ومن بني هذه الصفات

 مع الشخصية ه: جيب على القائد اإلبداعي أن تتطابق أخالقخصيةصقل المقاييس العليا لألخالقيات الش - ب

  أخالقه املهنية.

جل اهتمامه على القضايا املهمة  صبّ ن يأفع عن توافه األمور و رت ن يأ: أي يتصف باحليوية و النشاط العالي - جـ

  واملثرية.

  أن تكون لديه الرغبة يف االجناز وحتقيق األهداف. االنجاز: -د

  : جريء بطبعه، يقدم أحيانا على املخاطرة مع حتمله لكافة النتائج املرتتبة عن ذلك.شجاعةامتالك ال -ه

  مبا هو مألوف. ايتميز بدوافعه الذاتية لإلبداع وال يرضى أبد العمل بدافع اإلبداع: -م

لتزام اجتاه تلك يقوم باجناز املهام املوكلة إليه بتفان وإخالص كما يكون لديه ا العمل الجاد بتفان والتزام: -ل

  املهام.

  ميتلك عقال مرنا ميكنه من تغيري اجتاه فكرة بسهولة لكي يتكيف مع الظروف املتغرية. الذكاء: -ك

  ميتلك محاسا ملهما فهو كالشعلة ال تنطفئ أبدا. استمرار الحماس: - ن

  مهام القيادة اإلبداعية في خلق المناخ اإلبداعي في المنظمة: -9

ديدة: من خالل منح هامش من احلرية للمرؤوسني يف تشخيص املشكالت وإبداء الرأي وذلك تشجيع األفكار اجل-

باإلصغاء ملقرتحا�م وتنفيذ ما هو جيد منها، فاملشاركة تؤثر إجيابا على ارتفاع الروح املعوية للعاملني وتدفعهم لبذل 

  أقصى جهد ممكن القرتاح التحسينات والتعديالت.

                                                
 املؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم امللتقى الدويل حول صنع القرار يفمطبوعة اإلداري،  داعباإلبوعالقتها  بوهزة حممد، مرزوقي توفيق: القيادة اإلدارية1

  .11، ص2009أفريل  15-14التسيري والعلوم التجارية، جامعة املسيلة، اجلزائر، أيام 
  .175، ص 2003 عبد القادر الشيحلي: القائد اإلداري املبدع، املؤمتر السنوي الرابع حول اإلدارة، دمشق، سوريا،  2
  . 319 -318، ص ص 1997التنظيمي يف املنظمات، دار وائل للنشر، عمان، األردن، حسني: السلوك حرمي  3
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أعماهلم وتنمية  أداءداعية للمرؤوسني: وهذا من خالل استحداث طرق ووسائل جديدة يف تطوير القدرات اإلب -

على بلوغ  تصميم العمل حمفزا وممتعا ومساعداجيب أن يكون  ،كماوالتعلم  التدريبمهارا�م الفكرية عن طريق 

  .واإلنتاجيةمستويات أعلى من اإلبداع 

ثل هذا التفاعل يشجع على تبادل املعلومات املفيدة وانسياب األفكار حتقيق التفاعل بني القائد ومجاعة العمل: م -

  جبدية.

  والتقدير: من خالل احلوافز واملكافآت لألفراد الذين هلم بصمات إبداعية يف املنظمة. االعرتاف -

ظمة، وتزداد التغيري ضروري ومفيد هلم وللمن أنيوصل ملرؤوسيه رسالة مفادها  أنزرع ثقافة التغيري: على القائد  -

  ن يف التخطيط والتنفيذ هلذا التغيري.و ء هذا االعتقاد إذا ساهم املرؤوساحتماالت بنا

 فرص اليت تساعدهم على إظهار قدرا�م.ذلك مينعهم من ال يعطوا احللول جاهزة ملرؤوسيهم ألن على القادة أن ال -

  وليات.ألن القدرة على اإلبداع عمادها االعتماد على النفس وحتمل املسؤ 

جيب على القادة توفري قاعدة بيانات تساعد على توفري املعلومات الالزمة للتطوير واإلبداع، فاملبدع دون معلومات  -

  ال يستطيع أن يستمر.

  ير التنظيمي:يعالقة اإلبداع بالتغ -10

توافر بيئة إدارية وقيادة إن اإلبداع يف املنظمة يعد عامال أساسا للتجاوب مع التغريات املتالحقة والذي يتطلب     

حاجة املنظمات لإلبداع حاجة ملحة تفرضها التغريات وباعتبار تشجعه وجتعل منه ظاهرة متأصلة ومتجددة، 

ة اليت تعيشها باإلضافة إىل الظروف املتغرية واملعقد ،االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وغريها يف ا�تمع

ميكن اعتبار اإلبداع أحد فروع التغيري، إذ تعمل املنظمات يف إطار اسرتاتيجيات التغيري ومنه املنظمات املعاصرة، 

ملنظمات اابتكارات و  ،ملالئمة ومواكبة اجلهودوهذا  ،واالبتكار التنظيمي على إجياد املناخ التنظيمي الداعم لإلبداع

  وترية التغيري. معه كلما زادت؛منظمات مبدعةوتصميم ة على اإلبداع قدرة اإلدار كانت ما  لكو ، األخرى

داخلي للتغيري وهذا يتطلب ال ميكن أن تنمو إال يف ظل وجود اجتاه  بدعة واالبتكاريةأن املنظمات امل واألكيد أيضا

  .ر ما يليافتو 

  .مراجعات التغيري واإلبداع يف املواقع اإلسرتاتيجية والتغيري االسرتاتيجي -

واملوارد  ،تكنولوجيا املعلومات إطار االجتاهات الرئيسة األربعة متمثلة يف: متابعة وفحص التغيري واإلبداع يف -

 والعوملة. ،وإدارة املنظمة ،البشرية

 .1االهتمام باالبتكار وتوضيح العالقة بني نشر االبتكار وتبين االبتكار -

  

  

 

                                                
 .112، ص2006 زيد منري عبوي، سليم بطرس جلدة: إدارة اإلبداع واالبتكار، دار كنوز للنشر والتوزيع ،عمان، األردن، 1
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   إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات: المطلب الرابع:

برز هذه التغريات التحول من أتطورات وتغريات هائلة يف خمتلف ا�االت ومن  األخريةشهد العامل يف العقود     

 ،يف خلق الثروة عرفة حمل املوارد املادية األخرىالذي حلت فيه امل ،باقتصاد املعرفةما يعرف  إىلاالقتصاد الصناعي 

  لتسويقالعملية اإلنتاجية وكذا ا يف والقيمة املضافة وأصبحت تشكل مكونا أساسيا

تلعب دورا هاما يف إنتاج وتسيري  ونظم املعلومات واالتصاالت واليتكما يقوم هذا االقتصاد على أساس تكنولوجيا 

  :خصائص االقتصاد املبين على املعرفة يف اآليت "R.Grant"ويف هذا السياق يربز روبرت غرانت  ،وختزين املعرفة

  .املعرفة هي العامل الرئيسي يف اإلنتاج -

 .كاألفكار والعالمات التجارية بدال من اآلالت واملخزونات واألصول املاليةلى الالملموس  لرتكيز عا -

 .أنه شبكي من خالل وسائل االتصال اجلديدة -

 .أنه رقمي وهذا له تأثري هائل على حجم وخزن ومعاجلة املعلومات -

 .)اإلنرتنتة والشبكيات (أنه افرتاضي حيث أصبح العمل االفرتاضي حقيقة ممكنة مع الرقمن -

 .املكان واخنفاض التكلفة مع تطور التكنولوجيا اجلديدة -تضاؤل قيود الزمان -

 .1سعاراألسواق االلكرتونية اجلديدة متتاز بسرعة تدفق املعلومات عن املنتجات وخاصة األ -

احمليط اخلارجي، كان البد من  ومع تزايد كمية املعلومات الواردة للمنظمة واليت تسعى بدورها للحصول عليها من

زيز وتنمية اإلبداع واالبتكار وجود جهاز فعال يقوم بتنظيم وتسيري وإدارة هذا املورد األساسي للمنظمة �دف تع

  يق السبق التنافسي.وحتق

  ."رفةاملع بـ "إدارةاالستعانة بتكنولوجيا ونظم املعلومات ظهور ما يعرف بوهلذا صاحب ظهور اقتصاد املعرفة و     

  مفهوم المعرفة وإدارة المعرفة: -1

 Dataوتتدرج إىل البيانات  Signals أحد العناصر األساسية ضمن سلسلة متكاملة تبدأ باإلشارات املعرفة تشكل    

خرية اليت تعد أساسا هذه األ Wisdomكمة مث إىل احل Knowledgeمث إىل املعرفة  Informationمث إىل املعلومات 

  .2ويتضح أن املعرفة الفاعلة والسليمة والكافية هي جوهر احلكمة واإلبداع واالبتكار .كارفعاال لالبت

" معلومة مقبولة وذات قيمة، تشمل يف آن واحد البيانات، الوقائع واملعلومات، وأحيانا  على أ�ا: عرف املعرفةوت -

  .3وتفسري املعلومات" ،ع،مجرز رضيات وهي تتطلب وجود شخص يقوم بفالف

 واملعلومات. من البيانات ومفهوم كلٍّ بني مفهوم املعرفة  اهناك اختالف :على ضوء هذا التعريف جند أن       

أما املعلومات  ،معطيات ليس هلا معىن إال بعد إجراء عمليات املعاجلة هلا أو ،فالبيانات هي عبارة عن أرقام وحقائق

                                                
املعرفة الركيزة األساسية والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات ،كلية العلوم موسى رمحاين: حنو توظيف إنساين ملنتوج املعرفة، مطبوعة امللتقى الدويل حول  1

  6، ص2005 نوفمرب،13-12االقتصادية والتسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، أيام 
  .26اتيجيات والعمليات، مرجع سابق، صجنم عبود جنم: إدارة املعرفة، املفاهيم واالسرت  2

3 Brilman, Jean: Les Meilleurs Pratiques du Management, éditions d'Organisation, Paris, 2001, P 382.   
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وعندما خيتزن الفرد يف ، م الذي يفي مبتطلبات متخذ القراركل املالئفهي عبارة عن البيانات املعاجلة واحملولة إىل الش

  .1أنه يستطيع اإلفادة منها تسمى هذه املعلومات باملعرفةذاكرته املعلومات إىل حد 

 فاملعرفة الضمنية هي املعرفة اليت ميتلكها ، مها: املعرفة الضمنية واملعرفة الظاهريةنين تقسيم املعرفة إىل نوعوميك    

  الفرد وحيتفظ �ا وهي صعبة النقل والتحويل لآلخرين ومبنية يف األساس على اخلربات الشخصية.

ومتتاز بسهولة الوصول إليها والتعبري عنها وقابليتها  ،وحفظها ،أما املعرفة الظاهرية فهي املعرفة اليت ميكن توثيقها    

  لالنتقال واملشاركة من قبل اجلميع.

واحلصول عليها وتنظيمها وعرضها بطريقة متكن  "العمليات اليت تساعد على توليد املعلومات :فهيإدارة املعرفة  أما-

  .2والتخطيط االسرتاتيجي والتعلم" ،املشاكل، وعملية اختاذ القرارات من استخدامها يف أنشطة املنظمة املختلفة كحل

والعمليات  ،ألصول املرتبطة برأس املال الفكريختطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليف املعرفة وا: "أ�ا كما تعرف-

والقدرات واإلمكانات الشخصية والتنظيمية حبيث جيري حتقيق أكرب ما ميكن من التأثري االجيايب يف نتائج امليزة 

  .3"التنافسية وتتضمن إدارة املعرفة حتقيق عملية دميومة املعرفة ورأس املال الفكري واستغالهلا واستثمارها ونشرها

  أهداف إدارة المعرفة: -2

  :ألهداف اآلتيةالوصول لري يالتغ إلحداث مدخل إدارة املعرفة كآلية تبىنتسعى املنظمات اليت ت    

  إتباع منهجية البحث العلمي كأساس يف التخطيط والتفكري واختاذ القرارات. -

املنافسون، املوردون، الزبائن، اجلامعات  ةتلف مصادره الداخلية أو اخلارجياحلرص على تنمية الرتاكم املعريف من خم -

والتحديث املتواصل للمعرفة  ، املكتبات، املؤمترات الداخلية، التعلم الصفي، اخلرباء...)تاإلنرتنمراكز البحث، 

 صادر األهم بالنسبة ألنشطة املنظمة وغايا�ا.املاملتاحة، واالتصال االجيايب ب

هات املستقبلية والغايات وختطيط الربامج والتوج ملتاحة يف حتديد األهدافالواعي والذكي للمعرفة ا االستخدام -

داء وتصميم األنشطة، وحتديد التقنيات املناسبة وتنفيذ الواجبات املستقبلية واملهام على مجيع املستويات، مث متابعة األ

  وتقومي اإلجنازات.

نظمة، وتركيز مهارا�م وقدرا�م يف أساليب التفكري شغل العاملني من ذوي املعرفة النسبة الغالبة من وظائف امل -

  العلمي، االبتكار واإلبداع، وتوظيف التقنيات حلل مشكالت العمل وتطويره وحتديثه.

حتديد مواقع العاملني يف هيكل املنظمة بقدر ما يتمتعون به من معرفة وتناسب الصالحيات واإلمكانيات املعطاة  -

كما ترتبط مكافآ�م وأشكال احلوافز والتقدير والتقومي املختلف بقدر ما ،�م املعرفيةع أمهية وندرة ختصصام ،هلم

  يتمتعون به وميارسونه من طاقات معرفية.

                                                
ت واالقتصاديات، لتنافسي للمؤسساأنعام حمسن حسن زويلف: أثر اقتصاد املعرفة يف نظام التقرير املايل، مطبوعة امللتقى الدويل حول املعرفة الركيزة األساسية والتحدي ا 1

  .142، ص 2005نوفمرب  13-12، بسكرة، اجلزائر، أيام يضرجامعة حممد خ
 .143ص نفسه: املرجع 2
  .19، ص2007، القاهرة، 1ياسر الصاوي: إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات، دار السحاب للنشر، ط 3
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تزايد إمكانيات إنتاج وتنمية املعرفة داخليا، وسهولة عمليات تبادل وتداول املعرفة بني مستويات املنظمة املختلفة  -

  لتعامل بشفافية مع أشكال املعرفة املختلفة.وتقليص املعوقات اليت متنع ا

احلرص على نشر املعرفة املتاحة، وتيسري التعامل فيها بني خمتلف أفراد التنظيم وهذا عرب وسائط عامة مثل شبكة  -

  اإلنرتنت.

مزيد من  نظيم الذي يعتمد على املركزية إىلامليل إىل متكني العاملني ذوي املعرفة والتحول بعيدا عن أمناط الت -

) وتنفتح فيها جماالت وآفاق Flatالالمركزية القائمة على هياكل تنظيمية تقل فيها املستويات التنظيمية (منبسطة 

  االتصاالت والتفاعل املباشر بني العاملني وأفراد اإلدارة.

تناسبة مع قدرا�م زيادة سرعة وارتفاع معدالت التعلم التنظيمي ليشمل مجيع املنظمة مما يدفع اجلميع بدرجات م -

داء مبا يؤدي إىل التحسني اجلديدة لتنعكس على أمناط ومستويات األ الفكرية وطاقا�م املعرفية إىل اكتساب املعرفة

  والتطوير وجتنب الفشل واألخطاء السابقة.

حا�م ومبتكرا�م مما ارتفاع معدل سرعة عمليات اإلبداع واالبتكار واجتاه العاملني إىل املشاركة الفعالة بتقدمي مقرت  -

  يزيد من القدرة التنافسية للمنظمة.

زيادة القدرة على التعامل مع املتغريات وحتمل الصدمات الناشئة عنها، حيث تكون اإلدارة على مستوى أفضل من  -

تأهب حيث استشراف املستقبل، وتوقع التغيري وما يصاحبه من مشكالت أو �ديدات، لتكون املنظمة يف حالة 

  .1تغرياتيقظ مستمر فال تفاجئها الوت

  اإلبداع التنظيمي:على أثر إدارة المعرفة  -3

داخل املنظمة عن طريق الوسائط اليت تعتمد على تكنولوجيا  واألفرادإن نشر املعرفة بني صفوف العاملني     

يف تصميم منتج،  بداعإمنتجات جديدة، (املعلومات سيؤمن حتول رأس املال الفكري إىل رأمسال إبداعي يتجسد يف

ابتكار هياكل تضم املوارد التكنولوجية األكثر  ،القدرة التنافسية تدعيمتقدمي خدمة متميزة للعمالء بتكلفة أقل، 

  للمنظمة صناعة القرارات الفعالة. مما يتيح )حداثة واألفراد املتعلمون

  أثر إدارة المعرفة على التعلم التنظيمي: -4

  :املتعلمة وهذا من خاللما يعرف باملنظمة  أوة إىل خلق بيئة تنظيمية متعلمة تسعى إدارة املعرف    

توصيل عملية التعلم إىل العاملني عن طريق تبادل ونشر املعرفة بني بعضهم البعض أو تسهيل االطالع على مصادر -

  املعرفة اخلارجية.

تلف املشاكل اليت تواجه نشاطات املنظمة، مساعدة العاملني على بناء قدرا�م يف التعلم ويف حل ومعاجلة خم -

واالنطالق حنو املعرفة املتجددة يف جمال ختصصا�م، ويتم هذا بطرق خمتلفة كتجسيد املعرفة وجعل العاملني متفاعلني 

  اجتماعيا ومتشاركني يف التطبيقات.

  إدارة املعرفة على تعلم العاملني فيها مثل:  املنظمات فوائد كثري من تأثريوجتين

                                                
 .211، ص2007، ة، القاهرةعبد الرمحان توفيق: اإلدارة باملعرفة: تغيري ما ميكن تغيريه، مركز اخلربات املهني 1
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  استخدام العاملني املعلومات واملعرفة اليت حتصلوا عليها يف حل املشكالت اليت تواجههم يف العمل يوميا. -

  استخدام املهارات والقدرات املعرفية املكتسبة يف مواجهة التغريات اليت حتدث مستقبال. -

  هم لوظائفهم جبدية عالية.املسامهة يف زيادة دافعية العاملني ورضاهم على العمل مما ينعكس على أدائ -

  .1يصبح مبقدور العاملني التعلم أفضل مقارنة باملنظمات األخرى اليت تعاين ندرة يف املعرفة -

  دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دعم عمليات إدارة المعرفة:-5

عالية لعمليات األعمال، إال أن تعترب تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واحدة من املفاتيح األساسية للكفاءة والف    

حصول املنظمات على هذه التكنولوجيا ليس هو الضمان الوحيد لبقائها دون أن يكون ذلك يف إطار اإلسرتاتيجية 

  :العامة للمنظمة، وتعترب اإلسرتاتيجية اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات واحدة من إسرتاتيجية إدارة املعرفة حيث

رفة تكنولوجيا املعلومات جلمع وتدوين املعلومات واملعرفة وحتديد قيمتها، ونشرها ضمن املنظمة تستخدم إدارة املع -

لتكون ومتكينها لتصبح معرفة لعمليات األعمال ولتكون أكثر إبداعا للحصول على منتجات وخدمات عالية اجلودة و 

  مرعبا يف األسواق. امنافس

نظمة اليت تتحسس وتستجيب من األلوجيا املعلومات وبشكل خاص من أنظمة تكنو  (KM)تستفيد إدارة املعرفة  -

لبيئة املنظمة الداخلية واخلارجية بشكل مباشر ملهمات تعلم املنظمة وإدارة املعرفة، وتلعب بيئة التنظيم دورا كبريا يف 

ومستوى  ،تعليماتوال ،والقوانني ،يف العمل من حيث النظم (IT)تسهيل أو إعاقة استخدامات تكنولوجيا املعلومات 

  رمسية.الالتكنولوجيا واالتصاالت الرمسية وغري 

  تساعد أنظمة تكنولوجيا املعلومات خاصة اليت تعتمد على احلاسوب إدارة املعرفة يف: -

  جتهيز عمال املعرفة باملخططات، التحليالت، االتصاالت، أدوات التوثيق اإلدارية.-

، وإجياد النماذج والعالقات من عرفة واحلصول عليها من اخلرباءباط املتساعد أنظمة الذكاء االصطناعي على استن-

  ويقوم نظام دعم القرار بتحليل قواعد بيانات كبرية ميكن استخدامها الكتشاف املعرفة. ،الكمية اهلائلة من البيانات

وصيانتها  ، جيري تصنيفهاواخلربات اليت متتلكها املنظمة واليت ،قواعد منظمية للمعرفة تقوم خبزن املعرفة تأسيس -

  بشكل كامل.

املعلومات واملعرفة من خالل عمال املعرفة  ونشروتوزيع  ،االتصاالت أنظمة املكتب (مكاتب املدراء) وأدواتتقومي  -

  .2وربط املكاتب مع وحدات العمل األخرى داخل وخارج املنظمة

  :أهمية المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في إدارة التغيير-6

  اآلتية: النقاط املعلومات يفإدارة التغيري املستندة إىل املعرفة وتكنولوجيا ربز معامل أن ن انطالقا مما سبق ميكن    

                                                
1

  .79-78، ص ص 2008عمان،  ،1، إثراء للنشر والتوزيع، طدارة املعرفية يف منظمات األعمالحسن عجالن حسني: اسرتاتيجيات اإل
جلديدة والتحدي التنافسي املعرفة الركيزة ا مطبوعة امللتقى الدويل حول ،سناء عبد الكرمي اخلناق: دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات إدارة املعرفة2

  .258-256، ص ص2005نوفمرب  13-12للمؤسسات واالقتصاديات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، أيام 
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على أساسا مجع وحتليل املعلومات  املبيناسرتاجتياته على التفكري االسرتاتيجي يف املنظمة و تعتمد بدائل التغيري -

اخلارجية  أو منها الداخليةصادر سواء التكنولوجيا ونظم املعلومات من مجيع املوالبيانات (املعرفة) املتاحة عرب وسائط 

  نقاط الضعف لتصحيحها. والقوة وتعظيمها وهذا للوقوف على نقاط 

يف العاملني عن طريق التعلم التنظيمي الذي أساسه نشر املعرفة تدريب ومتكني تغيري الفعال على البرنامج عتمد ي -

عن طريق قيادة قادرة على االتصال والتواصل وتنمية العالقات بني كافة األطراف  هذا ال يكون إالو  ،أوساط العاملني

  املشاركة يف التغيري.

ات االتصال) للتعرف على معة والوسائل التكنولوجية وشبكتطوير وتفعيل جمموعة من املقاييس (أساسها املعرفة ا� -

  . إدارة التغيريحاالت التغيري وتقومي نتائجه كأساس مهم يف

التكنولوجيا، أو  أواملعرفة على إحداث التغيري يف مجيع مداخله سواء كان على مستوى اهلياكل،  عد إدارةتسا -

  األفراد،أو العمليات.

احلديثة يف أوساط العمال يسهل تبين خطة  اادات املؤسسة واعتماد التكنولوجيفة بواسطة قيإن تسهيل انتشار املعر  -

  غيري ويقلل من مقاومتهم له.الت وأهداف

شكل التقليدي إىل ما يعرف بالنظام املفتوح الذي يسهل اندماج ومشاركة التؤدي املعرفة إىل حتول املنظمات من  -

 والءوزيادة  ،يؤدي إىل رفع الروح املعنوية ، وهذااختاذ القرارات وتصميم برامج التغيريو  ،إدارة املنظمةيف  العاملني

 .1على األداء والنتائج إجيابانعكس العاملني مما ي

  المبحث الرابع: أساليب القيادة في إدارة مقاومة التغيير:

ه يف حاالت التغيري هناك قوى تدعم التغيري وقوى أخرى أن"  "حتليل جماالت القوى همنوذجأ يفلوين لقد بني     

ا  وبالتايل من املفرتض إذ ،لن يتم أي تغيريف مهاوا يف قني ا�موعتنيوي هاتنه يف حالة تساأمنوذج يشري األكما ،تعارضه

تقوي وتساند القوى اليت تدعم عملية التغيري، ويف الوقت ذاته  أنجيب على القيادة  كان التغيري هو املطلب األساسي

  القوى اليت تعارضه. إضعافأن تعمل على 

حىت  أوحترك عملية التغيري وتدفعه  القوى اليت نظيمية اليت تكون فيهاالقيادة أكثر يف احلاالت الت أمهيةوتظهر     

  التغيري، وهنا جيب على القيادة: من املنظمة منغلقة أماإأي  ،غري موجودة على اإلطالق أو ،حتدثه ضعيفة نسبيا

  حتديد املستويات اإلدارية اليت توجد فيها مقاومة التغيري وتقدير قو�ا وكثافتها.-

قوى الدافعة للتغيري ضعيفة) وهكذا تدرجييا للوصول إىل مجيع الم الوظيفي (إذا كانت البدء بالتغيري من أعلى السل -

  املستويات.

  بداية من مرحلة الصدمة والرفض إىل مرحلة قبول التغيري. :رييإدارة مراحل مقاومة األفراد للتغ -

  :نذكرها يف اآليت عدةواألكيد أن القيادة يف إدار�ا ملقاومة التغيري تعتمد على أساليب ومهارات     

                                                
التطوير يف العمل يري ومتطلبات علي السلمي: مالمح اإلدارة اجلديدة يف عصر املتغريات وانعكاسا�ا على إدارة التغيري، مطبوعة امللتقى الدويل الثالث حول إدارة التغ 1

  . 115هـ، ص1426صفر  19-18، أيام السعودية جدة، اململكة العربية ،اإلداري
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  المطلب األول: تحقيق االتصال الفعال باآلخرين:

دورا مهما بالنسبة للقيادة اإلدارية يف إدارة عملية التغيري، بل أن جناح هذا األخري مرهون بوجود نظام  ليلعب االتصا

  اتصال فعال.  

  مفهوم االتصاالت التنظيمية:-1

د يف املنظمة هي املقدرة على االتصال مع األفراد بشكل فعال، ويتوقف إن أهم صفة جيب أن يتصف �ا القائ    

وتقبلهم  ،وطريقة النقل املستخدمة إليصال الرسالة للمرؤوسني ،ذلك على قدرة القائد على نقل املعلومة إىل املرؤوسني

  هلا مما ينعكس على حدوث تغيري يف سلوكهم واجتاها�م.

بني األفراد واجلماعات �دف التأثري (تغيري) يف ملية اهلادفة لنقل وتبادل املعلومات العثل باملعىن الواسع مت فاالتصاالت

  .1سلوكهم وتوجيههم

  أهمية االتصال في التغلب على مقاومة التغيير:-2

  التغيري وهذا يتطلب:إلحداث ري وجود منط قيادي لديه القدرة على االتصال بفاعلية وكفاءة يتتطلب عملية التغ    

  هم هؤالء القادة أثر هذا التغيري على األفراد العاملني.تف-

حسن استخدام مهارات االتصال املتوفرة لديهم للتخفيف من القوى املقيدة للتغيري واملقاومة له وهذا مثل:  -

  التغذية العكسية. ،استخدام اللغة املناسبة، القدرة على االستماع لآلخرين

يف املعلومات اليت ختص التغيري مثل حتديد أسبابه واحلاجة إليه، النواحي اليت  تشجيع العاملني من خالل إشراكهم -

  دة الزمنية لتنفيذه.املو  ؟وما هي فوائده ؟تتطلب التغيري، من يستأثر به

  توضيح الرؤية املستقبلية اليت تطمح املنظمة الوصول إليها. -

والتغلب على املخاوف الذاتية لألفراد، أي أن يتم  وتعترب االتصاالت الشخصية أفضل طريقة لتسهل عملية التغيري

  االتصال بني القيادة واألفراد وجها لوجه وبشكل متكرر ورمسي.

راك العاملني يف املعلومة هي املؤمترات والندوات ائد إليصال وإشالق يلجأ اليهاوسائل االتصال اليت  أهمولعل من 

  العلمية، ورشات العمل.

  خالل عملية التغيير:المطلوبة االتصاالت  -3

ميكن توضيح أمناط االتصاالت الالزمة خالل االنتقال من مرحلة إىل مرحلة أخرى خالل عملية التغيري وفق     

   منوذج لوين ذي ثالث مراحل:إذابة اجلليد، التغيري، إعادة التجميد، يف اجلدول اآليت:أ

  

  

  

  

                                                
  .16، ص2003مجال الدين لعويسات: إدارة اجلودة الشاملة، دار هومة، اجلزائر، 1
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  .عملية التغيري إدارةراحل ):عالقة أمناط االتصال مب22اجلدول رقم(             

  أهداف االتصاالت  مرحلة التغيير

مرحلة إذابة الجليد 

  (فك الجمود)

تتطلب هذه املرحلة  (خلق االستعداد للتغيري

  )إجراء اتصاالت مكثفة

  اهلدف منه:

  فك مجود العاملني. -

 حتدي الوضع الراهن. -

  نشر احلاجة إىل التغيري وفهمه من قبل اجلميع. -

 التغيير مرحلة

  (االنتقال)

تقدمي التفسريات واإليضاحات (غالبا ما 

  حيتاج إىل كثافة يف االتصال)

  اهلدف منه:

  التخفيض من عدم التأكد والغموض. -

تزويد العاملني مبعلومات كافية عن دورهم  -

 خالل التغيري.

  التغيري املطلوب  تنفيذمتكني العاملني و  -

تطلب ت(فهم العاملني ملستجدات العمل   إعادة التجميد

  )اتصاالت روتينية

  هدفها:

  إعالم األفراد بتطور العمل. -

  توتر.المنع حدوث عدم التأكد أو  -

قسم إدارة  ،غري منشورةيف إدارة العمال  رمي رمضان: إدارة التغيري يف التطوير التنظيمي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراهالمصدر: 

  نقال عن: .229، ص2005-2004كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، األعمال،

Balogun, J.,  Hailey, H.V.: Exploring Strategic Change, Prentice-Hall, 1999, P177.  

  :يلي نستنتج ما أعاله من اجلدول    

وهو جزء مهم من  ،جيب أن يكون توقيت عملية االتصال مصاحب بداية املرحلة األوىل للتغري لتحقيق االستعداد له-

  مرحلة فك اجلمود.

إيصال املعلومات إىل العاملني، الدعم  على مع بداية املرحلة الثانية للتغيري جيب على القيادة أن تركز بشكل كبري-

 الذي حيتاجون إليه كي يتمكنوا من القيام بالتغيريات املطلوبة منهم، إضافة إىل توضيح كل غموض أو عدم التأكد

  قد يعانيه العاملون. الذي

وفهم  ،التطور الذي حدث يف التغيريو  ،(القائد): جيب تطوير وحتديث املعلومات الالزمة لفهم عملهيف املرحلة الثالثة-

  نتائجها.

  المطلب الثاني: مبدأ المشاركة في التغيير:

  مفهوم وأهمية اإلدارة بالمشاركة:-1

ي منظمة حنو دمج العاملني الطرق والوسائل اليت تستخدمها اإلدارة العليا يف أ منيعرب مفهوم مشاركة العاملني     

معهم، مبا يؤدي إىل الرضا الوظيفي وبناء  أي اقتسام السلطة ،أعماهلم وزيادة الصالحيات املخولة هلم يف أداء

  عالقات إنسانية فعالة.



 ل الثالث: قيادة التغيير التنظيميالفص                                                                                             

 

186 
 

 إشراكلى املشاركة يف القرارات، عرب يقوم ع"منط من التسيري  هي:اإلدارة باملشاركة  "Philippe Hermel "وحسب -

  .1وختص مصاحلهم"املني يف حتديد وجتسيد األهداف اليت تعنيهم الع

  :أمههاوهلذا النمط من التسيري العديد من املزايا     

  العامل من دور تنفيذ القرارات والسياسات إىل دور املخطط واملصمم هلا. ىوفقا لنمط املشاركة يرتق-

يري يف املنظمة وقد يكون أسلوب حتفيزي مادي إذا خص إذا كان خيص جانب التس امعنوي احتفيزي ااملشاركة أسلوب-

  اجلانب املايل فيها.

واملعرفة اليت  ،واملعلومات ،يستمد العمال روحهم املعنوية ورضاهم عن العمل كلما ارتفعت درجة اقتسام السلطة -

  حيصلون عليها يف حميط عملهم.

وهي تشجع املصلحة العامة على حساب املصلحة ، للدى العما غري املستغلة املشاركة تربز خمتلف نقاط القوة -

  اخلاصة.

املشاركة ختلق ديناميكية جديدة من خالل تسهيل تبادل املعلومات بني أسفل اهلرم التنظيمي للمنظمة وأعاله، مما  -

  .2ينعكس إجيابا على العالقات اإلنسانية من جهة واألداء من جهة أخرى

  مة التغيير:إستراتيجية المشاركة لتقليص مقاو -2

تقليص وإعاقة مقاومة التغيري  أومنوذج الطرق الست للتغيري ملنع أ"  Kotter and Schlesinger"من  لقد طور كلٌّ     

  :3يف املنظمات من بينها

املعلومات الكاملة التغيري ال ميتلكون على ن و م هذه الطريقة عندما يكون القائم: تستخدواالرتباطالمشاركون أ:

  قوة واسعة جديرة ملقاومة التغيري. اآلخرون، بينما ميتلك وإحداثهليت حيتاجو�ا لتخطيط عملية التغيري والوافية ا

  ه.و قاومي أنجهود التغيري فإنه من احملتمل جدا أن يؤمنوا به بدال  يف  ن مشاركني بقوةو فعندما يكون العامل

يف ختطيط وبناء وتنفيذ التغيري من خالل تشكيل جلان وتتم عملية املشاركة بفسح ا�ال لبعض العاملني يف املشاركة 

أخر من أجل  أواملرؤوسني يف بعض عناصر التغيري بشكل  إشراكتتطلب  اإلسرتاتيجيةن هذه إوفرق العمل، أي 

  إضعاف املقاومني للتغيري.

إدارة العملية بشكل  املرؤوسني يف عملية التغيري ال ختلو من املشاكل خاصة يف حالة عدم إشراكعملية  أن إال    

  من قبل قادة التغيري. إشراكهماألفراد املقاومني الذين مل يتم  انضمامصحيح، مما قد يعيق 

  دورة التغيير بالمشاركة:-3

كليهما، وذلك بإتاحة معلومات جديدة ليعرفها الفرد أو   أواجلماعة  أوالتغيري طبقا هلذه الدورة بالفرد  يبدأ    

  و والء حنو التغيري املطلوب. ،املعرفة وتكوين اجتاه إجيابيا ل هذه بتقب إقناعهم ا�موعة والعمل على

                                                
1
Hermel, Ph.: Le Management Participatif, Sens, Réalités, Actions, éditions d'Organisation, Paris, 1988, P 53.   

ختصص إدارة األعمال، قسم العلوم التجارية، كلية  غري منشورة، هبال عبد املالك: دراسة عالقة اإلدارة باملشاركة بالرضا الوظيفي للعاملني، مذكرة لنيل شهادة املاجستري 2

  . 10، ص2003-2002اجلزائر، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة املسيلة، 
  .222، ص1998للنشر والتوزيع، الرياض، فرانك سنربغ: اإلدارة بضمري، ترمجة بيت األفكار الدولية، املتمان 3
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وتتم هذه الدورة للتغيري باستخدام إسرتاتيجية فعالة للمشاركة وذلك بإتاحة الفرصة للفرد أو ا�موعة لالشرتاك     

  املباشر يف اختيار طرق جديدة يف العمل للحصول على األهداف املرجوة.

وهي حتويل هذا االلتزام واالجتاه إىل سلوك وأداء فعلي االجتاهات تأيت اخلطوة املوالية بعد إتاحة املعلومات وتكوين     

ميكن  اإلسرتاتيجية الفعالة اليت لذا فطوة يف احلقيقة هي أكثر اخلطوات صعوبة يف حتقيقها، وعملي، هذه اخل

والرتكيز عليهم  ،ني يف مجاعة العمليقادة الرمسيني وغري الرمساستخدامها يف هذا الصدد هي حماولة التعرف على ال

 أنومبجرد حتقيق ذلك االجناز فإن التغيري التنظيمي ميكن  السلوكي، ودعمهم للتغيري املطلوب.للحصول على تأييدهم 

ومن هنا  ،وة)آخرين يف تشكيل سلوكهم على النحو الذي فعله هؤالء القادة (التغيري بالقد بدفع أفرادٍ  هذاحيدث و 

ني الذين يني وغري رمسيتباعا للقادة الرمساجند أن التغيري سيصبح أكثر سهولة وانسيابا يف أحناء التنظيم بصورة تلقائية 

  والشكل املوايل يوضح ذلك. يتمتعون باالحرتام والثقة.

  .التغيري باملشاركة ةمراحل دور  :)30الشكل رقم (                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .371ص ،مرجع سابق سرحان خالد املخاليف: : حممدالمصدر                                                  

  وتكون دورة التغيري باملشاركة أكثر مالءمة مع األفراد واجلماعات يف احلاالت التالية:    

  األفراد واجلماعات الذين يهتمون بدوافع اإلجناز. -

 املسؤولية.مل يبحثون عن حت -

 املعرفة

 االجتاهات

 السلوك الفردي

 السلوك اجلماعي التنظيمي
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 ناضج لديهم درجة من املعرفة واخلربة اليت تساعدهم على التوصل إىل طرق جديدة ومبتكرة للتشغيل (اهتمام-

 بالعمل).

عليهم  هيتم فرضمن أشد معارضيه حينما  نترحيبا بالتغيري، إال أ�م يكونو فمثل هؤالء األفراد يكونون أكثر ميال و     

�م ينظرون إىل أنفسهم إحيث  ،ال تتناسب معهم التغيري بالتوجيه (األمر) يجيةإسرتاتمن اخلارج، ومن مث فإن 

نوا من اكفرض عليهم   أما إذايف عملية التغيري،  مشاركتهمباعتبارهم ناضجني ومسؤولني ويهتمون باإلجناز ويتوقعون 

   وجهواجلدول املوايل يوضح الفرق بني التغيري باملشاركة والتغيري امل   أقوى مقاوميه.

  .التغري باملشاركة ودورة التغري بالتوجيه دورة ): أهم الفروق بني23(جدول رقم           

  ر بالمشاركةيالتغي  )األمرالتغيير بالتوجيه(  الدورة 

وليس لديهم  ،ال يشعرون بالنضج والثقة أفراد  األفرادطبيعة 

  اخلربة، وغري مستعدين لتحمل املسؤولية

لتغيري وحتمل ن لو ن مستعدو ناضج أفراد

، ولديهم املعرفة واخلربة اليت همسؤولية تنفيذ

  تؤهلهم للمشاركة.

تنبع من قوة شخصية القائد واحرتام مرؤوسيه   تنبع سلطة القيادة من قوة املوقع الرمسي  سند القيادة وسلطتها

  له.

الوقت المستغرق في 

  التغيير

وذلك يكون أكثر سرعة وال يستغرق إال وقتا قليال، 

  تماده على السلطة الرمسيةالع

سنوات يف  إىلقد يصل  ،أطوليستغرق وقتا 

  ات اهلامة.ري حالة التغي

 فهي يف الغالب سريعة الزوالتكون قصرية املدة(  مدة بقاء التغير 

من مقاومة وعدم التعاطف  هما تواجهبسبب 

  والرتباطها فقط بالسلطة الرمسية للقائد)

ر التغيري كون أطول الشرتاك كل فرد مع قرات

  والتزامه بتنفيذه.

تكون أكثر فعالية يف حالة زيادة قوة القوى املؤيدة   تحليل مجال القوى

وتفشل إذا كانت املعارضة  ،عن القوى املعارضة

  أقوى من املؤيدة.

  تكون مناسبة يف احلالتني:

دة أقوى ال يكون هناك فعندما تكون املؤي- 

  حاجة إىل اإلجبار وفرض التغيري.

ما تكون املعارضة أقوى يفضل املشاركة حين -

لتحويل قوى املعارضة تدرجييا إىل مؤيدة أو 

  حتييدها.

  .406-405مرجع سابق، ص ص :املاضي يدماحملحممد  المصدر:                                                

  التغيير: إحداثالمطلب الثالث: بناء فريق 

ميثلون عاملا خمتلطا من املؤهالت واملهارات واملعارف الذين  األفراد"جتمع  هو: : فريق العملمفهوم فرق العمل-1

  .1وفقها يتصرف أفراده عندما يعملون بشكل مجاعي لتحقيق أهداف حمددة"

  كن لفريق العمل أن يتميز باخلصائص اآلتية:مي و

                                                
1 Audelbert, Patrick: Les équipes Intelligents, éditions d'Organisation, Paris, 1999, P40.   
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هارات ألداء مهام معقدة ومتداخلة يف تكامل هذه املعضاء متنوعي املهارات واملعارف، تق العمل جمموعة من األيفر  -

  نفس الوقت.

  ومهامه بنجاح. أعمالهاملناسبة واليت تؤهله ألداء وتنفيذ  اإلنتاجيةيعطي فريق العمل املوارد  -

املال، والتخطيط  وإنفاق ،األعضاء هلم حرية حل املشاكل أنيدعم فريق العمل بسلطة اختاذ القرارات واليت تعين  -

  وكذا قائد الفريق. ،واختيار أعضاء جدد ،ييم النتائجوتق ،للمستقبل

  حداث التغيير:إأهمية بناء فريق -2

هم خلربات عملية ونظرية األعضاء املشاركني عن طريق تعريض يعمل هذا األسلوب على تنمية وتغيري ثقافة وقيم -

حافز للفرد يف جمال  أهم أنمن هذا األسلوب يالحظ  .على سلوكهم وتعاملهم أثناء العمل إجيابابشكل ينعكس 

  .1مما يعمل على تعزيز االجتاهات السلوكية االجيابية ،عمله هو انتماؤه إىل مجاعة عمل

كما جيعل هذا األسلوب اخلربة التعليمية اليت مير �ا األعضاء من خالل االجتماعات واملناقشات خربة مشرتكة   -

نه إوتقليل مقاومته، أي  التغيري إحداثمما يسهل عملية  ،لوقتوتغيري اجتاهات األعضاء يف نفس ا ،تكسب املهارات

أو طرق واضحة لتحسني عملية اختاذ القرارات وتنمية القدرة على التخطيط وتوفري  ،ميكن التوصل إىل إجابات حمددة

  اء.وحسن استخدام الوقت، وتعميق العالقات بني األعض ،املعلومات وسرعة تبادهلا، رفع كفاءة تفويض السلطة

يوضح اجلدول اآليت األهداف واخلربات الالزم حتقيقها لبناء وتنمية روح العمل  :العملأهداف ومهارات فريق -3

  اجلماعي يف فريق إحداث التغيري.

  هارات لبناء فريق إحداث التغيرياألهداف وامل :)24جدول رقم (        

  المهارات والقدرات الالزمة.  األهداف

حتديد سلوك وأساليب تعامل أعضاء الفريق داخل   فعاليةأداء أكثر تأثريا و 

  املنظمة.

حتديد شعور ومواقف أعضاء الفريق من طرق وأساليب   حل مشاكل العمل يف املنظمة بشكل أفضل.

  العمل يف املنظمة.

  القدرة على االتصال والتعلم بشكل دائم.  صنع القرارات بشكل جيد

  قدرة تقبل التعامل مع اآلخرين.  الفريق. عضاءأالتعاون املتبادل يف التخطيط بني 

  التعرف على أساليب القيادة واإلدارة يف املنظمة.  احلصول على البيانات والقدرة على املراقبة.

تنمية العادات والقيم احلضارية يف تعامل وسلوك ومواقف 

  الفريق. أعضاء

  االستخدام اجليد لنظام التغذية العكسية.

توتر واخلالفات بني القائد المهارات إدارة الصراع وحاالت   الفريق. وأعضاء القيادة تفويض السلطات بني

  الفريق. وأعضاء

   بتصرف.276ص مرجع سابق،: فؤاد القاضي: المصدر                                                                   
                                                

 .8مرجع سابق، ص :ندر ودي سيزوالقيأ 1
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ريق إحداث التغيري وانتشار روح التعاون اجلماعي بني األفراد يتوقف جناح جهود بناء ف نه:أوجتدر اإلشارة إىل     

نه يعلى تفهم أدائهم وحتس - من خالل التغذية العكسية-والقيادة يف املنظمة بالدرجة األوىل على مدى تعود األفراد 

  مرا عاديا وروتينيا هلم.ذلك أن يصبح أ(التعلم، املشاركة، االتصال، التمكني) و  هوتطوير 

  رابع: إدارة وقت التغيير بفعالية:المطلب ال

فالوقت مورد ال ميكن تعويضه، كما  ،تزداد أمهية إدارة الوقت يف العصر احلديث بسرعة يف حياة األفراد واملنظمات    

  له بشكل أفضل.يف املنظمات أن حترص على استغال ال ميكن ادخاره وشراؤه، لذا ينبغي على القيادة

  والسيما فرتة إحداث التغيري. ،ح هو الذي يوظف مهارته يف إدارة واستثمار الوقتكما أن قائد التغيري الناج

" عملية ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة الوقت، مبا ميكن املدير والعاملني من اختيار الشيء :بأ�اتعرف إدارة الوقت و  -

  .1يف نفس الوقت"كثرية  بأعمالالصحيح املراد عمله، والقيام 

  :اآليتمن قبل املنظمات واألفراد يف  دارته بشكل أفضلإالوقت و  ةأمهيوتكمن مدى 

  للوقت يرتتب عليه آثار سلبية تعود على املنظمة والفرد معا. السيئإن االستخدام  -

 أي خلل يف استخدام الوقت يؤدي إىل حدوث خلل شامل يف العمليات التنظيمية. -

 بإدارة الوقت. ماماالهتإن الرقي واحلضارة ال ميكن حتقيقها دون  -

  أهمية إدارة الوقت في إحداث التغير والتقليل من مقاومته:-1

هذه املدة ال يكون فيها  أنحبيث  ،ري تتطلب من القيادة وضع جدول زمين لذلكيإن عملية إحداث التغ    

إىل امللل واهتزاز الثقة مما يؤدي  ،ن ال تطول املدةأ، و من جهة يفوت حتقيق أهداف التغيري بالصورة املطلوبة الاستعج

  .من جهة أخرى التغيري وحتقيق أهدافه إمتامعملية وزيادة القوى املقاومة مما يعرقل 

 األفرادكرب من التغيري خالل فرتة وجيزة مبا ال يتناسب مع قدرات أال تدفع بكمية  أنكما جيب على قيادة التغري     

  له. اومةواملقظهور املشاكل  إىل ن ذلك يؤدياحملدودة أل

طبيعة التغيري نفسه، أي حجم  إىلأمر يعود  ءيبطإحداثه بشكل  أو ،ومن هنا فإن اختاذ القرار بسرعة إحداث التغيري

  مهارات لدى األفراد القائمني به. أووما يتطلبه من إمكانيات،  ،على األفراد املستهدفني تأثريهومدى  ،ونوع التغيري

  تغيري بسرعة يف احلاالت اآلتية:وبشكل عام فإنه ميكن إحداث ال    

 إذا كان التغيري بسيطا يقتصر على جانب حمدود يف العمل.-

 شامل على احلاجة للتغيري ومقاومته قليلة. قافإذا كان هناك ات -

 إذا كان تأثري التغيري على األفراد حمدود. -

  :يةاآلتبينما يتم إحداث التغيري بالتدرج (فرتة من الوقت) يف احلاالت     

 .األفراد عندما يتطلب التغيري إحداث تغيريات كثرية يف اجتاهات وسلوكيات ومهارات -

 عند توقع ظهور مقاومة قوية للتغيري. -

                                                
 .13، ص2007، اإلسكندريةلية للنشر والتوزيع، دارة الوقت، مؤسسة حورس الدو حممد الصرييف: إ 1
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 .إذا مل يكن هناك اتفاق شامل على احلاجة إلحداث التغيري-

  :1والتغيري التدرجيي يتم يف صورتني

األكثر فراد أوال، مث التدرج إىل االلتزامات هل قبوهلا من قبل األلتزامات اليت يسالبدء باألمور البسيطة وطرح اإل -

 تعقيدا وصعوبة يف القبول.

ق كل منها يف فرتة زمنية إحداث التغيري مرحليا: أي تقسيم اهلدف النهائي للتغيري إىل أهداف مرحلية، يتم حتقي -

 لنهائي يف �اية الفرتة املخططة لربنامج التغيري.رتاكم اآلثار الناجتة عن التغريات املرحلية يتحقق اهلدف امعينة وب

(فريق العمل، ق واألساليب ذات الطابع اإلنساينن اعتماد القيادة على الطر إ على ما سبق ميكن القول بناءً 

اك طرق بل هن ،صفوف القوى املؤيدة لهىل إاالتصال باآلخرين، املشاركة) قد ال تكفي لرد القوى املعارضة للتغيري 

  : يف اجلدول املوايل ذكرها إليها القيادة للتغلب على مقاومة التغيري ميكن تلجأأخرى 

                                      .طرق التعامل مع مقاومة التغيريأساليب و ):25اجلدول رقم (                

  مشاكل التطبيق  المزايا التي تحققها  مجاالت استخدامها  الطريقة (المدخل)

السلوكي (الدعم  :اونة والدعمالمع

واالجتماعي ملواجهة مشاكل 

  .)التغيري، التدريب، اإلصغاء

املقاومة  حينما يتجه األفراد اىل

بسبب مشاكل التغيري وتعديل 

  املسارات.

يعمل املدخل بشكل 

جيد �ا�ة مشاكل 

  .التغيري وتعديل األمور

قد يستغرق هذا املدخل بعض الوقت  

  .اكما قد يكون مكلف

(تقدمي احلوافز  :االتفاق والتفاوض

  .واملزايا لضمان جناح التغيري)

 األفرادبعض  أنحينما يتضح 

اجلماعات سوف تضر  أو

�دف التغيري، وحينما يتوافر 

هلذه اجلماعات القوى ملقاومة 

  التغيري.

قد يعمل هذا املدخل يف 

حيان على بعض األ

جتنب املشاكل الكبرية 

  ملقاومة التغيري.

كون هذا املدخل مكلفا للغاية قد ي

إذا ما استخدمه بعض القادة 

  التسوية. إلحداث

(حماوالت  :ة والمناورةالمحاور 

تقدمي بيانات  .اآلخرينالتأثري على 

منتقاة ووقائع متعمدة �دف إجناح 

                                                       التغيري).

ال تستخدم هذه الطريقة حينما 

تنجح اإلجراءات واألساليب 

حينما  أو ،األخرىالتكتيكية 

  تكون مكلفة للغاية.

قد ينجح هذا املدخل 

ويكون سريع التأثري وغري 

 مكلف �ا�ة بعض

  مشاكل مقاومة التغيري.

قد يؤدي هذا املدخل إىل مشاكل 

مستقبلية إذا ما شعر األفراد بأساليب 

  املناورة.

ية أو استخدام القوة بطريقة ضمن

  (التهديد العقاب). :علنية

ينجح هذا  املدخل حينما 

يتطلب األمر سرعة البت يف 

وحينما ميتلك قادة  ،التغيري

  التغيري القوى الكافية.

أسلوب سريع وميكن من 

خالله التغلب على 

  مقاومة التغيري.

قد يتضمن بعض املخاطر خاصة إذا 

  ما تركت األمور كلية لقادة التغيري.

  .353ص مرجع سابق،: فؤاد القاضي: المصدر                                                                       
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  :خالصة الفصل الثالث

ن إدارة التغيري حتتاج إىل قادة تتوفر فيهم مهارات فنية وأخرى إنسانية ولعل أتوصلنا من خالل هذا الفصل إىل     

يري هي رؤيته ملا تكون عليه املنظمة يف املستقبل وقدرته على توصيلها لآلخرين وهو ما أهم ميزة ميتلكها قائد التغ

  يساعد على تبين مشروع التغيري وتقبل أهدافه . 

ونظرا ألمهية قيادة التغيري يف املنظمات فقد توصلت الدراسات واألحباث احلديثة يف حقل القيادة والتغيري التنظيمي     

منوذج التغيري املالئم، وتشكيل أحويلية هي اليت هلا القدرة على إدراك احلاجة للتغيري، ومن مث اختيار إىل أن القيادة الت

ثقافة تنظيمية جديدة والتخلص من كل ما هو قدمي، ويتحقق ذلك من خالل  البعد الكاريزمي يف سلوك القائد 

  عرهم الفردية، وتشجيعهم على اإلبداع.التحويلي، أضف إىل ذلك دافعيته اإلهلامية لآلخرين، واهتمامه مبشا

وحتتاج القيادة يف إدار�ا للتغيري التنظيمي إىل شيوع مفهوم التعلم التنظيمي من خالل تشجيع األفراد على التفكري     

واكتساب املعرفة واالستفادة من التجارب السابقة، ومن مث االجتاه إىل متكني العاملني ومنحهم درجات أكرب من 

شاركة يف إدارة التغيري وحتمل املسؤولية الكاملة يف حتقيق أهدافه،كما أن قيادة التغيري جمربة على خلق مناخ حيث امل

إبداعي يساعد األفراد على جتسيد ما مت تعلمه من معارف ومهارات يف صورة منتجات جديدة أو تطوير يف العمليات 

  واملنتجات احلالية.

ني العاملني والقدرة على اإلبداع يف املنظمات على قدرة القيادة يف إدارة املعرفة ويتوقف التعلم التنظيمي ومتك    

  باعتبارها الثروة احلقيقية اليت جيب االستثمار فيها إلجناح التغيري التنظيمي.

يب أخر ى للتغيري فهي حتتاج من قيادة التغيري أسال اأما القوى املقاومة للتغيري مهما كانت أسبا�ا ودرجة مقاومته    

لعل أمهها فتح باب املشاركة واالتصال الدائم بكل أفراد التنظيم،كما يعترب بناء فريق إحداث التغيري وإدارة وقت 

التغيري حبكمة ودون تسرع من أهم األساليب املساعدة على التقليل أو القضاء �ائيا على مقاومة التغيري يف صور�ا 

  السلبية.  

       

 
 



  واقع التغيير التنظيمي في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر  :رابعالفصل ال       

  .في ظل تطبيق نظام (ل.م.د)

  

  

  .المبحث األول: التغيير التنظيمي في قطاع الخدمات العامة   

  .المبحث الثاني: اإلطار المفاهيمي للجامعة كمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي   

  .الثالث: إدارة التغيير في مؤسسات التعليم العالي المبحث   

  2004 منذ االستقالل إلى سنة العالي والبحث العلمي في الجزائرمراحل تطور التعليم  المبحث الرابع:   

  .)ل.م.د(ير التنظيمي في الجامعة الجزائرية في إطار نظام يالتغ: المبحث الخامس   
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  تمهيد:

إن قطاع اخلدمات اليوم يكتسي أمهية بالغة يف اقتصاديات كل دول العامل، فهو ينافس القطاع الصناعي     

إىل جانب ذلك فهو قطاع ضخم وواسع ، ) ونسبة التشغيلPIBالناتج الداخلي اخلام ( يف والفالحي يف نسبة املسامهة

البنوك، التأمينات  كشركات الطريان، ربى وضخمةجدا، فاملؤسسات اخلدماتية اليوم تشمل شركات دولية ك

  ...تصاالت، السالسل الفندقيةاإل

هي اليت تقوم بوضع السياسة العامة التعليمية من اإلبتدائي إىل اجلامعي، لذا فقطاع التعليم العايل كغريه  يف اجلزائر    

  السياسة العامة وتوجها�ا.ذه من قطاعات اخلدمات العامة يتأثر �

قصد التماشي مع حتديات العصر ومتغرياته باشرت الدولة اجلزائرية سياسة إصالح على غرار معظم دول العامل و و     

، وهذا بإحداث تغيري جذري على نظام التعليم العايل من خالل تطبيق نظام تعليم عايل عرف على أنه التعليم العايل

ة يف منظومة التعليم العايل العاملية، وقد جاء هذا التغيري بعد يسهل اندماج اجلامعة اجلزائري ،عامليعايل نظام تعليم 

فشل كل اإلصالحات السابقة اليت عرفتها اجلامعة يف اجلزائر منذ إنشاء الوزارة الوصية يف بداية السبعينات من القرن 

البيداغوجية  عة اجلزائرية تتخبط يف العديد من املشاكل واالختالالت يف كل النواحيحيث ظلت اجلام، املاضي

  .والبحث العلمي ،واخلدمات املرافقة للعملية التعليمية ،واهليكلية

قوف على لذا سنحاول من خالل هذا الفصل تشخيص واقع التغيري التنظيمي الذي عرفته اجلامعة يف اجلزائر بالو     

العايل اجلديد)، وتقييم نتائج ة اجلامعة، وأهداف اإلصالح اجلديد(نظام التعليم يف مسري نتائج اإلصالحات السابقة 

  ه األولية.تطبيق
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  التغيير التنظيمي في قطاع الخدمات العامة:  المبحث األول:

  :صنيفها، أهدافها ومبررات إنشائها: المنظمات العمومية: تاألولالمطلب 

  :تصنيفها-1

أو  ،أو املرفق العام ،لح عليه املشروع العامتتدخل الدولة لتقدم اخلدمات العمومية ملواطنيها عن طريق ما يصط    

  أو اإلدارة العمومية، وميكن التمييز بني هذه املصطلحات على النحو التايل. ،املؤسسة العمومية

  المرفق العام:–أ 

يف اخلدمات العامة اليت يؤديها احلكام للجمهور باستعمال وسائل القانون العام يف دولة معينة " :املرفق العام هو    

  .1زمان معني"

 ،وخيضع للسلطة العامة ،الدولة يتم إنشاؤه من قبلو  العام يشمل املنظمة والنشاط معا،حسب هذا التعريف املرفق     

  الغرض منه النفع العام.و 

  المشروع العام:–ب

تتوىل إنتاج  ،لدولة"وحدة اقتصادية متلكها الدولة كليا أو جزئيا، مستقلة عن اجلهاز اإلداري ل :املشروع العام هو    

اليت تسعى  واالجتماعيةوتعمل يف نطاق األهداف االقتصادية  ،أو جديرة باإلشباع ،سلع وخدمات قد تكون خاصة

  .2الدولة لتحقيقها"

  اإلدارات العمومية (المرافق اإلدارية):–ـج

  .3ة ذات طابع إداري"هي شخص معنوي خيضع للقانون العام، يقوم بتقدمي خدمات عاماإلدارات العمومية: "    

التعريف املرافق اإلدارية ختضع لنظام قانوين واحد، أخرجتها الدولة يف نطاق اإلدارة املركزية، ومنحها هذا حسب 

  يف إدارة شؤو�ا �دف حتقيق غرضها. االستقاللوقسطا من  ،القانون شخصية معنوية

واإلستقالل املايل، وختضع يف أنشطتها للقانون هي كل مؤسسة تتمتع بالشخصية املعنوية  المؤسسات العامة: -د

  :4العام، وخيتص القضاء اإلداري بالفصل يف املنازعات املتعلقة �ا وخيوهلا القانون العام مجلة من االمتيازات وهي

  قرارا�ا قرارات إدارية. السلطة العامة -

 .العمومي الوظيف أمواهلا أموال عامة وعماهلا عمال -

  ظائف اإلدارية بواسطة أشخاص طبيعيني (أعوان الدولة) وتعترب أعماهلم أعمال إدارية.القيام بالو  -

                                                
اجلزائر، دون ذكر تاريخ النشر،  ،: املؤسسات العمومية اإلدارية، تعريفها، طبيعتها القانونية، الشخصية املعنوية، املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبيةدعلي زغدو  1

 .26ص
  .33، ص2000، اإلسكندرية، 2العزيز عثمان سعيد: اقتصاديات اخلدمات واملشروعات العامة، الدار اجلامعية، طعبد  2

3  Linotte, D., Romi, R.: Service Public et Droit Administratif et E'conomique, 5éme édition, Juris-classeur, Paris, 

2003, P206.  
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تشكل ذمتها املالية اخلاصة مع كل ما يرتتب عليها  تكتسب، يل: ختصص للشخصية املعنوية أموالٌ املا االستقالل -

 فع ضدها.احلقوق والتصدي للدعاوى اليت تر بمن حقوق التقاضي، اإلدعاء، الدفاع، املطالبة 

أو جزئيا على تكلف إدار�ا بالتصويت كليا إذ ، ةاإلداري: وهذا ال يعين بأ�ا مستقلة كليا عن الدول االستقالل -

 وإقرار اإلجراءات املتعلقة بنشاطها وتتحمل مسؤولية أعماهلا. إيرادا�ا ونفقا�ا

 ةلعمومية كون هذه األخرية وحدة اقتصادييمكن أن منيز بني اإلدارات واملؤسسات افمن ناحية اقتصادية أما     

بينما اإلدارات العمومية تنتج  ،(صناعية، جتارية) تنتج وتبيع السلع بسعر معني يتحدد على أساس تكلفة اإلنتاج

  اخلدمات ولكن ال تبيعها، فهي تقدمها جمانا ملختلف طبقات ا�تمع (خدمات ذات منفعة عامة).

  أهداف المنظمات العمومية: -2

  عموما كل منظمة (مرفق، مشروع، إدارة) عمومية تسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف نذكر منها:    

  تشمل: أهداف إدارية واقتصادية: -أ

 توفري خمتلف اخلدمات اإلدارية جبودة عالية.-

 توفري السلع واملنتجات اليت تعترب ضرورية يف حتقيق استقرار ا�تمع.-

 اإلقتصاد. زيادة الدخل الوطين ومنو -

وتتعلق بكل ما من شأنه أن حيقق النظام واإلستقرار السياسي، محاية األنظمة االجتماعية  أهداف سياسية: - ب

  ومحاية األفراد والدفاع عنهم من االعتداءات اخلارجية. ،املوجودة

وك األفراد من وضبط سل ،االجتماعيةتوفر احلكومات منظمات عامة �دف التنشئة  أهداف اجتماعية ودينية: -ج

واإلرتقاء مبستويات التعليم وحماولة نشره لكل الفئات، إضافة إىل إنشاء وختصيص مؤسسات عامة �تم  اإلحنرافات

  مديريات الشؤون الدينية واألوقاف يف اجلزائر. :واجلوانب املتعلقة بالعقائد مثل بالبعد الديين

نشاء املنظمات العامة وتنفرد بإدار�ا وملكيتها للمربرات تتدخل الدولة إل مبررات إنشاء المنظمات العمومية: -3

  :اآلتية

 وهذا راجع إىل: مال الخاص عن اإلستثمار في مثل هذه المنظمات:ال مبررات تتعلق بعزوف رأس -أ

  ة.يضخامة رؤوس األموال الالزمة إلنشائها مثل: النقل اجلوي والبحري، السكك احلديد-

  ارتفاع تكاليف تشغيلها. -

  متناول مجيع طبقات ا�تمع. لتكون يفتقدمي منتجات بأسعار معقولة وممكن حىت مدعومة  - 

  اخنفاض أو انعدم معدالت العائد.-   

إذ تستثمر الدولة يف إقامة املشروعات اليت تكون عرضة ألخطار  مبررات تتعلق بتزايد المخاطر التجارية: - ب

  قبوهلا. أفراد ومجاعات ال يرغبون فيها ويرتددون يف مما جيعل أصحاب رأس املال من ،جتارية عالية

  .1التسليح، الطاقة النووية :مثل مبررات مرتبطة باألمن الوطني: -ج

                                                
 .97- 96مرجع سابق، ص ص :ثابت عبد الرمحان إدريس 1



 تطبيق نظام (ل.م.د) في ظلي في الجزائر الفصل الرابع: واقع التغيير التنظيمي في مؤسسات التعليم العال            

 

197 
 

حيث تنقل الدولة ملكية بعض املنظمات إليها من أجل وضع  مبررات تتعلق بالتأميم نتيجة اعتبارات قومية: -د

  و�در ثرواته. ،أن تستغل طبقات ا�تمعواليت ميكن  ،حد للسياسات اإلنتهازية ألصحا�ا

وترتبط حبماية مظاهر احلياة يف ا�تمع ومحاية املمتلكات واملوارد، مثل  مبررات تتعلق بحماية الموارد: -هـ

  واحلماية املدنية يف اجلزائر. ،مؤسسات الشرطة

  :ير في تسيير قطاع الخدمات العامة: حتمية التغيثانيالمطلب ال

تزايدت  اخلدمات العامة يوضح بشكل مقنع ملاذاص الدقيق للظروف الداخلية واخلارجية احمليطة بإدارة إن التشخي    

ن لإلجتاه و عيد العاملي أكد اخلرباء املتحمستغيري منط تسيري إدارة اخلدمات العامة، فعلى الصلمؤخرا وبإحلاح الدعوة 

يف االقتصاد  ادهور وت ا، وأنشأ تضخمد الضبط يف السوقيف قواع االليربايل أن منو القطاع العام قد أحدث تدمريً 

  .1طويل املدى

من  اأن احلكومات أصبحت حمملة بأكثر مما تطيق وأ�ا حتاول أن تعاجل عدد :يف حني أن هناك من يرى    

منها  ن اإلفراط يف اإلنفاق احلكومي أدى إىل إفالس احلكومات مما اضطر الكثريإاملشكالت أكرب مما تستطيع، إذ 

  وفتح ا�ال أمام القطاع اخلاص. ،إىل حترير قطاع اخلدمات العام

  أسباب تحرير قطاع الخدمات العامة: –1

  نذكر منها: ةيأيت حترير قطاع اخلدمات العامة من قبضة الدولة بسبب العديد من الظروف واألوضاع العاملي    

 صنعة يف منتصف السبعينات.األزمة االقتصادية اليت شهد�ا البلدان الرأمسالية امل-

 انفجار أزمة مديونية بلدان العامل الثالث يف سنوات الثمانينات. -

 عدم جناعة السياسات االقتصادية التنموية.-

 فشل األنظمة البريوقراطية. -

هيمنة األيديولوجية الليربالية بشكل واسع على الفكر االقتصادي والسياسي، حيث بدأت العديد من البلدان -

بتطبيق السياسات االقتصادية حلكومة "تاتشر" يف بريطانيا وإدارة "ريغان" يف الواليات املتحدة األمريكية لسنوات 

 ،وجودة اخلدمات ،الثمانينات واليت مفادها أن السوق احلرة هي الكفيلة بالرفع من اإلنتاجية والنمو االقتصادي

تفكيك سوق الشغل  مراقبتها لألسواق املالية واالستثمارات،وبالتايل جيب الدفع إىل أقصى حد بتخلي الدولة عن 

، إلغاء كل مراقبة متارسها دول اجلنوب ح، التخلي عن احلد األدىن لألجور(إلغاء القوانني اليت حتمي العمال من التسري

ت أخرى لزيادة وبذلك يتم خلق فضاءا ،على مواردها الطبيعية، إلغاء كل احلواجز أمام االستثمار اخلاص يف اخلدمات

                                                
 مات مثل: احلرية، االحتكار، املساواة،  اجلانب التسويقي بسبب املبادئ اليت حترص عليها الدولة يف تقدمي هذه اخلد نتوجه انتقادات إىل إدارة اخلدمات العامة م

 رية، ا�انية.االستمرا
جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، 06 رفاع شريفة: نظرية اإلدارة العامة احلديثة ودورها يف معاجلة إشكالية إدماج مفهوم األداء يف اخلدمة العمومية، جملة الباحث، العدد 1

  .106، ص2008 اجلزائر،



 تطبيق نظام (ل.م.د) في ظلي في الجزائر الفصل الرابع: واقع التغيير التنظيمي في مؤسسات التعليم العال            

 

198 
 

، السكك 1990، املاء والكهرباء 1986، الغاز1984رأس املال. ففي بريطانيا مثال مت حترير االتصاالت سنة 

1996احلديدية
1.  

تدخل املؤسسات املالية العاملية: حيث فرض البنك العاملي وصندوق النقد الدويل على دول العامل الثالث (يف ظل -

هذه املؤسسات حيث فرضت  ،ل خالل سنوات الثمانينات) سياسات التقومي اهليكلياملديونية احلادة هلذه الدو 

كما شددت هذه املؤسسات  ،طرف املستهلكني ناخلدمات االجتماعية م تغطى تكلفة العاملية على سبيل املثال أن

، شركات العموميةائق أمام حترير التجارة، حترير اخلدمات العمومية واملالية، خوصصة الو عالرفع كل على ضرورة 

، وقد شجع البنك العاملي مثل هذه السياسات من خالل منح هذه الدول"قروض تفكيك أنظمة احلماية االجتماعية

  التقومي اهليكلي"، "قروض التقومي القطاعي"، "برامج مكافحة الفقر".

  آليات التغيير في قطاع الخدمات العامة من منظور اإلدارة العامة الحديثة: -2

 إصالح إدارة اخلدمة العمومية يف العصر احلديث جزء من مشروع أوسع وأمشل خيضع بدوره إىل نظرياتإن     

نظرية "إدارة شؤون الدولة وا�تمع" أو "احلكم الراشد" أو "إدارة  مثل منذ الثمانينات يف مجيع أحناء العامل سادت

 .2ثري العاملي واملرتكزة على مقومات االقتصاد احلروإىل تأثريات حتوالت ما يسمى بالتأ ،احلكم الصاحل" من جهة

  .حيث مت الرتاجع عن معظم مربرات تدخل الدولة اليت أقر�ا املدرسة الكنزية

باحلكومات إىل االجتاه حنو إبرام  ليدفعمن هذا املنطلق استحوذ الفكر الليربايل اجلديد على الساحة العاملية     

  البقاء فيها للمنتج واخلدمة األفضل.  ،بني األسواق سعيا وراء السوق الواحد اتفاقات تقود إىل رفع احلواجز

بقاء احلكومات بشكلها الكالسيكي يف احتكار تسيري مواردها (األنظمة البريوقراطية)  لتغيري العامليايف ظل هذا 

  من مديونيتها وختلفها.سيزيد من حدة مشاكل مواطنيها و 

حسب بعض األدبيات) إىل تسيري "NPMاجلديدة (التسيري العمومي احلديث" ويهدف مفهوم اإلدارة العامة -

إذ تقاس فعالية اإلدارة العمومية بعدد  ،ن النتائج يف هذه احلالة مهمةإومراقبة اإلدارة العمومية عن طريق خمرجا�ا، أي 

  .3ومدى ارتباطها خبدمة الزبائن ،ويف اآلجال احملددة ،ونوعية املنتجات املقدمة

التغيري يف إطار التسيري العمومي احلديث يعين استبدال األعراف والقيم واملعتقدات السائدة اليت يعمل �ا أولئك  -

 املوظفون يف اخلدمات العمومية ليصبحوا إىل أقصى حد ممكن مشاركني كاملني يف االقتصاد التنافسي الذي حييط

االستعانة باألساليب املستعملة يف إدارة  دارة العامة اجلديدةسعى إليه مفهوم اإليمن أهم معامل التغيري الذي و  �م،

  .القطاع اخلاص وآليات السوق

                                                
  .31/10/2009، املغرب، 23تاتورية السوق، جريدة املناضل، عددعبد القادر رجاين: اخلدمات العمومية من الطابع االجتماعي إىل ديك 1
 .109رفاع شريفة: مرجع سابق، ص 2
 قا�ا باعتماد سياسة السياسة الكنزية اعتمدت يف أساسها على التدخل النشط للسلطات العمومية، فمن أجل زيادة الطلب عملت الدول الرأمسالية على الرفع من نف

اد ة، الرفع من التشغيل، توسيع أنظمة احلماية االجتماعية، تأمني وتأميم اخلدمات العمومية الشبكية الكربى وخلق وضع خاص ألجرائها واعتماستثمارية عمومية واسع

 سعر جد متدين هلذه اخلدمات، هذه السياسات أدت إىل إعادة توزيع اجتماعي للثروة.
  .110صرفاع شريفة: مرجع سابق،  3
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  :ومن آليات إحداث التغيري يف تسيري إدارة اخلدمة العمومية من منظور اإلدارة العامة اجلديدة نذكر    

والعمل على تطوير نفسها  ،وتأخرها يؤكد اخلرباء أن التغيري يبدأ من الدولة نفسها عن طريق اعرتافها بأخطائها-

بل حتت تأثري معايري مستمدة من العلوم  ؛فاإلصالح وفق اإلدارة العامة احلديثة ال يقوم على أساس أيديولوجية معينة

وسياسات التسيري املطبقة يف القطاع اخلاص من أجل القيام بإصالحات فورية متس مثال: حجم القطاع  ،االقتصادية

  لبريوقراطية، التوجيه عن طريق الصرامة يف القوانني.العام، مجود ا

التجارب  ةيلعبه "التعليم املستمر" وحماكا اإلصالحات احلديثة يف القطاع العام تويل االهتمام الكبري إىل الدور الذي-

 من القطاع اخلاص. الناجحة لسياسات حكومية معينة أو

اإلضافة إىل فصل  ،هاليلة القائمني عءوزيادة درجة مسا ،بع املركزيري اإلدارات العمومية ذات الطايزيادة شفافية تس-

 قائمة على األداء وااللتزام بأهداف حمددة.الالتدخل السياسي عن ا�ال اإلداري، وتطوير نظم لإلدارة 

ثر فعالية يف تطوير المركزية الرقابة املالية من خالل إنشاء إدارة مالية مستقلة تعمل على تصميم وتطبيق إجراءات أك-

  احملاسبة واإلدارة املالية.

بني هذه اآللية من ، "ر العقود ـتطوييف إدارة قطاع اخلدمات العامة "يف إجراء التغيري أيضا  من اآلليات املستخدمة -

أي التعامل مع القطاع  ،يتم مبوجبه شراء اخلدمات العامة ممن يوفرو�ا من القطاع اخلاص إذ ؛أبسط صور العقود

  ص بشكل مقاواليت، ويستخدم العقد مع قياس األداء من أجل تقييم اإلجناز الفردي يف إدارة اخلدمة العامة.اخلا

وفتح باب احلرية واإلبداع أمام  ،بنية على العالقات املقاوالتيةامللنا قيمة اإلدارة العامة احلديثة تربز هذه اآللية  إن

   كانت مبنية على أساس املسؤولية احلكومية وما ميثلها من وزارات.املقاولني، بينما اإلدارة التقليدية للخدمات  

جيب أن ميس التغيري يف اإلدارة العامة اجلديدة اجلانب االقتصادي من خالل الرتكيز على بعض املفاهيم التسويقية -

  واألسواق. ،واألسعار ،التقليدية كاملنافسة

التغيري  يتالءمأن وهذا بشرط ا يقلل من مقدار املراقبة املباشرة، تغيري أنظمة احلوافز للمديرين وكذا املوظفني، مم-

.1جلوهري ألنظمة احلوافز مع إعادة تصميم اخلدمة العامة وفق أساليب القطاع اخلاص والسوقا  

  :طاع الخدمات العمومية في الجزائر: مميزات قالثالثالمطلب  

   المؤسسات التي تقدم الخدمات العمومية:-1

  ذه املؤسسات( مبا فيها مؤسسات التعليم العايل) يف اجلزائر باخلصائص التالية:تتميز ه    

أغلب هذه املؤسسات للخدمة العمومية موجودة يف وضعية احتكار للسوق (سوق اإلحتكار الكامل أي عرض -

  .ت" خدمات الربيد واإلتصاال PTTوحيد مقابل طالبني متعددين) مثل احتكار التعليم العايل، احتكار" 

 .2ولذلك فكامل زبائن هذه املؤسسات هم من النوع اخلاضع 

                                                
 .110، صابقسمرجع رفاع شريفة:  1
يف العلوم غري منشورة لنيل شهادة الدكتوراة  رسالةالربيد واالتصاالت يف اجلزائر،  عسة على قطا  عبد القادر براينيس: التسويق يف مؤسسات اخلدمات العمومية، درا 2

 .58، ص2007-2006ئر، جامعة اجلزائر، اجلزا، العلوم االقتصادية وعلوم التسيريقسم العلوم االقتصادية، كلية  ،االقتصادية
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 ومهمة ألسباب سياسية أو اجتماعية واقتصادية. ،تتمركز هذه املؤسسات العامة يف قطاعات قاعدية حساسة-

  هذه املؤسسات ضخمة وكربى من حيث رقم أعماهلا مثل التعليم العايل، الربيد واملواصالت، النقل .... -

 ذه املؤسسات موجه ألوسع شرحية ممكنة من املواطنني يف إطار ما يسمى باملنفعة العامة.منتوج ه -

هدف مؤسسات اخلدمة العمومية (باستثناء الصناعية والتجارية ) منها كالتعليم العايل حتقيق الربح اإلجتماعي على  -

 حساب الربح املادي.

لعمومية يف اجلزائر بسبب طبيعة اإلنتاج العادي من جهة افتقار استخدام تقنيات تسويق منتج قطاع اخلدمات ا -

 وإىل القيود والعراقيل اليت تفرضها السلطات العمومية.

 ختضع هذه املؤسسات لغرض حتقيق املصلحة العامة إىل جمموعة من املبادئ أمهها: -

  : ضمان استمرار اإلنتاج دون انقطاع.االستمرارية

  لى حساب فئة أخرى من ا�تمع.املساواة: أي إلغاء امتياز فئة ع

  املالئمة: أي تناسب مواصفات املنتج مع رغبات اجلمهور.

إن اإلدارات العمومية يف اجلزائر ال ختتلف عن اإلدارات العمومية يف سائر الدول األخرى،  اإلدارات العمومية: -2

  وذلك من حيث كو�ا أداة بواسطتها يتم حتقيق السياسة العامة للدولة.

مما خلق أزمة  ،دارة العمومية يف اجلزائر تعاين من نقائص كبرية خاصة فيما يتعلق بالعالقة بني اإلدارة ككل واملواطنواإل

  :ثقة بني الطرفني، ومن أهم املشكالت اليت جنمت عن سوء العالقة بني اإلدارة واملواطن نذكر ما يلي

املسؤوليات وتنظيم العمل بشكل  توضيحا ميكن من عدم حتديد اهلياكل التنظيمية لإلدارات العمومية حتديد -

 عقالين.

مما أحدث خلًال كبريا على مستوى اهلياكل من  ،عدم مواكبة القوانني والتشريعات لتطور ا�تمع من مجيع النواحي -

 العالقة بني اإلدارة واملواطن من جهة أخرى. ءجهة وسو 

 عدم تشجيع املبادرات الفردية واجلماعية. -

 مبشاكل املواطن. االكرتاث واالستخفافُ  عدم -

 املبالغة يف القراءة الذاتية للقوانني. -

 .1غياب مفهوم اخلدمة وجود�ا وغياب ثقافة االنتماء للتنظيم -

وجتدر اإلشارة هنا أن ضعف اإلدارة العمومية يف اجلزائر ال يرجع إىل اإلمكانيات والوسائل املادية اليت وفر�ا     

  :د يف اإلدارة اجلزائرية يرجع إىليت صرفت من أجلها مبالغ طائلة، بل اخللل املوجو الدولة وال

                                                
 ،ول حول أمهية الشفافيةبعض املالحظات عن واقع اإلدارة العمومية يف اجلزائر وسبل إصالحها لالندماج اجيابيا يف احلركية العاملية، امللتقى العلمي الدويل األ عماري عمار:1

 . 6 -5ص ،2003جوان 30، 29، 28، اجلزائر ،االقتصاد العاملي، فندق األوراسيوجناعة األداء لالندماج الفعلي يف 
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والتغريات البطيئة  ،عدم وجود تطابق بني سرعة التغيريات االقتصادية واالجتماعية اليت تشهدها الساحة يف اجلزائر -

مستوى اإلدارات العمومية لإلندماج  بل اجلمود يف إدخال األساليب احلديثة يف اختاذ القرارات والتسيري ككل على

 وخمتلف املنظومات اإلعالمية. ،اجيابيا يف االقتصاد العاملي رغم اإلمكانات الكبرية اليت يتيحها اإلعالم اآليل

يف اإلدارة اجلزائرية مهملة ومتارس وفق الطرق ) والبحث ورسم االسرتاتيجيات، كالتخطيط(الوظائف اإلدارية  -

 ومواكبة التغريات الداخلية أو اليت حتيط بنا. ،وبالتايل تقضي على قوة التجديد ،ةواألساليب القدمي

تضخم عدد العاملني اإلداريني يف اإلدارات العمومية اجلزائرية، غري أن هذا التضخم مل يؤثر على الفعالية اإلدارية  -

 بسبب:

  توظيف غري هادف لليد العاملة بسبب انتشار البطالة. -

  دارة كمهنة تستوجب التكوين والتأطري.لإل أمهية عدم إعطاء -

  حتويل اإلطارات الفاشلة إىل املراكز اإلدارية وخاصة اإلدارة العمومية. -

  والوالءات واملواقف السلبية. ،اإلدارة العمومية مازالت رهينة األحكام الفردية والعشوائية -

د من التطورات املختلفة من نظريات ومناذج ولن تستفكعلم،   اإلدارة العمومية يف اجلزائر ال تتبع تطورات اإلدارة -

  حديثة يف علم اإلدارة واستعماهلا لصاحل تطورها الذايت.

  :: قطاع الخدمات العامة في الجزائر في ضوء اإلصالحات االقتصاديةرابعالمطلب ال 

�اية السبعينات وما خلفته من تفاقم مع �اية جتربة التسيري االشرتاكي وسيطرة الدولة على عناصر اإلنتاج يف     

أداء املؤسسات االقتصادية العمومية، تبنت السلطة السياسية يف اجلزائر على غرار العديد من  وتراجع ،للديون العامة

 11- 82الدول العربية سياسة االنفتاح مع بداية الثمانينات بشكل يسمح بربوز القطاع اخلاص وذلك من خالل قانون 

   .1رخيصا مسبقا وإجباريا لكل مشروع خاصالذي وضع ت

وقد شكل هذا القانون أول انفتاح ليربايل يف اجلانب االقتصادي على القطاع اخلاص، وتبع هذا القانون إنشاء     

 13-82مث صدر القانون رقم: ، 2الديوان الوطين املكلف باملتابعة وتنسيق االستثمارات االقتصادية الوطنية اخلاصة

ح بشراكة املؤسسات العمومية اجلزائرية مع االستثمارات األجنبية (قطاع خاص أو عام) بشرط أن ال والذي يسم

%49تتعدى مسامهة الشريك األجنيب يف رأس مال املشروع املختلط 
 1988، إال أن هذا القانون حل حمله عام 3

  ص.القطاع اخلا يف الذي وضع إجراءات لتوجيه االستثمارات 25-88القانون رقم: 

 وضعت الدولة حدا للمؤسسات االشرتاكية االقتصادية وأخذت هذه املؤسسات أشكاال 1988سنة وبداية من     

  جديدة مثل شركة أسهم أو مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة، وهي أشكال موجودة يف الدول الرأمسالية الغربية.

                                                
  .1700-1692، ص1982أوت  24 ،34العدد، اجلريدة الرمسية املتعلق باالستثمار االقتصادي اخلاص، 1982أوت  21املؤرخ يف 11-82قانون رقم: ال 1

2 Isli, Arezki Mohand: La Création D'entreprises en Algérie, les cahiers du CRED, No 73, 2005,Algérie, p60. 
  
  .1732-1724، ص1982 ،35 العدد، اجلريدة الرمسية  واملتعلق بتأسيس الشركات املختلطة االقتصادية وسريها، 1982أوت  28 املؤرخ يف: 13-82لقانون رقم: ا 3
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 القطاعني املايل والنقدي، إذ استقل بنك أصدرت احلكومة قانون النقد والقرض الذي ميز بني 1990ويف مارس     

أي السلطة النقدية عن السلطة السياسية، كما مسح هذا القانون لالستثمار اخلاص احمللي أو  ،اجلزائر عن وزارة املالية

  ألسعار.لاألجنيب من االستثمار حبرية مع اعتماد النظام احلر 

الصحة  قطاع النقل، :اخلاص إىل جانب الدولة نذكراستثمار القطاع مسها ومن بني اخلدمات العامة اليت 

   االتصاالت.،

يف حني أن قطاع التعليم العايل وعلى عكس الكثري من الدول العربية اليت أنشأت �ا جامعات خاصة بقي يف     

  إصالحات هذا قطاع يف إطار السياسة العامة التعليمية. تبىناجلزائر حكرا على الدولة اليت ت

ارة أن اإلصالحات االقتصادية وحترير االقتصاد مل يتم بصفة �ائية إىل حد اآلن، فرغم نشوء القطاع جتدر اإلش 

  أكثر بالدولة، وال يتمتع باستقاللية مطلقة. ااخلاص إال أنه يبقى مرتبط

  :لتعليم العالي والبحث العلميلالمبحث الثاني: اإلطار المفاهيمي للجامعة كمؤسسة 

إىل العالقة بني التنمية وبني  فهوم التنمية املستدامة يف ا�تمع جيب إرجاعه بصورة حامسةإن احلديث عن م    

لذا تلعب اجلامعة كمؤسسة للتعليم العايل دورا  االستثمارات يف جمال التعليم عموما والتعليم العايل بوجه اخلصوص،

وخلقي أن تتفاعل مع البيئة ، ن رصيد معريفأجيال من املتعلمني تستطيع مبا حصلت عليه متنشئة يف  بالغ األمهية

  ومع أي تغيري حاصل فيهما. ،وا�تمع

  ؟   إليهفما هو مفهوم اجلامعة كمؤسسة تقدم خدمة التعليم العايل؟ وما هي أهدافها و وظائفها يف ا�تمع اليت تنتمي 

  : تعريفها، أهدافها، وظائفها.الجامعة المطلب األول:

   ز العديد من التعاريف ملؤسسة التعليم العايل والبحث العلمي "اجلامعة" نذكر منها:رب ت تعريف الجامعة: –1

 ،عا عاليا من التعليمتلك املؤسسة التعليمية العالية اليت تتيح للراغبني والباحثني عن املعرفة نو "  :اجلامعة هي -

ومناقشا  ،ا األستاذ مع طالبه حماورامن املعرفة سواء حتقق ذلك عن طريق احللقات اليت يلتقي فيه اومستوى رفيع

  .1وموضحا، أو عن طريق الكليات يف قاعات الدروس شارحا ومبينا"

واحملور الذي يدور حوله النشاط الثقايف يف  ،املصدر األساسي للخربة:"هي يرى أن اجلامعة  يف حني هناك من -

ن املهمة األوىل للجامعة ينبغي أن تكون دائما هي فإوأدواته  ،ما كانت أساليب التكويناآلداب والعلوم والفنون، فمه

التوصيل اخلالق للمعرفة اإلنسانية يف جماال�ا النظرية والتطبيقية، و�يئة الظروف املوضوعية لتنمية اخلربة الوطنية اليت ال 

  .2ميكن بدو�ا أن حيقق ا�تمع أية تنمية حقيقية يف امليادين األخرى"

                                                
ات جديدة للتعليم العايل والبحث العلمي بني الضغوط نظرة امللتقى الدويل األول حولمطبوعة علوان حيي: التعليم العايل والبحث العلمي يف ظل حتديات العوملة،  1

  .13، ص2005 نوفمرب 27،28 األرطفونية، املركز اجلامعي أم البواقي، اجلزائر، ، دائرة علم النفس وعلوم الرتبية والداخلية واالختيارات الذاتية
  .177، ص1989املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حممد العريب ولد خليفة: املهام احلضرية للمدرسة واملؤسسة اجلامعية، ديوان  2
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"مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية  على أ�ا: اجلامعة عرفيأما املشرع اجلزائري ف -

واالستقالل املايل، وهي موضوعة حتت سلطة الوزير املكلف بالتعليم العايل، تساهم يف نشر املعارف وإعدادها 

  .1وتكوين اإلطارات الالزمة لتنمية البالد" ،وتطويرها

"كل منط للتكوين أو  :اجلزائر فقد حددته املادة الثانية من القانون التوجيهي على أنه أما مفهوم التعليم العايل يف -

أو مؤسسات معتمدة من طرف  ،البحث يقدم على مستوى ما بعد التعليم الثانوي من طرف مؤسسات التعليم العايل

  . 2الدولة"

  تحديد جمموعة من األهداف هي:للجامعة بصفة عامة واجلامعة اجلزائرية على وجه ال أهداف الجامعة: -2

 تكوين اإلطارات يف مجيع ميادين وحقول املعرفة. -

 إعداد البحوث والدراسات الالزمة حلل مشاكل ا�تمع واملسامهة يف التنمية الشاملة. -

 نشر األحباث والدراسات املتوصل إليها لالستفادة منها. -

 املي.تشجيع التعاون الفكري على املستوى احمللي والع -

 تنمية شخصية الطالب تنمية كاملة ويف مجيع اجلوانب العلمية، الثقافية واخللقية. -

 النقد البناء للدراسات القابلة للنقد يف إطار ما توصل إليه العلم احلديث من نظريات. -

 نقل املعارف من األساتذة واملختصني إىل الطلبة عن طريق الدروس واللقاءات العلمية املختلفة. -

 .3اإلعداد لتخصصات مستقبلية تفرضها ظروف عاملية والتطورات العلمية والتكنولوجية -

  وجدت اجلامعة كمؤسسة تعليمية لتحقق ثالث وظائف رئيسية يف حياة الشعوب واألمم وهي: وظائف الجامعة: -3

رف وممارستها عن طريق التدريس فاجلامعة هي املكان الذي يتم فيه حتصيل املعلومات واملعا إنتاج المعرفة ونشرها: -أ

ن اجلامعة هي مصنع ينتج إتلف التخصصات املوجهة للمجتمع، أي إعداد القوى البشرية يف خم وبالتايل ،والتعليم

الكفاءات والعقول والقيادات اليت تتحمل املسؤولية يف ا�تمع، كما أ�ا املكان الذي يتم فيه االستثمار الالمادي 

 أن من أهم املشكالت اليت تواجه اجلامعة يف إعداد القوى البشرية هو الربط بني جماالت (رأس مال بشري)، إال

  .4والتخصص اجلامعي ،العمل

وازدهاره، إضافة إىل دورها  تهفاجلامعة وجدت لتخدم قضايا ا�تمع وتسهر على تنمي خدمة المجتمع: -ب

   ضارية املرغوبة يف ا�تمع.قيم اإلنسانية احلالوخلق االجتاهات و  ،الرتشيدي والتثقيفي

  

  

                                                
، 27/09/1983 ،40، املتضمن القانون األساسي النموذجي للجامعة، اجلريدة الرمسية، العدد 1983سبتمرب  24، املؤرخ يف 544-83املرسوم التنفيذي رقم:  1

  .2421ص
  .5-4، ص 1999أفريل27 ،24العدداجلريدة الرمسية،  ،هي للتعليم العايل، املتضمن القانون التوجي1999أفريل  04املؤرخ يف:  99/05قانون رقم: ال 2
  .5-4ص املرجع نفسه:  3
  .22، ص2002، القاهرة، 1مد منري مرسي: التعليم اجلامعي املعاصر وأساليب تدريبية، عامل الكتب، طحم 4
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   البحث العلمي: -ت

: "عملية فكرية منظمة يقوم �ا شخص يسمى (الباحث) من أجل تقصي احلقائق بشأن هو البحث العلمي    

مسألة أو مشكلة معينة تسمى (مشكلة البحث) بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى (منهج البحث) بغية الوصول إىل 

  .1أو إىل نتائج صاحلة للتعميم على املشكالت املماثلة تسمى (نتائج البحث)" ،جحلول مالئمة للعال

"نشاط أكثر تنظيما موجه إىل اكتشاف وتنمية   البحث العلمي: "Francis Rummelفرانسيس رومل " ويعرف    

ميع البيانات اليت وجت ،كيان معريف منظم، يقوم على التحليل املنظم واملوضوعي الذي يعتمد على تسجيل املالحظات

والنتائج اليت تساعد على التنبؤ والتحكم القريب يف األحداث  ،واملبادئ والنظريات ،تقود إىل تنمية التعميمات

  .2والظواهر"

  يهدف إىل: نشاط إنساين جند أن البحث العلمي هو السابقني من التعريفني    

 مل تكن معروفة من قبل. أو اخرتاع وابتكار أشياء حديثة ،اكتشاف معارف جديدة -

 ار وفحص املعلومات.باعتماد أساليب علمية منظمة ومنطقية يف اخت -

 الوصول إىل نتائج ميكن تعميمها وتنفيذها وحىت تقنينها. -

   :وللبحث العلمي شروط عدة منها    

  تبين األساليب العلمية النظامية. -

 استخدام الطرق واملناهج البحثية املوثقة. -

 اد واملوضوعية واألمانة العلمية يف معاجلة األفكار.احلي -

 عرض األدلة والرباهني الكافية والقاطعة إلثبات صالحية األفكار واالبتكارات اجلديدة. -

 .3إمكانية تقنني وتعميم النتائج اليت مت التوصل إليها -

  :فهي البحث العلمي في الجامعة أما مجاالت وأنشطة    

  ث العلمي وأساليبه، ويتحقق أثناء إعداد درجيت املاجستري والدكتوراه.التدريب على البح -

 التأليف يف ميدان مناهج البحث العلمي وتقنياته. -

 اإلستمرار يف ممارسة البحث واإلنتاج العلمي والنشر العلمي يف ميدان التخصص اجلامعي. -

 شاركة يف تنشيطها ومناقشتها.وامل ،حضور ندوات البحث اليت تنظم لصاحل الباحثني املبتدئني -

 ممارسة اإلشراف العلمي على درجيت املاجستري والدكتوراه. -

                                                
نظرة  مطبوعة امللتقى الدويل األول حولة لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية، توجيه البحث العلمي يف الدراسات العليا يف اجلامعات اجلزائريي بشري: شن عيب 1

، 27، دائرة علم النفس وعلوم الرتبية واألرطوفونيا، املركز اجلامعي أم البواقي، اجلزائر، ات الداخلية واالختيارات الذاتيةجديدة للتعليم العايل والبحث العلمي بني الضغوط

  .119، ص2005 نوفمرب 28
نظرة جديدة للتعليم العايل والبحث العلمي بني الضغوطات الداخلية  معمرية بشري: مؤثرات واقع التدريس والبحث اجلامعيني، مطبوعة امللتقى الدويل األول حول 2

  .148، ص2005نوفمرب  28 -27زائر، واالختيارات الذاتية"، دائرة علم النفس وعلوم الرتبية واألرطوفونيا، املركز اجلامعي أم البواقي، اجل
  .32ص، 2007عني مليلة، اجلزائر،  ،1هج وأدوات البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، دار اهلدى للطباعة والنشر، ط رشيد زروايت: منا 3
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 قراءة موضوعات الطلبة يف البحث العلمي وإعطائهم توجيهات وإرشادات يف البحث. -

 .1حضور امللتقيات العلمية اليت تنظم يف ميدان التخصص اجلامعي واملشاركة فيها حبثيا -

توجد حبوث  إذوذلك حسب األهداف اليت يرمي إليها كل حبث علمي،  :لمية أنواع مختلفةوللبحوث الع    

، وتؤدي نتائج هذه البحوث 2أو اخلدمات ،أو الزراعي ،علمية أساسية تطبيقية تستخدم يف جمال التطبيق الصناعي

�دف التطوير والتجديد،  إىل حتسني الطرق والوسائل املستخدمة ورفع كفاءة أدائها، وهناك حبوث تطوير وتنمية

  وحبوث اخلدمات العلمية العامة جلمع املعلومات والبيانات العلمية وحفظها ووضعها يف صورة صاحلة لالستخدام.

  : عالقة الجامعة بالمحيط الخارجي:الثاني المطلب

   على المستوى المحلي: –1

املتطلبات والتحديات على املستوى احمللي يف يف وقتنا احلاضر أصبحت اجلامعة مطالبة مبواجهة عدد كبري من     

  :عالقتها بالقطاعات االقتصادية املختلفة نذكر منها

  إعداد وتكوين أعداد كبرية من املتخصصني يف خمتلف أنواع املعرفة والتقنية املتقدمة يف الصناعة والزراعة والتجارة.-

وذلك من منطلق التنمية والتقدم االقتصادي واالجتماعي  احلاجة إىل توجيه النشاط العلمي حنو ا�االت التطبيقية -

 يعتمدان على نتائج تلك البحوث العلمية.؛

 احلاجة إىل مسامهة اجلامعات بصورة أكثر فعالية يف تلبية متطلبات التنمية الصناعية. -

االستفادة من تلك األحباث إمداد املؤسسات باملعلومات التقنية احلديثة ملساعد�ا يف مسري�ا اإلنتاجية، كما أن  -

قد تفتح جماالت عمل جديدة، وبالتايل ختلق فرص عمل ومصادر جديدة للدخل، املساعدة يف تقدمي املشورة الفنية 

 للمؤسسات والوكاالت التسويقية إلجياد أسواق جديدة لتصدير منتجا�ا.

علومات التقنية وتطبيقها يف ا�االت املسامهة يف النهوض بالقطاع اخلاص من خالل نقل البحوث العلمية وامل -

 .3اإلنتاجية لوحدات القطاع اخلاص لتحقيق أكرب عائد، وحتقيق أهداف التنمية

   على المستوى العالمي: –2

أن يكون هلا  ، ويف ظل حتديات العوملة فهي مطالبةمبا أن اجلامعة هي مصدر النخبة املثقفة يف ا�تمعات البشرية    

كة احلوار العاملي، ويف تكوين حضارة جديدة منفتحة ومتفاعلة إجيابيا مع خصوصيات اآلخرين، أي دور فعال يف حر 

جيب معرفة تاريخ الشعوب وحضار�ا وعقائدها وعادا�ا وتقاليدها وفنو�ا وآدا�ا واالستفادة منها يف تبادل املعارف 

  اإلنسانية عن طريق مراكز ومؤسسات التعليم العايل.

                                                
 .149معمرية بشري: مرجع سابق، ص 1
  .120ص املرجع نفسه: 2
  .121ص :املرجع نفسه 3
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وتثبتها السياسات االقتصادية  ،على اجلامعة أن تزيل احلواجز النفسية اليت يقيمها اجلهل بني البشر كما جيب    

حي النفسية والنزاعات االستبدادية، فالشعوب عن طريق مثقفيها وعندما تتقابل وجها لوجه وتتحاور تكتشف النوا

  .1لصراعات والصدماتوتتجنب ا ،تمكن من اخلطاب احلواري احلضاريالكامنة يف أعماقها وت

 جويلية 08إىل  05ولقد جاءت توصيات املؤمتر العاملي حول التعليم العايل الذي نظمته منظمة اليونسكو يف باريس (

  :ما يلي -الدولية واإلقليمية والعوملة-) يف شقها اخلاص بالتعليم العايل يف إطار  2009

 دانالبلاملعرفة عرب احلدود، خاصة حنو  وة اإلمنائية بزيادة نقلدم اهلملؤسسات التعليم العايل مسؤولية اجتماعية لر  -

النامية، وإجياد حلول لتبادل العقول والتصدي لآلثار السلبية هلجر�ا، ووجود شبكة جامعية عاملية وشراكات حبثية 

  وتبادل األساتذة والطالب يعترب جزءا من احلل.

والنجاح فيه وتأكيد اجلودة واحرتام التنوع الثقايف والسيادة  ،لعايلمن املهم تأكيد اإلنصاف يف الوصول للتعليم ا -

 الوطنية لكل بلدان العامل.

وحيرتم  ،ويضمن اجلودة ويعزز القيم األكادميية ،هم يف تطويرهاإن توفر التعليم العايل عرب احلدود ميكن أن يس -

 املبادئ األساسية للحوار والتعاون.

لتعليم العايل على مبادئ التضامن واالحرتام املتبادل، وتعزيز القيم اإلنسانية وحوار جيب أن يؤسس التعاون يف ا -

 الثقافات وإرساء دعائم حراك أكادميي وثقايف حقيقي يف العامل وأقاليمه املختلفة.

لبحث إن التعاون اإلقليمي يعترب أمرا مرغوبا بشكل أكرب يف جماالت مثل االعرتاف باملؤهالت وضمان اجلودة وا -

  .2واالبتكار

  :لمبحث الثالث: إدارة التغيير في مؤسسات التعليم العاليا

إن إدارة التغيري على مستوى مؤسسات التعليم العايل أينما وجدت أصبح أمرا حتميا لزيادة قدر�ا على التكيف     

هلا التطور  والتحول من وضع تقليدي قائم إىل وضع جديد مستهدف يضمن ،مع متغريات العصر وحتدياته

  واالستمرارية.

كما أن التغيري ميكن اجلامعات من األخذ بكافة أساليب االبتكار واإلبداع واجلودة يف كافة ا�االت العلمية     

والتقنية والبحثية واإلنتاجية، كما يساعدها على التفاعل مع حميطها احمللي واإلقليمي والعاملي حىت تكون يف مستوى 

  ة.املنافسة العاملي

  المطلب األول: أهداف التغيير في مؤسسات التعليم العالي:

ل إىل عدد من األهداف تسعى إىل و إن مؤسسات التعليم العايل ختطط وتدرس احلاجة للتغيري من أجل الوص    

  :حتقيقها أمهها

                                                
 .18صعلوان حيي: مرجع سابق،  1
ربية، اجلامعة املغاربية، العدد الثامن، السنة الرابعة، اة والتنمية، جملة اجلامعة املغيعلي احلوات: فعاليات جديدة يف التعليم العايل والبحث العلمي من أجل التغريات ا�تمع 2

 .296، 295، ص ص2009طرابلس، ليبيا، 
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حتقيق الوصول إىل دور زيادة قدرة مؤسسات التعليم العايل على التكيف مع البيئة احمللية والعاملية وذلك من خالل  -

  املنافسة والتميز واإلنتاج.

االرتقاء باملستوى التنظيمي واإلداري لتطوير الكفاءة والفعالية اإلدارية واألكادميية وتأهيلها حنو االبتكار واإلبداع  -

 واجلودة.

وغايتها املنشودة بكفاءة تطوير القيم واملعتقدات واألمناط السلوكية يف مؤسسات التعليم العايل كي حتقق رسالتها  -

 تغيري ثقافة املؤسسات وأفكارها القدمية حنو التغيري اإلجيايب وهذا بالرتكيز على العناصر التالية: عالية وهذا يتطلب

وضوح الغرض، روح العمل اجلماعي، إدارة العمليات، االتصاالت الفعالة، املعلومات والتحليل، النمط القيادي  -

إدارة تطوير املوارد  ،يجي، املشاركة، املعرفة واملهارةت، التمكني، التقدير، التخطيط االسرتاتالرتكيز على املدخال،

 .1وحبوث أصلية وخدمات اجتماعية متطورة ،البشرية، املخرجات اجلامعية من خرجيني مؤهلني

  محفزات التغيير في مؤسسات التعليم العالي: المطلب الثاني:

  للتحفيز على إحداث التغيري يف مؤسسات التعليم العايل نذكر منها:هناك العديد من املصادر     

  النظر إىل التعليم العايل كوسيلة فعالة لتدريب القوى البشرية الالزمة لتطوير ا�تمع خاصة تقنيا.-

تغري النظرة إىل رسالة اجلامعة من مكان إلعداد النخبة االجتماعية إىل أداة لالرتقاء بالوضع االجتماعي -

 واالقتصادي، ووسيلة خللق الفرص الوظيفية ألفراد ا�تمع.

 تزايد املسؤوليات امللقاة على عاتق التعليم العايل واتساع نطاق أدواره. -

 املطالبة جبعل برامج ومناهج التعليم العايل أكثر مالئمة لظروف ا�تمع واحتياجاته اخلاصة. -

 لقطاعات االجتماعية واالقتصادية.يف أي قطاع من ا ةفتح جماالت وظيفية جديد -

األزمات والتغريات اجلذرية اليت مير �ا ا�تمع يف ا�االت االجتماعية، االقتصادية، الثقافية والسياسية اليت هلا آثار  -

 مباشرة على نظام التعليم العايل.

 .الضغوط الطالبية حنو احلصول على دور أكرب يف عملية صنع القرارات األكادميية -

التوسع الكبري يف عملية القبول ويف الربامج األكادميية وما ترتب على ذلك من متطلبات جديدة للتوسع يف  -

  .2املكتبات، سكن الطالب واخلدمات األخرى املساعدة

  أنواع التغيير في مؤسسات التعليم العالي: المطلب الثالث:

  :مههاهناك أنواع عديدة للتغيري يف مؤسسات التعليم العايل أ 

: يتم بشكل مستقل عن رغبة مؤسسات التعليم وحيدث نتيجة التطور والنمو الطبيعي يف تلك التغيير العشوائي-1

  املؤسسات.

                                                
، 11ا�لد السادس، العدد اجلامعي، العايل الغريب حنو جودة نوعية ومتييز األداء، ا�لة العربية لضمان جودة التعليمشرف إبراهيم اهلادي: إدارة تغيري مؤسسات التعليم  1

  .254، 253ص ص، 2013، األردن
  ، جامعة 12حوث العلمية احملكمة، العددالتغيري وإدارته يف مؤسسات التعليم العايل، املبادئ واألسس مدخل تطويري، جملة أم القرى للب حتديدسعد عبد اهللا الزهراوي:  2

 . 256هـ، ص1416أم القرى، مكة املكرمة، 
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 : يتم تنفيذه بعد دراسة مسبقة كي تعد مؤسسات التعليم العايل نفسها �ا�ة التغريات املتوقعة.التغيير المخطط-2

قضايا الرئيسية طويلة األجل اليت تشغل مؤسسات التعليم العايل وهو يشمل : وهو خاص بالالتغيير االستراتيجي-3

 والتقنيات املستخدمة ...  ،ومنطها ،وفلسفتها ،ورسالتها ،أهدافها

: خاص بالنظم واإلجراءات واهلياكل والتقنيات اليت هلا أثر مباشر على تنظيمات العمل داخل التغيير الوظيفي-4

 مؤسسات التعليم العايل.

: يف هذا التغيري تكون مؤسسات التعليم العايل خمتلفة كليا بعد انتهاء مشروع التغيري، وهذا التغيري التغيير الجذري-5

مثل: إعادة التنظيم، االندماجات، حتوالت املؤسسات من قطاع عام إىل قطاع خاص أو  اومصريي ايكون كبري 

  ...خمتلط

تحداث أقسام جديدة أو ختصصات جديدة أو تغري يف األداء، ويف هذا : هذا التغيري يتم عند اسالتغيير التطوري-6

 التغيري تبقى املؤسسات كما هي نظرا حملدودية التغيري.

: وهذا حيدث يف مؤسسات التعليم عندما تقر الوزارة الوصية مشروع االعتماد األكادميي واجلودة التغيير المفروض-7

 .1دون النظر يف القدرة واإلمكانات املتاحةالشاملة على اجلامعات وذلك بإصدار قرار 

  المطلب الرابع:أساليب إدارة التغيير في مؤسسات التعليم العالي:

  ميكن إدارة التغيري يف مؤسسات التعليم العايل بأساليب متعددة أمهها:    

   األسلوب الدفاعي: –1

أو ال  ،اإلدارة التقليدية اليت تؤمن بضرورة التغيريوهو سد الثغرات وتقليل األضرار اليت سببها التغيري، وتستخدمه     

لتقليل وتبحث عن وسيلة تسعى من خالهلا  ن اإلدارة تنتظر حىت حيدث التغيريإمتلك شجاعة اإلقدام عليه، أي 

  اآلثار السلبية النامجة عن التغيري.

  األسلوب الهجومي: -2

أو اختاذ  ،أو تنظيمه ،حداث التغيريإلطط وبرامج من جانبها يتطلب هذا األسلوب من اإلدارة املبادرة يف اختاذ خ    

اإلجراءات الوقائية ملنع التغيري السليب املتوقع أو جتنبه، أي التنبؤ بالتغيري وتوقع ما سيحدث مستقبال مع االستعداد 

قع حصوهلا من وجتنب التهديدات املتو  ،وحماولة االستفادة من الفرص اليت تتيحها ،للتعامل مع الظروف اجلديدة

  .وقائية استباقيةخالل املبادرة إىل اختاذ إجراءات 

ويطلق على هذا األسلوب بأسلوب التغيري املستمر وتستخدمه بعض املؤسسات لتغيري اسرتاتيجيا�ا وإدخال 

  .2التحسينات واستغالل األفكار املبدعة واملبتكرة

  

  

                                                
  . 254،255شرف إبراهيم اهلادي، مرجع سابق، ص ص 1
  .255ص املرجع نفسه: 2
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  أسلوب التغيير بالمقارنة المرجعية: -3

 ،أو العاملية العامة ،ذا األسلوب حملاكاة جتارب ناجحة للتغيري يف بعض مؤسسات التعليم العايل احملليةويستخدم ه    

  أو اخلاصة.

  أسلوب التغيير بإدارة الجودة الشاملة: -4

"عملية استيفاء النظام التعليمي للمعايري :اجلودة يف التعليم عامة هي مفهوم الجودة في التعليم العالي: -أ

وفاعليته ملختلف عناصره (املدخالت، العمليات، املخرجات) مبا  ،يات املتفق عليها لكفاءة النظام التعليميواملستو 

وتوقعات طاليب اخلدمة التعليمية (الطلبة  ،والفعالية لكل من أهداف النظام ،والكفاءة، حيقق أعلى مستوى من القيمة

  .1وا�تمع)"

النظم الذي يربط بني املدخالت والعمليات واملخرجات للعملية التعليمية، يركز هذا التعريف على مفهوم إدارة     

ورغبا�م احلالية واملستقبلية،  ،فهو جيمع بني النظر إىل كل من الطالب املستفيدين وكيفية إعدادهم لتحقيق حاجا�م

والعاملني الذين هم حباجة إىل  وكذا املعلمني واإلداريني ،األمر الذي سينعكس إجيابا على ا�تمع مبؤسساته املختلفة

  واستيعا�م ملفاهيم اجلودة الشاملة. ،تدريب وتطوير ملهارا�م

ارتبط املفهوم التقليدي جلودة التعليم اجلامعي بعمليات  مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي: - ب

واملهارات اإلدراكية والسلوكية، لذلك حتول الفحص والرفض والرتكيز على االختيارات النهائية دون مراجعة القدرات 

هذا املفهوم التقليدي إىل مفهوم توكيد (ضمان) جودة التعليم العايل، والذي يستند بالدرجة األوىل على ضرورة اختيار 

الشاملة يف لتعليم العايل، وحيتاج تطبيق إدارة اجلودة يف اوبناء منظومات إلدارة اجلودة  ،معدالت منطية لألداء

  ملؤسسات.هذه ااجلميع لضمان البقاء واالستمرارية  التعليم العايل مشاركةؤسسات م

يطبق يف مجيع فروع  الذي تكاملاملسلوب األ" ذلك:ومن هنا يعين مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل     

واملستفيدين من عملية التعلم، أو هي  وفرق العمل الفرصة إلرضاء الطالب ،ومستويات املنظمة التعليمية ليوفر لألفراد

  .2فعالية حتقيق أفضل خدمات تعليمية حبثية واستشارية بأكفأ أساليب وأقل تكاليف وأعلى صورة ممكنة"

اجلودة يف التعليم مفهوم أن على  1998مت االتفاق يف مؤمتر اليونسكو للتعليم الذي أقيم بباريس يف أكتوبر  لقدو     

متعدد األبعاد ينبغي أن يشمل مجيع وظائف التعليم وأنشطته مثل: املناهج الدراسية، الربامج مفهوم " هو: العايل

والتعليم الذايت  التعليمية، البحوث العلمية، الطالب، املباين واملرافق واألدوات، توفري اخلدمات للمجتمع احمللي

  .3د معايري مقارنة للجودة معرتف �ا عامليا"يالداخلي، حتد

                                                
، اجلمعية السعودية للعلوم يف التعليم العامعشر حول اجلودة املؤمتر السنوي الرابع  "،اخلميسي سالمة: معايري جودة املدرسة الفعالة يف ضوء منحى النظم"رؤية منهجية 1

  .5ص، 2007 الرتبوية والنفسية، القصيم، اململكة العربية السعودية،
 .73ص، 2000، فريد راغب النجار: إدارة اجلامعات باجلودة الشاملة، أمريال للنشر والتوزيع، القاهرة 2
بحث العلمي يف الوطن ملؤمتر الثاين عشر للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل والا ، إطار حاجات ا�تمعسيالن جربان العبيدي: ضمان جودة خمرجات التعليم العايل يف 3

، 2009ديسمرب  10-06املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، بريوت، لبنان، أيام  ،وحاجات ا�تمع يف الوطن العريب املواءمة بني خمرجات التعليم العايل العريب حول

 .4ص
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  ا هلذا املفهوم تتكون اجلودة يف التعليم العايل من عدة عناصر هي:وفق    

  جودة عناصر العملية التعليمية املكونة من الطالب وأعضاء اهليئات اجلامعية. -

 جودة املادة التعليمية مبا فيها من برامج وكتب وطرائق وتقنيات. -

 وغريها. اترشجودة مكان التعليم مبا يضمه من صفوف وخمتربات ومكتبات وو  -

جودة اإلدارة مع ما تعتمد عليه من قوانني وأنظمة ولوائح وتشريعات وما تتبناه من سياسات وفلسفات وما تعتمده  -

 من هياكل و وسائل وموارد.

 جودة املنتج (اخلرجيون واألنشطة البحثية واخلدمات ا�تمعية). -

  :مفهوم ضبط وضمان جودة التعليم العالي -ج

وإدارة اجلامعة  ،والكليات ،اجلودة وضع نظام واضح يف التعامل مع معايري اجلودة تلتزم به األقسام طيعين ضب    

  .1توضيح األهداف وخطوات العمل وآليات التنفيذ ويشمل ذلك

أن فاء متطلبا�ا، ووسيلة للتأكد من وضبط اجلودة يف احلقيقة هو جزء من إدارة اجلودة الشاملة يركز على استي    

  عملية التعليمية والتطوير يف املؤسسات التعليمية والرتبوية تتم وفق اخلطط واملواصفات القياسية.ال

وإجراءات للتأكد من الوفاء مبتطلبات اجلودة،  ،أما ضمان اجلودة فيعين تصميم وتنفيذ نظام يتضمن سياسات    

  واليت تتضمنها املعايري اليت تضعها منظمات االعتماد.

  بضمان اجلودة: كما يقصد    

  تقدمي الضمانات ألصحاب املصلحة عن توفري املؤسسة التعليمية للحد األدىن من اجلودة يف براجمها. -

 تشجيع الدراسات والتقومي الذايت للمؤسسة التعليمية. -

ءة تشجيع تطوير وحتسني املؤسسة من خالل عمليات فحص وتقومي أنشطتها وإصدار التوصيات املتعلقة برفع كفا -

 براجمها.

  وتتمثل معايري وعناصر ضبط اجلودة يف:    

  : عامة، خاصة، معارف، مهارات... األهداف-

 املناهج: خطة الدراسة، وصف املقررات، التقومي...  -

 ساليب، الوسائل التكنولوجية... التعليم والتعلم: األ -

 والتواصل والتأهيل. ،هيئة التدريس واإلدارة: الكم والكيف -

 هزة، املعدات، خدمة اإلنرتنت... ادر التعلم: األجمص -

 األساليب، العدالة والشفافية... تقومي الطلبة:  -

                                                
)، 09(السنة  ،30 ويتية، العددعصام الدين نوفل: ضبط اجلودة الكلية وتطبيقا�ا يف جمال الرتبية، جملة الرتبية، مركز البحوث الرتبوية واملناهج بوزارة الرتبية الك عبد اجلواد 1

 .80 -75ص، 2000، لكويتا
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إجناز الطالب وحتصيلهم: اإلرشاد األكادميي والنفسي، ختطيط تعليمي للطلبة اجلدد، اخلريج وسوق العمل، تكافؤ  -

 فرص القبول والعمل.

 ة لتطوير التعليم، وحدة ضمان اجلودة، دليل اجلودة، نظام تقييم داخلي.إدارة اجلودة وتوكيدها: أدوات اإلدار  -

 املرافق واخلدمات املساندة: مكتبة، قاعدة بيانات للكلية، خمتربات، أجهزة، معامل. -

الشفافية، روح الفريق، جمالس وجلان توثق  ،الكلية وأهدافها، أسلوب اإلدارة اإلدارة: نشرة ودليل تعريف رسالة -

 هلا وقرارا�ا وتتابعها.أعما

  وضمان اجلودة جيب أن يتضمن:    

  ضمان الوضوح والشفافية للربامج األكادميية. -

توفري معلومات واضحة ودقيقة للطلبة، وحتديد أهداف واضحة ودقيقة للربامج الدراسية اليت تقدمها اجلامعة  -

 مر يف احملافظة على هذا املستوى.توأ�ا ستس والتحقق من توفر الشروط الالزمة لتحقيق هذه األهداف بفعالية

وتتفق مع املعايري العاملية يف التعليم  ،ضمان أن األنشطة الرتبوية للربامج املعتمدة تليب متطلبات االعتماد األكادميي -

 العايل ومتطلبات املهن وكذلك حاجات اجلامعة، الطلبة، الدولة وا�تمع.

 املعتمدة لدى ا�تمع الذي يثق بعملييت التقومي اخلارجي واالعتماد األكادميي.تعزيز مسعة الربامج املقيمة و  -

 توفري آلية مبسائلة مجيع املعنيني باإلعداد والتنفيذ واإلشراف على الربامج األكادميية.-

 تعزيز ودعم ثقة الدولة وا�تمع بالربامج اليت تقدمها اجلامعة. -

 ن التقومي اخلارجي واالعتماد يتطلبان تعديالإيت تقدمها اجلامعة للمجتمع، حيث التقاء بنوعية اخلدمات املعنية ر اال-

  يف املمارسات مبا يليب حاجة ومتطلبات التخصصات واملهن.

  مبررات وفوائد تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العالي: -د

وذلك ألن نظرية يف النظام التعليمي،  ري والتحديثإن إدارة اجلودة تساعد وبشكل منظم على إحداث عملية التغي    

أو نظام يف أثناء حتليل  ،اجلودة الشاملة هي نظرية منظمة وطريقة متكاملة التطبيق يتم استخدامها وتوظيفها كآلية

املعلومات واختاذ القرارات الالزمة، كما تركز مبادئ وعناصر مفهوم إدارة اجلودة الشاملة كنظرية تطبيقية على أمهية 

  .1دور كل شخص يف إطار النظام التعليمي من أجل التطوير والتحسني املستمر تفعيل

  :ومن الفوائد اليت جتنيها مؤسسات التعليم العايل من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة نذكر    

ومقدار تطوير أداء مجيع أفراد املؤسسة (أساتذة، طلبة، إداريني وعمال) باعتماد أسلوب العمل اجلماعي التعاوين،  -

 ما ميتلكه العنصر البشري يف املؤسسة من قدرات ومواهب وخربات.

دائم "تقليل األخطاء من منطلق أداء العمل الصحيح من أول مرة ويف كل مرة ال هاشعار  :ترسيخ مفاهيم اجلودة -

 ة التعليمية.األمر الذي يؤدي إىل تقليل التكلفة إىل احلد األدىن مع احلصول على رضا املستفيدين من العملي،

                                                
 .7مرجع سابق، ص :سيالن جربان العبيدي 1
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حتقيق نقلة نوعية يف عملية التعليم العايل تقوم على أساس التوثيق للربامج واإلجراءات والتفعيل للوائح والتوجيهات  -

 واالرتقاء مبستويات الطالب.

 وإجياد اإلجراءات، االهتمام مبستوى األداء لألساتذة والطلبة واملوظفني يف اجلامعة من خالل املتابعة الفاعلة -

 التصحيحية الالزمة وتنفيذ برامج التدريب املقننة واملستمرة والتأهيل اجليد.

 اختاذ كافة اإلجراءات الوقائية لتجنب األخطاء قبل وقوعها والعمل على حتسني األداء بصفة مستمرة.-

ملناسبة هلا ومتابعة الوقوف على املشاكل ودراستها وحتليلها باألساليب والطرق العلمية املعروفة واقرتاح احللول ا -

 تنفيذها يف اجلامعات اليت تطبق نظام اجلودة مع تعزيز اإلجيابيات والعمل على جتنب السلبيات.

احلرص على حساب تكلفة اجلودة داخل املؤسسة لتشمل كافة األعمال املتعلقة باخلدمة املقدمة مثل تكاليف  -

 اجلامعة. الفرص الضائعة، تكلفة األخطاء، عمليات التقومي ،مسعة

النهج الشمويل لكافة ا�االت يف النظام التعليمي اجلامعي كاألهداف واهليكل التنظيمي وأساليب العمل والدافعية  -

 والتحفيز واإلجراءات.

  .1أن مينح تطبيق نظام اجلودة الشاملة املؤسسة املزيد من االحرتام والتقدير احمللي واالعرتاف العاملي-

  إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي:متطلبات تطبيق  -هـ

حىت تستطيع مؤسسات التعليم العايل تقبل مفاهيم اجلودة الشاملة بصورة سليمة قابلة للتطبيق العملي وليس جمرد     

  :مفاهيم نظرية بعيدة عن الواقع، ولكي تصل إىل املستفيد الداخلي واخلارجي ال بد من توفر املتطلبات التالية

 لنظام إدارة اجلودة الشاملة. وتأييدهااإلدارة العليا دعم  -

ن تغيري املبادئ والقيم إ، حيث هاترسيخ ثقافة اجلودة الشاملة بني مجيع األفراد كإحدى اخلطوات الرئيسية لتبني -

دورا بارزا يف واملعتقدات التنظيمية السائدة بني أفراد املؤسسة الواحدة جيعلهم ينتمون إىل ثقافة تنظيمية جديدة تلعب 

 أداء اخلدمة.

ني أو املشرفني األكادمييني، وتطوير وحتديث املناهج وتبين أساليب التقومي املتطورة ملتنمية املوارد البشرية كاملع -

 وحتديث اهلياكل التنظيمية إلحداث التجديد التعليمي املطلوب.

 ء.مشاركة مجيع العاملني يف اجلهود املبذولة لتحسني مستوى األدا -

 التعليم والتدريب املستمر لكافة األفراد. -

واخلارجيني وهم عناصر ا�تمع احمللي ، التعرف على احتياجات املستفيدين الداخليني وهم الطالب والعاملون -

 وإخضاع هذه االحتياجات ملعايري قياس األداء واجلودة.

 ايت لألداء.تعويد املؤسسة التعليمة بصورة فعالة على ممارسة التقومي الذ -

 تطوير نظام للمعلومات جلمع احلقائق من أجل اختاذ قرارات سليمة بشأن أية مشكلة. -

                                                
  .50، ص2002، األردن، نق أل الشبلي: اجلودة يف املنظمات احلديثة، دار صفاء للنشر، عمامأمون الداركة، طار  1
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تفويض الصالحيات يعد من اجلوانب املهمة يف إدارة اجلودة الشاملة وهو من مضامني العمل اجلماعي والتعاوين  -

 بعيدا عن املركزية يف اختاذ القرارات.

ملعنيني باملؤسسة يف صياغة اخلطط واألهداف الالزمة جلودة عمل املؤسسة من خالل املشاركة احلقيقية جلميع ا -

 .1حتديد أدوار اجلميع وتوحيد اجلهود ورفع الروح املعنوية يف بيئة العمل يف كافة املراحل واملستويات املختلفة

  :إىل جانب ما سبق حيتاج تطبيق اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل إىل    

 توفري قيادات فعالة قادرة على االبتكار والتطبيق الفعال بثقة ودون تردد.-

 فكار والتخطيط األمثل للوصول إىل احلل األمثل.األحتتاج إىل استخدام أساليب ابتكارية وتوليد  -

 حتتاج إىل تدريب مستمر حلل املشكالت بأسلوب علمي كالعصف الذهين. -

املنافسة الشديدة بني املنظمات للوصول إىل أفضل منتج بأقل التكاليف للحصول على حتتاج إىل املزيد من اجلهد و  -

 .2رضا املستهلك

كما ميكن االستعانة بربنامج "دمينج" لتحسني وتطبيق اجلودة الشاملة والذي يصلح جلميع املنظمات اإلدارية مبا     

  :وهي مبدأً 14فيها مؤسسات التعليم العايل، ويتكون الربنامج من 

 خلق حاجة مستمرة للتعليم وحتسني اإلنتاج واخلدمة. -

 تبين فلسفة جديدة للتطوير. -

 تطبيق فلسفة التحسينات املستمرة. -

 عدم بناء القرارات على أساس التكاليف فقط. -

 احلاجة إىل التفتيش.ضرورة  -

 االهتمام بالتدريب املستمر. -

 توفري قيادة دميقراطية واعية. -

  ى اخلوف لدى القيادات.القضاء عل -

 إلغاء احلواجز يف االتصاالت. -

 منع الشعارات اليت تركز على اإلجنازات واحلقائق. -

 منع استخدام احلدود القصوى لألداء. -

 تشجيع التعبري عن الشعور باالعتزاز والثقة. -

 تطبيق برنامج التحسينات املستمرة. -

  نج".التعرف على جوانب العمل من خالل دورة "دمي-

  

                                                
  . 195ص، 2009، مصر، أمحد حممد غنيم: املدخل الياباين للتحسني املستمر ومدى استفادة املنظمات العربية منه، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع 1
 .50ص ابق،مأمون الدراكة، طارق آل الشبلي: مرجع س 2
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  دور اإلدارة والقيادات الجامعية في تطبيق نظم الجودة الشاملة: -و

  :تضطلع إدارات مؤسسات التعليم العايل مبجموعة من املهام لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة منها    

  رسم سياسة اجلودة الشاملة من حيث: -أوال

 حتديد املسؤول عن إقامة اجلودة الشاملة وإدار�ا. -

 د كيفية مراقبة ومراجعة النظام من قبل اإلدارة.حتدي -

 حتديد املهمات املطلوبة واإلجراءات احملددة لكل مهمة. -

 حتديد كيفية مراقبة تلك اإلجراءات.-

 حتديد كيفية تصحيح اإلخفاق يف تنفيذ اإلجراءات. -

  وضع اإلجراءات وتشمل املهام: -ثانيا

 ختطيط املنهج. -

 عمليات التقومي. -

 يد املقاييس الالزمة ألطوار الدراسة املختلفة.حتد-

 اختيار وتعيني العاملني. -

 تدريب العاملني. -

  حتديد تعليمات العمل: جيب أن تكون واضحة ومفهومة وقابلة للتطبيق. -ثالثا

  خالهلا أن تتأكد من تنفيذ اإلجراءات.من املراجعة: وهي الوسيلة اليت ميكن للمؤسسة  - رابعا

  راء التصحيحي: وهو تصحيح ما مت إغفاله أو ما مت عمله بطريقة غري صحيحة.اإلج - خامسا

  .ISO 9002"1"لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة مثلاخلطوات اإلجرائية: من خالل وضع معايري  -سادسا

  إضافة إىل ما سبق فإن جودة التعليم من ناحية إدارية تتطلب عدة أمور منها:    

  اء التعليمي واألداء اإلداري.الرتكيز على حتسني األد-

 االنفتاح على ا�تمع مع حتقيق أقصى مشاركة له يف حتقيق اجلودة املرغوب فيها. -

درَّسة وأنشطتها الرتبوية.-
ُ
  القضاء على احتماالت عدم رضا ا�تمع عن الربامج امل

 التعليمية.وس العاملني وأعضاء املؤسسة السعي حنو التقليل من الرقابة اإلدارية وتنمية روح الرقابة الذاتية يف نف -

 نشر ثقافة اجلودة بني كل العاملني يف املؤسسات التعليمية.-

 ختفيف األعباء اإلدارية واألكادميية لألساتذة من أجل تفرغهم للبحث العلمي.-

 لعلمي.زيادة الدعم املادي واملعنوي لألساتذة من أجل الرتكيز وزيادة الدافعية حنو اخلدمة والبحث ا-

                                                
 .40ص، 1997 العاملية للنشر واإلعالم، الرياض، السعودية، علإلبدا وارين سيمث، جريوم فاجنا: مدير اجلودة الشاملة، ترمجة حممد عبد احلميد مرسي، دار آفاق  1
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إنشاء مركز ضمان اجلودة على مستوى اجلامعة يتوىل: نشر ثقافة اجلودة باجلامعة، التعاون مع املراكز املشا�ة إقليميا -

وحمليا وعامليا، العمل على توافق الربامج التعليمية املختلفة مع املعايري العاملية واإلقليمية والقومية، إنشاء قاعدة بيانات 

 ت ضمان اجلودة على مستوى الكليات.وربطها جبميع وحدا

إنشاء وحدة ضمان اجلودة على مستوى الكليات وحتديد اهليكل التنظيمي هلا وجماالت عملها، وضع رؤية للكلية  -

حتديد أهداف الكلية، إنشاء قاعدة بيانات للكلية، نشر ثقافة اجلودة  ،يف املستقبل، حتديد رسالتها بدقة وطموح

ء هيئة التدريس، تقومي أداء الطلبة، تقومي األنشطة الطالبية وا�تمعية، تقومي اخلدمات العلمية بالكلية، تقومي أعضا

والبحثية، إنشاء نظام ملتابعة املتخرجني، وضع املعايري القياسية املرجعية، حترير مواصفات وتقارير الربنامج الدراسي 

  .1ذايتللتقومي ال راسي، كتابة تقرير الكلية السنويواملقرر الد

يسهل على القيادة اجلامعية تطبيق نظم اجلودة سواء على مستوى الكلية أو اجلامعة ككل عليها االهتمام  وحىت    

  :بالطلبة كمحور للعملية التعليمية وباألساتذة كمنفذين للعملية التعليمية وهذا الدور للقيادة يشمل

 حث العلمي وخدمة ا�تمع.وضع خطة إسرتاتيجية متكاملة تشمل مناهج التعليم، الب-

 تفعيل ودعم ونظم وآليات اجلودة على مستوى الكلية واجلامعة ككل. -

 فتح قنوات االتصال مع الطلبة أثناء التكوين وحىت بعد التخرج. -

  وضع آلية لتقبل شكاوى الطلبة والتعامل معها. -

 وضع نظام متكامل لإلرشاد األكادميي على مستوى الكليات. -

 الن عن أهداف ورسالة وسياسة الكلية ونشرها عرب وسائط االتصال املتاحة.اإلع -

 مواصلة حتديث وتطوير املناهج وفق ما يتناسب ومتطلبات واحتياجات السوق. -

 استقطاب أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءات العالية. -

 نت.االستفادة من الوسائل التعليمية واسعة االنتشار كاحلواسيب واالنرت -

 وضع سياسة للتعامل مع الطلبة املتعثرين وبرامج خاصة للتعامل مع الطلبة املتفوقني. -

 .2ة وأصحاب العمل واملعنيني باألمرؤسسات االقتصاديامل اليت حتتاجهاتطلبات املفضلة املمتابعة وحتديد  -

  ودة ويشمل:كما ميكن للقيادات اجلامعية توفري الدعم املادي واملعنوي لتطبيق نظم اجل    

توفري املكان املالئم والتجهيزات الالزمة إلنشاء وحدة ضمان اجلودة على مستوى الكليات ومركز ضمان اجلودة -

 على مستوى اجلامعة ككل.

 د البشرية املؤهلة لتنفيذ متطلبات اجلودة الشاملة.ر اختيار وإعداد املوا -

 ضمان اجلودة (أدوات، وسائل اتصال... ).توفري التسهيالت الكافية واملناسبة لتنفيذ أنشطة  -

                                                
  طوير التعليم والبحث العلمي يف العامل العريب، أمحد طعيمة رشدي: التخطيط االسرتاتيجي واجلودة الشاملة يف التعليم العايل، املؤمتر الثاين لتخطيط وت 1

 .85-84ص ص، 2008فيفري  27-24 ، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن الظهران، اململكة العربية السعودية، أيام1ا�لد
 .19ص ،2009 فيفري مصر، اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد: دليل الطالب إىل اجلودة، اإلصدار األول، 2
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 توفري خمصصات مالية مناسبة ألنشطة ضمان اجلودة. -

 اإلشادة جبهود املشاركني يف أنشطة تطوير املؤسسة اجلامعية. -

 لقائمني على إدارة نظم اجلودة لتطبيق ومتابعة سياسات التحسني املستمر.لإعطاء صالحيات  -

التحول حنو مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة حتمية ملحة أمام مؤسسات التعليم العايل وهذا ن إمما سبق ميكن القول     

  يتطلب جرأة من قبل القيادات العليا يف هذه املؤسسات حنو التغيري لألفضل بعيدا عن التعليم التقليدي.

واالعتماد األكادميي يف الواقع فقد كانت هناك جمموعة من التجارب الناجحة هليئات ضمان اجلودة أما على أرض 

  بعض الدول األجنبية واليت ميكن االستفادة منها يف واقع التعليم العايل يف اجلزائر.

  تجارب عالمية لهيئات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي: -ي

  التجربة البريطانية: –أوال

عليم العايل الربيطانية واليت جتاوز عددها ملتبعة يف بريطانيا على إخضاع مؤسسات التاترتكز إجراءات توكيد اجلودة     

  :مؤسسة إىل عمليات التقومي اخلارجي اليت ترتكز على 180

 "وكالة توكيد اجلودة يف التعليم العايلطرف" تقومي جودة املواضيع الدراسية حيث تقوم جلنة فنية مشكلة من -

"Quality Assurance Agencey for higher Educationية للجامعة للتحقيق يف بنود التقومي الذايت " بزيارة ميدان

 اليت قدمتها اجلامعة واليت تشمل عادة تفحص ستة بنود أساسية تضم:

 تصميم اخلطة الدراسية وتنظيم حمتوى املناهج. -

 طرق وأساليب التدريس والتعلم والتقييم. -

 أساليب دعم وإرشاد الطلبة. -

 مستويات أداء وتقدم الطلبة. -

 تعلم والتعليم املتوفر لتدريس املوضوع حمل التقييم.مصادر ال -

 .1إدارة اجلودة والتحسني وأساليب تطوير األداء النوعي للربنامج -

بعد ذلك يتم إعداد التقرير الذي يشمل تقييم املوضوع الدراسي يف البنود املشار إليها ووضع عالمة لكل بند     

نقطة مقسمة  24نقطة من أصل  21ذا حصلت على جمموع عالمات يفوق وتعترب اجلامعة معتمدة باملوضوع املقيم إ

 نقاط على كل بند من البنود الستة. 4بواقع 

"، وهذا النوع من التقومي اخلارجي يتم على مستوى اجلامعة Institutional Auditاملراجعة األكادميية للجامعة "    

دة مخسة أيام للتأكد من جودة التعليم يف اجلامعة، بعد اطالع ة اجلامعة عادة ملار ريق مراجعة خارجي بزيفحيث يقوم 

الفريق على التقومي الذايت الذي قدمته اجلامعة وتفحص البيئة التعليمية يف اجلامعة واستقصاء احلقائق حوهلا من خالل 

ة تقريره الذي حيدد فيه لقاءات الفريق مع الطلبة واألساتذة ومسؤويل اجلودة يف اجلامعة، مث يقوم فريق املراجعة بكتاب

  مدى ثقته يف مستوى التعليم يف اجلامعة ويكون أحد اخليارات الثالثة التالية:ثقة عالية، ثقة حمدودة، عدم الثقة.

                                                
  .125ص ،2006 ،تطبيقية، دار الشروق، عمان، األردنة ، علوان حمياوي: إدارة اجلودة يف اخلدمات، مفاهيم، عمليفقاسم ناي 1
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وقد طبقت إجراءات التقومي اخلارجي على املواضيع الدراسية اليت تطرحها اجلامعة الربيطانية املفتوحة وحققت     

) يف علوم األرض واهلندسة واملوسيقى 24من  24منها، حيث حصلت على عالمة ممتاز ( نتائج ممتازة يف العديد

  وتفوقت يف بعضها على أعرق اجلامعات الربيطانية مثل أكسفورد.

  تجربة الواليات المتحدة األمريكية: –ثانيا

  :مها شكلنيلى عيف التعليم العايل يف الواليات املتحدة األمريكية  Accreditationاالعتماد  قومي    

 وتقوم به جمالس إقليمية تابعة ملؤسسات التعليم العايل نفسها. )Institutional Accreditation(اعتماد مؤسسي -

للربامج الدراسية تقوم به جلان متخصصة مثل جملس اعتماد اهلندسة  )Program Accreditation(اعتماد ختصصي -

  والتكنولوجيا.

)CHEA(اعتماد التعليم العايللس مت إنشاء جم1994 ويف سنة    
  والذي يتوىل االعرتاف مبؤسسات االعتماد العاملة

سنوات بناء  10يف جمال التعليم العايل بناء على معايري حمددة يضعها مسبقا، ويتم إعادة اعتماد هذه املؤسسات كل 

  سنوات. 05على تقرير يقدم كل 

، وهذا "University Oregon" ونغأوريجلودة الشاملة يف جامعة وقد مت التوصل إىل النهج األفضل لتحقيق ا    

 ايريعمل مطابقا) و HPاملعروفة بالعالمة التجارية()Hewlet Packardشركة ( يف ذلك النهج الذي استخدمبه يش النهج

  .)Awards criteria Baldrigeجوائز النوعية (

ة يف التعليم العايل ترتكز على اجلانب اإلداري أكثر مما عليه وأبرزت النتائج أن معظم تطبيقات نظام اجلودة الشامل    

  يف جانب التدريس والبحث.

 وهذا وقد تشكلت شراكة عملية بني منظمات األعمال واجلامعات األمريكية نذكر منها:    

  )Carnegie Mellon University (كارنيغي ميلون ) وجامعةXeroxشركة ( :الشراكة بني -

ومعهد )،Massachusetts Institute of Technology() مع معهد ماساشوست للتكنولوجياIBMشركة (وبني : -

  . )Rochester Institute of Technologyروشيسرت للتكنولوجيا(

  )Purdue University بريدو() مع جامعة MOTOROLLAشركة (بني:  -

  وجامعة مشال كارولينا )Georgia Technical Institute (معهد جورجيا)مع Millikenشركة (بني كلٌّ من:  -

) North Carolina State University(.  

و�ذا أصبحت اجلامعات األمريكية مبثابة حاضنات لصناعة املعرفة والتكنولوجيا الدقيقة واستقطاب أهم رؤوس     

  .1األموال الفكرية والبشرية واالقتصادية

  

  

                                                
CHEA: The Council for Higher Education Accreditation. 

  اجلودة، املؤمتر الثاين لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي يف العامل العريب، من خالل مدخل  ةبوحنية قوي: التعليم العايل يف ظل البيئة الدولية املعاصرة، مقارب 1

  .179-178ص ص، 2008 فيفري 27-24 العربية السعودية، أيام اململكةجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، الظهران، ، 1ا�لد



 تطبيق نظام (ل.م.د) في ظلي في الجزائر الفصل الرابع: واقع التغيير التنظيمي في مؤسسات التعليم العال            

 

218 
 

  مؤسسات التعليم العالي:المطلب الخامس: إجراءات التغيير الناجح في 

  خطوات منها: ةوتتضمن عد    

  معرفة واجبات التغيري األكادميي واإلداري يف املؤسسات. -

 درجة مقاومة التغيري يف مؤسسات التعليم العايل وخارجها وحتديد أنواعها ومصادرها. -

 قياس مدى رغبة العاملني يف التغيري. -

 .حتديد الوقت إل�اء عملية التغيري -

  حتديد اخلرباء والقادة املسؤولني عن التغيري. -

 .1مسح آثار عملية التغيري والعوامل الفنية اليت تتضمن جناحه -

  :ويتطلب تطبيق خطة التغيير ما يلي    

  استخدام ميزانية مالية مالئمة.-

 استخدام أسلوب املشاركة. -

 وضع أهداف ومؤشرات رئيسية ملستوى األداء. -

 نظام إدارة املوارد البشرية اخلاصة باجلامعة للتخطيط من أجل التغيري إلحداث التغيري.العمل ضمن  -

 استخدام نظام املكافآت للتحفيز على التغيري ودعمه. -

 العمل يف إطار الثقافة املؤسساتية أو تغريها من خالل تطوير اهليئة التدريبية وكادر املوظفني. -

 منهم. ةواالستفادإعداد أبطال للتغيري  -

 البناء على أنظمة جاهزة لتقبل التغيري االسرتاتيجي. -

  مراجعة وحتسني وتطوير ما مت تنفيذه من تغيري من خالل اخلطوات التالية: -

  قياس رأي قيادات اجلامعة واألجهزة اإلدارية من خالل استبيان سنوي. -

   اقرتاحات وشكاوى األسرة اجلامعية املتعلقة بالتغيريات. -

اجعة مقياس األداء لفاعلية التغيري وتنفيذه مثل: عدد حاالت التغيري، حجم املشاركة، عدد الشكاوى مر  -

  واملقرتحات، عدد العمليات اليت مت إجنازها بشكل كلي.

  المطلب السادس: مقاومة التغيير وعالجه في مؤسسات التعليم العالي:

عبريا لردود األفعال الظاهرة والباطنة للتغيري يف مؤسسا�م سواء  متثل مقاومة التغيري يف مؤسسات التعليم العايل ت    

كان التغيري كليا أو جزئيا، ويعترب ذلك من املشاكل أو املعوقات الرئيسية اليت تواجه عملية التغيري حىت وإن أدى ذلك 

  :2ومصادر مقاومة التغيري كثرية ومتعددة منها ،للتحسني والتطور

                                                
 .260-259ابق، ص صس شرف إبراهيم اهلادي: مرجع 1
  .259-258ص ص: املرجع نفسه 2
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وذلك باالنتقال إىل مستويات أعلى يف ظل غياب القدرات  بالشخصيات الجامعية: مرتبط هادر مصمقاومة  -1

  واإلمكانات الذاتية، وتتجسد هذه املقاومة من خالل:

  القلق واالضطراب يف العالقات والعادات واملمارسات. -

  يل االستقرار.تفض -

  اخلوف من ا�هول. -

  فهم انتقائي ملا سيحدث. -

لتكيف، احرتام ويشمل: الوقت واملوارد ل إحداث التغيير في ظل الجامعات التقليدية: مصادر مرتبطة بطريقة-2

 مصداقية عامل التغيري. ،األفراد واملهارات

الفوائد واحلقوق، رفض ، امــك النظـمتاساالنسجام مع املبادئ (القناعات)،  مصادر مرتبطة بالنظام االجتماعي: -3

 ياء معينة.غري املألوف، الطبيعة املقدسة ألش

  بعض اخليارات التالية:ويتطلب  في مؤسسات التعليم العالي: عالج مقاومة التغير-4

  استضافة أساتذة وخرباء من خارج مؤسسات التعليم العايل ومن جامعات أجنبية.-

 االهتمام بالتعليم قبل اجلامعي. -

 للتغيري ومقاومته.دراسة األسباب واالحتياجات والتحديات واالستفادة من جتارب ناجحة  -

 من املبدعني. مرموقة وهذا سوف خيلق جيال اتجامعيف بعثات إىل  إرسال الطلبة املتفوقني حصريا -

  :2004منذ االستقالل إلى سنة مراحل تطور التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر  المبحث الرابع:

أسيسها إىل الفرتة االستعمارية، فقد أحدثها املستعمر إن اجلامعة اجلزائرية ليست حديثة العهد وإمنا يرجع ت    

الفرنسي لتكون نسخة طبق األصل للجامعات الفرنسية وخدمة ألبناء املستوطنني األوربيني يف اجلزائر، ومل ينظم إليها 

ثل يا أم غريه ميإال القلة جدا من اجلزائريني، ألن املستعمر الفرنسي كان يرى أن نشر التعليم يف اجلزائر سواء كان جامع

  .1يف اجلزائر أكرب خطر على وجوده

د شراكة علمية مع احلكومة الفرنسية، مما أنتج جملس البحث قوبعد االستقالل قامت السلطات اجلزائرية بتوقيع ع    

مع  ،مؤسسات البحث اليت كانت قائمة آنذاكعلى حتت وصاية السلطات الفرنسية اليت أبقت  1963العلمي لسنة 

رة إىل أن رئيس ا�لس العلمي كان جزائريا، وا�لس اإلداري كان يضم أعضاء جزائريني، بينما كانت مسؤولية اإلشا

  اختاذ القرارات ال سيما املالية منها تعود للجانب الفرنسي.

  

  

                                                
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،  رابح تركي: تطوير التعليم اجلامعي يف اجلزائر وفق سياسة التوازن اجلهوي يف التنمية الشاملة، ا�لة العربية لبحوث التعليم العايل، 1

 .65ص، 1984 دمشق، ديسمرب، 2داملركز العريب لبحوث التعليم العايل، العد
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  :المطلب األول: مراحل تطور التعليم العالي في الجزائر

طابع االقتصادي كانت اجلامعة اجلزائرية بعد االستقالل حمدودة كغريها من املؤسسات ذات ال  مرحلة الستينات: –1

اإلمكانات، ضعيفة على مستوى هيئة التدريس واملرافق، واملتخصصني يف اجلانب اإلداري إىل جانب مشكلة إعادة 

بل كانت إدارة االعتبار إىل اللغة العربية اليت مهشها االستعمار، كما أنه مل تكن هناك وزارة خاصة بالتكوين العايل، 

  اجلامعة مديرية تابعة لوزارة الرتبية الوطنية.

رغم هذه املشاكل استطاعت اجلامعة اجلزائرية االستمرار بفعل التحاق بعض اإلطارات اجلزائريني املقيمني يف     

جلنة وطنية  اخلارج واالستعانة باملدرسني من بعض البلدان الشقيقة، ولقد بدأت اإلصالحات يف هذه املرحلة بإنشاء

، مث تالها إنشاء جلنة التعريب 1962ديسمرب  15أول اجتماع هلا بتاريخ كان ،رمسية خاصة بإصالح التعليم العايل

  املرحلة أيضا: ذههمن أهم اإلصالحات اليت عرفتها واجلزأرة ودميقراطية التعليم والتكوين و 

سي يف جمال التكوين العايل، إذ كان التعليم العايل يقتصر القضاء على سياسة املركزية اليت انتهجها االستعمار الفرن -

وهذا من خالل إنشاء جامعات ومعاهد التعليم  لعاصمة واملعهد الفالحي باحلراش،على جامعة واحدة يف اجلزائر ا

رومة موزعة عرب الرتاب الوطين وهذا لتجنب متركز الطلبة يف اجلزائر العاصمة فقط وتوسيع التعليم إىل املناطق احمل

  :واملتخلفة حضريا وثقافيا، وجتسد ذلك من خالل

  .1966 إنشاء جامعة وهران -

  .1967إنشاء جامعة قسنطينة -

، 03مراحل هي: الليسانس، الدراسة املعمقة، شهادة الدكتوراه درجة ةتقسيم مراحل الدراسة اجلامعية إىل ثالث -

  .1ث عن النظام التعليمي الفرنسيو ور شهادة الدكتوراه دولة، وهذا مع بقاء نظام الكليات امل

  وجتدر اإلشارة أّن من أهداف هذه املرحلة: 

  تشجيع البحث العلمي.  -

  تكيف التعليم العايل ومتطلبات التنمية االقتصادية. -

تشجيع تزايد أعداد الطلبة لاللتحاق بالتعليم العايل من أجل تكوين إطارات جزائرية والقضاء على العجز املوروث  -

  من فرتة االستعمار.

  احملافظة على اهلوية الوطنية العربية واإلسالمية. -

كانت هذه املرحلة من أهم مراحل اإلصالح والتغيري يف التعليم العايل يف اجلزائر وجتسد ذلك   مرحلة السبعينات: –2

  من خالل.

، و�ذا مت التأسيس 1970جويلية21ة يف إنشاء وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بقرار من وزارة الرتبية الوطني -

يد الطلبة و ز العدالة والتكافؤ لصاحل اجلميع وتللعالقة بني اجلامعة والبحث عن طريق تكييف العلم من أجل حتقيق 

                                                
 .63ص، 1992 فلجة: الرتبية والتكوين باجلزائر، ديوان املطبوعات اجلزائرية، اجلزائر،غياث بو  1
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وربط املناهج الدراسية  بالثقافة اليت جتعلهم قادرين على فهم قضايا جمتمعهم كما تعمل على النهوض بالبحث العلمي

  .1با�تمع

إلغاء نظام الكليات لصاحل نظام املعاهد ذات االستقاللية املالية واإلدارية والتخصص العلمي �دف إدماج  -

وتوفري الطرق البيداغوجية املناسبة، والسهر على حتقيق إصالح دميقراطي  تذة يف عملية تسيري هذه املعاهد،األسا

  م العايل وترقية وضعية األستاذ.للتعليم وتنمية البحث وإعادة النظر يف ميزانية التعلي

  :هي إجراء تعديالت على املراحل الدراسية اجلامعية وتقسيمها إىل ثالث مراحل -

   مرحلة ليسانس: وأصبح يطلق عليها مرحلة التدرج وتدوم أربع سنوات مقسمة إىل سداسيات. –أ

زئني، اجلزء األول على ج األقل وحتتويرج وتدوم سنتني على مرحلة ماجستري: ويطلق عليها مرحلة ما بعد التد – ب

   ميثل إجناز أطروحة املاجستري.النظرية، واجلزء الثاين  يتكون من جمموعة من املقاييس

  .2مرحلة الدكتوراه: وهي مرحلة ما بعد التدرج الثاين وتدوم حوايل مخس سنوات من البحث العلمي – ج

مت تدعيم إذ ستة جامعات،  1976حيث وصل عددها سنة مضاعفة عدد اجلامعات مع إعادة توزيعها جغرافيا، -

 القطاع جبامعات خاصة بالعلوم والتكنولوجيا يف كل من اجلزائر، عنابة ووهران.

إدخال تعديالت على برامج التكوين يف اجلامعة اجلزائرية، حيث مت إحداث األشغال التطبيقية يف الربامج التعليمية، -

  .3أي حماولة ربط اجلامعة باحمليط اخلارجي ؛إىل جانب الرتبصات امليدانية

وِجدت لتتماشى مع التوجه األيديولوجي االشرتاكي للجزائر، يرى أ�ا ذه الفرتة هلاإلصالحات يف املالحظ  إن    

) الذين ربط بني 1977- 1974) واملخطط الرباعي الثاين (1973- 1970وهذا من خالل املخطط الرباعي األول (

ومع ذلك فإن هذه املرحلة عرقلت وظيفة  .معة وتكييف التعليم العايل مع احتياجات التنميةعملية إصالح اجلا

كما اتصفت السياسة اجلامعية بإمهاهلا ملشروع اإلصالح اإلداري املعمق اعتبارهم باحثني بالدرجة األوىل،األساتذة ب

  باجلامعة يقوم على املواد اليت تؤكد التسيري  اخاصّ  اأساسيّ  االذي محل قانون 1975والتسيري اجلامعي، رغم ظهور ميثاق 

لكنه نسي بعد وفاة الرئيس  ؛املصادقة عليه ت، ومت1979مشروع سنة جاء  ، ويف نفس الصدداالشرتاكي للمؤسسات

  .4"هواري بومدين"

  وعموما فإن اإلصالحات يف هذه الفرتة كانت �دف إىل:    

  يع شرائح ا�تمع.دميقراطية التعليم وإتاحة الفرصة أمام مج -

 استكمال تعريب التعليم العايل خاصة يف جمال العلوم اإلنسانية. -

  .الستقبال أكرب عدد ممكن من الطلبةال التوسع يف بناء أكرب عدد من مؤسسات التعليم العايل إلعطاء ا� -

                                                
  .50، ص1972) ترمجة حنفي بن عيسى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1972-1962أمحد طالب اإلبراهيمي: من تصفية االستعمار إىل الثورة الثقافية ( 1
  .77مرجع سابق، ص :غياث بوفلجة 2
  .06ص، 1998يف اجلامعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ةحلسن بو عبد اهللا، مقداد حممد: تقومي العملية التكويني 3

4
Labidi, Djamel: Science et Pouvoir en Algérie de L'indépendance au Premier Plan de la Recherche 

Scientifique1962-1974, Tome1, OPU, Alger, 1992, P132.                                                            
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يل وإعطائها الفرصة لتسيري املعاهد إحالل النخبة اجلزائرية حمل األجنبية يف عملية التكوين على مستوى التعليم العا-

 اجلديدة.

 بداية االهتمام بالعلوم التكنولوجية ودورها يف عملية التنمية. -

  جتسدت من خالل: ملرحلة استمرت عملية اإلصالح واليتيف هذه ا مرحلة الثمانينات:-3

، والذي 1983سبتمرب  24: املؤرخ يف 544-83ميالد أول قانون أساسي منوذجي للجامعة من خالل املرسوم رقم: -

جيسد منط تنظيم وتسيري إداري واحد للجامعة اجلزائرية، كما يقوم على الفصل بني اهلياكل املركزية والالمركزية 

 .1للجامعة

) يف خمتلف أرجاء الوطن وكذا إنشاء اجامعي امركز  17إنشاء شبكة للمراكز اجلامعية (أنشأ خالل هذه الفرتة حوايل -

 .2ين املتواصلجامعة التكو 

أي بني التكوين  ؛التفكري يف إقامة عالقات بني مؤسسات التعليم العايل وخمتلف القطاعات األخرى يف ا�تمع-

   وسوق العمل وهذا من خالل:

  حتقيق التوازن من حيث توجيه الطلبة إىل التخصصات اليت حيتاج إليها سوق العمل. -

  تكييف تكوين اإلطارات مع احتياجات ا�تمع وسوق العمل.ختضع الدراسة لنظام املقاييس حىت يتم  -

  إدماج اإلطار بعد تكوينه مباشرة داخل ا�تمع اجلزائري.-

ألف  55تزايد عدد الطلبة، إذ وصل يف بداية الثمانينات إىل حوايل أدت إىل هذه املرحلة  يفهذه اإلصالحات إن     

   اجلامعات اجلزائرية، وعجز الدولة على احتوائه.مقعد بيداغوجي مما تسبب يف ظاهرة االكتظاظ يف

  وعموما فإن هذه املرحلة هدفت إىل حتقيق:

وضع اخلريطة اجلامعية اليت تنظم القطاع بغية التحكم يف التوافد الطاليب وترشيد توزيعه يف إطار توحيد املنظومة -

  اجلامعية.

ماشى وحاجات ا�تمع وحتقيق التنمية االقتصادية إقامة نظام جامعي جديد قادر على تكوين اإلطارات مبا يت-

 واالجتماعية والثقافية.

  لقد زادت حدة املشاكل بالنسبة للجامعة اجلزائرية يف هذه املرحلة بسبب: مرحلة التسعينات:-4

ر التدفق العايل للطلبة مما جنم عنه ضعف وقصور يف قطاع اخلدمات اجلامعية من سكن، نقل وإطعام، بسبب التأخ -

 الكبري يف إجناز اهلياكل الالزمة.

  عدم االستجابة لإلصالحات السابقة. -

 

                                                
 .2420ص، 27/09/1983، 40 اجلريدة الرمسية، العدد، املتضمن القانون األساسي النموذجي للجامعة، 1983 سبتمرب 24 املؤرخ يف 544- 83 :املرسوم رقم1
  .67سابق، ص غياث بوفلجة: مرجع 2
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بوية والنهوض مة الرت و من خالل برناجمها يف شقها املتعلق بتطوير املنظ 1997هذا ما جعل احلكومة اجلزائرية سنة     

  :ج مبجموعة من التوصيات هير ختبالبحث العلمي 

  ستيعاب العدد املتزايد للطلبة.تعزيز اهلياكل القاعدية الرتبوية ال-

 تنفيذ سياسة نشيطة لتعزيز عدد األساتذة.-

 رفع املخصصات املمنوحة لكل طالب.-

 تعزيز االستثمار يف جمال التجهيزات الرتبوية والعلمية.-

 تطبيق سياسة جديدة يف جمال اخلدمات اجلامعية.-

 تكريس تنظيم داخلي جديد للجامعة.-

  .1سي للمدارس الوطنية العليا الكربىتكريس القانون األسا-

ومن بني أهم اإلصالحات اليت عرفتها اجلامعة اجلزائرية يف مسري�ا وبالذات يف هذه املرحلة هو تعديل املرسوم     

والذي نص  1998أوت  17املؤرخ يف:  253- 98ليحل حمله املرسوم رقم:  1983سبتمرب  24املؤرخ يف  544-83رقم: 

  .2منوذج جديد للتنظيم اإلداري للجامعةأوهو ، مكانهنظام الكليات عاهد وإحالل امل على إلغاء نظام

 امنطفاجلامعة وفق هذا القانون تتكون من كليات حيدد اختصاصها وعددها يف اجلامعة، كما حدد هذا القانون 

عالقة متينة تربط  الختالالت السابقة وإجيادجانب وضع حد ل ع املشرتك، إىلللتكوين يعتمد على اجلذ  اجديد

  اجلانب العلمي األكادميي واجلانب التطبيقي االقتصادي.

متضمن  1999أفريل04املؤرخ يف:  05- 99رقم: صدر قانون آخر  1998وجتدر اإلشارة إىل أنه إضافة إىل تعديل     

   افية ومهنية.القانون التوجيهي للتعليم العايل، والذي جعل من اجلامعة مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وثق

  :2004 إلى 2000سنة  مناإلصالحات  -5

وهذا يف ظل سياسة الكم املنتهجة من طرف الوزارة  ،لقد استمرت مشاكل التعليم العايل وتفاقمت أكثر    

واالستجابة حلاجات طلب التكوين أضف إىل ذلك ظهور االختالالت اليت مست أمناط التسيري والنصوص التنظيمية 

ة اجلامعية بالتهميش من قبل واضعي سياسة التعليم العايل، إىل جانب الركود يف مستوى التكوين يف وإحساس األسر 

  مما انعكس على نوعية خمرجات اجلامعة. 1998اجلذع املشرتك الذي مت استحداثه يف قانون 

  خالل:ورغم هذا فقد استمرت الدولة والوزارة الوصية يف العملية اإلصالحية واليت نلمسها من     

 .3الذي أحدث ما يسمى "باهليئات اجلهوية للجامعات" 2001جويلية23املؤرخ يف:  208- 01صدور املرسوم رقم:  -

  حيث تقوم كل هيئة يف إطار دائر�ا اجلغرافية باخلروج مبجموعة من التوصيات املتعلقة بـ:

  آفاق تطوير خريطة التكوين العايل وحول كل مشروع متعلق بتعديلها. -

                                                
  .12-9، ص1997ية: تطوير املنظومة الرتبوية والنهوض بالبحث العلمي يف برنامج احلكومة، اجلزائر، ا�لس األعلى للرتب 1
  .4، ص1998، 60اجلريدة الرمسية، العدد  ، املتضمن القانون األساسي النموذجي للجامعة،1998أوت  17املؤرخ يف  253-98املرسوم التنفيذي رقم:  2
، املتضمن حتديد صالحيات اهليئات اجلهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسريها، اجلريدة 2001جويلية  23ملؤرخ يف: ا 208-01املرسوم التنفيذي رقم:  3

   .59، ص2001، 41الرمسية، العدد 
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  فاق تطوير البحث العلمي يف مؤسسات التعليم العايل.آ -

  طرق ووسائل وضع شبكات لتطوير اإلعالم التقين والعلمي. -

  طرق ووسائل تثمني نتائج البحث العلمي ال سيما يف إطار الشراكة. -

  تدابري حتسني نظام التقييم والتقدم يف الدراسات اجلامعية. -

  طابع البيداغوجي والعلمي واإلداري.مشاريع النصوص التنظيمية ذات ال -

الذي  2003سنة  279-03ودائما يف إطار مواصلة اإلصالحات قامت احلكومة بإصدار املرسوم التنفيذي رقم:     

، وقد فصل هذا املرسوم يف املهام املنوطة باجلامعة 1املهام اخلاصة باجلامعة والقواعد اخلاصة بتنظيمها وسريها حيدد

  النحو اآليت:اجلزائرية على 

  مهام اجلامعة يف جمال التكوين العايل: –أ     

 تكوين اإلطارات الضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد. -

 تلقني الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث ويف سبيل البحث. -

 املسامهة يف إنتاج ونشر معمم للعلم واملعارف وحتصيلها وتطويرها. -

 املشاركة يف التكوين املتواصل. -

  املهام املتعلقة بالبحث العلمي: – ب    

 املسامهة يف اجلهد الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. -

 ترقية الثقافة الوطنية ونشرها. -

 املشاركة يف دعم القرارات العلمية الوطنية. -

 تثمني نتائج البحث العلمي. -

 2001املرحلة هو ذلك املشروع الذي أقره ا�لس الوزاري يف أفريل ذهعرفتها هولعل أهم اإلصالحات اليت       

إىل املشاكل اليت كان يعاين منها قطاع الرتبية والتعليم يف اجلزائر  نظرا واملتعلق بإصالح املنظومة الرتبوية باجلزائر، وهذا

لية يف ظل الظروف العاملية الراهنة اليت حتكمها على التكيف مع األوضاع االجتماعية واالقتصادية احمل اإذ مل يعد قادر 

  .2سياسة اخلوصصة واقتصاد السوق

لذا قررت احلكومة وبتدعيم من رئيس اجلمهورية إنشاء جلنة وطنية مكونة من خرباء يف امليدان مهمتها إصالح      

لفرعية هي: جلنة إصالح النصوص عنها جمموعة من اللجان ا تاملنظومة الرتبوية (معروفة باسم جلنة بن زاغو) وانبثق

القانونية، جلنة إصالح املناهج الرتبوية، جلنة املتابعة والتكوين والتقومي، جلنة إصالح التعليم العايل، هذه األخرية أي 

(اللجنة اخلاصة بالتعليم العايل) أبرزت يف تقريرها خمتلف الصعوبات اليت تعاين منها اجلامعة، كما صاغت احللول 

                                                
، 2003، 51وسريها، اجلريدة الرمسية، العدد املتضمن املهام اخلاصة باجلامعة والقواعد اخلاصة بتنظيمها  ،2003أوت  23املؤرخ يف:  279-03 املرسوم التنفيذي رقم: 1

  .6-5ص
 .4، ص2000، 27، املتضمن إحداث جلنة وطنية إلصالح املنظومة الرتبوية، اجلريدة الرمسية، العدد 2000ماي  09املؤرخ يف:  101-2000رسوم رئاسي رقم: امل 2
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إتباعها لتمكني اجلامعة من القيام بدورها، خاصة يف جمال ربطها بسوق العمل بغية ضمان أوسع قدر ممكن الواجب 

  التوظيف حلملة الشهادات اجلامعية.من 

، حددت 2002أفريل30املصادقة عليها من طرف جملس الوزراء يف  توعلى ضوء توصيات هذه اللجنة واليت مت     

) لتطوير القطاع، حيث تتضمن 2013-2004العلمي إسرتاتيجية قوامها عشرة سنوات ( وزارة التعليم العايل والبحث

تتمثل املرحلة األوىل منه يف وضع هيكلة جديدة للتعليم  ،هذه اإلسرتاتيجية إعداد وتطبيق إصالح شامل للتعليم العايل

هيكلة تستجيب  )، أيل.م.د امما يطلق عليه نظ دكتوراه (أو، ماسرت، العايل ذات ثالث أطوار تكوينية: ليسانس

وتكون مصحوبة بتحسني وتأهيل خمتلف الربامج التعليمية باعتماد تنظيم جديد للتسيري  للمعايري الدولية،

  .1البيداغوجي

ضمان السري احلسن لكيفية تنظيم الدراسة وقف نظام التعليم العلي اجلديد(ل.م.د) مت تعديل القانون وقصد     

، ليحل حمله القانون التوجيهي للتعليم العايل )21إىل 6(إلغاء املادة من1999أفريل  4يف  ؤرخعايل املالتوجيهي للتعليم ال

2008فيفري 23املؤرخ يف  06-08اجلديد رقم 
اجلديدة من هذا القانون أن التعليم يف  21اىل 6حيث نصت املواد من .2

شهادة ليسانس، الطور الثاين بشهادة املاسرت، الطور أطوار، يتوج الطور األول ب ةهذا النظام اجلديد يتم على ثالث

  . ، كما حددت هذه املواد أهداف التكوين يف كل طورالثالث بشهادة الدكتوراه

  المطلب الثاني :مراحل تطور البحث العلمي في الجزائر:

 اتطور  هو اآلخر ي شهدإىل جانب اإلصالحات اليت عرفها التعليم العايل كان لزاما االهتمام بالبحث العلمي الذ    

  منذ االستقالل إىل اآلن خاصة يف جانب إحداث مؤسسات خاصة تعىن بالبحوث اجلامعية والباحثني. املحوظ

  :3عموما وبعد اطالعنا على بعض الدراسات يف هذا اجلانب ميكن تقسيم مراحل تطور البحث العلمي يف اجلزائر إىل

 ، مث1963 سنة" CRSل مباشرة مت إنشاء جملس البحث العلمي "):بعد االستقال1972–1962(المرحلة األولى-1

يف شكل شراكة جزائرية فرنسية لإلشراف على املؤسسات البحثية  1968 سنة" OCSتنصيب هيئة التعاون العلمي "

  اليت تركها االستعمار.

سبب تأميم اجلامعة ب 1973): يف هذه املرحلة ُحلت هيئة التعاون العلمي سنة 1982–1973(المرحلة الثانية-2

) بقرار ONRSوالبحث العلمي وانطالق مشروع اجلزأرة، ويف نفس السنة أنشأ الديوان الوطين للبحث العلمي (

  ا�لس الوطين للبحث العلمي الذي مت إنشاؤه يف نفس السنة ومن بني أهداف الديوان الوطين للبحث العلمي:

                                                
  .7، ص2007زائر، جوان ، اجل2007وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: إصالح التعليم العايل  1
  .42-38 ص، 2008 فيفري 27، 10العدد، اجلريدة الرمسية، املتضمن القانون التوجيهي للتعليم العايل 2008فيفري 23 املؤرخ يف 06-08 القانون رقم 2
  ملزيد من االطالع أنظر: 3

ات مللتقى الدويل األول حول نظرة جديدة للتعليم العايل والبحث العلمي بني الضغوطمطبوعة ا ال تبقى جامعاتنا قبوراً حية ، عبد الكرمي قريشي، رمضان زعطوط :لكي -

 .48، 47،ص ص2005نوفمرب 27/28دائرة علم النفس وعلوم الرتبية واألرطفونية، املركز اجلامعي أم البواقي، اجلزائر ، ،الداخلية واالختيارات الذاتية

مطبوعة امللتقى الدويل األول حول نظرة جديدة للتعليم العايل والبحث العلمي  وصية ا�تمع وعاملية املعرفة،ية بني رهانات خصأمينة مساك، مجيلة مامري: اجلامعة اجلزائر  -

 .262،263صص  ،2005نوفمرب 27/28دائرة علم النفس وعلوم الرتبية واألرطفونية، املركز اجلامعي أم البواقي، اجلزائر ،ت الداخلية واإلختيارات الذاتية، بني الضغوطا
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 بعث البحث العلمي يف اجلزائر. -

 والتنسيق بينها. امركز  12ى مراكز البحث واليت بلغ عددها فيما بعد اإلشراف عل -

 تكوين اإلطارات القادرة على البحث يف اجلامعات واملعاهد ومراكز البحث. -

 ة يف جمال البحث العلمي.يمجع املعلومات العلمية والتقنية ونشرها يف األنشطة العلمية الدول -

  .1976 سنة النووية اركز العلوم والتكنولوجيم كما عرفت هذه املرحلة أيضا إنشاء

):ُعرفت فرتة الثمانينات بتذبذب يف اهلياكل اإلدارية، حيث مت إنشاء ا�لس األعلى 1990–1982(المرحلة الثالثة-3

، مث إنشاء 1986، ومت حلها سنة 1982، مث إنشاء حمافظة الطاقات املتجددة يف 1982للبحث العلمي والتقين سنة 

وهي اليت أشرفت على إنشاء هياكل جديدة للبحث مثل  1990إىل غاية  1986) يف HCRة العليا للبحث (احملافظ

)، ومركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين CDTN)، ومركز تنمية التقنيات النووية (CDMمركز تنمية املوارد (

)CERIST.(  

  ):1997–1990( المرحلة الرابعة -4

حتما على اجلامعة أن تقوم بدورها يف التحديات اجلديدة كالعوملة والنظام الدويل اجلديد يف هذه املرحلة بدأ     

)وحولت إىل وزارة التعليم العايل على HCRواقتصاد السوق،  حيث ُحلت يف هذه املرحلة احملافظة العليا للبحث (

  ن مها:ا، حيث ظهر للوجود جهاز 1992سنة  "كتابة للدولة"شكل 

  حث العلمي والتقين.جملس وطين للب -

 جلان بني القطاعات، لرتقية وتوجيه وتقييم البحث العلمي. -

مت حل كتابة الدولة للبحث بعد عام من ظهورها، ومت التكفل بالبحث العلمي من طرف وزارة  1993ويف سنة     

ألهداف حسب متطلبات التعليم العايل والبحث العلمي، واليت غريت فلسفة البحث كليا من خالل التحديد املسبق ل

 ابرناجما وطنيً  17وقد مت حتديد  ،مث نشرها على وحدات البحث ادي واالجتماعي للمجتمع اجلزائريالواقع االقتص

  للبحث يف ثالثني جماال.

: نظرا ألمهية البحث العلمي والتطور التكنولوجي يف أية عملية بناء اقتصاد )2002–1998( المرحلة الخامسة-5

جتسد واقعيا من خالل صدور مرسومني تنفيذيني  2002 – 1998وضع برنامج وطين للفرتة اخلماسية صلب وتنافسي 

  مها:

، املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمني نتائج البحث والتنمية 03/05/1998املؤرخ يف:  137-98املرسوم التنفيذي  -

  التكنولوجية وتنظيمها وسريها.

واحملدد لتنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي  31/10/1999املؤرخ يف:  243-99املرسوم التنفيذي رقم:  -

 والتطور التكنولوجي وسريها.

وقد كان اهلدف من هذا الربنامج اخلماسي حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك عن طريق     

  :للبحث والتطوير مصنفة على النحو اآليت ابرناجم 25وضع 
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برامج وطنية للبحث ما بني القطاعات وختص: الزراعة، التغذية، املوارد املالية، التنقيب واستغالل وتثمني املواد -

األولية، تقومي الصناعات، البناء والتعمري والتهيئة العمرانية، الصحة، النقل، التكوين، الرتبية، اللغة، الثقافة واالتصال 

  ا�تمع والسكان.االقتصاد، التاريخ، العدالة، و 

برامج وطنية للبحث املتخصص وتتعلق بامليادين التالية: الطاقة، التقنيات النووية، الطاقات املتجددة، تكنولوجيا -

 .1اإلعالم، التكنولوجيا الصناعية، التكنولوجيا الفضائية، املواصالت الالسلكية، احملروقات، التكنولوجيا احليوية

  يهدف إىل: اخلماسي كفاءات العلمية الوطنية فقد كان الربنامجأما فيما خيص جتنيد ال    

رفع عدد الباحثني الدائمني يف هياكل البحث عن طريق وضع آليات جديدة حمفزة جللب أكرب عدد ممكن من -

  الكفاءات.

الجتماعية التحوالت ا االستعمال الفعلي للموارد البشرية املؤهلة املوجودة لصاحل نشاطات البحث حسب ما تقتضيه-

 واالقتصادية.

  االستعانة بالكفاءات العلمية اجلزائرية املوجودة باخلارج.-

 ترقية البحث املشرتك عن طريق إنشاء شبكات حبث مكونة من فرق تابعة للمراكز واملخابر العلمية.-

 بني خمتلف مؤسسات التعليم العايل وهيئات البحث األخرى. متسهيل حركة الباحثني يف تنقله-

 عداد دليل وطين للمتعاملني يف ميدان البحث العلمي والتطور التكنولوجي.إ-

وقصد إجناح جممل التدابري اليت جاء �ا هذا الربنامج مت إنشاء وزارة منتدبة للبحث العلمي يف منتصف عام     

  ، واليت أسندت هلا املهام اآلتية:2000

كنولوجي وتنفيذها بالتنسيق مع القطاعات واهليئات املعنية إعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير الت-

  عمومية كانت أم خاصة.

دراسة واقرتاح وتنفيذ الرتتيبات اليت من شأ�ا تسيري االستعمال األمثل للوسائل الوطنية للبحث العلمي والتطوير -

 التكنولوجي.

 وطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيالتنسيق بني القطاعات فيما خيص نشاطات البحث وإجناز الربامج ال-

 على مستوى مجيع مؤسسات وهيئات البحث.

 ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إعداد-

 القيام مبراقبة ومتابعة التمويل املايل هلياكل ووحدات البحث العلمي.-

ىل ا�لس الوطين للبحث العلمي إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة وآفاق نشاطات البحث العلمي وتقدميه إ-

 ).1992والتقين، والذي أعيد تنشيطه (أنشأ سنة 

                                                
املادة  ،اجلريدة الرمسية ،2002-1998لتكنولوجي املتضمن القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي حول البحث العلمي والتطوير ا 1998أوت 22املؤرخ يف  11-98 القانون رقم: 1

 .7- 6ص ،1998 ،62العدد ،10
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تقدمي تقرير سنوي للربملان حول نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يتضمن على اخلصوص مستوى -

 إجناز األهداف املسطرة، احلصيلة املالية، اآلفاق وامليزانية الوطنية للبحث العلمي.

 ابر وفرق حبث خمتلطة مع القطاعات االقتصادية األخرى قصد تشجيع عملية تثمني نتائج البحث العلمي.إنشاء خم-

  مساعدة الوكالة الوطنية للدخول يف املرحلة العملياتية واالنطالق الفعلي يف أداء مهامها. -

يزها باملعدات العلمية تشجيع إنشاء وحدات وخمابر البحث يف املؤسسات املنتجة عمومية كانت أو خاصة وجته-

 والتقنية.

 وضع آليات مالية لتشجيع العاملني يف قطاع البحث والتطوير واإلسراع يف إصدار القانون اخلاص بالباحث .-

 متويل املشاريع املتبقية اليت حتتوي عليها الربامج الوطنية للبحث.-

 ية اليت تستمر يف البحث.اختاذ إجراءات حتفيزية ذات طابع جبائي لصاحل املؤسسات االقتصاد-

  :النظام الكالسيكي تطبيقفي ظل  الجامعة الجزائرية عرفتها االختالالت التي المطلب الثالث: المشاكل و

اجلامعة اجلزائرية يرى الباحث أنه كانت هناك إرادة ملموسة لدى السلطة السياسية  تتبع مسرية تطور من خالل    

عليم العايل والبحث العلمي من خالل التغيريات اليت مست القطاع من االستقالل وبتجسيد من الوزارة الوصية عن الت

هياكل التأطري البيداغوجي، الربامج التكوينية، التوسع الكمي فيما  مست النصوص التنظيمية، تغيري إىل اآلن، واليت

صالح كانت إجيابية على خيص مؤسسات التعليم العايل وهيئات البحث العلمي، إال أن نتائج هذا التغيري واإل

مستوى الكم (عدد املستفيدين من التعليم العايل)، ضعيفة على مستوى النوعية، (خرجيي التعليم العايل) ورديئة على 

رغم اإلصالحات السابقة الذكر أن هناك الكثري من االختالالت واملشاكل  مستوى البحث العلمي، والواقع يثبت

  ن بينها من وجهة نظرنا:على مستوى اجلامعة اجلزائرية م

  مشكل اكتظاظ الطلبة:-1

رغم ما بذلته الدولة من جهود يف بناء شبكة جامعية على مستوى كامل الرتاب الوطين (جامعات، مراكز     

إىل جانب مرافق اإليواء من أحياء ومطاعم جامعية، إال أ�ا تبقى ال تكفي  ة، مدارس عليا، معاهد وطنية ...)جامعي

السيول املتدفقة من حاملي شهادة البكالوريا وطلبة التدرج وما بعد التدرج، فاجلامعة اجلزائرية تعاين مشكلة الستيعاب 

  "اكتظاظ طاليب".

جبامعة  )2012-2011(عي ـأشار وزير التعليم العايل "رشيد حراوبية" خالل افتتاح املوسم اجلامالصدد يف هذا     

ليصل  1999ألف سنة  350اليت وفرها التعليم العايل من  البيداغوجيةدد املقاعد "عمار ثليجي" باألغواط إىل ارتفاع ع

 163كما ارتفع عدد األسرة اجلامعية يف اجلانب اخلدمايت من   %،249مليون مقعد مبا يعادل زيادة تقدر بـ  1.4إىل 

مؤسسة يف  91إىل  53ية من ألف يف الفرتة ذا�ا، بينما يف نفس الوقت ارتفع عدد املؤسسات اجلامع 600ألف إىل 

  موزعة كما يلي:، 1نفس الفرتة

                                                
  .3، ص2011ديسمرب 15، 4208: يومية جزائرية، العدد صوت األحرار جريدة 1
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مدارس حتضريية وقسمان  10و مدارس عليا لألساتذة 5مدرسة وطنية عليا ، 19مراكز جامعية،10جامعة،  47

  وهو عدد غري كاف الستيعاب هذا العدد اهلائل من الطلبة.ان مدجمان . حتضريي

 221000مقعد بيداغوجي و 20900احتياج قدره  2008حىت آفاق سنة  فقد حدد يف عملية تقييمية للتعليم العايل

  .1سرير

الكمي والتحكم يف التعداد الطاليب بضبطه يف حدود معقولة على مستوى اجلامعات  العبءوقصد ختفيف     

طالب، ألف  50الكربى يف اجلزائر جلأت الوزارة الوصية إىل إعادة هيكلة هذه اجلامعات واليت يفوق عدد طال�ا 

جامعات، وهناك جامعات أخرى يف طور إعادة  ثالثةحيث أعيد هيكلة كل من جامعة اجلزائر،قسنطينة ،سطيف إىل 

  اهليكلة مثل جامعة السانية بوهران، البليدة، تيزي وزو، تلمسان، باتنة، عنابة وجباية.

  باب اآلتية:ويرجع تزايد أعداد الطلبة امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل إىل األس    

 يف السنوات األخرية . %50تزايد الناجحني يف شهادة البكالوريا إذ فاقت  -

 جمانية التعليم العايل فالطالب ساهم مسامهة رمزية كحقوق التسجيل واإليواء والنقل. -

د بيداغوجي يف مبدأ املساواة يف االلتحاق بالتعليم العايل فكل طالب حاصل على شهادة البكالوريا له احلق يف مقع -

 اجلامعة.

ارتفاع نسب الرسوب مبراحل التكوين العايل فالطالب ميضي سنوات إضافية زيادة عن املدة احملددة له إل�اء  -

 دراساته.

من السنة األوىل جامعي والذي  جيها مبكرا وعادة ما يكون ابتداءالتخصص املبكر الذي يوَجه مبقتضاه الطلبة تو  -

 غري ناضج يرهن مستقبل الطالب. ان توجيهيبقى يف غالب األحيا

 دميقراطية وتعميم التعليم واالنتشار اجلغرايف الواسع ملؤسسات التعليم العايل عرب الرتاب الوطين. -

  إن ظاهرة االكتظاظ الطاليب حسب رأينا هلا العديد من السلبيات منها:    

نعكس على ية، وهذا يا املتعلقة باخلدمات اجلامعتأخر الدخول اجلامعي كل سنة بسبب قلة اهلياكل خاصة منه -

  التحصيل الدراسي للطالب وعدم إمتام املقررات الدراسية من طرف األساتذة.

وء اجلامعة إىل االستحواذ على منشآت وهياكل خاصة بقطاعات أخرى، رغم أ�ا غري مكيفة ومهيأة ألداء الدور جل-

 التعليمي على أكمل وجه.

 سائل البيداغوجية والتجهيزات الالزمة.نقص فادح يف الو  -

صعوبة التحكم يف التوجيه املرغوب من طرف الطلبة خاصة أننا نعرف أّن االلتحاق باجلامعة يعتمد على "نظام  -

 .2تسبب يف نسب عالية من الراسبني أو إقامة مطولة للطلبةو  ،توجيه مركزي"عرف مبحدوديته

                                                
التعليم العايل يف ضوء التغريات العاملية، مطبوعة امللتقى الدويل األول حول نظرة جديدة للتعليم العايل والبحث العلمي بني  تفليت صالح الدين: لونيس علي، 1

  .244ص ،2005نوفمرب 27/28لبواقي ،اجلزائر ،وعلوم الرتبية واألرطفونية ،املركز اجلامعي أم ا الضغوطات الداخلية واالختيارات الذاتية،دائرة علم النفس
 .9مرجع سابق، ص، 2007إصالح التعليم العايل وزارة التعليم العايل:  2
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  :التأطير العلمي التكوين و مشكل-2

إىل جانب مشكلة االكتظاظ تعاين اجلامعة من اجلهة املقابلة من مشكل التأطري كما ونوعا، فحسب     

اإلحصائيات اليت قدمها وزير التعليم العايل مبناسبة االجتماع التقييمي املخصص للقطاع والذي ترأسه رئيس اجلمهورية 

من  7916منهم   2011-2010اجلامعية  خالل السنة 40173، بلغ التعداد الكلي لألساتذة2011أوت  22يف 

طالب، وهي  28فيما قدرت نسبة التأطري الوطين بأستاذ لـ  1الصنف العايل (أساتذة وأساتذة حماضرون صنف أ)

  طالب). 14نسبة بعيدة جدا عن املعيار الدويل(أستاذ لـ 

ة وبالظروف احمليطة به ومكان وعموما فإن مشكل التأطري كمًا ونوعًا يرتبط بشخص املؤطر (األستاذ)من جه    

  عمله واهليئة اليت يتبعها من جهة أخرى، وميكن إجياز هذه املشاكل يف اآليت:

  بضعف المؤطر: ةمشاكل متعلق –أ 

  حسب أحد الباحثني يرجع ضعف املؤطر إىل:    

  تدين املستوى العلمي لألستاذ نتيجة التساهل يف منح شهادة التدرج وما بعد التدرج.-

ام األستاذ بتزويق املقررات التدريسية ومشاريع البحث الفضفاضة يف غياب آليات للرقابة والتقومي األكادميي اهتم-

 اجلاد.

عن رؤيتهم األكادميية وعن البحث اجلاد مقابل االلتفاف إىل االسرتزاق مبهنتهم وأغلبهم  او الكثري من األساتذة ختلَّ -

م الدرجات العلمية العليا يدخلون يف سبات أبدي، كما أن نسبة كبرية أصيب بالتحنط األكادميي، إذ مبجرد بلوغه

 منهم هي على أبواب التقاعد.

 الصراعات اهلامشية بني األساتذة خاصة عندما تصبح اإلدارة اجلامعية طرفا فيها.-

 األكادميي. لالنتماءالغياب شبه الكلي -

 .2طريقة إيصاله للمعلومات للطالبضعف التكوين البيداغوجي لألستاذ مما انعكس سلبا على -

  مشاكل مصدرها الظروف المحيطة بالمؤطر: –ب 

صعوبات املعيشة اليت يعانيها األساتذة بسبب ضعف دخله، مما دفع باألساتذة إىل املغادرة حنو قطاعات أخرى  -

 أكثر رحبا و�ا مزايا مغرية.

وتطوير املعرفة، فاملكتبات اجلامعية هزيلة، وا�الت  غياب برامج تدريب عدم عودة األساتذة املكونني باخلارج. -

 العلمية نادرة واإلنرتنت شكل دون مضمون فعال.

 غياب احلرية والدميقراطية األكادميية مما عرقل مسرية اجلامعة الطبيعية.-

 .3امتهان كرامة األستاذ اجلامعي ومهنته، وهذا راجع إىل تدهور قيمة العلم يف ا�تمع-

                                                
 http://www.Mesrs.dz/arab-Mesrs/audition-ar2011.pdf .1، ص2011أوت  22وزارة التعليم العايل: اجتماع تقييمي خمصص لقطاع التعليم العايل،  1

  .10/12/2012صفحة معاينة يوم 
 .49عبد الكرمي قريشي، رمضان زعطوط: مرجع سابق، ص 2
  .50ص :نفسهرجع امل 3



 تطبيق نظام (ل.م.د) في ظلي في الجزائر الفصل الرابع: واقع التغيير التنظيمي في مؤسسات التعليم العال            

 

231 
 

  ل سد العجز يف نسبة التأطري جلأت الوزارة إىل:وألج    

) من داخل Associéنظام التدريس باملشاركة حيث يتوىل التدريس إىل جانب أساتذة اجلامعة مدرسون منتدبون ( -

القطاع أو من خارجه، تسند إليهم الوظائف التعليمية مقابل عشر مرتب األستاذ العادي و خاصة يف جمال اللغات، 

ذا النظام استوعب أعداد كبرية من املوظفني وتكلفته أقل، إال أن آثاره كانت سلبية على نوعية املعارف ورغم أن ه

 .1املقدمة (العائد املعريف)

، أو التكوين يف )ماجستري(بذل جهود كبرية يف جمال فتح مناصب املسابقات اخلاصة بالتكوين ما بعد التدرج  -

إىل  احماضر  اأستاذ 426ترقية  2011-2010، فقد شهدت مثال السنة اجلامعية الطور الثالث (دكتوراه نظام ل م د)

 د .م.ل دكتوراه ثمسجل بالطور الثال 2305مناقشة أطروحات ماجستري ودكتوراه،  6957تبة أستاذ تعليم عايل،ر 

2010 منصب فرع طب جلميع التخصصات خالل دورة10161وفتح 
2. 

  ضعف طرق ومناهج التعليم: –3

  :يف الطرق واملناهج التعليمية  وهذا بسبب ار و وقص اكبري   اعرف النظام الكالسيكي يف اجلامعة اجلزائرية ضعف لقد    

قدم املناهج التعليمية املستعملة يف اجلامعات اجلزائرية واليت تتوافق وبيئة التعليم العايل القدمية، وال تتوافق مع البيئة  -

 ات الدولية اليت فرضت بيئة تعليمية مسا�ا املعرفة واليت أساسها املردود البشري.التعليمية احلالية خاصة يف ظل املتغري 

درسة وغياب برامج واضحة ومفصلة حملاور املدرسة ملعظم املقاييس، حيث عند -
ُ
 يطلب ماغموض املقررات امل

حيدد احملاور األساسية  احمدد اريوزا اباملقاييس اليت يدرسها، ال جيد برناجم مج التدريس اخلاصنااإلدارة بر من األستاذ 

 اليت جيب تدريسها خالل السنة وحىت وإن وجدت، إما فيها نقص أو تكرار أو غموض يف بعض احملاور.

التخطيط والتنظيم غري السليم للربامج واملناهج املتبعة يف التعليم العايل، وتويل عملية إعداد الربامج ألشخاص ليسوا  -

 يف التخصص.

النقل احلريف ملقررات وبرامج املواد املدرسة من مقررات بعض الدول املتطورة مثل فرنسا وهي ال تتوافق مع مستوى  -

 الطالب اجلزائريني يف البيئة احلالية.

ضعف املناهج املسطرة من طرف وزارة الرتبية الوطنية واليت تعترب القاعدة واملنطلق ملناهج التعليم العايل أثر بشكل  -

 شر على الطرق التعليمية يف الطور اجلامعي.مبا

ضعف مستوى األستاذ مما يولد عدم القدرة على تطبيق املناهج واملقررات الدراسية، وهذا يعود ألسباب أمهها  -

تدريس مقاييس ليست يف التخصص، ضعف تكوين األستاذ وعدم كفاءته، نقص الرقابة على األساتذة، ضعف 

 الظروف املادية ...  ر والتوظيف،عملية االختيا

                                                
 ،2002، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، جوان 17ساقور عبد اهللا: فعالية النظام اجلامعي اجلزائري يف إنتاج املعرفة واستهالكها، جملة العلوم اإلنسانية، العدد  1

  .103ص
  .1،2العايل: اجتماع تقييمي خمصص لقطاع التعليم العايل، مرجع سابق، ص صوزارة التعليم  2
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يف املناهج التعليمية مع مستوى الطالب، ومع الزمن يتك إىل ضعف مستوى الطالب مما اضطر اجلهات الوصية -

  . 1تدهورت هذه املناهج، وأصبحت العالقة طردية بني مستوى املناهج والطالب، وهذا من أجل رفع مستوى النجاح

ي مل خيرج من إطار الطالب الذي تعود على احلفظ والعملية العقلية الدنيا  هذا الصدد يالحظ أن الطالب اجلامع يف   

واليت تعود عليها يف املرحلة الثانوية، وهلذا استمر قياس مردود الطالب يف اجلامعة على هذا األساس، بينما   ؛كالتذكر

ل على ذلك هو نسبة الرسوب كان من املفروض تعويده من خالل برامج ومناهج تعتمد على التحليل والتقومي، والدلي

 العالية يف العديد من الكليات العلمية (كاهلندسة، العلوم التقنية، الطب...).

على مستوى الوزارة، كما أن الكثري من املقررات قد  ةغياب هيئة خمتصة يف التخطيط االسرتاتيجي للمناهج التعليمي -

 يضعها من هم خارج التخصص.

 لتطورات التكنولوجية والتقنيات املعلوماتية احلديثة.لناهج املتبعة عدم مواكبة الربامج واملو  -

هج التعليمي والواقع الدول الغربية هناك ربط بني املنانفصال املناهج التعليمية عن الواقع املؤسسايت، ففي  -

ية والطرق األكادميية املؤسسايت، على خالف الدول العربية وعلى رأسها اجلزائر، هناك شرخ كبري بني املناهج التعليم

درسة يف اجلامعات والواقع املؤسسايت، وهذا يؤدي إىل إضعاف مصداقية املناهج والطرق التعليمية املتبعة، ألن من 
ُ
امل

 املفروض أن اجلامعات هي أساس إعداد الكادر البشري املوجه مباشرة إىل خمتلف املؤسسات على مستوى ا�تمع.

 سية على الكتب املنهجية العلمية املؤلفة من قبل أعضاء هيئة التدريس.عدم اعتماد املناهج الدرا -

  أزمة البحث العلمي: -4

هو الثروة احلقيقية للمجتمعات وهذا من خالل  هرغم ما أولته الدولة من عناية كبرية بالبحث العلمي باعتبار     

بالباحث، وإنشاء مراكز البحث العلمي يف  إصدار املراسيم والقوانني التشريعية لتنظيم البحث العلمي أو اخلاصة

خمتلف امليادين، وكذا املخابر العلمية على مستوى اجلامعات، ختصيص ميزانيات مالية ضخمة (شراء األجهزة الالزمة، 

دفع مستحقات الباحثني، تكوين وتأطري الطلبة...)، غري أن هذا االهتمام رافقه يف نفس الوقت ضعف يف نتائج 

  ، مما يستدعي:البحث العلمي

  إعادة النظر يف سياسة البحث العلمي بسبب: –أ    

غموض يف سياسة البحث العلمي منذ االستقالل إىل اآلن، حيث نالحظ أّن البحث العلمي مثلما أشرنا إليه  -

يد من سابقا يف مراحل تطوره أنه تعرض لعدة جتارب وحماوالت لتنظيمه وتطوره من خالل جهود الدولة يف إنشاء العد

 اهلياكل اليت أسندت هلا مهمة اإلشراف عليه ولكن بطريقة غري فعالة وغري واضحة.

                                                
تقومي دور اجلامعة اجلزائرية يف  عدمان مرزيق: التدريب املوجه باألداء للمواءمة بني سياسات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مطبوعة امللتقى الوطين األول حول 1

 20-19لعات التنمية احمللية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة زيان عاشور اجللفة، اجلزائر، أيام االستجابة ملتطلبات سوق الشغل ومواكبة تط

  .28-15ص ص ،2010ماي 
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التحوالت غري املكتملة اليت عرفتها سياسة البحث العلمي، ظهرت واضحة يف تلك اهلياكل واألجهزة املنظمة  -

على البحث العلمي واليت  للبحث العلمي، واليت أنشأت مث حلت يف ظروف معينة، إىل جانب كثرة وتعدد الوصايات

  .1أدت إىل تشتيت اجلهود وتبذير لكثري من األموال

  الوقوف على أهم معوقات البحث العلمي: –ب    

  واليت هلا عالقة باجلامعة، الباحث، القوانني والتشريعات، اجلانب املايل، املؤسسات االقتصادية، ا�تمع، ونذكر منها:

 2012-2011بيانات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي خالل السنة اجلامعية  عجز يف عدد الباحثني: إذ تشري -

واليت جاءت على لسان الدكتور حفيظ أوراق املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أن األساتذة اجلامعيني 

ون مصادر دعم للبحث والباحثني الباحثني مبراكز وخمابر البحث واألطباء االستشفائيني واملهندسني باعتبارهم يشكل

باحث حيضرون  3800خمرب حبث معتمد منهم  1116يعملون على مستوى  اجامعي اباحث 23819يبلغ عددهم 

حيضرون املاجستري، وهم جزء من فريق عمل حبث يعملون على مستوى املخابر وتضيف  5200الدكتوراه و

ال ميارسون البحث    ممن حيملون لقب باحث هم يف الواقع أما الباقي ادائم اباحث 2066اإلحصائيات إىل أن فقط 

 بشكل فعلي.

ألف باحث يف مجيع القطاعات واالختصاصات األخرى غري العلمية  30إىل جانب ذلك حتصي اجلزائر حوايل  -

  والتقنية.

ة مبتوسط باحث لكل مليون نسمة وهي نسبة ضعيفة مقارن 700وبذلك ال يتعدى معدل الباحثني يف اجلزائر     

باحث لكل مليون  5400باحث لكل مليون ساكن، علما أن اليابان حتصي  1600املعدل العاملي الذي يشري إىل 

  لتونس. 2200، 3500نسمة، فرنسا 

 2014ألف باحث يف غضون سنة  50ولبلوغ املعدل العاملي و االقرتاب منه جيب على اجلزائر أن تنتج حوايل     

  .2ألف باحث 20يقدر بـ  علما أن العجز احلايل،

لألدمغة اجلزائرية وللباحثني حنو اخلارج، حيث تشري  متواصال اأضف إىل ذلك فاجلامعة اجلزائرية عرفت نزيف    

2008 -1998 ألف باحث غادروا اجلزائر حنو اخلارج خالل الفرتة املمتدة من سنة 40اإلحصائيات إىل أن أكثر من
3.   

  ريني إىل اخلارج ألسباب عديدة منها:وترجع هجرة األساتذة اجلزائ

فقدان احلافز لدى األستاذ املقرتن بضعف األجور، عدم توفري السكن الالئق، عدم توفر وسائل البحث  -

  (التجهيزات، املواد ...، الشعور بالتهميش، نظرة ا�تمع السلبية للباحث).

مبضاعفة  2001تذة على البحث العلمي بداية من أكتوبر ورغم احللول العاجلة اليت اختذ�ا الوزارة بغية حتفيز األسا

ماي  03 يف ي اخلاص بالباحث والباحث الدائموصدور القانون األساس أجر الساعات اإلضافية وعالوات البحث ،

                                                
Mebarki, Mohamed.: Sauver L'université, Dar El-gharb, Alger, 2003, PP107-123.  1  

صفحة  http://www.Mesrs.dz/arab-Mesrs/min-act 18-03-2012-ar.php .  2012مارس  18الوطين للبحث العلمي، وزارة التعليم العايل: األسبوع  2

  .15/12/2012 معاينة يوم:
  .2، ص2008أوت  02، 10065جريدة املساء: يومية جزائرية، العدد  3
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والذي حيدد شروط ممارسة األستاذ الباحث نشاطات البحث  2010أكتوبر 03وكذا التشريع الذي صدر يف  2008

ألف  45ألف دج لألستاذ املساعد قسم (ب) إىل  20اخلاصة بنشاطات البحث واليت ترتاوح ما بني  وكذا املكافآت

كما يستفيد مدير وحدة البحث ومدير خمرب البحث ورئيس قسم البحث ورئيس فرقة البحث  ألستاذ التعليم العايل،

، إال أن هذه 1ملدير وحدة البحث ألف دج 20آالف دج لرئيس فرقة البحث إىل  10قانونية ما بني .املعني  بصفة

التحفيزات مل ُخترج األستاذ من دائرة النشاط البيداغوجي واللهث وراء الساعات اإلضافية واملناصب اإلدارية، وهي 

أنشطة من شأ�ا أن تثقل كاهل األستاذ وتبعده عن البحث العلمي، كما ال ننسى أن اإلقبال السنوي الكبري للطلبة 

  ايل يدفع باجلامعة إىل االهتمام بالتدريس أكثر من البحث العلمي.على التعليم الع

كما أن املشكلة الكربى يف البحث العلمي ليست سن القوانني والتشريعات، ولكن على مستوى تطبيق برامج -

تعتمد البحث ال البحث، وبداية املشروع يف املراحل املوالية إلجراءات التنفيذ، مث التقييم واملتابعة والتحفيز، فمشاريع 

، إذ عالوة البحث تصرف لكل الباحثني سواء توصلوا إىل نتائج أو ال دون مراعاة جانب ةعملية تقييم ومتابعة صارم

  اإلنتاج العلمي اهلادف، وكل التقارير الدورية اليت تنجز عن البحوث تطغى عليها الصفة اإلدارية.

حيث قرار اإلنشاء والتشريعات املنظمة لعملها واإلنفاق املايل تعتمد نشاطات البحث العلمي كليا على الدولة من -

عليها، واستثمار نتائج حبوثها وهو ما يزيد من اتساع دائرة البريوقراطية اإلدارية، يف حني أن أنشطة البحث تتطلب 

  حرية احلركة واملبادرة واملرونة.

دد أشار وزير التعليم العايل رشيد حراوبية أثناء ضعف االعتمادات املالية املخصصة للبحث العلمي: ففي هذا الص -

  قدره امالي اعلى افتتاح األسبوع الوطين للبحث العلمي أن اجلزائر ختصص غالف 2012مارس  18إشرافه يوم 

، وهي حصة مالية ضخمة قد تناسب ظروف البحث العلمي يف اجلزائر لكنها يف 2مليار دينار للبحث العلمي 100 

  ا عن مستوى اإلنفاق احمللي للدول املتقدمة على البحث العلمي.الواقع بعيدة جد

أن مستوى اإلنفاق  2010إذ أشار تقرير اليونسكو (منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة) عن العلوم لعام     

اجلزائر)، وذلك منذ أربعة احمللي اإلمجايل على البحث العلمي والتطوير ال يزال متدنيا يف البلدان العربية (مبا فيها 

عقود، وأنه ال يزال دون املعدل املتوسط على املستوى العاملي، وأوضح هذا التقرير أن اإلنفاق على البحث العلمي يف 

  من الناتج احمللي اإلمجايل.01و 0.1املنطقة العربية يرتاوح بني 

من الناتج احمللي اإلمجايل،  1.3على البحث والتطوير وحتتل تونس املرتبة األوىل عربيا، فقد جتاوزت نسبة إنفاقها    

من قيمة الناتج احمللي اإلمجايل، يف حني 0.04وتأيت البحرين يف املرتبة األخرية ، 0.75تليها اململكة املغربية بنسبة 

                                                
ائي اجلامعي واألستاذ الباحث فاملتضمن حتديد شروط ممارسة األستاذ الباحث االستث :)15، 11املادة ( 2010أكتوبر  02املؤرخ يف:  232-10: املرسوم التنفيذي رقم 1

 .17،18، ص ص2010، 57مكافأ�ما، اجلريدة الرمسية، العدد  يةنشاطات البحث وكذا كيف
       http://www.Mesrs.dz/ara_Mesrs/min_act 18_03_2012_ar.php                  .2012مارس 18،وزارة التعليم العايل: األسبوع الوطين للبحث العلمي 2

 .18/12/2012: صفحة معاينة يوم
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طوير من خطة مخاسية ترمي إىل زيادة نسبة اإلنفاق احمللي اإلمجايل على البحث والت 2006نفذت دولة قطر عام 

0.33  2.8إىل
1.  

من الناتج احمللي لكل من إسرائيل، السويد، اليابان، الواليات  2007حني بلغت ميزانية البحث العلمي عام  يف    

، 4.9 ،3.37 ،3.44 ،2.67 ،2.1املتحدة األمريكية، فرنسا، أملانيا، إيطاليا وإسبانيا على التوايل: 

2.55 ،1.1 ،1.1نادر أن يقل معدل اإلنفاق على البحث والتطوير يف الدول األوربية واآلسيوية ، كما من ال

  من الناتج احمللي اإلمجايل لكل منها.1.8الناشئة عن 

أن إمجايل إنفاق الدول العربية على البحث العلمي  2008إضافة إىل ما سبق جاء يف تقرير اليونسكو لعام     

مليار دوالر حسب معطيات عام  09ئيل (تنفق إسرائيل على البحث العلمي والتطوير تقريبا نصف ما تنفقه إسرا

  ضعف الناتج القومي يف إسرائيل .11لليونسكو) على الرغم من أن الناتج القومي العريب يبلغ  2008

مريكية على الفرد يف جمال البحث العلمي، بينما تنفق الواليات املتحدة األ ادوالر 14.7كما تنفق الدول العربية     

  للفرد. ادوالر 1272.8، إسرائيلادوالر  531دوالر لكل فرد والدول األوربية حوايل  1205.9

وتشري اإلحصائيات أّن اإلنفاق العريب حول البحث والتطوير أساسا يأيت من القطاع العام، والذي ترتاوح نسبة     

85 - 90مسامهته ما بني 
2.  

  ي في الجزائر:ضعف مخرجات (اإلنتاج) البحث العلم -5

إّن تقييم اإلنتاج العلمي لبلد ما يتم من خالل عدد من مقاالت الباحثني التابعني لوحدات ومراكز البحوث     

واملخابر املنشورة يف جمالت متخصصة وطنية ودولية تتوفر فيها جلان علمية تسهر على عملية تقييم هذه املقاالت 

مت مناقشتها، إضافة إىل عدد براءات االخرتاع املسجلة من طرف املؤسسات  باإلضافة لعدد الرسائل واألطروحات اليت

  الصناعية والعلمية، والذي يعطي صورة عن املستوى التكنولوجي للبلد.

اجلزائر مع كل من املغرب، األردن، الكويت  2009-2008يف هذا الصدد صّنف املنتدى االقتصادي العاملي للعام     

من عدد املقاالت املنشورة عربيا، حيث حتتل مصر الصدارة بنسبة  4.7 - 9ترتاوح بني اإلمارات بنسبة نشر ،

34  11.8من اإلنتاج العلمي العريب، تليها كل من السعودية وتونس بنسبة ويبلغ إمجايل النشر العلمي العريب ،

1.1 حوايل  2007– 1998ة ما بني من النشر العلمي العاملي، إذ بلغ عدد األحباث العربية املنشورة خالل الفرت

  .3حبث خالل نفس الفرتة 9800مقالة، بينما نشر فقط يف تركيا وحدها  14000

أما فيما خيص براءات االخرتاع العربية املسجلة عامليا، فقد أشارت اإلحصائيات أن عدد براءات االخرتاع العربية     

براءة اخرتاع  57968سجلت كوريا اجلنوبية وحدها  براءة اخرتاع، يف حني 899هي  2009 – 1963خالل الفرتة 

  وهذا ما يدل على ضعف نشاط البحث والتطوير يف الدول العربية.

                                                
  .18/12/2012 يوم: صفحة معاينة    http://www.unesco.org 2010اليونسكو: تقرير عام عن العلوم  1
املعدنية، طرابلس، ليبيا،  ان وآخرون: البحث والتطوير ودوره يف تنمية قطاع التعدين والصناعات املرتبطة به يف الوطن العريب، مطبوعة املؤمتر احلادي عشر للثروةعحممد كن 2

  .437، ص2010أكتوبر  25-27
  .438 : صنفسه رجعامل 3
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 2009واجلدول التايل يوضح عدد براءات االخرتاع كما هي مسجلة يف دائرة تسجيل االخرتاعات األمريكية عام     

  لعاملي للدول العربية.وجمموع براءات االخرتاع على مدار التاريخ والرتتيب ا

  .براءات االخرتاع العربية املسجلة عامليا): 26(جدول رقم                       

  براءات االختراع

  المرتبة العالمية  المجموع الكلي على مدار التاريخ  2009 سنة  ةـــــــــدولــال

  51  332  22  السعودية

  61  118  15  الكويت

  70  116  03  مصر

  82  71  01  املغرب

  97  22  01  األردن

  80  20  00  سوريا

  104  13  00  اجلزائر

  114  10  01  العراق

  119  08  01  عمان

  120  07  00  السودان

 :                              نقال عن 441، صسابقرجع حممد كنعان وآخرون: م: المصدر
Apatent technology Monitoring team report, U.S Patent office, 2009.                                      

، كما أ�ا حتتل املرتبة السابعة عربيا 2009من اجلدول نالحظ أن اجلزائر مل تسجل أي براءة اخرتاع خالل سنة     

عامليا يف عدد براءات االخرتاع املسجلة عرب التاريخ، وهو مؤشر يدل فعال على ضعف اإلنتاج يف البحث  104واملرتبة 

  لعلمي يف اجلزائر، وقد يعود ألسباب عدة من وجهة نظرنا منها:ا

مية وضعف صداها عامليا وحمدودية ختصصا�ا العلمية وعدم انتظام صدورها، وعدم التفرغ التام لقلة الدوريات الع -

 هلا من قبل اهليئات املشرفة عليها واللجان العلمية احملكمة هلا.

 ت ويف تسيري طرق تبادل املعلومات ودخول حقل املنافسة العلمية.الضعف الواضح يف قواعد البيانا -

عدم وجود عالقات متينة بني مراكز ووحدات البحث واملخابر العلمية والوحدات اإلنتاجية يف ا�تمع وحىت وإن  -

 وجدت فهي ال تُفّعل على مستوى تطبيق البحوث امليدانية.

 دف الرتقية ال للبحث واملعرفة.اهتمام الباحث اجلزائري بالبحث العلمي � -

التوجه إىل البحث النظري على حساب البحوث التطبيقية اليت هي مصدر االخرتاعات التكنولوجية والرباءات  -

 العلمية.
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 99-244فعلى سبيل املثال املرسوم التنفيذي رقم:  ،غياب القوانني املرنة والتشريعات يف تسيري فرق وخمابر البحث -

 . حيث أعطى هذا املرسوم احلقوسريه ،وتنظيمه ،الذي حيدد قواعد إنشاء خمابر البحث 1999أكتوبر  31املؤرخ يف: 

املتصرف األساسي واألول يف صرف أموال املخرب وليس مدير املخرب مما يكرس  أن يكون هورئيس اجلامعة ل

 .1تعلق األمر بصرف األموالالبريوقراطية يف التسيري وعدم ثقة الوصاية يف جملس املخرب ومديره إذا ما 

ضعف مسامهة املؤسسات االقتصادية يف دعم البحث العلمي وتعزيزه: فالكثري من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  -

تعاين من أوضاع مالية حرجة مما يؤثر على أدائها االقتصادي يف إنتاج السلع كنشاط عادي ومن جهة ثانية على 

يف ظل التنافسية يف االقتصاد احلر، وقد نتج عن هذه األوضاع املالية السيئة ضعف جانب التطوير كنشاط مكمل له 

           العالقة بني املؤسسات االقتصادية واجلامعة، وعدم املسامهة يف متويل البحث العلمي من قبل املؤسسات االقتصادية 

  :جيبومن أجل تفعيل العالقة واالتصال بني اجلامعة واملؤسسات االقتصادية 

 ااعتماد مبدأ "العقود البحثية" يف ختطيط وتنفيذ مشاريع حبوث األساتذة وطالب الدراسات العليا لتكون حبوثً -

  موجهة خلدمة املؤسسات االقتصادية وحل مشاكلها وتطوير منتجها وبتمويل منها.

  عن التعقيدات اإلدارية.إصدار التشريعات اليت تؤمن إجراء البحوث من ناحية متويلها وصرف إيرادها بعيدا  -

  ختصيص حوافز مناسبة للقائمني على البحوث. -

  توجيه جانب من البحوث اجلامعية إىل البحوث التطبيقية التطويرية. -

  تزويد املؤسسات االقتصادية باألحباث والرسائل اجلامعية املتميزة بشكل دوري لالستفادة منها يف ا�ال التطبيقي. 

اف املشرتك بني الباحثني اجلامعيني واملختصني يف املؤسسات املستفيدة، وتشكيل جلان مشرتكة اعتماد نظام اإلشر  -

  ملناقشة البحوث العلمية.

  إنشاء هيئة استشارية لدى اجلامعة مهمتها تبادل املعلومات وتقدمي االستشارات اليت تطلبها املؤسسات. -

طيط للبحث العلمي وتيسري حصول الباحثني باجلامعات على العمل على توفري اإلحصاءات والبيانات لالزمة للتخ -

  البيانات الالزمة من املؤسسات وقطاعات األعمال اليت يتم التطبيق عليها.

االهتمام جبانب التوثيق ونشر البحوث وتوفري املعلومات العلمية باستخدام نظم شبكات املعلومات احلديثة اليت -

وتربط اجلامعات ومراكز البحوث باملؤسسات االقتصادية  ،ولة ببعضها البعضتربط اجلامعات ومراكز البحوث بالد

  وقطاعات األعمال.

  .2طرق متويل جديدة خارجية للبحث العلمي من برامج دولية إجياد -

هذا الصدد سلكت اجلزائر كل الطرق اليت تسمح باالستفادة من الربامج اليت تقدمها الدول املتطورة لباقي ويف     

  :مايلي عامة ودول جنوب البحر املتوسط بصفة خاصة، ومن بني ما استفادت منه اجلزائر الدول

                                                
 اجلزائر، الندوة الثالثة آلفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجييف باجلزائر باملؤسسات االقتصادية  ل تفعيل عالقة البحث العلمي اجلامعيبلقرع العريب، روابح زهري: سب 1

 .8،7، ص ص2004أفريل  14-11يف العامل، قسم علوم املكتبات واملعلومات، جامعة امللك سعود بالرياض، اململكة العربية السعودية، أيام 
 .11ص :املرجع نفسه 2
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   الشراكة مع االتحاد األوربي: –أ 

تقدمي التسهيالت للتعاون مع اجلزائر يف جمال  يف إطار الشراكة األورومتوسطية قرر االحتاد األوريب 2004يف سنة     

" الذي  Eramus Mundus" موس مندوسإرا حتت اسمهذا املشروع وقد عرف البحث العلمي وحتقيق جمتمع املعرفة، 

لعشرات الباحثني اجلزائريني إلجناز أحباثهم األكادميية من خالل التعاون مع اجلامعات  اكان وسيلة فعالة قدمت فرص

ي منحة تكوين وحبث علم 200) خصصت 2009، 2008، 2007ومراكز البحث األوربية، فخالل ثالث سنوات (

  (قسنطينة، عنابة، جباية). لصاحل باحثني وأساتذة باحثني تابعني لثالث جامعات جزائرية

لتطوير التعليم اد األوريب يف إطار دعمه الدويل وهو برنامج ممول من اإلحت ":TEMPUSبرنامج تومبيس " -أوال 

ل على تقوية الروابط بني التعليم العايل العايل و تنمية البحث العلمي يف العديد من الدول ، كما أن هذا الربنامج يعم

  وعامل الشغل من خالل الدراسات والبحوث.

إىل  2001وقد متكنت اجلزائر من تسجيل العديد من املشاريع منذ اعتماد هذا الربنامج، فخالل الفرتة ما بني     

يف جمال البحث العلمي وانفتاح  حتقيق بعض األولويات من متكنت اجلزائر خالهلا امشروع 34مت اعتماد ومتويل  2010

  اجلامعة على احمليط.

" ذلك الربنامج الذي أجنز حول تطوير التوظيفية يف ختصصات Tempusومن بني املشاريع الرائدة ضمن برنامج "    

ن من جامعة و والذي شارك فيه باحث Development of employabitity in engineering coursesاهلندسة 

)Montpellier 2 عن الطرف الفرنسي وباحثون من جامعة جباية وجامعة تلمسان، وكذا االحتاد املهين لصناعة (

  .1امليكانيك واملدرسة الوطنية املتعددة التقنيات باجلزائر السيارات و

  الشراكة الجزائرية الفرنسية في مجال البحث العلمي: –ب 

، 1986عاون الثقايف والعلمي والتقين بني اجلزائر وفرنسا سنة جاء هذا الربنامج يف إطار الت ):Tassiliبرامج ( –أوال

هذا  الربنامج هو التكوين والبحث يف إطار مشاريع مشرتكة لفرق البحث يشارك فيها باحثون  اهلدف األساسي من

  من الدولتني، ويشمل هذا الربنامج كل التخصصات.

يف طور  امشروع 118مليون أورو لتمويل  1.3امج بـ قامت احلكومة الفرنسية بدعم هذا الربن 2009ويف سنة     

حبث مشرتك  800مت إجناز من خالل هذا الربنامج حوايل  2009اإلجناز من قبل الباحثني اجلزائريني، وإىل غاية جانفي

بحث المقال علمي أكادميي من قبل فرق  1000حبث جامعي وإجناز ونشر أكثر من  500ومناقشة أكثر من 

  شمل هذه البحوث الفالحة، الطب البيولوجي، الرياضيات، اإلعالم اآليل وعلوم اهلندسة وعلوم األرض.املشرتكة،  وت

لتوفري التكوين ما بعد التدرج يف  2005مت تأسيس هذا النمط من التكوين يف الدكتوراه سنة  مدارس الدكتوراه: –ثانيا

يف ختصص اللغة الفرنسية من أوائل ما مت اعتماده وذلك إطار اتفاقيات الشراكة بني اجلامعات وتعد مدرسة الدكتوراه 

املسامهة يف متويل هذا املشروع من قبل صندوق  تباحث، وقد مت 1600يف إطار الشراكة مع فرنسا، وهذا لتكوين 

                                                
منتدى الشراكة ا�تمعية يف جمال البحث العلمي، جامعة اإلمام حممد ، بن نعيمة عبد ا�يد: التعاون اجلزائري اخلارجي يف جمال البحث العلمي وأثره يف ترقية املخرجات 1

  .  9-6ص ، 2011أفريل 27-26 بن سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية،
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جامعة فرنسية  74مليون أورو هلذا الغرض، وخالل مخس سنوات أقامت  6.5التضامن الدويل الفرنسي الذي خصص 

حبث بإشراف مزدوج  1000ة جزائرية اتفاقيات تعاون يف إطار مدارس الدكتوراه كان من نتائجها إجناز جامع 24و

  فرنسي جزائري.

  مشكلة تزايد نفقة تمويل التعليم العالي: -6

إن ضعف االعتمادات املالية املخصصة للبحث العلمي يف الوطن العريب واجلزائر بصفة خاصة هي امتداد لضعف     

ية املخصصة للتعليم العايل، وهذا راجع إىل أن املصدر األساسي للتمويل هو الدولة، ومنه فاملخصصات املالية امليزان

  مرتبطة ارتباطا مباشرا بالدخل الوطين واألوضاع السياسية واالقتصادية احمللية وحىت الدولية.

هم الدولة بنسبة ادات العمومية، إذ تسوعموما فتمويل التعليم العايل يف اجلزائر يصنف ضمن منظومة االعتما    

98 وهي من أكرب النسب على املستوى العاملي من ناحية التمويل العمومي وقد قدر 1يف متويل التعليم العايل ،

من الناتج الداخلي اخلام 5.8بـ  2007 – 2002اإلنفاق احلكومي على التعليم بصفة عامة يف اجلزائر خالل الفرتة 

)PIB6.8لغت هذه النسبة وخالل نفس الفرتة )، يف حني ب 5.2يف املغرب و  يف تونس وهي نسب ضعيفة نوعا

13.8لوزوتو و 9.7ما قياسا مع دول إفريقية ضعيفة مثل بوتسوانا 
2.  

ورغم ذلك هنالك جهد مبذول من طرف الدولة يف متويل قطاع التعليم العايل نلمسه من خالل تطور امليزانية     

  قطاع مقارنة بامليزانية العامة للدولة خالل مخس سنوات األخرية كما هو موضح يف اجلدول اآليت:املعتمدة لل

  مليزانية العامة للدولة.با مقارنة 2014إىل سنة  2008): تطور ميزانية التعليم العايل من سنة  27اجلدول رقم( 

  .(الوحدة ألف دينار جزائري)                                                                                      

   البيان           

  السنة            
  ميزانية القطاع  ميزانية الدولة

من نسبة ميزانية القطاع 

  )ميزانية الدولة (

2008  2017969196  118306406  5.86  
2009  2593741485  154632798  5.96  
2010  2837999823  173483802  6.11  
2011  3434306634  212830565  6.19  
2012  3445999823  173483802  5.03  
2013  4714452366  270742002  5.74  
2014  4972278494  300333642  6.04  

  .2014إىل 2008منلفرتة لقوانني املالية  من إعداد الطالب بناءا على:: المصدر                                       

ومع ذلك ( 2012باستثناء سنة  هناك زيادة سنوية طفيفة يف ميزانية التعليم العايلنالحظ أن سابق من اجلدول ال    

، ومع ذلك فهناك ضغوط كبرية على عاتق الدولة يف متويل القطاع نسبتها ضعيفة من ميزانية الدولة اإلمجالية) تبقى

 حتقق طموحات اجلامعة يف ظل الضغوط االقتصادية كافية والغري  هذه امليزانية فسواء من ناحية التسيري أو التجهيز، 

  وعصرنة القطاع من جهة أخرى. ،واالجتماعية حمليا و دوليا من جهة

                                                
  .35، ص2006، وهران، اجلزائر، 2لرتبية والتعليم يف اجلزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، طبوفلجة: ا ثغيا 1

2 Organisation de Coopération et de Développement Économiques (oecd): Perspectives Économiques en Afrique, 
Annexe Statistique, 2008, P716.  on line www.oecd.org/fr/emoa/40583672pdf: page consulté  le 20/01/2013. 
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  يرجع تزايد اإلنفاق احلكومي على قطاع التعليم العايل لألسباب اآلتية:مع ذلك و     

ص التعليمية وإتاحته لشرائح ا�تمع تطبيق مفهوم دميقراطية التعليم ومتطلبات العدالة االجتماعية وتكافؤ الفر -

  عها نسبة امللتحقني باجلامعة سنويا.م املختلفة، ومع تزايد نسبة السكان تزايد

 .ؤطرينم زيادة عدد الطلبة أدى إىل ضرورة زيادة مستلزمات التعليم العايل من أجهزة ومعدات وبنايات و -

لبة، فهناك تصاعد يف عدد األحياء اجلامعية وعدد تزايد اإلنفاق على اخلدمات الصحية واالجتماعية للط -

من الطلبة يتقاضون منحة  %80املستفيدين من اإلقامة، إضافة إىل نفقات األكل، نقل الطلبة واملنح الدراسية (

 .1الدراسة)

 االنتشار اجلغرايف ملؤسسات التعليم العايل عرب كامل الوطن. -

العايل على املستوى الدويل وما يتطلبه من نفقات على إدخال األساليب تطور التعليم  تالبحث عن اجلودة حملاكا -

  واملناهج التعليمية احلديثة، إضافة إىل برامج التدريب والتكوين واملؤمترات والندوات العلمية للوصول إىل هذا اهلدف.

دخال تعديالت على كيفية وقصد ختفيف العبء على اخلزينة العمومية يف متويل التعليم العايل حاولت الدولة إ    

إدارة ومتويل املؤسسة اجلامعية اهلدف منها فتح اجلامعة على حميطها، واحلث عن مواردها الذاتية وتثمني جمهودها 

 على ربأك االذي حيقق للجامعة انفتاح 98/253العلمي واملعريف، وهذا من خالل إصدار املرسوم التنفيذي رقم: 

فيما  اجلديدة املبنية على التنافس واقتصاد السوق، وقد حدد هذا املرسوم موارد اجلامعةحميطها، أو ما يعرف بالشراكة 

  :يلي

 .2مداخيل اخلدمات والدراسات والبحث واخلربات اليت تقوم �ا اجلامعة -

  القروض والتخصصات االستثنائية. -

 كل املوارد األخرى الناجتة عن نشاطات اجلامعة ذات الصلة مبوضوعها.-

إىل ما سبق ولتخفيف العبء على الدولة ميكن للجامعات أن تأخذ املبادرة يف تنويع مصادرها املالية من  إضافة

  خالل:

  الدخول يف شراكة مع جامعات وبرامج دولية مثلما أشرنا إليه سابقا. -

 البحث عن عقود متويلية للنشاطات العلمية ناجتة عن الشراكة مع املؤسسات االقتصادية. -

 متويل التعليم العايل على غرار الكثري من دول العامل املتقدم.بالقطاع اخلارجي يف  عانةاالست -

    االستفادة من التجارب الناجتة واخلربات الدولية يف جمال التعليم الذي يقوم به القطاع اخلريي، وإمكانية االستفادة -

 من هذه اخلربات يف بعث ما يعرف باملؤسسات التعليمية الوقفية.

إضافة إىل ما مت ذكره من مشاكل واختالالت  فقد جاء يف التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة -

أن قطاع التعليم العايل يعاين الكثري من االختالالت  2002أفريل30 يف ة، والذي صادق عليه جملس الوزراءالرتبوي

                                                
 .35مرجع سابق، ص ،غياث بوفلجة: الرتبية والتعليم يف اجلزائر 1
  .25، اجلريدة الرمسية، مرجع سابق، ص253-98: املرسوم التنفيذي رقم 2
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فقد مت تنظيم استشارة واسعة لألسرة اجلامعية، بدءا من  قياسديد من املستويات، ويف نفس الواملشاكل تشمل الع

واليت متت يف إطار الندوات اجلهوية اجلامعية وكانت متبوعة بتنظيم ملتقيات وأيام  2003-2002السنة اجلامعية 

  دراسية على مستوى اجلامعات، وحىت حبضور خرباء أجانب. 

ضعف النظام الكالسيكي اجلامعي اجلزائري على الصعيد وبعد مجع املعلومات وحتليلها مت رصد أهم نقاط     

  :اهليكلي والتنظيمي للمؤسسات اجلامعية وعلى الصعيد البيداغوجي والعلمي للطلبة وهي

  حيث سجلت  االختالالت اآلتية: نظام االستقبال والتوجيه والتدرج: –أ 

الك سلكونه يقود إىل م ،قدرا من اإلحباطااللتحاق باجلامعة خيضع إىل نظام توجيهي مركزي غري مرن ويتضمن  -

 تكوين نفقية.

منط انتقال سنوي يفتقر إىل املرونة، أفرز تسربات معتربة زادت من حد�ا اآلثار السلبية إلعادة التوجيه اليت تنتهي  -

 عادة بالرسوب.

عمال املوجهة على أحجام ساعية ضاغطة تلزم الطالب بأوقات حضورية مبالغ فيها يف قاعات احملاضرات واأل -

 حساب الوقت الواجب ختصيصه لتكوينه الذايت والتحضري الستقالليته املعرفية .

من السنة األوىل جامعي، ورغم أن هذا  وجيها مبكرا وعادة ما يكون ابتدءً ختصص مبكر يوجه مبقتضاه الطلبة ت -

توجيها غري ناضج حنو فروع متخصصة  التوجيه يستند على الرغبات املعرب عنها إال أنه يبقى يف غالب األحيان

 وبطريقة ال رجعة فيها.

نظام تقييم ثقيل من خالل تعدد االمتحانات (امتحانات متوسطة املدة، االمتحانات الشاملة واالستدراكية) وفرتة  -

الل االمتحانات عادة ما تكون ممتدة بشكل مبالغ فيه على حساب الزمن البيداغوجي الذي هو أصال مدته قصرية خ

 السنة.

  مت رصد االختالالت اآلتية: نظام هيكلة وتسيير التعليم: –ب 

 هيكلة معقدة أحادية النمط وال توفر مقروئية واضحة. -

لطالب من احلفاظ على املعارف املكتسبة ان الق الفروع، األمر الذي ال ميكّ غياب شبه تام للمعايري نتج عنه انغ -

 الة التحويل.واالستفادة منها يف مسلك آخر يف ح

 تسيري ضاغط وتنقصه الرشادة للنشاط الببيداغوجي وعلى حساب الوقت املخصص للتعليم. -

  ويالحظ من خالله. نظام التأطير والتأهيل المهني: -ج

مردودية ضعيفة للتكوين فيما بعد التدرج ازدادت تفاقما يف غياب التناغم بني البحث والتكوين، مما أثر على  -

  تدريس.تطوير نوعية ال

تكوين قصري املدى غري جذاب وغري مرغوب فيه، كونه مل حيقق األهداف اليت أنشأ من أجلها بسبب عدم  -

 وضوح القانون اخلاص واإلمكانات وفرص التشغيل.
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 مة بين التكوين وسوق العمل: ءالموا - د 

 مة ملتطلبات التأهيل احلديثة.ءبرامج تكوين أقل مال -

 .1طها االجتماعي واالقتصادياندماج ضعيف للجامعة يف حمي -

  :إصالح التعليم العالي في الجزائرالمطلب الرابع: حتمية 

لقد أصبح من الضروري والعاجل على ضوء االختالالت املشار إليها سابقا دعم اجلامعة اجلزائرية بالوسائل     

  بفعالية لتطلعات ا�تمع.البيداغوجية والعلمية والبشرية واملادية واهليكلية اليت متكنها من االستجابة 

إن تصحيح االختالالت املسجلة سواء على صعيد التسيري أو أداء اجلامعة ومردودها مير حتما عرب تنفيذ إصالح 

  :شامل وعميق للتعليم العايل والتكفل باملتطلبات اجلديدة اآلتية

  م العايل.ضمان تكوين نوعي من خالل االستجابة للطلب االجتماعي املشروع على التعلي -

 حتقيق تالئم وتفاعل مع احمليط االقتصادي عرب تطوير كل التفاعالت املمكنة بني اجلامعة وعامل الشغل. -

 تطوير آليات التكييف املستمر مع تطورات املهن. -

م الغري يف تدعيم املهنة الثقافية للجامعة من خالل ترقية القيم العاملية ال سيما منها تلك املتعلقة بالتسامح واحرتا -

 إطار قواعد أخالقيات املهنة اجلامعة وآدا�ا.

 التفتح أكثر على التطورات العاملية خاصة تلك املتعلقة بالعلوم التكنولوجية. -

 تشجيع التبادل والتعاون الدوليني وتنويعهما. -

 إرساء أسس احلكامة الراشدة املبنية على املشاركة والتشاور.-

ن أصبحتا متيزان أنظمة التعليم العايل، حيث تستأثر األنظمة األكثر جناعة باستقطاب أفضل التفتح واملنافسة اللتا-

 الكفاءات واالستفادة من خدما�ا.

أورومتوسطي...) وتسهيل حركة الطالب واألساتذة  (فضاء مغاريب، إنشاء فضاءات جامعية إقليمية ودولية-

 .2الت العلمية والتكنولوجية والثقافيةوالباحثني من خمتلف األقطار ومن مث تشجيع التباد

ولعل مشروع اإلصالح والتغيري يف اجلامعة اجلزائرية عرف طريقه إىل النور مع مطلع األلفية اجلديدة وكانت بدايته     

  .2004بداية من سنة  (ل.م.د)احلقيقة مع مشروع تغيري جذري (إعادة هندسة التعليم العايل) عرف بنظام

  

  

  

  

                                                
 .10-9مرجع سابق، ص ،2007 يم العايلوزارة التعليم العايل والبحث العلمي: إصالح التعل 1

  .11ص نفسه:رجع امل 2
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  :(ل.م.د) نظام في الجامعة الجزائرية في إطار التنظيمير ي: التغيسخامالمبحث ال

إن تراكم االختالالت واملشاكل يف ظل النظام الكالسيكي يف اجلامعة اجلزائرية دفع املسؤولني يف اجلزائر إىل     

أنظمتها التعليمية   إصالح منظومة التعليم العايل وإحداث التغيري عليها، ولعل جتارب بعض الدول الغربية يف إصالح

كان دافعا قويا ملباشرة إصالح التعليم العايل يف اجلزائر، الذي جتسد يف تبين سياسة جامعية عاملية متثلت يف نظام 

  (ل.م.د).

  :)ل.م.د(طبيعة نظام  :األولالمطلب 

 ةبإعالن مشرتك ألربعبا فقد بدأ و نظاما جامعيا طبقته الدول األجنلوساكسونية، أما يف أور )د.م.ل(يعترب نظام     

 19وزراء للرتبية لكل من فرنسا، إيطاليا، أملانيا وبريطانيا، ومت مبناسبة إحياء ذكرى إنشاء جامعة السربون بفرنسا، ويف 

دولة أوربية ممثلة يف وزرائها جبامعة بولونيا، ومن مث أطلق عليه اسم  29وقعت على تبين هذا املشروع  1999جوان 

الذي يؤكد على ضرورة  )د.م.ل()، والذي أصبح يعرف فيما بعد بنظام Processus de Bologneاتفاق بولوين (

خلق فضاء أوريب للتعليم العايل واعتماده كمشروع سياسي اسرتاتيجي يف جمال الرتبية �دف تفعيل النمو االقتصادي 

تناسق وانسجام يف هندسة نظام  قِ لْ ملواجهة املد االقتصادي التكنولوجي وخاصة األمريكي منه، ومن جهة أخرى خَ 

  .1التعليم العايل بأوربا، كما شرعت بعض البلدان العربية يف اعتماده مثل تونس واملغرب

  ومن مسات هذا النظام أنه:    

  يسمح ملؤسسات التعليم العايل بالتعبري عن إمكانيا�ا وقدرا�ا على االبتكار واإلبداع. -

 ملؤسسات التعليم العايل يف بعث عروض تكوين مكيفة مع احمليط. مينح االستقاللية البيداغوجية -

 يرتكز هذا النظام على مقاربة متعددة االختصاصات، التكوين بالكفاءات. -

 ضمان تكوين نوعي. -

 حتقيق اإلنصاف يف االلتحاق بالتعليم العايل. -

 .متكني كل طالب من بلوغ أعلى مستويات التأهيل اليت تسمح �ا قدراته -

 تزويد اخلرجيني مبيكانيزمات التكيف مع التطورات احلاصلة يف احلياة املهنية يف عامل متغري باستمرار. -

 تقليص مدة التكوين لكي ال تفوت على املتخرج فرص اقتصادية (شغل، استثمار، خلق مؤسسة...). -

 لتكويين من جهة أخرى.يساعد هذا النظام على تقييم الطالب من جهة وإبراز مواهبه ورسم مساره ا -

  في الجزائر: )ل.م.د(المطلب الثاني: دوافع اختيار نظام 

من  ، بعد تنظيم استشارة واسعة لألسرة اجلامعية، ابتداءً 2004من سنة  يف اجلزائر ابتداءً  )ل.م.د(لقد مت تبين نظام     

وكذا تنظيم ملتقيات وأيام دراسية على واليت متت يف إطار الندوات اجلهوية اجلامعية،  2002/2003السنة اجلامعية 

                                                
 ،2012اجلزائر، جوان  ،ة ورقلةجامع ،8العدد  النفسية والرتبوية،املمارسات فتيحة كركوش: اجتاهات األساتذة حنو ل.م.د، جملة دراسات نفسية وتربوية، خمرب تطوير  1
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خبطوات علمية مدروسة على  )ل.م.د(مستوى اجلامعات، ومبشاركة خرباء أجانب، ولقد مرت عملية اختيار نظام 

  النحو اآليت:

 اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة التعليمية وهي مشكلة تعليمية مت تشخيصها من طرف تحديد وتحليل المشكلة:-1

صبغت هذه املشكلة  راسة الوضع التعليمي الراهن للجامعة اجلزائرية واكتشاف مواطن الضعف فيه،كمامن خالل د

  بالصبغة السياسية من خالل تدخل املستوى التشريعي األعلى (الربملان) أل�ا متس شرحية جمتمعية حساسة (الطالب).

جبمع املعلومات وحتليلها مت رصد أهم نقاط  بويةلقد قامت اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة الرت  جمع المعلومات:-2

ضعف النظام الكالسيكي اجلامعي اجلزائري على الصعيد اهليكلي والتنظيمي للمؤسسات اجلامعية وعلى الصعيد 

  البيداغوجي والعلمي للطلبة.

ها أن بديل انطلقت احلكومة اجلزائرية من قناعة مفاد استكشاف وتقويم البدائل واختيار البديل األفضل:- 3

اإلصالح اجلامعي ال يعد تقليد حبث جيب فعله، بل هو ضرورة ملحة يف عامل يتسم بديناميكية متسارعة يف ا�ال 

  .1االقتصادي واملعريف

وقصد اختيار البديل األفضل خلروج اجلامعة اجلزائرية من أزمتها مت حتليل وتقومي اإلصالحات السابقة اليت مرت �ا 

من أهداف بل زادت األوضاع سوءا بسبب العراقيل الكثرية اليت حالت  اية واليت مل حتقق ما كان مسطرً اجلامعة اجلزائر 

  دون التطبيق الفعلي والكلي هلذه اإلصالحات.

ومت االستعانة يف اختيار البديل األفضل بنماذج أجنبية،ليتم التوصل يف النهاية إىل أن نظام"ل.م.د"هو البديل الذي 

  عميقة وشاملة ونوعية للجامعة اجلزائرية ويستجيب ملقاييس عاملية.حيقق إصالحات 

لقد رأت احلكومة اجلزائرية أنه لكي يواكب ا�تمع اجلزائري خمتلف التغريات احمللية والعاملية  :(ل.م.د)تنفيذ سياسة-4

لعشرون (املفكر، احمللل، فإنه مطالب بإجياد تعليم عال قادر على تكوين الفرد اجلزائري مبواصفات القرن الواحد وا

كخيار اسرتاتيجي إجباري مت تبنيه إلخراج اجلامعة اجلزائرية من (ل.م.د) املبدع)، من هذا املنطلق جاء تطبيق نظام

  املشاكل اليت عرفتها للنهوض �ا ملواكبة اجلامعات العاملية.

ر قرار رمسي يف شكل مرسوم تنفيذي بشكل جزئي، وذلك بصدو  (ل.م.د)وبذلك قررت احلكومة اجلزائرية تنفيذ نظام 

الذي يشرح  2005جانفي23، متبوعا بقرار آخر يف 2 2004 يتضمن استحداث شهادة ليسانس نظام جديد سنة

  من خالل ثالث مراحل: (ل.م.د)، وقد مت تنفيذ نظام 3نظام التعليم يف شهادة ليسانس

                                                
 .3ص ،2004 ،اجلزائر، 2004 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: إصالح التعليم 1
، 75، املتضمن إحداث شهادة ليسانس نظام جديد، اجلريدة الرمسية، العدد 2004نوفمرب  21املوافق لـ  1425شوال  08املؤرخ يف:  371-04رسوم التنفيذي رقم: امل 2

 .2، ص2004نوفمرب  24
 23اجلريدة الرمسية،  الكفاءات واالنتقال يف دراسات الليسانس،و كيفيات مراقبة املعارف تنظيم التعليم وضبط  املتضمن ، 2005جانفي  23ؤرخ يف: املوزاري القرار ال 3

 .7-1ص ،2005في نجا
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ظام حيث مت إنشاء جلنة وطنية تتكون من خنبة من مرحلة التفكري حول اإلسرتاتيجية اليت تسمح بتبين هذا الن -

األساتذة واملدراء من خمتلف املستويات اجلامعية، تقوم أوال بتشخيص الواقع اجلامعي وتقومي التجربة األوربية لالقتداء 

 �ا، وثانيا حتضري اإلسرتاتيجية من أجل تنفيذ اإلصالح على أرض الواقع.

ول أهداف هذه السياسة اإلصالحية واملداخل اجلديدة اليت تتضمنها وكيفية مرحلة حتسيس األسرة اجلامعية ح -

 .�ذا الصدد تسيري مسارات الطلبة، ومت إنشاء خاليا إعالمية على مستوى إدارات اجلامعة

 مرحلة تنصيب الفرق التقنية وهي تشمل جمموعة من اخلرباء املختصة بإعداد برامج التكوين واملصادقة عليها. -

  :مستويات ةعملية التنفيذ على ثالثوتتم 

يقع على عاتق مؤسسات التعليم العايل بناء عروض التكوين باالرتكاز على  على مستوى المؤسسة الجامعية: –أ 

قدرا�ا العلمية والبيداغوجية اخلاصة �ا، مسخرة يف ذلك إمكانيا�ا يف جمال البحث مبسامهة الشريك الوطين وحىت 

  األجنيب.

مؤسسة التعليم العايل على أن يكون عرض التكوين املقرتح متماشيا مع ا�االت الكربى لتخصصها، وأن  وتسهر    

يوفر مسالك متنوعة ومعابر ما بني خمتلف املسالك لتسهيل عملية توجيه الطلبة وإعادة توجيههم ، هلذا الغرض يتعني 

  على املؤسسة تعبئة وجتنيد فرق تكوين متعددة التخصصات.

ض التكوين وجدواها ونوعيتها تقيم هذه اللجان مدى انسجام عرو  على المستوى الجهوي:اللجان  –ب 

متها، وكذا اإلمكانيات املادة والبشرية املتاحة واهلياكل املسخرة من طرف املؤسسة اجلامعية املعنية، وهذا يف ءومال

  إطار االحرتام الصارم ألحكام دفرت الشروط.

تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتأهيل يف إعتماد عروض التكوين املقدمة من طرف  :على المستوى الوطني –ج 

  اللجان اجلهوية للتقييم وتأهيلها وتقييم آثار هذه العروض على تنمية البالد.

 يف عروض التكوين إىل جانب فحص نيعية ومسعة خمتلف الشركاء املسامهوعلى اللجنة الوطنية للتأهيل التأكد من نو 

  .1مه خمتلف اتفاقيات التعاون الوطنية والدولية املرافقة لعرض التكوينما تقد

  إحدى عشر مؤسسة جامعية. 2004يف بداية سنة  (ل.م.د)وقد بلغ عدد اجلامعات اليت طبقت نظام 

  في الجزائر: )ل.م.د(نظام وآثار تطبيق المطلب الثالث: أهداف 

  إىل حتقيق األهداف اآلتية: (ل.م.د)�دف السلطة الوصية من انتهاج سياسة     

 مساعدة الطالب يف اختيار مساره التكويين واملشاركة يف فهمه ضمن مسار حيوي تتحقق فيه ذاتية الطالب. -

إرساء نظام تكوين مرن وإعداد مشروع جامعة يشمل االنشغاالت احمللية والعاملية على املستوى االقتصادي  -

 العلمي، االجتماعي والثقايف.،

  ية استقاللية اجلامعة بيداغوجيا مع ضمان التقييم املستمر هلا ولرباجمها.ترق -

                                                
 .20-19، مرجع سابق، ص ص2007وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: إصالح التعليم العايل  1
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إعطاء حيوية وفعالية للتكوين اجلامعي وذلك بتحديث الربامج التكوينية (من خالل مراجعة وتنويع وتعديل  -

وذلك بالتشاور مع املسالك أثناء الدراسة يف جماالت التكوين) لتكون نوعية ومنظمة ومالئمة ملتطلبات سوق العمل، 

 القطاع االقتصادي يف إطار خطط الدولة التنموية.

 تفتيح اجلامعة على العامل اخلارجي قصد تطوير البحث العلمي وتنمية الروح العلمية. -

 تشجيع وتنويع التعاون الدويل يف اجلوانب البيداغوجية والتقنية. -

 وطن وخارجه.تسهيل معادلة الشهادات لتسيري حركة الطلبة داخل ال -

  الرتكيز على آليات االستقبال والتوجيه والدعم البيداغوجي للطلبة. -

  .1تعبئة كل األسرة اجلامعية والتحامهما لتكون جامعة حيوية وعصرية -

  .2كما ميكن النظام من إقامة تعاون دويل مع تنويعه تبعا لألشكال األكثر مالئمة-

  ميكن أن حيقق األهداف التالية: )ل.م.د(طبيق نظام إضافة إىل ما سبق هناك من يرى أن ت     

  :أهداف اقتصادية –1

إن إحداث التنمية املستدامة يتطلب إحداث منو بتوليفة بني املتاح من الوسائل واستحداث  التنمية المستدامة: -أ

والتفكري يف حق متعدد اجلوانب يف ا�تمع لصاحل األجيال احلالية دون التفريط  روسائل جديدة تؤدي إىل تطو 

األجيال القادمة من التمتع �ذه الوسائل ومنه ال مناص من اعتماد نظام تعليمي ينظر إىل التصورات يف هذا الصدد 

  عرب خلق جيل ذي فكر ناقد وحيدد.

إن نظام التعليم العايل (ل.م.د) يعتمد على منهجية تعليم زرع روح التجديد أوال،  اعتماد االبتكار والتجديد: - ب

وذلك باالستجابة إىل متطلبات الواقع االقتصادي واالجتماعي عرب تبين مشكالته كمشاريع حبوث من خالل 

مث منهجية االبتكار واالخرتاع عرب سياسة البحث العلمي املوازية اليت تضع مشكالت  ،اتفاقيات التعاون كمسعى أول

  الصندوق الوطين للبحث.وأهداف التنمية الشاملة كمشاريع حبوث يف إطار عمل املخابر و 

يهدف نظام (ل.م.د) إىل التأكيد على أمهية العقل وحاجته إىل املثريات العلمية ملعاجلة  المنافسة والنجاعة: -ج

  مواقف التحديث من أجل مسايرة روح النجاعة واملنافسة لضمان البقاء.

ايل وذلك من أجل عدم تفويت خيتصر نظام (ل.م.د)  زمن التكوين الع عدم تفويت الفرص االقتصادية: -د

الفرص يف ظروف متغرية بسرعة على املتخرج من أجل إجياد وظيفة أو خلق مؤسسة أو اقرتاح وتنمية فكرة مشروع أو 

  مبادرة خاصة.

                                                
مطبوعة امللتقى الوطين األول حول تقومي دور اجلامعة اجلزائرية يف ائر، ة لواقع نظام ل.م.د يف اجلز سعدو عادل: التكوين اجلامعي ومتطلبات التنمية احمللية، دراسة حتليلي 1

 20- 19، جامعة زيان عاشور اجللفة، اجلزائر، أيام التسيرياالستجابة ملتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية احمللية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

 .140، ص2010ماي 
2 Ministre de L'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique: Présentation, Evaluation et Habilitation des 
Offres de Formation dans le Cadre du Dispositif  L.M.D, circulaire N07, Alger, 2005, P10. 
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وذلك بإتاحة الفرصة أمام األساتذة باقرتاح برامج التكوين  تحرير الجامعة من السيطرة السياسية المفرطة: -هـ

  أوامر شريطة استيفاء اجلانب العلمي وكذا منح وتلبية التخصصات اليت تتالءم ومتطلبات السوق.بعيدا عن أية 

يهدف نظام (ل.م.د) يف فلسفته  إىل جعل اخلريج يستجيب  االستجابة المباشرة للمتطلبات االقتصادية: -و

العليا املهنية خصوصا اليت تفرض مباشرة وعمليا بنسبة كبرية حلاجة احمليط االقتصادي عموما، ومن خالل الشهادات 

الستحداثها تعاونا مع املؤسسات والقطاعات االقتصادية عن طريق اتفاقيات تعاون ومتعدد اجلوانب تربم يف هذا 

  .1الشأن

  :أهداف اجتماعية –2

ثل يهدف هذا النظام إىل اعتماد تكوين ذي نوعية من شأنه زرع القيم اإلجيابية يف ا�تمع م تكوين نوعي: -أ

  التفكري الواعي واالنتماء واهلوية وهذا ملقاومة العوملة اجلارفة وإبراز الذات اخلاصة.

عرب االحتفاظ ورمسلة النتائج سواء بني أطواره  ادائم اتكوين للطلبةنظام (ل.م.د)  ققحي التكوين مدى الحياة: - ب

 املنظمة للمعادالت (الشهادات) من ومن ناحية أخرى ميكن القوانني ،ثة و داخل الطور الواحد من ناحيةالثال

االندماج يف النظام اجلديد وفق ما يتوفر من إمكانات جتعل باإلمكان االستمرار يف التكوين والتحصيل العلمي تقريبا 

  .2بشكل دائم

يرتكز هذا النظام على متكني الطالب من احلراك البيداغوجي بني  الحراك كوسيلة للتفاعل االجتماعي: -ج

ن عروض التكوين ال تتواجد بنفس التسمية واحملتوى يف كل إالتكوين اجلامعي بيسر كبري، حبيث مؤسسات 

يف مؤسسة واستكمال  ءومن مث فإن الطالب بإمكانه البد اجلامعات، وإمنا هي عروض خاصة بكل مؤسسة جامعية،

لة بني التكوين السابق املتحصل ختصصه يف مؤسسة جامعية أخرى مع االحتفاظ بنتائجه أو عند االقتضاء إجراء معاد

  عليه والتكوين الالحق، وهذا كله يسهم بال شك يف تنمية روح االندماج ا�تمعي لدى املتكون.

إن النظرة القدمية إىل التنمية البشرية على أ�ا مشروعات  في الموارد البشرية: ااعتبار التعليم استثمار  -د

حبيث تغريت هذه النظرة وأصبحت برامج التنمية  ،باشر نظرة فيها قصوراستهالكية ال تؤدي إىل مردود اقتصادي م

ينجم عن اكتساب املهارات واملعرفة كنتيجة لنظام تعليمي يراعي فيه خلق  ،غري مباشر ااقتصادي االبشرية تولد عائد

  أن تؤدي إىل آثار اجتماعية مباشرة. بالفكر الفاعل الذي ال حيصل إال مبواصفات تعليمية جي

                                                
، ص 2011جويلية  اجلزائر، ،5د)، جملة البحوث والدراسات العلمية، املركز اجلامعي حيي فارس، العدد شبايكي سعدان: اآلثار االقتصادية لنظام التعليم العلي (ل.م. 1

11-13.  
  .15-13ص املرجع نفسه: 2
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 اجلامعية األسرة أعضاء كل ألداء حاكمة آليات و معايرياملقصود باحلوكمة اجلامعية وضع  :حوكمة التعليم العالي-3

 صناعة عملية يف املصلحةذات  أطراف ومشاركة ،املسؤولني وحماسبة ،األداء قياس ساليبوأ الشفافية تطبيق خالل من

  .1موالتقيي سيريتلا عملية ويف ،القرار

ض مبؤسسات التعليم العايل يقتضي تطور احلوكمة واألداء املؤسسي فيها، مبا يضمن الشفافية يف العمل، فالنهو     

   يف كل ما له صلة بالعملية التعليمية، وحرية إبداء الرأي. واملساءلة عن األداء والنتائج، ومشاركة مجيع األسرة اجلامعية

  :)ل.م.د(بع: ركائز التغيير في نظام المطلب الرا

  : من خاللويتجسد ذلك : ي (الهيكلة الجديدة لنظام ل.م.د)إعادة التنظيم البيداغوجي اإلدار  –1

  (ليسانس،ماستر،دكتوراه): ائمة على أساس الحصول على شهاداتتنظيم الدراسات الق -أ

التعليم  لقد شرعت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف تطبيق هيكلة جديدة لنظام ل.م.د ترتكز على تنظيم

  أطوار تتوج بثالث شهادات على النحو اآليت: ةالعايل يف ثالث

سداسيات  ةمدته أربع اأولي اقاعدي اويشمل تكوين أوال: الطور األول: مدته ثالث سنوات (شهادة ليسانس):

ين هذا التكوين تكو مث يلي يكتسب الطالب من خالله املبادئ األولية للتخصصات املعنية (اجلذع املشرتك)، 

متخصص مدته سداسيني يتوج بعدها الطالب بشهادة الليسانس األكادميية تسمح له باالنتقال للطور الثاين أو املهنة 

  .2(تسمح له باالندماج املباشر يف عامل الشغل) وهذا بالتشاور مع القطاع املشغل

بة الذين تتوافر فيهم شروط للطل امتخصص اويشمل تكوين الطور الثاني: مدته سنتين (شهادة الماستر):ثانيا: 

االلتحاق، كما ال يقصي احلائزين على ليسانس املهنية حيث بإمكا�م املتابعة بعد قضاء فرتة عامل الشغل، ليتوج هذا 

التعليم العايل بانتقاله للطور الثالث) أو املاسرت  الطور بشهادة ماسرت البحثية (تؤهله إىل النشاط البحثي يف قطاع

  ه باالندماج يف عامل الشغل مبستوى أعلى من األداء والتنافسية).املهنية (تؤهل

قا يف يضمن للطالب تعمّ  امتخصص اويشمل تكوين ثالثا: الطور الثالث: مدته ثالث سنوات (شهادة الدكتوراه):

  املعارف، ليتوج الطالب يف �اية هذا الطور بشهادة الدكتوراه بعد رسالة البحث.

  :)ل.م.د(لهيكلة الجديدة لنظام المفاهيم األساسية ل - ب

وهو عبارة عن دفرت شروط حيدد األهداف واملضامني البيداغوجية للتكوين املقرتح  عرض التكوين: –أوال 

وكذا اإلمكانات البشرية واملادية الضرورية من أجل التأطري والتجهيز والتمويل، كما يتفرع  ،وللشهادات املتوجة له

  .3وع وختصصعرض التكوين إىل ميدان وفر 

                                                
غري  يف علوم التسيري ة يف اجلامعة اجلزائرية، مذكرة لنيل شهادة املاجستريكممقيدش نزيهة: أمهية أسلوب املعاينة يف الدراسات اإلحصائية، دراسة تطبيقية حول احلو  1

.( نقال عن: أمحد عزت: مفهوم حوكمة اجلامعات 67ص، 2010-2009، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائرمنشورة

    ( وثيقة انرتنت).2008والغرض منها وسبل تطبيقها، 
2Herzallah, Abdelkarim., Baddari, Kamel.: Comprendre et Pratiquer le L.M.D Licence Master Doctorat, Office des 
Publications Universitaires, 3eme édition, Alger, 2007, P20.  

  .16، مرجع سابق، ص2007العايلوزارة التعليم العايل والبحث العلمي: إصالح التعليم  3
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امليدان هو جتميع عدد من التخصصات يف جمموعة منسجمة، سواء من حيث  ميدان (مجال) التكوين: –ثانيا

وحد�ا األكادميية واملعرفية أو من حيث فرص الشغل اليت تتيحها، مثال ميكن ذكر امليادين اآلتية: العلوم االقتصادية 

  .1االجتماعية واإلنسانية والتجارية وعلوم التسيري، آداب ولغات، العلوم

) un parcours - typeضمن كل جمال أو ميدان تعرف بعض املسارات النموذجية ( ):Parcoursالمسالك (–ثالثا

منوذجي عبارة عن جتمع منسجم لوحدات تعليمية قابلة املسلك األ واملسار أو، اليت هي عبارة عن ختصصات

ده الفرق البيداغوجية حسب أهداف حمددة، تدمج املسالك املختلفة لالحتفاظ والتحويل وفق منطق تدرج مالئم حتد

الدراسي وفق رغباته  ن الطالب من إجناز مشروعهوتتيح معابر متكّ ، مقاربات متعددة التخصصات

 Parcours Individualisé(مسارات فرديةواستعداداته
2(.  

ألساسية وحتتوي على مواد تعليمية أساسية إن هذه املسالك تتكون باألساس من جتمع الوحدات التعليمية ا    

إىل  30رصيد) ومواد تعليمية ثانوية تشكل نسبة  180من جمموع األرصدة ( 60إىل  50ومهمة تشكل نسبة 

35 5من جمموع األرصدة، باإلضافة إىل مواد تعليمية أخرى تشكل نسبة  15إىل .من جمموع األرصدة  

تتشكل القاعدة األساسية للتنظيم البيداغوجي يف  ):Les unités D'enseignementالوحدات التعليمية ( –رابعا

من وحدات تعليمية عبارة عن جمموعات للتعلم (مقررات ومواد) منظمة بطريقة بيداغوجية منسجمة  )ل.م.د(نظام 

  :3كما يلي وحسب منطق االنتقال، تقدم هذه الوحدات بشكل سداسي تتوزع

 وحدات تعليمية أفقية. - مية استكشافية أو تكميلية.يوحدات تعل -وحدات تعليمية أساسية. -

جتدر اإلشارة إىل أن كل وحدة تعليم تتكون من مادة أو أكثر، كما تزود كل وحدة تعليم ومادة بقيمة يف شكل     

ة وحدات قياسية، حسب احلجم الساعي وكذا حجم النشاطات الفردية، ويف النهاية حتدد قيمة الوحدات القياسي

  .وحدة قياسية 30لوحدة التعليم يف ضوء القيمة اإلمجالية للوحدات القياسية للسداسي الواحد لـ 

   :يوضح لنا مثال عن مسار أمنوذجي يف نظام (ل.م.د) التايلاملثال و  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
.17، ص، مرجع سابق2007العايلوزارة التعليم العايل والبحث العلمي: إصالح التعليم  1  

 
2
 Herzallah, Abdelkarim., Baddari, Kamel.: Op-Cit, P 25-26.  

  .17، مرجع سابق، ص2007لعلمي: ملف إصالح التعليم العايلوزارة التعليم العايل والبحث ا 3
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 ،علوم التسيري: العلوم االقتصادية والتجارية و ا�ال) "ل.م.د(يف نظام  منوذجيأ): مثال عن مسار 28اجلدول رقم (  

  ."شهادة: ليسانس علوم اقتصادية، ختصص: علوم اقتصادية

  الوحدة القياسية  الحجم الساعي  وحدة التعليم  السداسي

   السداسي األول

  )01( األساسية وحدة التعليم

  )01( اقتصاد كلي

  )01( اقتصاد جزئي

  )01( تاريخ الوقائع االقتصادية

  وحدة التعليم االستكشافية

  )01( رياضيات

  )01( إحصاء

  )01( حماسبة

  وحدة التعليم األفقية

  املنهجية

  علم االجتماع

  حقوق

  لغة حية

  

  سا20

  سا35

  سا20

  

  سا35

  سا 35

  سا35

  

  سا20

  سا20

  سا20

  سا 20

  
  ا3

  ا 4

  ا3

  

  ا4

  ا4

  ا4

  

  ا 2

  ا 2

  ا 2

  ا 2

  وحدة قياسية 30  سا260  المجـمـــــــوع   

  .31مرجع سابق، ص، 2007 التعليم العايل والبحث العلمي: إصالح التعليم العايل وزارة :المصدر                           

من احملاضرات واألعمال املوجهة واألعمال التطبيقية واملشاريع البحثية والرتبصات  ةكما تتكون الوحدات التعليمي    

  ا �ائيا.ولكل وحدة تعليمية قيمة حمددة باألرصدة واكتساب الوحدة التعليمية يعد اكتساب

  كما تتميز كل وحدة تعليمية باخلصائص اآلتية:

مبعىن أن الوحدة التعليمية املكتسبة ال جمال إلعاد�ا حىت ولو مت حتويل  ):Capitalisationخامسا: الرسملة (

 الطالب إىل مؤسسات جامعية أخرى.

كن ميهذه الوحدة التعليمية  ن اكتسابإقابلية التحويل، إذ ويطلق عليها  ):La Mobilitéسادسا: الحركية (

  الطالب من حتويل ملفه البيداغوجي وتسجيله يف أي مؤسسة جامعية أخرى.

): هذه اخلاصية متكن سوق الشغل (الشريك االقتصادي) من أن يقارن بسهولة Lisibilité( سابعا: الوضوحية

 شهادات (ل.م.د) يف إطار التشغيل.

قرض هو وحدة قياس ملا اكتسبه الطالب من معارف ومهارات معرب عنها ): الرصيد أو الCrédits( ثامنا:األرصدة

القيام به من طرف  يمية على أساس حجم العمل املطلوببقيمة عددية، يتم حتديد عدد األرصدة لكل وحدة تعل
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الطالب للحصول على الوحدة، وجيب أن يراعي هذا احلجم كل النشاطات الواجبة على الطالب وخاصة األحجام 

والرتبصات  ،اعية للتعليم املقدم وطبيعته (حماضرات، أعمال موجهة وأعمال تطبيقية)، والعمل الشخصيالس

 واملذكرات واملشاريع والنشاطات األخرى.

ولكي تسهل عملية حراك الطلبة من مؤسسة جامعية إىل أخرى على املستوى الوطين وحىت الدويل فقد مت اعتماد     

رصيدا لشهادة الليسانس  180مة جممل الشهادات يف شكل أرصدة، حبيث مت حتديد مرجع موحد يسمح بتحديد قي

  .1اسرتامل) بالنسبة لشهادة 180+120رصيد ( 300رصيد لكل سداسي) و 30(

ويتم التحصل على الرصيد إما باكتساب كل وحدة تعليمية، أو بتطبيق طريقة التعويضات بني خمتلف الوحدات 

  التعليمية.

وكل سداسي يتكون من وحدات تعليمية تقوميها مرتبط  ،يرتبط منط التقومي بالسداسيات النتقال:التقويم وا -ج

يتم تقومي الوحدة التعليمية مبعدل عام وبقيمة  ،باكتساب األرصدة، واملواد التعليمية ومعامل املادة بشكل عملي

عندما ال  :أي ؛بة أم ال، ويف هذه احلالة" واملعدل العام هو الذي يثبت ما إذا كانت الوحدة مكتسcréditمالزمة "

تكتسب الوحدة التعليمية تكون للطالب الفرصة الكتسا�ا يف دورة اللحاق باعتبار أن نظام التقييم واالنتقال اجلديد 

مل يتحصل الطالب على الوحدة التعليمية تعاد دراستها ما إذ - امتحان شامل واستدراكي–ليس كالنظام الكالسيكي

  .2و جزئيا يف السنة الالحقةبالكامل أ

  :3النحو اآليت على ويتم االنتقال يف نظام ليسانس    

  :االنتقال من السنة األولى إلى الثانية-أوال

  ):ارصيد 60احلالة األوىل(إذا أجتمع للطالب     

 وين .يقبل الطالب يف السنة الثانية ليسانس إذا حتصل الطالب على سداسيي السنة األوىل من دورة التك-

 يقبل الطالب يف السنة الثانية إذا حتصل على السنة بالتعويض بني وحدات تعليم السنة األوىل.-

على األقل): ميكن أن يسمح للطالب متابعة الدراسة يف السنة الثانية من  ارصيد 30احلالة الثانية(إذا اجتمع للطالب 

من  ثلثوىل وأن  يكون قد حتصل على األقل على من أرصدة السنة األ50دورة التكوين إذا اكتسب على األقل 

حينئذ جيب عليه أن يعيد التسجيل يف املواد اليت مل يكتسبها من وحدات تعليم السنة ، األرصدة خالل سداسي واحد

  األوىل. 

  :االنتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة-ثانيا

  احلالة األوىل(الرصيد):    

 حتصل على السداسيات األربعة من مسلك التكوين  لثالثة إذايقبل الطالب يف السنة ا-

                                                
 .18مرجع سابق، ص، 2007إصالح التعليم العايلوزارة التعليم العايل والبحث العلمي:  1

2 Herzallah, Abdelkarim., Baddari, Kamel.: Op-Cit, P 29. 
  . 38ص ،2011جوان ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،يل العلمي لتطبيق و متابعة ل.م.دالدل :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 3
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يقبل الطالب يف السنة الثالثة إذا حتصل على السنة بالتعويض بني وحدات تعليم السنة الثانية وليست له ديون من  -

 السنة األوىل.

  احلالة الثانية(التعويض):

على األقل من جمموع أرصدة  ارصيد 90صل على االنتقال إىل السنة الثالثة ميكن أن يرخص به لكل طالب حا -

يف هذه احلالة ، السنة األوىل والثانية .و حصل على كل وحدات التعليم األساسية الالزمة ملتابعة الدراسة يف التخصص

 بإعادة التسجيل يف املواد غري املكتسبة من وحدات التعليم غري املكتسبة من السداسيات األربعة ايكون الطالب ملزمً 

  األوىل.  

  رؤية جديدة للتكوين في التعليم العالي: –2

  وجتسد ذلك من خالل:    

تثمني التكوين قصري املدى (شهادة ليسانس ومد�ا ثالث سنوات) مهما كانت الفروع والتخصصات، وهذا  -

 يتطلب إعادة النظر يف ترتيب هذه الشهادة يف سلم الوظائف واملهن.

شهادة ليسانس أو ماسرت حسب ( ) بشهادة تكون أكثر حتديدا ومقروئيةDESلعليا (استبدال شهادة الدراسات ا -

 .)مدة الدراسة

هذا التكوين يسمح مبقروئية أفضل للشهادات الوطنية، إذ حيقق التجانس بني النظام الوطين للتعليم العايل مع  -

 شهادة ذات املستوى العاملي.أنظمة التعليم العايل يف العامل، مبعىن مواكبة التغريات واالعرتاف بال

إدخال ممارسات بيداغوجية جديدة (حتسني اجلودة البيداغوجية) ومقاربة ابتكارية يف بناء برامج التعليم والتكوين  -

 وكذا من خالل تطوير البحث وتطبيقاته. ،تمدة مباشرة من احتياجات ا�تمعمس

معة يف عالقتها مع القطاع االقتصادي واالجتماعي، وكذا يقتضي هذا التكوين إعادة حتديد املهام املوكلة للجا -

 إعادة ضبط أشكال مشاركتها يف حل املشاكل املرتبطة بالنمو االقتصادي والتطور االجتماعي.

تكييف الربامج مبا يتماشى والتوجهات العاملية املتمثلة يف تنويع مالمح التكوين وتكييفها مع احلقائق اليت متليها  -

 تصاد والتطور التكنولوجي والعلمي.عوملة االق

ية أكرب للطالب طاملا أن املبدأ األساسي هلذا التكوين جعل الطالب يصل إىل أعلى مستوى يتناسب مع ر توفري ح -

 مهاراته وقدراته الذاتية.

سابقة  يتميز عن اإلصالحات ال )ل.م.د(إىل جانب ما سبق ترى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أن نظام     

  :كونه يقدم رؤية جديدة لسياسة التكوين اجلامعي تتمثل يف

 استقاللية اجلامعة على أساس تسيري أجنع. -

إعداد مشروع جامعة يشمل االنشغاالت احمللية واجلهوية والوطنية على املستوى االقتصادي، العلمي، االجتماعي  -

 والثقايف.

 اع االقتصادي.عروض تكوين متنوعة ومعدة بالتشاور مع القط -
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وتكون الفرق البيداغوجية مبثابة  ،يف رسم مساره التكويين بيداغوجية نشطة حيث يكون الطالب الفاعل األساسيَّ -

 دعم ودليل ترافقه طيلة هذا املسار.

 تقييم مستمر ودائم ملؤسسات التعليم العايل وبراجمها. -

 .1تعبئة كل األسرة اجلامعية -

فعة جديدة ورؤية مغايرة أعطى التكوين يف التعليم العايل دَ  )ل.م.د(يع القول أن نظام من خالل ما سبق نستط    

وتضمن املنافسة يف سوق  ،عما كان عليه يف النظام التعليمي السابق، هدفها حتسني جودة التعليم يف خمتلف املراحل

سابقا يف النظام  العمل، فطرحت عروض التكوين يف جماالت واختصاصات خمتلفة عكس ما كان معتمدا

الكالسيكي، والذي اعتمد على التكوين يف الليسانس، يتبعه التكوين يف املاجستري مث ينتهي التكوين يف الدكتوراه، 

ولكن هناك اختالف كبري يف الرؤية العامة والنظام وحىت سريورة  افمن خالل النظرة العامة يظهر لنا اهليكل واحد

سيات مهيكلة يف على التكوين يف الليسانس ملدة ثالث سنوات مقسمة إىل سدا التكوين، فالنظام اجلديد يعتمد

  نظام االنتقال فيها سنوي. ،سنوات دراسية ربعالنظام الكالسيكي الذي يعتمد على أ تنظيم متناسق عكس

روض فيتم بشكل آيل يف حالة حصول الطالب على الليسانس وخيضع هو اآلخر إىل ع، أما االلتحاق باملاسرت    

تعرف بعروض التكوين، أما يف النظام الكالسيكي فاالنتقال من اللسانس إىل املاجستري عن طريق مسابقة وطنية 

  هو مرحلة تدرج أما املاجستري هو مرحلة ما بعد التدرج.) ل.م.د(مفتوحة، كما أن املاسرت يف نظام 

يف  ن عن طريق التسجيل لطلبة املاجستري، ويكونأما يف مرحلة الدكتوراه ففي النظام الكالسيكي فااللتحاق يكو     

فااللتحاق يكون عن طريق مسابقة مفتوحة  )ل.م.د(أما مرحلة الدكتوراه يف نظام  س؛هذه املرحلة البحث هو األسا

حلملة املاسرت يف االختصاص املفتوح مع إلزامية الدراسة ملدة سنة يف شكل سداسيني متبوعة بأعمال حبثية ملدة ستة 

  يات.سداس

اجتاه  يةوكذلك يف احملتوى يؤدي بالضرورة إىل الوقوف نظرة تأملية وتقييم ،إن هذا االختالف يف التنظيم اهليكلي    

  هذا التغيري.

  تطوير مهارات المستفيد (الطالب): -3

رات بأسلوب إن املعروف يف النظام الكالسيكي هو أن طريقة تلقني املعلومات للطالب تتم عن طريق إلقاء احملاض    

مما يكبح مهاراته  ،فيشعر بتهميش األستاذ له ،إخباري، فيتعرض الطالب لساعات طويلة من التلقني املتواصل

ن فرصة النقاش الوحيدة أمام الطالب إلبداء رأيه على مستوى األعمال املوجهة والتطبيقية إالتعليمية، بل حىت 

باعتبار أن األعمال ؛ اهتمام األساتذة وعدم ،ات الدروسأصبحت ضئيلة بسبب تغليب اجلانب النظري على مقرر 

أمام فرص اإلبداع  ااملوجهة والتطبيقية يف نظرهم هي أعمال مكملة ملا جاء يف احملاضرة، هذا ما سيشكل عائق

  واالبتكار أمام الطالب ويصبح عاجزا عن توليد املعرفة.

                                                
  .16ص ، مرجع سابق،2007وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: إصالح التعليم العايل  1
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نوعي من خالل اعتماده على نظام الوحدات التعليمية فيهدف إىل حتقيق مستوى بيداغوجي  )ل.م.د(أما نظام     

اليت تضم جمموعة من املواد املتجانسة، حبيث جتعل من الطالب اجلامعي شريكا يف بناء املواقف التعليمية ويف إنتاج 

يقة إلقائه يف طر  ااملعرفة من خالل فتح جمال األسئلة والنقاش أثناء الدرس التعليمي، أما األستاذ فعليه أن حيدث تغيري 

للدروس بإحداث أساليب جديدة تزود الطالب مبهارات االتصال والتفكري اإلبداعي، كاالعتماد على استقصاء 

املعلومات بدال من عرض احلقائق واملهارات البسيطة، أي ضرورة تقدمي املادة العلمية يف قالب جديد يدفع الطلبة إىل 

  ا توصل إليه الدارسون من قبل.من إعادة نسخ م توليد األفكار اجلديدة بدال

وجيعل منه باحثا ومشاركا ، يتيح تنمية مهارات التفكري الذاتية لدى الطالب )ل.م.د(ومنه يرى الباحث أن نظام     

يف املعلومة، كما يغري من منط التدريس الذي يصبح  يعتمد على النشاط الذايت للطالب يف التوصل إىل توليد األفكار 

  سه حتت إشراف وتوجيه أستاذه، وهذا من شأنه أن يرسي ثقافة اجلودة يف التعليم.واملعلومات بنف

  :)ل.م.د(نظام في ظل تطبيقفي إدارة التغيير  ة الجامعييناددور الق المطلب الخامس:

ني يف اجلامعة اجلزائرية جاء ليكرس دور القيادة األكادميية يف إدارة فريق العمل لتحس )ل.م.د(إن تطبيق نظام     

  :األداء وتطويره، وهذا على النحو اآليت

أو نائب املدير على مستوى املعاهد على تشكيل  ،يشرف نائب العميد املكلف بالدراسة تشكيل فرق العمل: -1

  الفرق اآلتية:

مكون من جمموع األساتذة (دروس، أعمال موجهة وأعمال تطبيقية) للوحدة التعليمية، قائد  فريق بيداغوجي: –أ

  لفريق ينتخب أو يعني من بني أساتذة وحدة التعليم ويشكل هذا الفريق جلنة مداوالت لوحدة التعليم.هذا ا

وهو مكون من رؤساء الفرق البيداغوجية، رئيس هذا الفريق ينتخب أو يعني من بني أساتذة  فريق التكوين: –ب

  الفريق، يشكل أيضا هذا الفريق جلنة مداوالت لوحدة التعليم.

يرأس هذه اللجنة مسؤول فرع التكوين أو مسؤول التخصص وتضم ممثلي الطلبة املنتخبني  البيداغوجية: اللجان –ج

1وأساتذة احملاضرات واألعمال املوجهة والتطبيقية
.  

من املرسوم  09واليت يرأسها مدير اجلامعة (املادة ؛ يتم تأسيس جلنة الوصاية ):TUTORATلجنة الوصاية ( –د

احملدد لكيفية عمل الوصاية) تقوم بتحرير تقرير سنوي، ويتم تنظيم  09/01/2009املؤرخ يف:  03- 09التنفيذي رقم: 

  الوصاية وفق اخلطوات اآلتية:

 وىل (الطور األول ليسانس).األتنظيم الوصاية لفائدة طلبة السنة  -

احملدد  09/01/2009رخ يف: املؤ  03-09توظيف األوصياء طبقا للشروط املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي رقم:  -

 .10، 08، 06، 05، 04، 02كيفيات تأسيس الوصاية وخاصة املواد: 

 يتم توظيف األوصياء من ضمن أساتذة وطلبة املاسرت والدكتوراه. -

 تأسيس جلان الوصاية األربعة الفرعية كما هو مبني يف الشكل املوايل: -

                                                
  .19ل.م.د، مرجع سابق، ص وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: الدليل العلمي لتطبيق ومتابعة 1
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  ): جلان الوصاية.31( الشكل رقم                                   

  

  

  

  

  

  

  

 .21، مرجع سابق، ص)ل.م.د(متابعة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: الدليل العلمي لتطبيق و:المصدر                         

  توسط. وهي تنظم من طرف اهليئة املكلفة باإلعالم والتوجيه. ،استقبال، توجيه :دورها يففأما الوصاية اخلامسة 

التعليم العايل قررت الوزارة الوصية إنشاء جلنة وطنية لضمان نوعية من أجل ضمان  خلية ضمان النوعية: –هـ

أما على مستوى مؤسسات التعليم  )ل.م.د(بعة وتقومي التكوين يف التعليم العايل تزامنا مع تطبيق نظام املت ،1النوعية

  يتمثل يف: العايل فيجب إنشاء ما يسمى خبلية ضمان النوعية دورها

  وضع أو مراجعة وتطبيق مستند النوعية. - إقامة عالقات عمل مع اللجنة الوطنية لضمان النوعية.-

  :)ل.م.د(نظام تطبيق  لفي ظ فرق العملقادة تحديد مهام  -2

.م.د كان ال بد من حتديد من أجل الوصول إىل اجلودة يف التكوين والسهر على متابعة وتنفيذ أهداف نظام ل    

  فرق العمل ومهامهم ومعايري اختيارهم، وميكن توضيح ذلك يف اجلدول اآليت: ةقائمة قاد

  .)د.م.ل(نظام يف ظل  لفرق العمل اإلداريني قادةال): أدوار 29اجلدول رقم (        

  شروط التعيين  المــهـــــام  القائد (المسؤول)

رئيس فريق ميدان 

  التكوين

  كوين.تنشيط أعمال فريق ميدان الت -

  اقرتاح الربنامج البيداغوجي ملسار التكوين. -

مسارات التكوين للسماح بالتوجيه إعداد ممرات بني  -

  التدرجيي للطلبة.

  وضع مناهج بيداغوجية متوافقة. -

  تنظيم تقيم أشكال التكوين والتدريس. -

السهر على انسجام املسارات وإبداء الرأي فيما خيص  -

  .مسار التكوين أو تعديله

السهر على االنسجام العام للرتبصات املنصوص عليها  -

  يف التكوين.

 ةثالث )03(يعني رئيس فريق التكوين ملدة 

سنوات قابلة للتحديد مرة واحدة من بني 

األساتذة أو األساتذة احملاضرين قسم (أ) 

بقرار من الوزير املكلف بالتعليم العايل أو عند 

املعين بناء  االقتضاء بقرار مشرتك بني الوزير

على اقرتاح من رئيس اجلامعة بعد أخذ رأي 

  ا�لس العلمي.

                                                
  .2010-05-31 بتاريخ 167 مت انشاء اللجنة بقرار وزراري رقم1

 لجنة المرافقة
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  رئيس فرقة

  التكوين شعبة

 تنشيط أعمال فرقة شعبة التكوين. -

  اقرتاح قائمة االختصاصات اليت تكون الشعبة. -

  اقرتاح ،فتح أو غلق اختصاصات يف الشعبة. -

  متابعة وضع اإلشراف يف الطور األول. -

  ة إجناز ومتابعة الرتبصات.وضع طريق -

اقرتاح إجراءات بيداغوجية من أجل السري احلسن  -

  للتكوين العايل للتدرج. ةللجذوع املشرتك

 )03(يعني رئيس فرقة شعبة التكوين ملدة 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من  ةثالث

بني األساتذة احملاضرين قسم (أ)و(ب) 

رر من مبق )"أ"(واألساتذة املساعدين قسم 

رئيس اجلامعة بناء على اقرتاح عميد الكلية أو 

مدير املعهد أو رئيس القسم بعد أخذ رأي 

  ا�لس العلمي للكلية أو املعهد أو املدرسة.

فريق  رئيس

  االختصاص

  تنشيط أعمال فريق االختصاص. -

السهر على إجناز أهداف التكوين يف االختصاص الذي  -

  يكلف به.

ري اليت من شأ�ا حتسني برنامج تكوين اقرتاح كل التداب -

  االختصاص.

  ترقية تنشيط آليات اإلدماج املهين للمتخرجني. -

اقرتاح تدابري بيداغوجية من أجل السري احلسن  -

  الختصاصات التكوين العايل للتدرج.

 )03(يعني رئيس فريق االختصاص ملدة 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من  ةثالث

الباحثني الذين يثبتون رتبة أستاذ بني األساتذة 

على األقل مبقرر من  )"أ"(مساعد قسم 

رئيس اجلامعة بناء على اقرتاح من عميد 

الكلية أو مدير املعهد أو رئيس القسم بعد 

أخذ رأي ا�لس العلمي للكلية أو املعهد أو 

  املدرسة.

 اجلريدة الرمسية، ،ن األساسي اخلاص باألستاذ الباحثضمن القانو املت 2003ماي 3املؤرخ يف  130- 08املرسوم التنفيذي رقم :المصدر

  .26ص ،2008ماي 4 ،23العدد

  :)ل.م.د(المطلب السادس: القيادة الجامعية ومقومات نجاح نظام 

يرمي إىل حتسني نوعية ومردودية املؤسسة اجلامعية، ولذا يتعني على اإلدارة اجلامعية يف   )ل.م.د( التحول إىل نظام    

  امل املستويات (رئاسة القسم، العمادة، رئاسة اجلامعة) القيام مبا يلي:ك

  :من خالل :تحقيق رضا الطالب –1

إعالم الطالب بكل ما هو مطلوب منه بكيفية متكنه من االستعداد احلسن لذلك مثل خمططات وفهارس تسيري  -

  الدروس.

 ضع حتت تصرف الطالب.توفري املصادر البيداغوجية (املكتبة، األنرتنت...) لتو  -

  تنظيم دورة لتدارك الدروس بالنسبة للطلبة الذين يواجهون صعوبات. -

  تقييم الطالب على أساس املعرفة واملهارة والكفاءة. -

  تعويد الطالب على االستقاللية يف العملية التعليمية الكتشاف قدراته الذاتية. -

الب يطور روح النقد وحب االطالع، أما دور الوصي هنا فيتمثل يف تفعيل دور الوصاية (املرافقة) أل�ا جتعل الط -

  اإلرشاد والتوجيه وليس التسيري.

  :و يقوم رئيس القسم باالشرتاك مع مسؤويل الفروع والتخصصات بتنظيم مشاريع الوصي بالسهر على    

 تصميم قواعد العمل وإعالم املعنيني.-
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(ميكن أن يضم املوضوع مادة أو عدة مواد، أو يستلهم من أعمال يبحث بناء قائمة املواضيع املتجددة كل سنة  -

 األساتذة األوصياء).فيها 

 تنظيم مناقشة املذكرات. -

 .1عمل الطلبة يف فرق -

  :وهلذا جيب على اإلدارة اجلامعية ،التمهني هو اقرتاح شعب هدفها متهيين التمهين: –2

 حتديد األهداف فيما خيص الكفاءات. -

 ة االحتياجات احلقيقية لسوق الشغل.دراس -

  تشجيع الطالب على خلق مناصب شغل لوحده.-

 إشراك وكاالت إنشاء املؤسسات والتشغيل يف إعداد عروض التكوين. -

 إقامة عالقات دائمة مع القطاع املستخدم. -

  .2تسهيل إجراء الرتبصات امليدانية لفائدة الطالب بالتنسيق مع القطاع االقتصادي -

  وذلك عرب: البيداغوجيا وتنظيم هياكل البحث: –3

 البيداغوجي. لتوجيهواتكييف أنظمة االلتحاق والتقييم والتدرج  -

 تثمني األعمال التطبيقية عرب توفري الوسائل املادية على مستوى خمابر البحث. -

والتعليم عن  ،عليم اإللكرتوينمثل الت ،تطوير أمناط تكوين جديدة تعتمد أساسا على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال -

 بعد.

 مراجعة رزنامة العطل وتواريخ االمتحانات واالجتماعات البيداغوجية من أجل تسيري ناجح للزمن البيداغوجي. -

  .3ل.م.د)(:خالياوضع هياكل بيداغوجية تتكفل باستقبال الطلبة وتوجيههم  -

  القيام باإلجراءات اآلتية: في مجال التأطير: -4

 خمطط لتكوين املكونني مدعوم بسياسة إعادة تفعيل البحث والبحث التكويين.وضع  -

 تشجيع التكوين "مدى احلياة" لألساتذة والباحثني واإلطارات. -

تدعيم مشاركة اإلطارات والكفاءات واخلربات من خارج القطاع قصد املسامهة يف تصميم عروض التكوين وتنشيط  -

 طبيقية واملشاركة يف الندوات وتأطري الرتبصات.لتااألعمال املوجهة واألعمال 

 ترقية وتطوير الطرق التعليمية احلديثة خاصة عرب تعميم استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال املطبقة يف التعليم. -

إعالم األساتذة ومسريي البيداغوجيا وحتسيسهم مبضامني اإلصالح من خالل برجمة دورات حتسيسية (ندوات،  -

  .4ت، لقاءات...)تربصا

                                                
  .57وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: الدليل العلمي لتطبيق ومتابعة ل.م.د، مرجع سابق، ص 1
 .56: صاملرجع نفسه 2
  . 23-22، ص، مرجع سابق2007إصالح التعليم العايلث العلمي: وزارة التعليم العايل والبح 3
  .21، صمرجع سابق ،2007إصالح التعليم العايل ث العلمي:وزارة التعليم العايل والبح 4
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  ضرورة حتديث أساليب التسيري من خالل: في مجال التسيير: -5

 معاجلة مشاكل التسيري والعتاد يف مصادرها. -

االستعانة مبرجعيات وأنظمة تسيري ذات نوعية أثبتت جناعتها (ميكن االستعانة مبفاهيم التسيري العمومي  -

 ).شداحلكم الرا أو التسيري وفقا ألسس" NPMاحلديث"

 السهر على تطبيق النصوص القانونية. -

  وضع ومتابعة نظام اإلعالم. -

 السهر على حسن  أداء املصاحل املكلفة باإلعالم والتوجيه. -

 تدريب مسؤويل املؤسسات اجلامعية وحتسني قدرا�م التسيريية. -

  تأسيس األجهزة املكلفة بالتقييم وضمان اجلودة. -

 تشاور باحرتام قواعد أخالق املهنة اجلامعية وآدا�ا.تدعيم روح احلوار وال -

  قيادة اجلامعة حنو مزيد من االستقاللية واملسؤولية البيداغوجية. -
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  :خالصة الفصل الرابع

باعتبار أن هذا القطاع ذو وزن   ؛تطرقنا من خالل هذا الفصل ألمهية إحداث التغيري يف قطاع اخلدمات العامة    

بري يف اقتصاديات الدول وألن جل اخلدمات العامة خاصة ذات الرتكيز الرأمسايل الكبري هي حتت الوصاية املباشرة ك

للدولة، وألن الكثري من الدول تعاين يف تسيري هذا القطاع كان البد من االستعانة ببعض أدوات التسيري املطبقة يف 

  القطاع اخلاص.

 يندرج ضمن قطاع اخلدمات العامة بنسبة كبرية يف الكثري من الدول لذا يطاله التغيري، وباعتبار قطاع التعليم العايل    

تباع امن خالل  ،بنجاح وإدارته ،التغيري إحداثلتعليم العايل والبحث العلمي جمربة على لوعليه فان اجلامعة كمؤسسة 

على إجناح و لقائمني على إدارة اجلامعات أفضل الطرق واألساليب واالسرتاتيجيات، ولعل أهم املداخل اليت تساعد ا

يف هذا الصدد هي اجلامعة اليت حتصل اجلامعة املتفوقة  أي تغيري خمطط أو مفروض مدخل إدارة اجلودة الشاملة، و

  على اعتماد ضمان اجلودة من اهليئات العاملية املتخصصة يف هذا اجلانب.

ظيمي يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر، ورأينا أن التعليم العايل كما أشرنا يف هذا الصدد إىل واقع التغيري التن    

 مشلت هذه اإلصالحات ،الوزارة الوصية ستحداثمنذ ا والبحث العلمي يف اجلزائر عرف سلسلة من اإلصالحات

وبقي القطاع يتخبط  ،أن النتائج املرجوة يف امليدان مل تتحقق غريالتغيريات القوانني املنظمة واهلياكل التنظيمية... و 

  ويغرق يف الكثري من املشاكل .

قررت  ،خاصة يف ظل النظام القدمي الكالسيكي ،شار إليها يف هذا الفصلعلى ضوء سلبيات اإلصالحات امل    

ق نظام تعليم عايل جديد أقل ما السلطة الوصية إحداث تغيري جذري على منظومة التعليم العايل من خالل تطبي

 ،نظام عاملي للتعليم العايل، إال أن نتائج السنوات األوىل من تطبيق هذا النظام تبقى غامضة نوعا ما هنّ إعنه  يقال

، بينما هناك من يرى بضرورة لعدم تناسبه مع بيئة التعليم العايل يف اجلزائر هذا النظام فاشل أنفهناك من يرى وجيزم 

  جح.ألن لكل تغيري عثرات حىت ين ؛مدة أطولالرتيث والصرب 

وعليه نتساءل هل أهداف نظام التعليم العايل اجلديد(ل.م.د) املعلن عنها من قبل الوزارة الوصية حتققت على     

أرض الواقع من وجهة نظر القائمني على تسيري اجلامعة اجلزائرية؟ وهل هلؤالء املسريين دور يف إجناح هذا النظام اجلديد 

دراستنا ل هذا ما سوف نعرفه من خالع هذا التغيري ويسهرون على تطبيقه؟  باعتبارهم قادة يف مناصبهم يتعاملون م

  .امليدانية يف جمموعة من مؤسسات التعليم العايل يف الشرق اجلزائري

 



: دراسة مدى تأثير القيادة اإلدارية على إنجاح التغيير التنظيمي في الخامسالفصل 

  -)ل.م.د(بالتطبيق على نظام  -ة الجامعة الجزائري

    

  .منهجية البحث والتعريف بميدان الدراسة المبحث األول:                     

  

  .أداة الدراسة مصداقيةقياس وتقييم  المبحث الثاني:                    

  

  .تحليل بيانات الدراسة الميدانية وتفسيرها ثالث:المبحث ال                   
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  :تمهيد    

(القيادة اإلدارية، التغيري التنظيمي،  بعد تناولنا يف الفصول السابقة للمفاهيم النظرية والفكرية األساسية للبحث        

ذات الصلة  األدبياتقيادة التغيري التنظيمي) وهذا باستقراء  قة الرتابطية اليت جتمع بينها (ل.م.د) وكذا العال(نظام 

باملوضوع، سنتطرق من خالل هذا الفصل إىل الدراسة امليدانية واليت سنحاول من خالهلا الوقوف على درجة ممارسة القادة 

نظام التعليم العايل وأثره على جناح  جامعات من الشرق اجلزائري ةيف عدلدورهم كقادة للتغيري التنظيمي  اإلداريني

  .امعة اجلزائرية يف الوقت الراهنيف مسرية اجل تغيرييٍ  كمشروعٍ   )ل.م.د(اجلديد

ملدى ممارسة القادة اإلداريني لألدوار قائد التغيري التنظيمي من جهة، ومن جهة  ةاسة امليدانية هي دراسة تقييميالدر      

بعد عشرية من  - وزارة التعليم العايل والبحث العلمي-هة الوصية املسطرة من اجل )ل.م.د(ملدى حتقق أهداف نظام  أخرى

وهذا بطبيعة احلال من وجهة نظر املسريين باعتبارهم الساهرين على تطبيق  تطبيق هذا النظام اجلديد يف اجلامعة اجلزائرية

  . هذا التوجه اجلديد يف منظومة التعليم العايل

مث  ،كأداة جلمع البيانات  االستمارةبيدانية استعان الباحث يف دراسته امل اإلداريةالبحوث يف العلوم  أغلبعلى غرار     

األخري قدمنا النتائج العامة ويف املقرتحة، فرضيات الومطابقتها مع  ،قام بتحليل نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة وتفسريها

   ضوع البحث.ذات عالقة مبو و  اسبةوآفاق الدراسة اليت نراها من ،وأهم االقرتاحات والتوصياتبحث، لل
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  الدراسة: بميدانالمبحث األول: منهجية البحث والتعريف 

 وخمتلف، تهمبجتمع وعينة دراس فيعر والت ،البحثهذا  املناهج واألدوات املستعملة يف أهمعلى  املبحث مل هذاتيش    

  .امليدانيةحتليل بيانات الدراسة ألدوات اإلحصائية املستخدمة يف ا

  منهج البحث: المطلب األول:

  :منهجني مها بغية حتقيق أهداف البحث مت االعتماد على    

من  ،وحتليلها ،وحماولة تفسريها ،وتدوينها ،وتصنيفها ،يقوم على مجع البيانات" :وهو املنهج الذي :المنهج الوصفي -1

ضبط والتحكم الومعرفة كيفية  ،استخالص النتائجمث  أجل قياس ومعرفة تأثري العوامل على إحداث الظاهرة حمل الدراسة،

  .1يف هذه العوامل، وأيضا التنبؤ بسلوك الظاهرة حمل الدراسة يف املستقبل"

والدراسات املتاحة املرتبطة  ،والبحوث ،على أسس هذا املنهج قمنا جبمع املعطيات النظرية من خالل الكتب بناءً     

أو ذات صلة مبوضوع البحث، مث انتقلنا إىل املرحلة الثانية وهي مجع البيانات عن املوضوع يف ميدان  ،ارتباطا مباشرا

  هلذه الغاية، وبعدها مت حتليل البيانات ا�معة واستخالص جمموعة من النتائج. تصمم استمارةباالعتماد على الدراسة 

أوجه التشابه  أي أبرزفعل قارن ونقول قارن بني شيئني فأكثر المشتقة من  : إن كلمة " مقارنة "المنهج المقارن -2

  .واالختالف بينهما

وذلك عن الطريقة اليت �ا نعرف أن ظاهرة ما هي نتيجة لظاهرة أخرى " :ويعرف إميل دور كامي املنهج املقارن بأنه    

  .2احلاالت اخلاصة بكل ظاهرة "طريق مقارنة احلالة أو 

  ومن جماالت استخدام املنهج املقارن نذكر: 

أو  ،أو اإلدارية ،أو الثقافية ،أو االجتماعية ،دراسة أوجه الشبه واالختالف لنماذج خمتلفة من التنظيمات السياسية    

اعتبار أننا بصدد دراسة ظاهرة متمثلة يف مدى . وقد استخدمنا يف حبثنا املنهج املقارن على 3أو العسكرية با�تمع ،األمنية

حيث قام الباحث يف الفصل  )ل.م.د( يف حتقيق أهداف نظام تمثالم تأثري القيادة اإلدارية على جناح التغيري التنظيمي

أوجه للوقوف على  )ل.م.د(النظام اجلديد و  )ي(الكالسيك النظري األخري بإجراء مقارنة بني نظام التعليم العايل القدمي

                                     
 . 29، ص1998منشورات الشهاب، باتنة، اجلزائر،  ،كتابة البحوث والرسائل اجلامعية  عثمان حسن عثمان: املنهجية يف 1
  :نقال عن 97ص مرجع سابق،رشيد زروايت:  2

Durkheim, Emile.: Les Règles de la Méthode Sociologique, Quadrige, Presse  Universitaire de France, 5éme édition,1990, 
France, p124.  

3
  .98املرجع نفسه، ص  
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الف أخر يتعلق هذا املرة مبيدان واألهداف...،كما يوجد اخت ة،والتكوين ةانب البيداغوجيو االختالف بينهما من حيث اجل

إذ اختار الباحث جمموعة من مؤسسات التعليم العايل ختتلف يف ما بينها من حيث تصنيف الوزارة الوصية بني  ؛الدراسة

اجلامعة واملركز اجلامعي حيث أجريت الدراسة يف ستة جامعات ومركز جامعي واحد، كما ختتلف هذه اجلامعات من 

  األقسام، التخصصات ...  اكل، عدد الكليات واملعاهد،وهنا نقصد عدد املسريين، األساتذة، الطلبة، اهلي ،حيث احلجم

  المطلب الثاني: أدوات جمع البيانات: 

لقد مت  جتميع بيانات الدراسة امليدانية باستخدام أدوات البحث العلمي املختلفة منها : االستمارة، املقابلة،     

  املالحظة.

واليت تعطينا إجابات قابلة للعرض  ،تطرح ألفراد عينة البحث" جمموعة من األسئلة اليت : : هي أداة تضماالستمارة -1

والرتكيب للوصول إىل نتائج جتيب على تساؤالت اإلشكالية وفرضيات البحث، كما ختدم  ،والتعليل ،والتفسري ،والتحليل

  .1هدف البحث"

  وكان اهلدف من األسئلة املطروحة من خالل استمارة هذا البحث ما يلي:    

والكليات أو املعاهد، ورئاسة  ،البيداغوجية على مستوى األقسامادة يف خمتلف املناصب اإلدارية و ممارسة الق معرفة مدى -

  اجلامعة ملختلف أدوار( مهام) قائد التغيري التنظيمي.

معات على أرض الواقع من وجهة نظر القادة اإلداريني يف اجلا )ل.م.د(نسبة حتقق أهداف نظام التعليم العايل اجلديد  -

  مدى جناح هذا النظام، أم هو اختيار فاشل جيب إعادة نظر فيه كليا أو جزئيا.واليت تعرب عن حمل الدراسة 

طبعا من خالل  )ل.م.د(اختبار العالقة الرتابطية بني ممارسة القادة اإلداريني ألدوار قائد التغيري التنظيمي وجناح نظام  -

  حتقق أهدافه املسطرة.

  االستمارة يف صورة �ائية ختدم غرض البحث قام الباحث باخلطوات التالية:وقصد إخراج     

مت االعتماد يف تصميم احملاور الكربى لالستمارة على اخللفية النظرية والفكرية هلذا البحث وهذا على  :االستمارةبناء  -أ

  النحو اآليت:

  

  

                                     
1
  . 221- 220 رشيد زروايت: مرجع سابق، ص ص 
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   :فيما يتعلق بأدوار قيادة التغيير التنظيمي: أوال

استعان الباحث ببعض الدراسات اليت تناولت موضوع القيادة التحويلية وهذا باعتبار أن القائد التحويلي هو الذي     

  من: اليت أوردها كلٌّ ميلك مواصفات قيادة التغيري التنظيمي خاصة عندما يتعلق األمر بأبعاد  القيادة التحويلية 

والذي مت تطوير  ،مقياس القيادة متعدد العوامل "M LQالشهري ") يف مقياسهما Bass and Avolioباس وأفوليو(     

أبعاد للقيادة التحويلية وهي: الدافعية  ةأربع 1985ويضم املقياس يف نسخته األوىل واليت كانت سنة  .نسخته عدة مرات

  . 1)اإلبداعيواإلهلام، التأثري املثايل( القدوة)، االهتمام باملشاعر الفردية، االستشارة الفكرية( التشجيع 

  بأحباث كل من: قيادة التغيري التنظيمي (أدوار) كما استفادة الباحث فيما خيص مهام     

  " .A force for change "    :"2كتابه" يف   John Kotterجون كوتر" -

  :" إعداد مدير املدرسة لقيادة التغيري" . 3مىن مؤمتن عماد الدين يف كتا�ا -

األول من أدوار قيادة التغيري التنظيمي "بناء رؤية مستقبلية "فقد وجد الباحث مدخلني لوضع  الدورخيص فيما ما أ -

  الرؤية املستقبلية للمؤسسة :

  .ص اإلدارة العليا فقط يف املؤسسةأن الرؤية املستقبلية هي من اختصا وهاألول :يرى مؤداملدخل 

 إذ" Quigley: كوجيلي "إليه، مثلما أشار ية بني خمتلف املستويات اإلداريةاملدخل الثاين : أن الرؤية توضع بطريقة تشارك

  لــــــ: ااختصار  "LCPP"لق عليها اصطالحأطاجتماعات مؤمترات أو يرى أن عملية وضع الرؤية يتطلب عقد ثالث 

"Leader Conference Planning Process ":وتتم هذه املؤمترات وفق املراحل التالية ،  

           املؤمتر األول: وضع مقرتح صياغة الرؤية.

  املؤمتر الثاين: االتفاق على صياغة الرؤية.

  . املؤمتر الثالث: االلتزام الكامل بتنفيذ الرؤية

  

                                     
1
سبق وأن أما فيما يتعلق بأبعاد القيادة التحويلية  ،" مرتمجة إىل اللغة العربية للكاتب سيد اهلواري يف كتابه " القائد التحويلي"  MLQلقد أطلع الباحث على بنود مقياس " 

  الفصل الثالث من هذا البحث.يف  تطرقنا إليها
2 Kotter, J.P.: Op-Cit , pp35-62.   

3
  . 33- 27مىن عماد الدين مرجع سابق، ص 



  الفصل الخامس : دراسة مدى تأثير القيادة اإلدارية على نجاح التغيير التنظيمي في الجامعة الجزائرية 

  -)ل.م.د(بالتطبيق على نظام التعليم العالي الجديد -                              

 

 

265 
 

وإمنا جيب أن يشمل املديرين  ،فقط أعضاء اإلدارة العليا "LCPP"وجيب أن اليشمل فريق العمل يف اهليئة اإلدارية     

  .1والفروع التابعة للشركة اإلنتاجيةوممثلني عن الوحدات  اإلداريةوالقيادات يف خمتلف املستويات 

"بناء رؤية إلجابة على احملور األولل الفرصة لكل أفراد العينةحث املدخل الثاين ليتيح اأعتمد الب تأسيسا ملا سبقو     

(رئاسة   اإلدارة العلياأو يف، أو الوسطى(الكليات واملعاهد)، على مستوى اإلدارة السفلى (األقسام) كانوا  سواء مستقبلية"

  .اجلامعة)

  :)ل.م.د(: فيما يتعلق بأهداف نظام ثانيا

عن األهداف  بناءً  املوجودة يف استمارة هذا البحث )ل.م.د(ة لنظام التعليم العايل اجلديد حتديد األهداف الرئيسيمت     

   :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، حيث اقتبس الباحث هذه األهداف من اليت سطر�ا

  .2قانونيةأو يف بعض النصوص واملراسيم ال املنشورات الصادرة عن الوزارة، أو يف موقعها االلكرتوين،  بعض

أخرى ال تقل أمهية عن  اوجتاوز أهداف )ل.م.د(أهم أهداف نظام الباحث حاول الرتكيز على  أنجتدر اإلشارة هنا     

ع ا ستاويرجع هذا التجاوز إىل خشية  ،"أخالقيات املهنة  ":مثلوهذا األهداف املشكلة حملاور اجلزء الثالث من االستمارة 

 يليهاال  أو جتاوزه لبعض البنود أو ،مما يؤدي إىل ملل املستجوب يف ملئ االستمارة ،تصبح طويلةوبالتايل ، بنود االستمارة

  .النتائج املرجوة من هذه الدراسة مما ينعكس سلبا علىكبرية  أمهية

  :   أجزاء رئيسية ةومشلت االستمارة ثالث    

العامة املرتبطة باملبحوثني وتشمل: اسم املؤسسة ويتضمن هذا اجلزء البيانات البيانات الشخصية:  الجزء األول:

  السن، األقدمية يف املنصب، الدرجة العلمية.، املنصب اإلداري أو البيداغوجي، (اجلامعة)

                                     
1
  ملزيد من االطالع أنظر: 

  نقال عن: 148، ص2006، دار حامد للنشر، األردن، 1حممد بن يوسف النمران العطيات: إدارة التغيري والتحديات العصرية للمدير، ط -

Quigley. J, V : Vision, How Leader develop it, Share it, and Sustain it, Mc Grow- Hill, Inc, New York, 1993, P59.      

  .40ص ،2009املتقدمة، ماس للطباعة، دون ذكر بلد النشر،  اإلسرتاتيجية اإلدارةعايدة سيد خطاب:  -

  :ألول، الثاين، الثالث، الرابع، السادس بناءا علىمت وضع األهداف اخلاصة باحملور ا 2  -

  . 12-11مرجع سابق، ص ص،  2007وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: ملف إصالح التعليم العايل -

-Ministre de L'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique: Présentation, Evaluation et Habilitation des 

Offres de Formation dans le Cadre du Dispositif L.M.D. Circulaire N°7, Alger, 2005, p10. 
  مت وضع هدف احملور اخلامس(ضمان اجلودة) بناءا على: -

  .والبحث العلميواملتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان اجلودة يف التعليم العايل  2010-05-31 الصادر بتاريخ 167 القرار الوزاري رقم



  الفصل الخامس : دراسة مدى تأثير القيادة اإلدارية على نجاح التغيير التنظيمي في الجامعة الجزائرية 

  -)ل.م.د(بالتطبيق على نظام التعليم العالي الجديد -                              

 

 

266 
 

  وتفيد البيانات العامة يف هذا البحث من خالل توظيفها ملعرفة تأثريها على إجابات املستجوبني اجتاه الظاهرة املدروسة.

يعرب من خالهلا  عبارة مقسمة إىل مثانية حماور، 33يضم هذا اجلزء  دوار  قيادة التغيير التنظيمي:الجزء الثاني: أ

يف  مبنيمثلما هو الثمانية املشكلة هلذه احملاور قيادة التغيري التنظيمي أدوار وب عن درجة ممارسته لكل دور من املستج

  .اجلدول املوايل

  .اليت تعرب عن األدوار الرئيسية لقيادة التغيري التنظيمياحملاور األساسية  ):30جدول رقم(     

ـــور  احملور رقم   احملور عباراتعدد   احملور عباراتترتيب   احملـ
  5  5 -1  .بناء رؤية مستقبلية  1

  4  9 -6  .واالبتكار اإلبداعتشجيع   2

  4  13 -10  .العمل بروح الفريق  3

  4  17-14   .الدافعية واحلماس  4

  4  21-18  .املرؤوسنيمشاركة   5

  4  25-22   .فعالية االتصال  6

  4  29 -26  .إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري  7

  4  33 -30  .التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري  8

  .على بيانات االستمارة املصدر:من إعداد الباحث بناءً                                                   

عبارة مقسمة إىل ستة حماور، يعرب من خالهلا  29يضم هذا اجلزء من االستمارة  :)ل.م.د(الجزء الثالث: أهداف نظام 

   .احملاور األساسيةهذه يبني اجلدول املوايل ، و على مستوى جامعته )ل.م.د(املستجوب عن نسبة حتقق أهداف نظام 

  .اليت تعرب عن األهداف الرئيسية لنظام (ل.م.د) ): احملاور األساسية31جدول رقم(      

ـــور  رقم احملور   احملور عباراتعدد   احملور عباراتترتيب   احملـ
  8  41 -34  .ضمان تكوين نوعي  1

  4  45 -42   .حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي  2

  5  50 -46  .تطوير البحث العلمي  3

  4  54-51   .تطوير العالقات اخلارجية  4

  4  58-55  .ضمان اجلودة  5

  4  62-59  .إرساء أسس احلوكمة  6

  .على بيانات االستمارة املصدر:من إعداد الباحث بناءً                                                         
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  التايل: وقد مت االعتماد يف ترتيب متغريات اإلجابة على سلم تصاعدي من واحد إىل ستة وهذا على النحو     

غري معين  درجة  ،)5)، كبرية جدا   درجة (4درجة( كبرية   )،3)، متوسطة  درجة(2)، قليلة  درجة (1درجة (  قليلة جدا

  ) واعتربت كقيمة مفقودة يف حتليل البيانات الكرتونيا.6(

  رحلتني:ملعنا ااتب بعد بناء االستمارة يف صور�ا األولية مت التأكد من الصدق الظاهري هلا من خالل    

، وجامعة حممد )1سطيفمن جامعيت فرحات عباس ( 1: عرض االستمارة على جمموعة من احملكمنيالمرحلة األولى

ائهم بوضياف باملسيلة يف ختصصات عدة منها: إدارة األعمال، علم االجتماع، اإلحصاء، حيث أبدى احملكمون آر 

  :ومالحظا�م واليت تركزت حول

  مع احملور الذي تندرج حتته.العبارة مدى تناسب  

  .حذف أو إضافة عبارات يف بعض حماور املقياس -

  دقة وسالمة الصياغة اللغوية للعبارات وتناسبها مع متغريات اإلجابة على سلم املقياس. -

  تفكيك بعض العبارات املركبة إىل عبارتني. -

رآها مناسبة على عبارات االستمارة رفقة األستاذ وعلى ضوء مالحظات احملكمني أجرى الباحث التعديالت اليت     

   .املشرف

  العريب بن مهيدي  جامعةمن:  كل� نسخة منها يف   25مت إجراء اختبار أويل لالستمارة من خالل توزيع  :المرحلة الثانية

 وبعد اسرتجاعها الحظنا أن نتائج ،استمارة) 12( مبيلة صوفالعبد احلفيظ بو  واملركز اجلامعي ،استمارة) 13أم البواقي(ب

  ستمارة.االكما متت اإلجابة على مجيع عبارات . 2)0,94ه ألفا كرونباخ قدر ثبات كانت مقبولة( معامل ثبات املقياس  

  .3وعليه مت اعتماد االستمارة يف شكلها النهائي الذي مت توزيعه يف اجلامعات حمل الدراسة    

حياول فيها الشخص القائم باملقابلة أن  ؛تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة"  وهي عبارة عن:: المقابلة -2

  .4أو أشخاص آخرين للحصول على بعض البيانات املوضوعية" ،أو معتقدات شخص ،أو أراء ،يستثري معلومات

                                     
  ).2أنظر احمللق رقم ( 1
 ).4أنظر امللحق رقم ( 2
  ).1أنظر امللحق رقم ( 3
 .148، ص2002رشيد زروايت: تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، دار هومة، دون ذكر بلد النشر،  4
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  عمداء  ةثالثنواب مدير جامعة املسيلة، و   مناثننياعتمادا على هذه األداة قام الباحث بإجراء مقابالت مهيكلة مع     

للممارسات  ةعلى معلومات وآراء خمتلفة تقيمي أقسام فيها، وقد ساعدتنا هذه األداة يف احلصولرؤساء مخسة و  ،كليات

  من جهة أخرى. ).دل.م(التعليم العايل اجلديد  نظامتطبيق للمسريين من جهة، ووضعية اجلامعة يف ظل  اإلدارية

     تدعيما لنتائج هذه الدراسة.املتحصل عليها  توظيف املعلومات يةإمكانهذه املقابالت يف  أيضا ساعدتنا كما    

  األسرة اجلامعية فئات: باعتبار الباحث عضو هيئة تدريس يف جامعة املسيلة وبفعل احتكاكه جبميع المالحظة -3

عن املمارسات اإلدارية يف مجيع  اشخصي اانطباع ( مسريين، أساتذة، طلبة) وعن طريق املالحظة نستطيع أن نعطي

وكذا العالقة اليت تربط بني اإلدارة واألساتذة والطلبة وباقي املوظفني يف ، املستويات(أقسام، كليات، رئاسة اجلامعة)

من خالل مالحظة نتائج الطلبة  أو فشله )،ل.م.د(عن نسبة جناح نظام  اجلامعة، كما ميكن إعطاء تصور شخصي

  ...املتوفرة، ظروف العمل  واإلمكاناتخمرجات البحث العلمي، اهلياكل 

  :مجتمع وعينة الدراسة المطلب الثالث:

�دف هذه الدراسة إىل معرفة دور القيادة اإلدارية يف إجناح التغيري التنظيمي  :لمؤسسات التعليم العاليبالنسبة  -1

  .مؤسسات التعليم العايل التعليم العايل اجلديد (ل.م.د) وعليه فمجتمع الدراسة هي أهداف نظاممتمثال يف حتقيق 

وجد فيها مؤسسة أو ت وباعتبار شساعة النطاق اجلغرايف الذي تعمل فيه هذه املؤسسات (كل والية من واليات الوطن

واليات من  مثاينموزعة على سات للتعليم العايل مؤس تسعة يف استمارة حبثه قام الباحث بتوزيع ،1أكثر للتعليم العايل)

وهذا بسبب   2إال أن الباحث اضطر إىل استبعاد جامعتني يف دراسته ومها: جامعة بسكرة، وسطيفالشرق اجلزائري، 

  العدد القليل من االستمارات املسرتجعة، حيث بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من توزيع االستمارة مت اسرتجاع

  . 2من جامعة سطيف )استمارات 7(من جامعة بسكرة، و )تماراتاس 5(

من عدد   %31 نسبة متثل املؤسسات حمل الدراسةو  ،لتستقر الدراسة امليدانية على سبعة مؤسسات للتعليم العايل    

 مؤسسات التعليم العايل يف الشرق اجلزائري كل من عدد % 24 اجلامعات واملراكز اجلامعية يف الشرق اجلزائري، وحوايل

مدارس  2مدارس وطنية، 3جامعة ومركز جامعي واحد،  21موزعة على النحو التايل:مؤسسة تعليم عايل،  30أصلمن  7(

  .2مدارس حتضريية) 3عليا، 

                                     
  مدرسة وطنية، 20مراكز جامعية،  10جامعة،  48 :منها مؤسسة للتعليم العايل 97حسب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 2014عدد مؤسسات التعليم العايل سنة  1

  )www.mesrs.dzملحقات.(أنظر موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  4مدارس حتضريية مدجمة،  4مدرسة حتضريية،  12مدارس عليا،  7 
  ).www.mesrs.dz (   التعليم العايل والبحث العلميأنظر: موقع وزارة  2
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  :بعني االعتبار ناأخذ ويف اختيارنا مليدان الدراسة    

  قرب هذه اجلامعات جغرافيا من مقر سكن وعمل الباحث (والية املسيلة).  -

ن عدد الطلبة فيهما يتجاوز إاملسيلة حيث جامعة باتنة، جامعة حجم املؤسسات املختارة فمنها الكبرية احلجم مثل  -

  طالب. آالف 6لة عدد الطلبة فيه حوايل ياملركز اجلامعي مبألف طالب، ومنها صغري احلجم مثل  30

   تصنيف هذه املؤسسات: ستة منها مصنفة كجامعة، وواحدة مصنفة كمركز جامعي. -

  واجلدول التايل يوضح أمساء مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة وتصنيفها والوالية املتواجدة فيها.

  .): مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة32اجلدول رقم(             

  الوالية      تصنيفها  المؤسسة اسم 

  برج بوعريريج  جامعة  حممد البشري اإلبراهيمي

  خنشلة  جامعة  عباس لغرور

  أم البواقي  جامعة  العريب بن مهيدي

  سطيف  جامعة  )1فرحات عباس(سطيف

  باتنة  جامعة  احلاج خلضر

  املسيلة  جامعة  حممد بوضياف

  ميلة  مركز جامعي  صوفالعبد احلفيظ بو 

  .املصدر: من إعداد الباحث                                               

 )ل.م.د(مجيع املسريين الساهرين على تطبيق نظام ف يضم ا�تمع اإلحصائي املستهد بالنسبة للقيادة اإلدارية: - 2  

سواء كانوا يف مناصب الكليات/معاهد، األقسام)  ،(رئاسة اجلامعةاإلدارية  مجيع املستويات يف اجلامعات حمل الدراسة يف

رئيس  عهد ونوابه،امل /مديركلية ونوابهالاجلامعة، عميد  مدير التالية: نائبالفئات ف اتهدلذا مت اس ،إدارية أو بيداغوجية

      .، مثلما هو موضح يف اجلدول املوايل، مسؤول ميدان التكوين، مسؤول شعبة التكوين، مسؤول فريق االختصاصقسمال
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  .2013يف �اية ديسمرب  ): عدد القادة اإلداريني يف جمتمع الدراسة33اجلدول رقم(         

  جامعة  البيان

  املسيلة

  جامعة

  1سطيف

  جامعة

  باتنة 

  جامعة

  خنشلة

  املركز اجلامعي

  ميلة    

  جامعة

  البواقي أم 

  جامعة 

  بوعريريج برج

  ا�موع

 26  04 04 02 04 04 04 04  نواب مدير اجلامعة

 52 07 10 03 06 11 07 08  كلية/ مدير معهدعميد  

 102 14 20 03 12 22 14 17  معهدمدير نائب عميد كلية/ 

 149 18 24 09 19 32 21 26  رئيس قسم

 57 09 09 06 09 10 06 08  مسؤول ميدان التكوين

 147 22 19 11 25 29 19 22  مسؤول شعبة التكوين

 609 73 61 19 112 171 74 99  مسؤول فريق االختصاص

 147  53  187  279  145  184  ا�موع
 

147 1142  

 %100 %12.87 %12.87 %4.64 %16.37 %24.43 %12.70  %16.11  % الدراسةع نسبة كل جامعة من مجتم

      .حمل الدراسة يف مؤسسات التعليم العايلخدمني املصدر : مصلحة املست                                                       

  :اإلداريينالقادة فيما يخص  عينة الدراسة-أ  

  :حجم العينة-والأ

استمارة لكل  50استمارة( 450احلصول على أكرب متثيل لعينة البحث داخل جمتمع الدراسة قام الباحث بتوزيع  ةبغي    

استمارة يف  80، يف حني مت توزيع 1جامعة من اجلامعات التالية: بسكرة، خنشلة، أم البواقي، ، برج بوعريريج، سطيف

وقد ، املركز اجلامعي مبيلة)باستمارة  30،  2سطيفجامعة استمارة يف  35، املسيلة يف جامعة استمارة 65،جامعة باتنة

كما الباحث يف عملية توزيع االستمارة مبجموعة من األساتذة الزمالء داخل كل مؤسسة من املؤسسات السابقة،   استعان

  .السابقةربيد االلكرتوين لكل نواب مدراء مؤسسات التعليم العايل عن طريق الأيضا إرسال االستمارة  مت

استمارة  290 عا مت اسرتج) 2014إىل �اية جوان 2014بعد مرور أربعة أشهر من توزيع االستمارة(من بداية مارسو     

واليت مت استبعادها كما سبق ذكره)، وعليه فان  2(وهذا بدون حساب االستمارات املوزعة يف جامعيت بسكرة وسطيف

  من جمتمع الدراسة. %25حجم عينة البحث بلغت 

وعليه استقر عدد االستمارات ، حيتها للتحليلاستمارة  لعدم صال 26وبعد معاينة االستمارات املسرتجعة مت استبعاد     

  %.91استمارة، أي بنسبة استجابة قدرها 264الصاحلة للتحليل واملعتمدة يف هذه الدراسة 
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اطلع الباحث على  ما، فبعدكاف إلجراء هذه الدراسة وتعميم نتائجهامن وجهت نظرنا   عينةهذه ال ويعترب حجم     

، واستشارة بعض أساتذة االختصاص، استقر عند الرأي الذي يرى أن حجم العينة ئيةوعة من املراجع اإلحصامجم

 278، هو ما بني %5فرد مع هامش خطأ مسموح ال يتجاز 1200اىل1000املطلوب واملناسب �تمع دراسة يتكون من 

  . 1فرد 291اىل

ة وأجنبية مشا�ة ملوضوع هذه يف دراسات سابقة عربي اتعينمياثل ويفوق حجم  كما أن حجم عينة هذا البحث    

مفردة)، دراسة عبيد بن عبد اهللا بن حبرت  145دراسة آالء أمحد األصبحي(: الدراسة واملذكورة يف مقدمة هذا البحث مثل

  مدرسة. 12دراسة ليثوود وزمالئه مشلت  )،اقائد 12( "  Tichy and Devanna" مفردة)، دراسة 100السبيعي(

  :2الباحث يف اختيار عينة البحث من جمتمع الدراسة على املزج بني نوعني من العينات ومها : اعتمدنوع العينة-ثانيا

العينة اهلادفة:حيث تستخدم العينة اهلادفة  للحصول على املعلومات من شرحية حمددة، قادرة على توفري املعلومات، إما -

فيهم، أل�م أفضل األشخاص القادرين على توفري بسبب موقعهم، أو ألن بعض املعايري اليت وضعها الباحث تتوفر 

هم  إلجراء هذه الدراسة اإلدارينيالفئات املختارة من ألن  ؛ذا النوع من العينةمن هذا املنطلق اختار الباحث هاملعلومات.

   .التنظيمي التغيريممارسة أدوار قيادة ك ا البحثتتوفر فيهم أهم ركائز هذمن 

، إذ تعتمد على تقسيم ةغري عشوائي ةولكنها ختتار أفراد الطبقة بطريق ،من العينة الطبقيةالعينة احلصصية: وهي نوع -

ا�تمع إىل جمموعات خاصة، مث حساب حصة كل جمموعة اعتمادا على عالقتها بالبيانات املتوفرة وحجم ا�تمع، مث 

هناك صفات حمددة جيب أن تؤخذ كون ت، وتستخدم العينة احلصصية عندما احلصول على تلك احلصة بأيسر الطرق

مسبقا باالعتبار يف العينة مثل:( اجلنس، الوظيفة، التوزيع اجلغرايف)، إذ البد يف هذه احلالة من توزيع العينة باحلصة على 

عندما تكون شرحية يف ا�تمع ذات متثيل قليل  اكما أن هذا النوع من العينة يصبح ضروري  ،ا�تمع لتمثل التنوع بداخله

  ونرغب يف إشراكها يف العينة املختارة.

 ألن جمتمع دراستنا ميكن تقسيمه إىل ثالث جمموعات ،هذا املنطلق يرجع اختيار الباحث هلذا النوع من العينة من    

السفلى(األقسام)، كما أن بعض البيانات الشخصية هلا وسطى(الكليات)، اإلدارات العليا(رئاسة اجلامعة)، الدارة اإل هي:

(مثل: بناء رؤية دور كبري خاصة املنصب اإلداري يف حتديد الفروقات يف اإلجابات اخلاصة ببعض حماور االستمارة

                                     
1
  :نقال عن 106 -105، ص ص 2010، عمان، 2دار حامد للنشر و التوزيع ، ط منظور تطبيقي، ،فايز مجعة النجار وآخرون: أساليب البحث العلمي 

-Saunders, M., Lewis, Ph., Thornhill, A.: Research Methods for Business Students, 4th ed, Edinburgh Gate, Harlow: 
Pearson Education, 2007,P212.  
-Sekaran, Uma.: Research Methods for Business: A skill-Building Approach, 4th ed, Jon Wiley and Sons, Inc, New 
York, 2003, P294.    

2
  . 120-118 صفايز مجعة النجار وآخرون، مرجع سابق، 
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 %2.2، إضافة إىل أن فئة نواب مدير اجلامعة ذات متثيل قليل جدا يف ا�تمع مستقبلية، تطوير العالقات اخلارجية)

نواب مدير جامعة فقط يف عينة  5ألننا سوف نأخذ ؛ يف هذه احلالةاملتناسبة وبالتايل ال ميكن أن نستخدم العينة الطبقية 

  .البحث وهو عدد قليل ال خيدم أهداف هذا البحث.  وفيما يلي توزيع االستمارات املدروسة حسب كل مؤسسة 

       .حسب مؤسسات التعليم العايل (العينة)): توزيع االستمارات34جلدول رقم(ا            

  عدد االستمارات     املؤسسات.

  املسرتجعة      

  عدد االستمارات

  الصاحلة  للتحليل 

  

  (القيادة) األفرادنسبة 

  حسب  العينة  يف 

  )%(   كل مؤسسة

  يف ا�تمع  (القيادة) األفرادنسبة 

  )% ( ةاإلحصائي حسب كل مؤسس

  4.64  7.56  20  21  مبيلةاملركز اجلامعي 

  24.43  21.96  58  62  جامعة باتنة

  12.87  12.88  34  36  جامعة أم البواقي

  12.87  12.88  34  37  جامعة برج بوعريريج

  12.70  12.50  33  33  1جامعة سطيف

  16.37  13.28  35  41  جامعة خنشلة

  16.12  18.94  50  60  جامعة املسيلة

  ).1142(100  ).264(100  264  290  ا�موع

  املصدر: من إعداد الباحث.                                                                                                         

للتعليم العايل حمل  العينة يف كل مؤسسات يف فراداأل نسبة هناك تقارب نوعا ما بنيمن اجلدول أعاله أن  نالحظ    

  .بداخلهاا�تمع اإلحصائي يف ألفراد الدراسة مع نسبة ا
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  المطلب الرابع: تحليل بيانات أفراد العينة حسب بياناتهم الشخصية:

  :العينة من حيث المنصب اإلداري والبيداغوجيأفراد خصائص -1

  .املنصبتوزيع األفراد حسب  متغري ): 35اجلدول رقم(                

  (%)النسبة      التكرار يف ا�تمع  (%)النسبة       التكرار يف العينة  نوع املنصب

  2.28  26  3.79  10  نائب مدير اجلامعة

  4.55 52  4.55  12  عميد الكلية/مدير معهد

  8.93  102  9.10  24  معهدمدير نواب عميد كلية/

  13.05 149  20.46  54  رؤساء األقسام

  4.99 57  9.10  24  ميدان التكوين مسؤول

  12.87 147  15.91  42  شعبة التكوين مسؤول

  53.33 609  37.12  98  فريق االختصاصمسؤول 

  100  1142  100  264  ا�موع

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(                                              

قليل عن نسبتهم يف جمتمع أن نسبة األفراد حسب متغري املنصب يف عينة البحث تزيد بمن اجلدول السابق  نالحظ     

ن إ أييف جمتمع الدراسة،  عترب، باستثناء منصب مسؤول فريق االختصاص أين اخنفضت النسبة بسبب عددهم املالدراسة

وهذا من شأنه أن  ،الدراسة خذ حبصص متناسبة مع عددهم يف جمتمعؤ د حسب املنصب يف عينة البحث مل ينسب األفرا

من خالل إعطاء فرصة أكرب للقيادات اإلدارية يف الصفوف األوىل إلبداء وجهة نظرها  ؛امليدانية أكثر ةدراسالهذه خيدم 

باعتبارها الطرف الفاعل يف اإلدارة  )ل.م.د(فيما خيص ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي، ونسبة اجناز أهداف نظام 

     اجلامعية.

     :العينة من حيث السن أفراد خصائص -2

  .): توزيع األفراد حسب  متغري السن36اجلدول رقم(

  )%(النسبة    التكرار  السن

  7.20  19  سنة 30أقل من

  77.65  205  سنة 50-30من

  15.15  40  سنة50أكرب من

  100  264  ا�موع

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(  
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  من اجلدول السابق جند أن الغالبية العظمى من اإلداريني هم من فئة الشباب الذين ترتاوح أعمارهم مابني    

وهذا من  %،15.15سنة كانت يف حدود 50يف حني أن نسبة األفراد األكرب من%، 77.65وهذا بنسبة  ،سنة 30-50 

  شأنه أن يزيد من مستوى العطاء والدافعية حنو حتسني أداء العمل اإلداري على مستوى جامعاتنا. 

  :العينة من حيث األقدمية في المنصب أفراد خصائص-3

  .): توزيع األفراد حسب  متغري األقدمية يف املنصب37اجلدول رقم(

  )%(النسبة    التكرار  األقدمية يف املنصب

  57.58  152  سنوات 03أقل من

  23.86  63  سنوات 07-03من

  18.56  49  سنوات 07أكثر من

  100  264  ا�موع

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(     

من أفراد العينة تقل مدة عملهم يف املنصب اإلداري عن ثالث سنوات، يف  %57.58اجلدول أعاله نالحظ أن من     

 عملهممدة % 18.56، النسبة املتبقية سنوات 07اىل 03ملنصب مابنييف ا عملهمترتاوح مدة  %23.86حني أن ما نسبته 

، هذه النسب تأكد قلة خربة أفراد العينة املدروسة يف العمل اإلداري، وهذا راجع سنوات 07أكثر منيف املنصب اإلداري 

القوانني اليت تنص على  بسبب ، أو)35(إىل اخنفاض مستوى سن الغالبية من أفراد العينة مثلما أشرنا إليه يف اجلدول رقم 

  .ثالث سنوات مدة هامن يتوالال يتجاوز اإلدارية أن بعض املناصب 

، القدرة على التأثري يف املرؤوسني، غياب يؤثر على عملية صنع واختاذ القرارات اإلدارية قدضعف اخلربة يف املنصب     

  بعض السمات القيادية كبناء الرؤية املستقبلية، حل الصراعات، القدرة على التفاوض، القدرة على التحفيز...

  :العينة من حيث الدرجة العلميةأفراد خصائص  -4

  .): توزيع األفراد حسب  متغري الدرجة العلمية38دول رقم(اجل 

  )%( النسبة   التكرار  الدرجة العلمية

  53.41  141  أستاذ مساعد

  39.39  104  أستاذ حماضر

  7.20  19  أستاذ تعليم عايل

  00  00  أخرى

  100  264  ا�موع

                                                           .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15نامج(املصدر: خمرجات بر     



  الفصل الخامس : دراسة مدى تأثير القيادة اإلدارية على نجاح التغيير التنظيمي في الجامعة الجزائرية 

  -)ل.م.د(بالتطبيق على نظام التعليم العالي الجديد -                              

 

 

275 
 

هم أساتذة مساعدون، يف حني أن ما  )%53.41(من اجلدول السابق نالحظ أن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة     

ويرجع هم أساتذة التعليم العايل، % 7.20النسبة األقل يف عينة الدراسة بينما يف رتبة أستاذ حماضر،  % 39.39نسبته 

إىل أن التدرج يف الرتب العلمية يتأخر مع تأخر سن األستاذ يف اجلامعة اجلزائرية، النسب السابقة للدرجة العلمية  ترتيب

  وقد بينا فيما سبق أن معظم أفراد العينة هم شباب.

الكفاءة اإلدارية وهذا ماال يتوفر يف غالبية القيادات الشك أن للرتبة العلمية األعلى دورا بارزا يف حتسني املردود و     

  أي على مستوى األقسام والفرق البيداغوجية. ؛أسفل اهلرم التنظيمييف اإلدارية يف عينة الدراسة خاصة من هم 

  األدوات اإلحصائية المستعملة في البحث:  الخامس:مطلب لا

  .)spss.15بواسطة برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (مت حتليل بيانات  الدراسة امليدانية إحصائيا     

  ومت االستعانة باألساليب اإلحصائية التالية:

          التكرارات والنسب املئوية. -

  .املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري -

           معامل االرتباط بريسون. -

          معامل االتساق ألفا كرونباخ . -

  ) ستيودنت.T(اختبار -

    .)One Way Anovaاختبار حتليل التباين األحادي ( -

           LSDاختبار  -

  . Schefféاختبار  -

  االحندار املتعدد واالحندار املتعدد التدرجيي. -
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  وتقييم مصداقية أداة الدراسة: قياس :نيمبحث الثاال

  هناك عدة تقنيات لقياس مصداقية أداة القياس منها:     

  المطلب األول: االتساق الداخلي:

يتم قياس االتساق الداخلي لالستمارة من خالل قياس االرتباط بني العبارات واحملاور املكونة لالستمارة وذلك بواسطة     

  . بريسون"معامل االرتباط " 

 (أدوار قيادة التغيير التنظيمي) بالمحاور التي تنتميالمتعلق بممارسة عبارات الجزء )بيرسون( رتباطا معامل-1

  :هايلإ

أدوار قيادة ممارسة عبارات كل عبارة من ملعرفة درجة االرتباط وداللته بني   )بريسون(نقوم باستخدام معامل االرتباط        

  مثلما هو موضح يف اجلدول املوايل:  احملاور املنتمية هلا.بالتغيري 

   ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي بالدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه. عبارات ارتباطمعامل ): 39جلدول رقم (ا    

  احملور االرتباط مع  العبارة                                       حملورا     

  **0.729  .تشخيص موضوعي لواقع املنظومة اجلامعية بناء رؤية مستقبلية

  **0.797   .التغيري املطلوب إجراءتصور مستقبلي عن حالة اجلامعة بعد  إجياد

  **0.803  .مع الزمالء القادة يف خمتلف املستويات اإلداريةاملستقبلية مناقشة الرؤية 

  **0.839  ..إعالم كافة املرؤوسني بالرؤية املستقبلية يف اجلامعة

  **0.779   .جامعتكمالتخطيط إلحداث التغيري املطلوب يف 

  **0.905  .حتفيز العمل اإلبداعي للمرؤوسني تشجيع اإلبداع واالبتكار

  **0.929  .تشجيع املرؤوسني على املبادرة الفردية

  **0.932  .تشجيع املرؤوسني على جتسيد األفكار اإلبداعية يف عملهم

  **0.880  .العملتفعيل األفكار اجلديدة حلل املشاكل اليت تعرتض املرؤوسني يف 

  **0.887   .تشجيع املرؤوسني على االنضمام إىل فرق العمل على مستوى األقسام والكليات العمل بروح الفريق

  **0.912  .حث أعضاء الفرق على التمسك بروح العمل اجلماعي يف العمل

  **0.882  .التنسيق بني أعضاء فريق العمل لتحقيق أهداف التغيري املطلوب

  **0.763  باإلمكانات الالزمة ألداء مهامهم.تزويد فرق العمل 
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  **0.843  .القدرة على إقناع املرؤوسني بقيمة عملهم الدافعية والحماس

  **0.871  .تشجيع املرؤوسني على تطوير مهارا�م يف العمل

  **0.849  .ربط احلوافز املقدمة للمرؤوسني باجلهود املبذولة يف العمل

  **0.872  .املرؤوسني على التقومي الذايت املستمر تشجيع

  **0.875  .التعاون مع املرؤوسني يف التخطيط للنشاطات املختلفة يف القسم/الكلية/اجلامعة  مشاركة المرؤوسين

  **0.885  الكلية/إشراك املرؤوسني يف حل املشاكل املطروحة يف االجتماعات املنعقدة يف القسم/

  **0.891  .بالتكوين يف عملية اختاذ القرارات العلميةإشراك املعنيني 

  **0.845  .تطبيق مقرتحات املرؤوسني املساعدة على حتقيق أهداف التغيري املطلوب

  **0.796    .تطوير نظام فعال لالتصال يساعد على تبادل اآلراء يف اجلامعة  فعالية االتصال

  **0.883   .املختلفة داخل القسم/الكلية/اجلامعةنشر املعلومات من خالل وسائل االتصال 

  **0.911  .حتديث املعلومات والبيانات دوريا

  **0.889  .احلديثة يف التعامل مع املعلومات والبيانات االعتماد على التكنولوجيا

  إرساء ثقافة تنظيمية

  داعمة للتغيير 

  **0.851  .�يئة بيئة عمل تساعد على إحداث التغيري املطلوب

  **0.903  .تدعيم القيم والسلوكيات اليت تساهم يف إحداث التغيري املطلوب

  **0.870.املطلوب السعي إىل تكييف القواعد والتعليمات املطبقة يف اجلامعات مع متطلبات التغيري

  **0.869  .تشجيع حرية إبداء الرأي يف اجلامعة

  عامل مع مقاومةالت

  المرؤوسين للتغيير 

  **0.869  .االستماع لآلراء املنتقدة للتغيري دون حساسية

  **0.889  .مناقشة أخطاء املرؤوسني لتجنب وقوعها مستقبال

  **0.896  .شرح أهداف التغيري املطلوب يف اجلامعة للمرؤوسني

  **0.861  .جناح التغيري املطلوبن إلللجهود اليت يقوم �ا املرؤوسو تقدمي الدعم الالزم 

  ستمارة.على بيانات اال ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(                           0.01*دالة عند مستوى معنوية *

مجيع عبارات بني  0.01مستوى داللة عند ودال  )0.932و 0.729(مابني قوي جدا هناك ارتباط  أعالهاجلدول من     

  .اور املنتمية إليها احملو اجلزء املتعلق مبمارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي 

أما فيما خيص معامل االرتباط بني كل حمور ودرجة املمارسة الكلية ألدوار قيادة التغيري التنظيمي فهي موضحة يف    

  اجلدول املوايل. 
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  .احملاور بالدرجة الكلية ملمارسة قيادة التغيري التنظيميمعامل ارتباط  ): 40اجلدول رقم(         

  بني احملور و الدرجة الكلية االرتباطدرجة   ورااحمل  املتغري املستقل       

  

  

  درجة الممارسة الكلية     

  ر قيادة التغيير التنظيميادو أل 

 

  **0.741  بناء رؤية مستقبلية

  **0.877 تشجيع اإلبداع واالبتكار

  **0874  بروح الفريق العمل

  **0.888  الدافعية واحلماس

  **0.812  فعالية االتصال

  **0.727  مشاركة املرؤوسني

  **0.860  إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري

  **0.848  التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري

                                                         .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(            0.01**دالة عند مستوى معنوية   

ور والدرجة الكلية ملمارسة أدوار قيادة التغيري ااحملبني كل  قوي جدانالحظ من اجلدول السابق أن هناك ارتباط     

  .0.01عند مستوى داللة  ي ارتباطات دالةوهالتنظيمي 

  :هايلإلمحاور التي تنتمي ) با أهداف نظام ل.م.د( تحققبنسبة المتعلق ارتباط عبارات الجزء  معامل -2

حتقق أهداف نظام ل.م.د نسبة عبارات كل عبارة من نقوم باستخدام معامل االرتباط بريسون ملعرفة درجة ارتباط      

  :مثلما هو مبني يف اجلدول املوايل ها.يلإباحملاور املنتمية 

  . اور املنتمية إليهابالدرجة الكلية للمح )ل.م.د(نسبة حتقق أهداف نظام ارتباط عبارات معامل ): 41جلدول رقم (ا

  احملورع االرتباط م  العبارة  احملور

  **0.469  .البيداغوجية و املؤطرين بالعدد والنوعية الكافية يف جامعتكموجود اهلياكل  ضمان تكوين نوعي

  **0.658   .تكوين األساتذة من أجل تطوير مهارا�م التدريسية

  **0.752  .تلقني مهارات التحليل والتقومي العلمي لدى الطالب يف جامعتكم

  **0.669   .متكني الطالب من اختيار مساره التكويين

  **0.750   .الطالب بعد خترجه يف خلق مشاريع مهنية خاصة تتناسب وختصصهقدرات 

  **0.735   .تناسب عروض التكوين املقرتحة مع املهن املطلوبة يف السوق

  **0.743  .مسامهة الفرق البيداغوجية يف مرافقة الطالب يف مساره التكويين

  .توفر أمناط تكوين جديدة للطالب كالتعليم االلكرتوين

  

0.676**  
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  تحسن العالقة  مع

  المحيط االقتصادي 

 المحلي      

  **0.672  .وجود قنوات اتصال يف جامعتكم مع ا�تمع احمللي

  **0.803  .اشرتاك املؤسسات االقتصادية يف متويل أنشطة البحث العلمي يف جامعتكم

  **0.787   .إشراك القطاع االقتصادي يف إعداد عروض التكوين يف جامعتكم

  **0.809   .نسبة البحوث العلمية اليت تعاجل مشكالت ا�تمع

  *0.730   .توفر الوسائل العلمية الالزمة للبحث العلمي يف جامعتكم تطوير البحث العلمي

  **0.806  .نسبة خمرجات البحث العلمي(مقاالت، كتب...) يف جامعتكم

  **0.764   .ية لفائدة ا�تمعملاستغالل البحوث العلمية يف جامعتكم يف مشاريع ع

  **0.801  .مسامهة املخابر وا�الت العلمية يف جامعتكم يف اإلنتاج العلمي

  **0.835   .تكرمي الباحثني املتميزين يف جامعتكم

  **0.782  .ارتباط جامعتكم باتفاقيات مع جامعات وهيئات علمية دولية  تطوير العالقات الخارجية

  **0.846  .الربامج اليت تقدمها الدول املتطورة يف جمال البحث العلمي استفادة جامعتكم من

  **0.834  .مشاركة أساتذة جامعتكم يف األنشطة العلمية الدولية

  **0.703  مشاركة جامعتكم يف فضاءات علمية إقليمية ودولية.

  **0.787  .امتالك املرؤوسني يف جامعتكم لثقافة اجلودة  ضمان الجودة

  **0.866  .خلية اجلودة يف جامعتكم يف نشر ثقافة اجلودة الشاملةمسامهة 

  **0.778  .توفر اإلمكانات املادية الالزمة لتحقيق اجلودة يف جامعتكم

  **0.835  يف التعليم العايل. استفادة جامعتكم من التجارب الدولية يف جمال ضمان اجلودة

  **0.898  .القرارات اإلدارية يف جامعتكموجود الشفافية يف اختاذ   إرساء أسس الحوكمة

  **0.904  .التزام قواعد احملاسبة واملساءلة جلميع املسؤولني يف جامعتكم

  **0.789  .إشراك الطلبة يف عالج نقائص العملية التعليمية يف جامعتكم

  **0.842  جامعتكم.يف وجود ثقة واحرتام متبادل بني اإلدارة واملرؤوسني يف خمتلف املستويات اإلدارية 

                            .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(                              0.01**دالة عند مستوى معنوية 

بني  العبارات واحملاور املنتمية هلا يف اجلزء الثالث من االستمارة  اقوي اارتباط نالحظ من اجلدول السابق أن هناك    

معنوية عند مستوى  وداال امتوسط ا" واليت سجلنا فيها ارتباطضمان التكوين النوعيباستثناء العبارة األوىل من احملور األول"
0.01.  

فهي موضحة يف اجلدول  )ل.م.د( أهداف نظامنسبة الكلية لتحقق الو  ،االرتباط بني كل حمورأما فيما خيص معامل     

  املوايل. 
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  .)ل.م.د():معامل ارتباط احملاور بالدرجة الكلية لنسبة حتقق أهداف نظام 42اجلدول رقم(          

  بني احملور و الدرجة الكلية االرتباطدرجة   احملاور  تابعاملتغري ال       

  

  

  النسبة الكلية لتحقق 

  )ل.م.د(أهداف نظام 

 

  **0.838  ضمان تكوين نوعي

  **0.794 احمللي حتسن العالقة  مع احمليط االقتصادي

  **0.862  تطوير البحث العلمي

  **0.725  تطوير العالقات اخلارجية

  **0.787  ضمان اجلودة

  **0.796  إرساء أسس احلوكمة

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(                 0.01**دالة عند مستوى معنوية  

بني كل احملاور والدرجة الكلية لنسبة حتقق أهداف نظام جدا  اقوي اهناك ارتباطمن اجلدول السابق نالحظ أن     

  .0.01عند مستوى معنوية و ارتباط دالوه )ل.م.د(
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  :)المستقلة و التابعةالدراسة (متغيرات درجة االرتباط بين -3

  .): درجة االرتباط بني املتغريات املستقلة والتابعة43اجلدول رقم(                     

  المتغير التابع  المتغير المستقل  املتغري

ل
تق

س
لم

ر ا
غي

مت
ال

  

  6م  5م  4م  3م  2م  1م  8م  7م  6م  5م  4م  3م  2م  1ماحملاور

                            1 1م

                          1**0.60  2م

                        1**0.78**0.60  3م

                      1**0.78**0.77**0.59  4م

                    1**0.70**0.68**0.63**0.48  5م

                  1**0.53**0.57**0.54**0.57**0.49  6م

                1**0.69**0.65**0.70**0.68**0.68**0.53  7م

              1**0.77**0.66**0.68**0.71**0.66**0.66**0.54  8م

ر 
غي

مت
ال

بع
لتا

ا
  

            1**0.54**0.48**0.55**0.40**0.46**0.38**0.48**0.35  1م

          1**0.62**0.38**0.39**0.44**0.33**0.37**0.38**0.34**0.35  2م

        1**0.70**0.62**0.44**0.45**0.50**0.32**0.41**0.40**0.40**0.38  3م

      1**0.60**0.52**0.48**0.41**0.41**0.44**0.35**0.37**0.36**0.40**0.35  4م

    1**0.51**0.63**0.50**0.50**0.41**0.41**0.45**0.34**0.39**0.33**0.31**0.37  5م

  1**0.63**0.47**0.61**0.51**0.54**0.56**0.54**0.53**0.53**0.46**0.45**0.43**0.46  6م

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(                           0.01**دالة عند مستوى معنوية 

متغريات الدراسة املستقلة والتابعة حيث  طية نالحظ أن هناك عالقة ارتباط موجبة بنيتبار من مصفوفة العالقات اال    

  املرؤوسني للتغيري"و حمور"إرساء أسس احلوكمة". بني حمور" التعامل مع مقاومة ) 0.56( سجلنا أعلى معامل ارتباط

كما أن العالقة الرتابطية كانت دالة إحصائيا عند )،   0.55إذ بلغ ( " ضمان تكوين نوعي"و وبني " فعالية االتصال" 

  .  0.01معنوية مستوى
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  ثبات أداة القياس: لمطلب الثاني:ا

على موثوقيته، حيث يعترب املقياس موثوقا حبسب قدرته على إعطاء ذات  اأساسي ايعترب ثبات مقياس الدراسة مؤشر     

  .1النتيجة مرة بعد مرة ما مل يتغري موضوع القياس

  نذكر منها: ةطرق اختبار املقياس متعدد    

  ).split-halfالتقسيم النصفي ( ،)test-Re-testاالختبار وإعادة االختبار( ،)Alpha Cronbachكرونباخ (معامل ألفا  

والذي ميكن اعتباره مؤشرا مناسبا للتعرف على الثبات  ،على طريقة معامل ألفا كرونباخ هذه وقد اعتمدنا يف دراستنا    

  .2الداخلي للمقياس، كما أنه من أكثر االختبارات شيوعا لقياس درجة االرتباط بني مكونات القياس

  .3)0.6 (وتعترب قيمة معامل ألفا كرونباخ املقبولة إحصائيا إذا كانت تفوق    

  :ألداة الدراسةمعامل ثبات ألفا كرونباخ -1

  .ستمارةألفا كرونباخ لال ): معامل ثبات44اجلدول رقم(                   

  ألفا كرونباخ  Nحجم العينة  عدد العبارات  احملاور

  0.84  236  5 بناء رؤية مستقبلية

  0.93  250  4 تشجيع اإلبداع واالبتكار

  0.88  254  4 العمل بروح الفريق

  0.88  246  4  الدافعية واحلماس

  0.89  244  4 مشاركة املرؤوسني 

  0.89  244  4  فعالية االتصال

  0.89  247  4  إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري

  0.90  252  4 التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري 

  0.97  196  33 ككلممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي  

                                     
1
، 1جامعة سطيف ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، يف العلوم االقتصادية غري منشورةبوعبداهللا صاحل: مناذج وطرق قياس جودة اخلدمة،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  

  ، نقال عن:2014-2013اجلزائر،

Zikmund et al: Business Research Methods,South western cengage Learning, 8ed, Canada,2010,P306.                
بن سليمان العزيز، دار النشر العلمي واملطابع، جامعة امللك سعود، اململكة  ترمجة:إمساعيل بسيوين وعبدا هللا –مدخل بناء املهارات  –أوما سيكاران: طرق البحث يف اإلدارة  2

 .271،ص 1998العربية السعودية، 
  .243املرجع نفسه، ص  3
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  0.83  238  8  ضمان تكوين نوعي

  0.79  251  4 حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي 

  0.81  247  5 تطوير البحث العلمي 

  0.81  227  4    تطوير العالقات اخلارجية

  0.82  239  4 ضمان اجلودة 

  0.88  249  4 إرساء أسس احلوكمة 

  0.94  195  29 ككلنسبة تحقق أهداف نظام ل.م.د  

  0.97  162  62  الثبات الكلي لالستمارة

                                                      . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(                                                          

  :أعالهنالحظ من خالل اجلدول     

ثبات الكلي ال) وبلغ معامل  0.93و 0.84قيادة التغيري التنظيمي ترتاوح ما بني (معامل ثبات ألفا كرونباخ حملاور أدوار  -

  ) 0.97( أدوار قيادة التغيري التنظيميكل سة  لدرجة ممار 

الكلي لنسبة  تثباال) وبلغ معامل  0.88و 0.79ترتاوح مابني( )ل.م.د(مل الثبات ألفا كرونباخ حملاور أهداف نظام امع -

  ).0.94(  )ل.م.د(أهداف نظام كل حتقق  

  ).0.97بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ الكلي لالستمارة ( -

  االستمارة تتمتع بدرجة عالية من الثبات. نإميكن القول  املتحصل عليهانتائج ألفا كرونباخ   من

    تحليل بيانات الدراسة الميدانية وتفسيرها: المبحث الثالث:

  :لنتائج الدراسةاإلحصائي  التحليل المطلب األول:

على األدوات اإلحصائية الوصفية كالتكرارات، النسب املئوية، املتوسط امليدانية لقد اعتمدنا يف حتليل نتائج الدراسة     

أفراد جمتمع الدراسة عن عبارات  إجاباتإذا كان متوسط ما ) ستيودنت ملعرفة Tاحلسايب، إىل جانب استخدام اختبار (

عن قيمة حمددة بشكل يزيد أو يقل  )ل.م.د(درجة ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي أو نسبة حتقق أهداف نظام 

  معنوي أو ال.

لتحليل االختالفات (الفروقات) يف استجابات أفراد ) One Way Anovaكما مت استخدام حتليل التباين األحادي(    

  .ةيالشخص بيانا�معينة الدراسة باختالف 
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حماور االستمارة مبتوسط عبارات  عن مبقارنة املتوسط احلسايب إلجابات أفراد العينةأن الباحث قام إىل وجتدر اإلشارة     

  على النحو التايل:مفرتض حدد 

(املعياري) م ليكرت اخلماسي فتكون قيمة املتوسط املفرتضنظرا لكون عبارات االستمارة مت قياسها على سلّ     

  . وعليه حددت مستويات إجابات أفراد العينة كما يلي:)5)/1+2+3+4+5((=3هي

إذا كان املتوسط احلسايب متوسطة تكون ) ل.م.د(يري التنظيمي أو نسبة حتقق أهدافدرجة ممارسة أدوار قيادة التغ -

  . 3يساوي القيمة

إذا كان املتوسط المتوسط  دونتكون  )ل.م.د( يري التنظيمي أو نسبة حتقق أهدافدرجة ممارسة أدوار قيادة التغ -   

  . 3احلسايب أقل من

إذا كان املتوسط المتوسط  فوقتكون  )ل.م.د( يري التنظيمي أو نسبة حتقق أهدافدرجة ممارسة أدوار قيادة التغ-

  .3احلسايب أكرب من

لنتائج  اإلحصائيالتحليل  إجراءقبل  (اختبار التوزيع الطبيعي):اختبار مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي - 1

اختبار جنري  )ل.م.دلتنظيمي أو نسبة حتقق أهداف نظام (دوار  قيادة التغيري اأأفراد العينة فيما يتعلق مبمارسة  إجابات

أو  انات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وذلك لتحديد االختبارات املناسبة لكل متغري(اختبارات معلميةكانت البي  إذافيما 

  :ختبار التوزيع الطبيعينستخدم ال يف هذه احلالة:    .معلمية)  الات اختبار 

  إذا  Shapiro-Wilkيف حني نستخدم اختبار  ،50كان حجم العينة أكرب من   إذا  Kolmogorov-Smirnovاختبار -

  .50كان حجم العينة أقل من 

أكرب   Sigكانت قيمة مستوى الداللة   إذاكون قاعدة القرار: قبول أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي يف كال االختبارين وت

)0.05(من 
1.  

  .)0.05من ( أكبر  Sigقيمة مستوى الداللة و  التوزيع طبيعياكان   إذاوتستخدم االختبارات املعلمية     

  .)0.05من ( أقل  Sigقيمة مستوى الداللة و  التوزيع غير طبيعييف حني تستخدم االختبارات الالمعلمية عندما يكون 

  .كما هو مبني يف اجلدول املوايل: Kolmogorov-Smirnov نستخدم اختبار 50ومبا أن حجم عينة حبثنا أكرب من      

                                     
1
  .265ص، 2010، عمان، األردن، 1دار جرير للنشر والتوزيع، ط، )Spss)version15-16  حممد خري" سليم أبو زيد: التحليل االحصائي للبيانات باستخدام برجمية" 
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  ).5(أنظر إىل النتائج يف امللحق رقمOne-Sample Kolmogorov-Smirnov. ): اختبار التوزيع الطبيعي45(جدول رقم 

  Sig  قيمة z   )( Kolmogorov-Smirnovقيمة  عدد العبارات   العنوان           االستبيان

  0.836  0.62  33  ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي  اجلزء األول

  0.481  0.84  29  )ل.م.د(نسبة حتقق أهداف نظام   اجلزء الثاين

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(                                                                    

 )0.05يوضح اجلدول أعاله: نتائج االختبار، حيث أن قيمة مستوى الداللة لكل جزء من االستبيان هي أكرب من (    

  أن البيانات يف هذه الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي أي جيب استخدام االختبارات املعلمية.على  وهذا يدل

  تحليل نتائج إجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي: -2

 لدورهم كقادة للتغيري التنظيميمن خالل حتليل نتائج درجة ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات اجلزائرية حمل الدراسة     

  التالية :  يف هذا البحث األولى الرئيسية الفرضية سنخترب

  ".ممارسة القادة اإلداريين في الجامعات محل الدراسة لدورهم كقادة للتغيير التنظيمي دون المتوسط "

تعكس كل فرضية فرعية   فرضيات فرعية هذه الفرضية الرئيسية إىل مثاين جتزئة تالتعمق أكثر يف الدراسة مت وألجل    

  التايل: السابق ذكرها. وهي على النحوقائد التغيري التنظيمي  أدوارمن  ادور 

ببناء رؤية ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي فيما يتعلق درجة  -1ف

  .دون املتوسط مستقبلية

بتشجيع فيما يتعلق  القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري التنظيميممارسة درجة  -2ف

  .دون املتوسط واالبتكاراإلبداع 

بالعمل بروح فيما يتعلق  ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري التنظيميدرجة  -3ف 

  .دون املتوسط  الفريق

بالدافعية  فيما يتعلق ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري التنظيميدرجة  -4ف

  .دون املتوسطوالحماس 

بمشاركة فيما يتعلق  ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري التنظيميدرجة  -5ف

  .دون املتوسط المرؤوسين
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بفعالية فيما يتعلق  ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري التنظيميدرجة  -6ف

   .دون املتوسط االتصال

إرساء ثقافة بفيما يتعلق  ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري التنظيميدرجة  -7ف

  .دون املتوسط للتغييرتنظيمية داعمة 

التعامل مع بفيما يتعلق  ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري التنظيميدرجة  -8ف

  .دون املتوسط مقاومة المرؤوسين للتغيير

  يف اجلدول املوايل. ةنتائج التحليل اإلحصائي لعبارات هذا احملور مبين :بناء رؤية مستقبلية :تحليل نتائج محور :أ

  .رؤية مستقبليةبناء مبحور  فيما يتعلق نتائج إجابات أفراد العينة):46اجلدول رقم(   

  قمر 

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  درجة املمارسة           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG   

  قليلة

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      0.92  2.45  12  3  25  98  83  43  التكرار 1
  4.5  1.1  9.5  37.1  31.4  16.3  % النسبة

  0.96  2.51  16  4  34  85  87  38  التكرار 2

  6.1  1.5  12.9  32.2  33  14.4  % النسبة

  1.06  2.70  10  14  41  88  77  34  لتكرارا 3

  3.8  5.3  15.5  33.3  29.2  12.9  % النسبة

  1.04  2.58  13  11  35  81  86  38  التكرار  4

  4.9  4.2  13.3  30.7  32.6  14.4  % النسبة

  1.07  2.57  16  7  46  73  78  44  التكرار  5

  6.1  2.7  17.4  27.7  29.5  16.7  % النسبة

  *0.00  -8.30  0.79  2.56  ).حجم العينةN =236 (          :األول لمحورل النتائج العامة

                                         .على بيانات االستمارة بناءً ) spss.15(املصدر: خمرجات برنامج          .)α= 0.05(عند مستوى معنوية إحصائيادال * 

  . 3ستيودنت عند قيمة) T(ختبار**ا
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 2.56للمحور األول "بناء رؤية مستقبلية" هي  العام السابق أن قيمة املتوسط احلسايبنالحظ من خالل نتائج اجلدول     

بالقيمة  ومقارنتهااألول لفحص املتوسط العام للمحور  " ستيودنت  Tاختبار"استخدام  وبعد، 0.79مع احنراف معياري 

إحصائيا عند  ةدالوهي  )- 8.30" (  T" النتائج أن قيمة أشارت واليت تعرب عن درجة ممارسة متوسطة، )3(ضةرت املف

  ن:   إ) وعليه ف3قيمة املتوسط العام للمحور أقل من القيمة املفرتضة( :أن هذه النتيجة تعين .)α= 0.05مستوى معنوية(

  "درجة ممارسة القادة اإلداريني لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي فيما يتعلق ببناء رؤية مستقبلية هي دون املتوسط" .    

     .الفرضية الفرعية األولىوهذا ما يثبت صحة  

       وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد العينة على عبارات هذا احملور جند:    

  األدىن املتوسط احلسايبقيمة  سجلناممارسة القادة اإلداريني لكل عبارات احملور األول كانت دون املتوسط حيث درجة 

من أفراد العينة درجة  %47.7 من اجلدول(.األوىل"تشخيص موضوعي  لواقع املنظومة اجلامعية"بالنسبة للعبارة ) 2.45(

  .)العبارة قليلة وقليلة جدابالنسبة هلذه  ممارستهم

للعبارة الثالثة" مناقشة الرؤية املستقبلية مع الزمالء القادة يف  ت) كان2.70(هي سايباحلمتوسط لقيمة ليف حني أن أعلى 

  ).جدا من القادة درجة ممارستهم بالنسبة هلذه العبارة قليلة وقليلة %42.1 من اجلدول(.املستويات اإلدارية"خمتلف 

     :بعد رصد إجابات أفراد العينة حتصلنا على النتائج يف اجلدول املوايل:تشجيع اإلبداع واالبتكار :ب

  تشجيع اإلبداع واالبتكار.مبحور  ):نتائج إجابات أفراد العينة فيما يتعلق47اجلدول رقم(     

  قمر  

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  درجة املمارسة           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG  قليلة  

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      1.15  2.71  08  15  52  79  63  47  التكرار 1
  03  5.7  19.7  29.9  23.9  17.8  % النسبة

  1.17  2.79  09  19  59  65  74  38  التكرار 2

  03.4  07.2  22.3  24.6  28  14.4  % النسبة

  1.13  2.68  10  12  54  72  72  44  لتكرارا 3
  
  
  
  

  03.8  04.5  20.5  27.3  27.3  16.7  % النسبة
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  1.12  2.74  07  13  56  83  62  43  التكرار  4

  2.7  4.9  21.2  31.4  23.5  16.3  % النسبة

  *0.00  -4.13  1.04  2.72  ).حجم العينةN =250(         :الثاني النتائج العامة للمحور

                                                            . على بيانات االستمارة ) بناءَ spss.15املصدر: خمرجات برنامج(        )α= 0.05(*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 

                                                                            . 3ستيودنت عند قيمة) T(راختبا**

" هي تشجيع اإلبداع واالبتكار" الثاينللمحور  العام أن قيمة املتوسط احلسايب أعاله نالحظ من خالل نتائج اجلدول    

" ستيودنت لفحص املتوسط العام للمحور الثاين ومقارنتها   Tاستخدام اختبار"بعد و  ، 1.04مع احنراف معياري  2.72

إحصائيا  ةدال )-4.13(" ستيودنت  T" النتائج أن قيمة دلتواليت تعرب عن درجة ممارسة متوسطة، )  3(بالقيمة املفرتضة 

  قيمة املتوسط العام هلذا احملور أقل من قيمة املتوسط املفرتضة. أنتعين  هذه النتيجة. )α= 0.05عند مستوى معنوية(

  ن: إلذا ميكن القول      

هي دون املتوسط" .  بتشجيع اإلبداع واالبتكار "درجة ممارسة القادة اإلداريني لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي فيما يتعلق

  . الثانيةالفرعية  لفرضيةاوهذا ما يثبت صحة 

  وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد العينة على عبارات هذا احملور جند:    

أقل ن املتوسط احلسايب للعبارات كان إدرجة ممارسة القادة اإلداريني لكل عبارات هلذا احملور كانت دون املتوسط حيث 

تشجيع  () بالنسبة للعبارة الثالثة من هذا احملور2.68سايب(احلمتوسط لل قيمة دىنسجلنا أ .إذ) 3ة(من القيمة املفرتض

من القادة يف اجلامعات حمل الدراسة كانت درجة  %44 من اجلدول(.)املرؤوسني على جتسيد األفكار اإلبداعية يف عملهم

) 2.79للعبارة الثانية( كانتسايب  احل متوسطقيمة لل، يف حني أعلى )ممارستهم فيما خيص هذه العبارة قليلة وقليلة جدا

من املستجوبني أن درجة ممارستهم هلذا الدور كانت قليلة  %42.4 جابأفقد  )تشجيع املرؤوسني على املبادرة الفردية(

  وقليلة جدا.

  العمل بروح الفريق:: جـ

درجة ممارسة دور العمل بروح الفريق بعد رصد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة حول     

  :حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول املوايل
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  ):نتائج إجابات أفراد العينة فيما يتعلق مبحور العمل بروح الفريق.48اجلدول رقم(     

  قمر 

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  درجة املمارسة           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG  

  قليلة

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      1.13  3.05  04  26  71  78  60  25  التكرار 1

  1.5  9.8  26.9  29.5  22.7  9.5  % النسبة

  1.09  3.19  01  28  84  78  55  18  التكرار 2

  0.4  10.6  31.8  29.5  20.8  6.8  % النسبة

  1.04  3.08  03  21  69  100  51  20  لتكرارا 3

  1.1  08  26.1  37.9  19.3  7.6  % النسبة

  1.07  2.74  06  15  45  90  74  74  التكرار  4

  2.3  5.7  17  34.1  28  28  % النسبة

  )0.74(   0.32  0.92  3.01  ).حجم العينةN =254(         :الثالث النتائج العامة للمحور

                                                            . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(        )α= 0.05(إحصائيا عند مستوى معنوية*دال  

  . 3) ستيودنت عند قيمةT**اختبار(

 بلغت" العمل بروح الفريقللمحور الثالث " العام قيمة املتوسط احلسايب نالحظ من خالل نتائج اجلدول السابق أن    

لفحص املتوسط العام للمحور الثالث عند القيمة  " ستيودنت  Tاختبار" ، وبعد استخدام 0.92مع احنراف معياري  3.01

  إحصائيا عند مستوى معنوية ةغري دال )T  ) "0.32"ت قيمةجاءواليت تعرب عن درجة ممارسة متوسطة،  3املفرتضة

)0.05 =α( .مبعىن أن: تساوي قيمة املتوسط املفرتضةقريبة أو هلذا احملور  وعليه فقيمة املتوسط العام  

  " . ةمتوسط ق كان بدرجةيالعمل بروح الفر ب " ممارسة القادة اإلداريني لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي فيما يتعلق    

   .لثةالفرعية الثا الفرضيةصحة ال ميكن االستدالل على ذا �و 

  وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد العينة على عبارات هذا احملور جند:    

)، ويرجع ذلك إىل زيادة نسبة درجة املمارسة 3(رتضةعن القيمة املف ارتفاع قيمة املتوسط احلسايب للعبارات الثالثة األوىل -

  اإلداريني عند درجة متوسطة وكبرية.لدى القادة 
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)بالنسبة للعبارة الثانية " حث أعضاء الفرق على التمسك بروح العمل اجلماعي  3.19أعلى متوسط حسايب( ناسجل -

  .)بدرجة كبرية 84من أفراد العينة ميارسون هذا الدور بدرجة متوسطة و 78 (يف العمل"

تزويد فرق العمل باإلمكانات الالزمة ألداء مهامهم" درجة ارة الرابعة" ) كان للعب2.74متوسط حسايب ( أدىنيف حني  -

  .(قليلة وقليلة جدا)فيما خيص هذه العبارة هي دون املتوسطلدى القادة اإلداريني  املمارسة 

النتائج املبينة بعد رصد إجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة دور الدافعية واحلماس حتصلنا على  الدافعية والحماس:: د

  :يف اجلدول املوايل

  ):نتائج إجابات أفراد العينة فيما يتعلق مبحور الدافعية واحلماس.49اجلدول رقم(     

  قمر 

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  درجة املمارسة           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG  قليلة  

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      0.98  3.07  03  12  77  109  42  21  التكرار 1

  1.1  4.5  29.2  41.3  15.9  08  % النسبة

  0.98  3.10  3  12  89  91  52  17  التكرار 2

  1.1  4.5  33.7  34.5  19.7  6.4  % النسبة

  1.09  2.72  17  11  53  76  71  36  لتكرارا 3

  6.4  4.2  20.1  28.8  26.9  13.6  % النسبة

  1.13  2.85  4  20  57  78  73  32  التكرار  4

  1.5  7.6  21.6  29.5  27.7  12.1  % النسبة

  )0.17(  -1.39  0.89  2.92  ).حجم العينةN =246(         :الرابع النتائج العامة للمحور

                                                            . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15خمرجات برنامج(املصدر:         )α= 0.05(*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 

  . 3) ستيودنت عند قيمةT**اختبار(

مع احنراف  2.92"الدافعية واحلماس" هي:  رابعللمحور ال العام من خالل نتائج اجلدول السابق قيمة املتوسط احلسايب    

واليت ) 3(عند القيمة املفرتضة رابع" ستيودنت لفحص املتوسط العام للمحور ال  Tوبعد استخدام اختبار" ،0.89معياري 

. هذه )α= 0.05غري دالة إحصائيا عند مستوى معنوية( )-T  ) "1.39"تعرب عن درجة ممارسة متوسطة، جاءت قيمة

  قيمة املتوسط العام هلذا احملور قريبة أو تساوي قيمة املتوسط املفرتضة ومنه نستنتج أن: تعين أنالنتيجة 



  الفصل الخامس : دراسة مدى تأثير القيادة اإلدارية على نجاح التغيير التنظيمي في الجامعة الجزائرية 

  -)ل.م.د(بالتطبيق على نظام التعليم العالي الجديد -                              

 

 

291 
 

  .متوسطة" بالدافعية واحلماس كان بدرجة " ممارسة القادة اإلداريني لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي فيما يتعلق    

  .الرابعةالفرعية  الفرضية وبالتايل ال ميكن االستدالل على صحة  

  وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد العينة على عبارات هذا احملور جند:    

ن درجة املمارسة بالنسبة إأي  ،)3(ة ضرت املف القيمة فوقاألوىل والثانية من هذا احملور ت املتوسط احلسايب للعبارةقيمة  -

املرؤوسني على تطوير مهارا�م يف العمل" هي فوق ، "تشجيع  للعبارتني " القدرة على إقناع املرؤوسني بقيمة عملهم"

%) 34.5%،41.3متوسطة (ممارسة  زيادة نسبة القادة الذين ميارسون هذين  الدورين عند درجة إىلويرجع ذلك  ،املتوسط

  التوايل. تني السابقتني علىبالنسبة للعبار  %)33.7 %،29.2كبرية (درجة ممارسةو 

درجة ممارسة دون املتوسط للعبارة الثالثة" ربط احلوافز املقدمة للمرؤوسني باجلهود املبذولة يف العمل" والعبارة  ناسجل -

  الرابعة "تشجيع املرؤوسني على التقومي الذايت يف العمل" .

درجة ممارسة دور  بعد رصد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة حولمشاركة المرؤوسين::ه

  مشاركة املرؤوسني حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول املوايل.

  ):نتائج إجابات أفراد العينة فيما يتعلق مبحور مشاركة املرؤوسني.50اجلدول رقم(     

  قمر 

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  درجة املمارسة           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG  

  قليلة

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      1.06  2.93  4  17  61  95  61  26  التكرار 1

  1.5  6.4  23.1  36  23.1  9.8  % النسبة

  1.03  3.02  9  16  71  90  59  19  التكرار 2

  3.4  6.1  26.9  34.1  22.3  7.2  % النسبة

  1.01  2.92  17  12  59  96  58  22  لتكرارا 3

  6.4  4.5  22.3  36.4  22  8.3  % النسبة

  1.04  2.86  07  12  58  100  56  31  التكرار  4

  2.7  4.5  22  37.9  21.2  11.7  % النسبة

  )0.33(   -0.97  0.90  2.94  ).حجم العينةN =244(         :الخامس النتائج العامة للمحور

                                                            . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(       .)α= 0.05(إحصائيا عند مستوى معنوية*دال  
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مع احنراف  2.94للمحور اخلامس "مشاركة املرؤوسني" هي  العام من نتائج اجلدول السابق قيمة املتوسط احلسايب    

 )3(عند القيمة املفرتضة خلامس" ستيودنت لفحص املتوسط العام للمحور ا  Tوبعد استخدام اختبار"، 0.90معياري 

مبعىن . )α= 0.05غري دالة إحصائيا عند مستوى معنوية( )-T  ) "0.97"واليت تعرب عن درجة ممارسة متوسطة، جاءت قيمة

  النتيجة تعين أن: هذه ،أن قيمة املتوسط العام تقرتب أو تساوي من قيمة املتوسط العام املفرتض

  متوسطة" .  مبشاركة املرؤوسني كان بدرجة "ممارسة القادة اإلداريني لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي فيما يتعلق    

  .الخامسةالفرعية  الفرضية وبالتايل ال ميكن االستدالل على صحة

  وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد العينة على عبارات هذا احملور جند:    

) للعبارة الثانية "إشراك املرؤوسني يف حل املشاكل املطروحة يف 3.02(هي: يف هذا احملور األعلى ملتوسط احلسايباقيمة  -

ممارسة فوق املتوسط بالنسبة هلذا الدور من قبل وهي تدل على درجة  االجتماعات املنعقدة يف القسم/الكلية/اجلامعة)

  يف اجلامعات حمل الدراسة. اإلداريني القادة

بالنسبة للعبارة األخرية يف احملور" تطبيق مقرتحات املرؤوسني املساعدة  ت) سجل 2.86سايب(احلمتوسط لل أدىن قيمة -

  على حتقيق أهداف التغيري املطلوب".

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة دور بعد رصد  فعالية االتصال: :و

  فعالية االتصال حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول املوايل.

  ):نتائج إجابات أفراد العينة فيما يتعلق مبحور فعالية االتصال.51اجلدول رقم(             

  قمر 

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  درجة املمارسة           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG  قليلة  

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      1.05  2.73  16  12  41  100  59  36  التكرار 1

  6.1  4.5  15.5  37.9  22.3  13.6  % النسبة

  1.05  3.05  6  18  73  91  55  21  التكرار 2

  2.3  6.8  27.7  34.5  20.8  8  % النسبة

  1.09  2.87  7  17  57  89  63  31  لتكرارا 3

  2.7  6.4  21.6  33.7  23.9  11.7  % النسبة
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  1.13  2.92  3  21  61  90  55  34  التكرار  4

  1.1  08  23.1  34.1  20.8  12.9  % النسبة

  )0.075(  -1.78  0.94  2.89  ).حجم العينةN =244(        :السادس النتائج العامة للمحور

                                                            . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(        )α= 0.05(*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 

  . 3) ستيودنت عند قيمةT**اختبار(

مع احنراف  2.98" هي فعالية االتصال" السادسللمحور  العام من نتائج اجلدول السابق قيمة املتوسط احلسايب    

) 3(عند القيمة املفرتضة سادس" ستيودنت لفحص املتوسط العام للمحور ال  Tوبعد استخدام اختبار" ،0.94معياري 

مما . )α= 0.05غري دالة إحصائيا عند مستوى معنوية( )-T  ) "1.78"ممارسة متوسطة، جاءت قيمةواليت تعرب عن درجة 

  يعين أن قيمة املتوسط العام هلذا احملور قريبة أو تساوي قيمة املتوسط املفرتضة.

 كان بدرجةبفعالية االتصال   " ممارسة القادة اإلداريني لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي فيما يتعلق ومنه نستنتج أن:    

  . ةالسادسالفرعية  الفرضية وبالتايل ال ميكن االستدالل على صحةمتوسطة" . 

  وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد العينة على عبارات هذا احملور جند:    

"نشر املعلومات من خالل وسائل االتصال املختلفة داخل القسم/ الكلية/ اجلامعة"يف املرتبة :لعبارة الثانيةجاءت ا -

وسط بالنسبة للقادة ممارسة فوق املت وهي تدل على )3.05املمارسة وهذا مبتوسط حسايب (درجة األوىل من حيث 

  اإلداريني هلذا الدور.

  ير نظام فعال لالتصال يساعد على تبادل اآلراء يف اجلامعة"."تطو :) للعبارة األوىل2.73أقل متوسط حسايب (سجلنا  -

قائدا يف عينة الدراسة مارسوا هذا  195من اجلدول يدل على أن هناك ممارسة دون املتوسط بالنسبة هلذا الدور(هذا و 

  قليلة، قليلة جدا) . الدور بدرجة متوسطة،

   :إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيير: ي

إجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة دور إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري حتصلنا على النتائج املبينة يف بعد رصد     

    :اجلدول املوايل
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  ):نتائج إجابات أفراد العينة فيما يتعلق مبحور إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري.52اجلدول رقم(   

  قمر 

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  درجة املمارسة           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG  قليلة  

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      0.94  2.68  10  6  37  111  70  30  التكرار 1

  3.8  2.3  14  42  26.5  11.4  % النسبة

  1.002  2.76  7  11  47  93  81  25  التكرار 2

  2.7  4.2  17.8  35.2  30.7  09.5  % النسبة

  0.99  2.71  9  9  44  93  81  28  لتكرارا 3

  3.4  3.4  16.7  35.2  30.7  10.6  % النسبة

  1.17  2.94  6  23  66  77  57  35  التكرار  4

  2.3  8.7  25  29.2  21.6  13.3  % النسبة

*  * 0.000  -4.25  0.89  2.75  ).حجم العينةN =247(        :السابع النتائج العامة للمحور

                                                            . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(        )α= 0.05(*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 

  . 3) ستيودنت عند قيمةT**اختبار(

 2.75للمحور السابع "إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري" هي  العام قيمة املتوسط احلسايب أعالهمن نتائج اجلدول     

" ستيودنت لفحص املتوسط العام للمحور السابع عند القيمة   Tوبعد استخدام اختبار" ، 0.89مع احنراف معياري 

  دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )-T  ) "4.25"واليت تعرب عن درجة ممارسة متوسطة، جاءت قيمة 3املفرتضة

)0.05 =α( .ن:إلذا ميكن القول   املفرتضة.املتوسط قيمة توسط العام هلذا احملور أقل من هذا يعين أن قيمة امل  

هي دون  بإرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري "درجة ممارسة القادة اإلداريني لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي فيما يتعلق    

  .الفرضية الفرعية السابعةهذا ما يثبت صحة و املتوسط" . 

  وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد العينة على عبارات هذا احملور جند:    

متوسط لل قيمة أعلى ناسجلدون املتوسط جلميع عبارات هذا احملور، حيث هي القادة اإلداريني  ممارسةدرجة  -

من أفراد عينة   % 64.1من اجلدول بالنسبة للعبارة الرابعة" تشجيع حرية إبداء الرأي يف اجلامعة" ( ) 2.94سايب(احل

كان للعبارة ) 2.68(سايباحلمتوسط قيمة للا أقل الدراسة مارسوا هذا الدور بدرجة متوسطة، قليلة، قليلة جدا)، بينم
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من أفراد عينة الدراسة مارسوا هذا   % 79.9 :من اجلدول�يئة بيئة عمل تساعد على إحداث التغيري املطلوب"(" :األوىل

  الدور بدرجة متوسطة، قليلة، قليلة جدا).

احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة : بعد رصد املتوسطات التعامل مع مقاومة المرؤوسين للتغيير :ل

  حول درجة ممارسة دور "التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري"حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول املوايل.

  ):نتائج إجابات أفراد العينة فيما يتعلق مبحور التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري.53اجلدول رقم(    

  قمر 

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  درجة املمارسة           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG  قليلة  

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      1.17  2.98  2  21  76  80  47  38  التكرار 1

  0.8  8  28.8  30.3  17.8  14.4  % النسبة

  1.14  3.02  3  19  83  75  52  32  التكرار 2

  1.1  7.2  31.4  28.4  19.7  12.1  % النسبة

  1.10  2.88  7  16  62  85  62  32  لتكرارا 3

  2.7  6.1  23.5  32.2  23.5  12.1  % النسبة

  1.10  2.77  9  12  57  85  62  39  التكرار  4

  3.4  4.5  21.6  32.2  23.5  14.8  % النسبة

*  * 0.094  -1.68  0.99  2.89  ).حجم العينةN =252(        :الثامن النتائج العامة للمحور

                                                            . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(        )α= 0.05(*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 

  . 3) ستيودنت عند قيمةT**اختبار(

قد " للتغيري رؤوسنيالتعامل مع مقاومة امل" ثامنأن قيمة املتوسط احلسايب للمحور ال تبني لنا نتائج اجلدول السابق    

" ستيودنت لفحص املتوسط العام للمحور الثامن عند   Tوبعد استخدام اختبار" ،0.99مع احنراف معياري  2.89 بلغت

  غري دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )-T  ) "1.68"واليت تعرب عن درجة ممارسة متوسطة، جاءت قيمة 3القيمة املفرتضة

)0.05 =α( .لذا ميكن القول أن: ،مبعىن أن قيمة املتوسط العام هلذا احملور هي قريبة أو تساوي القيمة املفرتضة  

بالتعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري كان بدرجة  ممارسة القادة اإلداريني لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي فيما يتعلق"    

  . ثامنةالفرعية ال الفرضية صحةعدم  ميكن االستدالل علىذا و�. "ةمتوسط



  الفصل الخامس : دراسة مدى تأثير القيادة اإلدارية على نجاح التغيير التنظيمي في الجامعة الجزائرية 

  -)ل.م.د(بالتطبيق على نظام التعليم العالي الجديد -                              

 

 

296 
 

  عبارات هذا احملور جند:وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد العينة على      

من (ملرؤوسني لتجنب وقوعها مستقبال" للعبارة الثانية" مناقشة أخطاء ا  ممارسة القادة اإلداريني بدرجة متوسطة -

  من القادة يف عينة الدراسة ميارسون هذا الدور بدرجة متوسطة وكبرية). 158اجلدول

ن يف سبيل إجناح و زم للجهود اليت يقوم �ا املرؤوس"تقدمي الدعم الال:كان للعبارة الرابعة  ) 2.77أدىن متوسط حسايب( -

  من عينة الدراسة ميارسون هذا الدور بدرجة متوسطة، قليلة، قليلة جدا).% 70.5:من اجلدولالتغيري املطلوب" (

  :ألدوار قيادة التغيير التنظيمي الكلية ممارستهم درجة استجابة أفراد عينة الدراسة اتجاه :ك

  قيادة التغيري التنظيمي.):نتائج استجابة أفراد العينة اجتاه درجة ممارستهم الكلية ألدوار 54اجلدول رقم(          

  الرتتيب  درجة املمارسة  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب دور قائد التغيير التنظيمي

  8  دون املتوسط  0.79  2.56 بناء رؤية مستقبلية 

  7  دون املتوسط  1.04  2.72  تشجيع اإلبداع واالبتكار 

  1  متوسطة  0.92  3.01 العمل بروح الفريق 

  3  متوسطة  0.89  2.92 الدافعية واحلماس 

  2  متوسطة  0.90  2.94 مشاركة املرؤوسني

  5  متوسطة  0.94  2.891  فعالية االتصال

  6  دون املتوسط  0.89  2.75 ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري إرساء

  4  متوسطة  0.99  2.894  التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري

  sig )*  0.000(     دون املتوسط  0.77  2.82  الدرجة الكلية للممارسة 

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(              )α= 0.05(*دال إحصائيا عند مستوى معنوية      

الدرجة الكلية حول  الدراسةاملتوسط العام إلجابات أفراد عينة أن تشري نتائج التحليل اإلحصائي يف اجلدول أعاله     

  Tوبعد استخدام اختبار" )0.77)، مع احنراف معياري قدره(2.82جمتمعة قد بلغت( أدوار قيادة التغيري التنظيمي ةمارسمل

  واليت تعرب عن درجة ممارسة متوسطة، جاءت قيمة 3املفرتضة" ستيودنت لفحص املتوسط العام عند القيمة 

"T  )0.05" دالة إحصائيا عند مستوى معنوية =α( . مبعىن أن قيمة املتوسط العام للدرجة الكلية للممارسة أدوار قيادة

  :نّ إالتغيري التنظيمي هي أقل من القيمة املفرتضة.لذا ميكن القول 

      ".في الجامعات محل الدراسة لدورهم كقادة للتغيير التنظيمي دون المتوسطممارسة القادة اإلداريين "    

  .األولى الفرضية الرئيسية وهذا ما يثبت صحة 
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 كانو  ،متقاربة جدا درجة ممارسة القادة يف اجلامعات حمل الدراسة ألدوار قائد التغيري التنظيمي تومن اجلدول جاء    

  على النحو اآليت: نازليات ترتيب األدوار

  . )3.01دور العمل بروح الفريق يف املرتبة األوىل من ناحية درجة املمارسة مبتوسط حسايب(  -

  .)2.94دور مشاركة املرؤوسني مبتوسط حسايب( -

  .)2.92دور الدافعية واحلماس مبتوسط  حسايب( -

   ).2.894دور التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري  مبتوسط حسايب( -

  ).2.891دور فعالية االتصال  مبتوسط حسايب( -

  ).2.75دور إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري مبتوسط حسايب( -

  ).2.72دور تشجيع اإلبداع واالبتكار مبتوسط حسايب( -

  ).2.56دور بناء رؤية مستقبلية مبتوسط حسايب( -

(الفروقات) في إجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي  تحليل نتائج االختالف -3

   باختالف بياناتهم الشخصية:

حول درجة ممارستهم الدوار  العينة أفرادئي املتعلقة بالفروق يف إجابات استعراض نتائج التحليل اإلحصا من خالل    

  :التالية الرئيسية الثانيةالفرضية  تربخن ،قيادة التغيري التنظيمي باختالف بيانا�م الشخصية

ارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي يف ممهناك فروق ذات داللة إحصائية "    

  . "السن، اخلربة يف املنصب، الدرجة العلمية) (اجلامعة، املنصب،تعزى للبيانات الشخصية 

باختالف بيانا�م الشخصية بتحليل التباين  أفراد العينة إجاباتمت االستعانة يف حتليل نتائج االختالفات يف     

  ملعرفة أقل فرق ممكن.  LSDاختبار  وScheffé : اختبار استخدمنا ،األحادي، وألجل معرفة لصاحل من كانت الفروق
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  وقد جاءت النتائج كما هو مبني يف اجلدول املوايل: 

يف إجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة أدوار  نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق ):55جلدول رقم(ا

  .األقدمية يف املنصب، الدرجة العلمية)(اجلامعة، املنصب، السن، باختالف بيانا�م الشخصيةقيادة التغيري التنظيمي 

األقدمية في              السن  المنصب  الجامعة  البيانات الشخصية

  المنصب

  الدرجة   

  العلمية  

أدوار قيادة التغيير درجة ممارسة 

  التنظيمي

f داللة   f قيمة f داللة   f قيمة   f داللة   f قيمة f داللة   f قيمة   f داللة   f قيمة 

  0.355  1.088  0.561  0.580  *0.011  4.561  *0.000  7.997  *0.015  2.695 رؤية مستقبلية بناء

  0.329  1.116  0.131  2.048  0.632  0.459*0.000  4.254  0.378  1.075  تشجيع اإلبداع واالبتكار

  0.499  0.793  0.489  0.717  0.214  1.554*0.000  5.368  0.083  1.888  العمل بروح الفريق

  0.793  0.232  0.940  0.062  0.323  1.136*0.000  5.796  0.114  1.733  واحلماسالدافعية 

  0.482  0.824  0.494  0.708  0.807  0.214*0.000  4.731  0.108  1.761   مشاركة املرؤوسني

  0.362  1.071  0.238  1.443  0.467  0.765*0.000  5.163  0.160  1.559   فعالية االتصال

  0.161  1.730  0.921  0.083  0.488  0.719*0.000  6.113  0.086  1.874   للتغيريإرساء ثقافة تنظيمية داعمة 

  0.262  1.340  1.000  0.000  0.943  0.058*0.000  6.909  *0.029   2.394   التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري

            .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(        )    α= 0.05)فيشر دالة عند مستوى معنوية (fقيمة( *

  :تبني لنا أعالهاجلدول  حتليل التباين األحادي يف نتائج اختبار    

فيما خيص درجة ممارسة دور  الجامعة) تعزى ملتغري α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( -

  ."مع مقاومة املرؤوسني للتغيريالتعامل "بناء رؤية مستقبلية، ودرجة ممارسة دور 

كل "فيما خيص درجة ممارسة  المنصب) تعزى ملتغري α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( -

  ."أدوار قيادة التغيري التنظيمي

دور بناء  " فيما خيص درجة ممارسة السن) تعزى ملتغري α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( -

  ."رؤية مستقبلية

الدرجة  و ) تعزى ملتغري األقدمية يف املنصب،α= 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( - 

  ."كل أدوار قيادة التغيري التنظيمي"العلمية فيما خيص درجة ممارسة 
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 .والسن تالية: اجلامعة، املنصب،بالنسبة للبيانات الشخصية ال محققة الثانيةهذه النتائج تأكد لنا أن الفرضية الرئيسية 

  فيما يتعلق األقدمية يف املنصب، و الدرجة العلمية. غير محققة و

  نتائج الفروقات الدالة إحصائيا:وفيما يلي حتليل     

التغيير التنظيمي  ر قيادةادو أتحليل نتائج االختالف (الفروقات) في إجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة  :أ

  وفقا لمتغير الجامعة:

االختالفات تتعلق بدرجة ممارسة دور بناء رؤية مستقبلية، ودرجة ممارسة دور ) 55رقم( السابق حسب نتائج اجلدول    

  التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري.

  استخدمنا اختبار أقل فرق ممكن ،العينةملعرفة لصاحل من كانت الفروق يف إجابات أفراد  :بناء الرؤية المستقبلية -

)LSD ( للكشف عن مصدر الفروق، وهذا بعد تعذر اكتشافها عن طريق اختبارScheffé.  

) لتوضيح مصدر الفروق فيما يتعلق بدرجة ممارسة دور بناء رؤية   LSDنتائج اختبار أقل فرق ممكن( ):56اجلدول رقم(

  .مستقبلية وفقا ملتغري اجلامعة

  الفرق لصالح  مسيلة  خنشلة  1سطيف  برج بوعريريج  أم البواقي  باتنة  ميلة  المتوسط الحسابي  الجامعة

  ميلة            *0.60    2.81  ميلة

  ميلة  -*0.45    -*0.46  -*0.39  -*0.57    -*0.60  2.20  باتنة

  أم البواقي            *0.57    2.78  أم البواقي

  برج بوعريريج            *0.39    2.60برج بوعريريج

  1سطيف            *0.46    2.67  1سطيف

                  2.49  خنشلة

  املسيلة            *0.45    2.65  المسيلة

                . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر             0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

 "بناء الرؤية املستقبلية"دور لقل درجة ممارسة األ القيادة اإلدارية يف جامعة باتنة هي ا أننل يتضح من اجلدول أعاله

درجة ممارسة لدور بناء الرؤية املستقبلية  علىيلة هي األمب يامعاملركز اجليف  القيادة اإلدارية )، بينما2.20 احلسايب (املتوسط

  وجود: من خالل ذلك بينة يف اجلدول السابقامل )LSD (نتائج اختبار وتأكد)، 2.81 احلسايب (املتوسط

 فيما خيص )α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية ( متوسط االختالف بني املركز اجلامعي ميلة وجامعة باتنة دال -

  ميلة.   املركز اجلامعيلصاحل وجاءت الفروق درجة ممارسة دور بناء رؤية مستقبلية 
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، مسيلة 1أم البواقي، برج بوعريريج، سطيفجامعة املركز اجلامعي ميلة،  من: سط االختالف بني جامعة باتنة وكلٍّ متو  -

لصاحل   جاءت الفروقدرجة ممارسة دور بناء رؤية مستقبلية و  فيما خيص) α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية ( دال

  املركز اجلامعي ميلة.

درجة  ما خيص) فيα= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية ( متوسط االختالف بني جامعة أم البواقي وجامعة باتنة دال - 

  لصاحل جامعة أم البواقي. الفروقجاءت  ممارسة دور بناء رؤية مستقبلية و

فيما خيص ) α= 0.05(إحصائيا عند مستوى معنوية  متوسط االختالف بني جامعة برج بوعريريج وجامعة باتنة دال -

  لصاحل جامعة برج بوعريريج. جاءت الفروق درجة ممارسة دور بناء رؤية مستقبلية و

درجة  فيما خيص) α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية ( وجامعة باتنة دال 1متوسط االختالف بني جامعة سطيف -

  .1لصاحل جامعة سطيف جاءت الفروق ممارسة دور بناء رؤية مستقبلية و

درجة  فيما خيص) α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية ( متوسط االختالف بني جامعة املسيلة وجامعة باتنة دال -

  لصاحل جامعة املسيلة. جاءت الفروقممارسة دور بناء رؤية مستقبلية و 

   :التعامل مع مقاومة المرؤوسين للتغيير -

للكشف عن مصدر الفروق، بعد تعذر اكتشافها عن طرق  )LSDاجلدول املوايل يوضح نتائج اختبار أقل فرق ممكن(

  .Scheffé اختبار

) لتوضيح مصدر الفروق فيما يتعلق بدرجة ممارسة دور التعامل مع   LSD):نتائج اختبار أقل فرق ممكن(57اجلدول رقم(

  مقاومة املرؤوسني للتغيري وفقا ملتغري اجلامعة.

  الفرق لصالح  مسيلة  خنشلة  1سطيف  برج بوعريريج  البواقيأم   باتنة  ميلة  المتوسط الحسابي  الجامعة

  ميلة      *0.65      *0.51    3.17  ميلة

  ميلة        -*0.47  -*0.49    -*0.51  2.66  باتنة

  أم البواقي      *0.64      *0.49    3.15  أم البواقي

بوعريريج برج      *0.61      *0.47    3.13برج بوعريريج

  ميلة  -*0.48      -*0.61  -*0.64    -*0.65  2.51  1سطيف

                  2.83  خنشلة

  املسيلة      *0.48          3.00  المسيلة

  على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *
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  :نالحظ أن أعالهمن اجلدول     

احلسايب املتوسط ( هي األعلى لدور التعامل مع مقاومة املرؤوسني تهادرجة ممارسيف املركز اجلامعي مبيلة  القيادة اإلدارية

 )،2.51هو احلسايب املتوسط( األدىن هيلدور هلذا درجة ممارسة  1القيادة اإلدارية يف جامعة سطيف)، بينما 3.17هو

  إذ دلت على أن:وتأكد نتائج اجلدول السابق ذلك 

ما ) فيα= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية ( دال 1متوسط االختالف بني املركز اجلامعي ميلة وجامعيت باتنة وسطيف -

  يلة.  مبلصاحل املركز اجلامعي  وجاءت الفروق درجة ممارسة دور التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري خيص

 دالمن: املركز اجلامعي ميلة، جامعة أم البواقي، جامعة برج بوعريريج  سط االختالف بني جامعة باتنة وكلٍّ متو  -

وجاءت درجة ممارسة دور التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري  فيما خيص) α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية (

  يلة.  مبلصاحل املركز اجلامعي الفروق 

إحصائيا عند مستوى معنوية  دال 1من جامعة باتنة و جامعة سطيف ختالف بني جامعة أم البواقي وكلٍّ متوسط اال -

)0.05 =α( أم البواقي جامعة لصاحل وجاءت الفروق التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري درجة ممارسة دور فيما خيص  .  

) α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية ( دال 1متوسط االختالف بني جامعة برج بوعريريج وجامعيت باتنة و سطيف -

  .  جامعة برج بوعريريج لصاحل وجاءت الفروقالتعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري درجة ممارسة دور  فيما خيص

من جهة واملركز اجلامعي مبيلة، وجامعيت برج بوعريريج وأم البواقي من جهة  1متوسط االختالف بني جامعة سطيف -

 التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري درجة ممارسة دورفيما خيص ) α= 0.05ا عند مستوى معنوية (إحصائي أخرى دال

  .  املركز اجلامعي مبيلة لصاحل قد وجاءت الفروقو 

درجة فيما خيص ) α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية ( متوسط االختالف بني جامعة املسيلة وجامعة باتنة دال -

  .  جامعة املسيلة لصاحل وقد وجاءت الفروقالتعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري  رممارسة دو 

تحليل نتائج االختالف (الفروقات) في إجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي  : ب

  وفقا لمتغير المنصب:

تعزى ملتغري املنصب تتعلق بدرجة ممارسة كل أدوار قيادة ) االختالفات اليت 55رقم(السابق حسب نتائج اجلدول     

  التغيري التنظيمي

   :بناء الرؤية المستقبلية-

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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  بناء رؤية مستقبلية.اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق وفقا ملتغري املنصب فيما خيص درجة ممارسة دور  نتائج ):58اجلدول رقم(

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

نائب عميد  

  مديركلية/

  معهد  

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

  اجلامعةنائب مدير   *1.11  *1.12    *0.92        3.44  نائب مدير الجامعة

  عميد كلية/مدير معهد  *1.20  *1.21    *1.01        3.53  عميد كلية/مدير معهد

نائب عميد كلية/معهد  *0.61              2.94  نائب عميد كلية/معهد

  عميد كلية/مدير معهد            -*1.01  -*0.92  2.52  رئيس قسم

                  2.67  مسؤول ميدان التكوين

  عميد كلية/مدير معهد            -*1.21  -*1.12  2.32  مسؤول شعبة التكوين

  عميد كلية/مدير معهد          -*0.61  -*1.20  -*1.11  2.33مسؤول فريق اختصاص

  على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15رجات برنامج(: خمالمصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

بناء الرؤية لدور  تهمدرجة ممارسيل شعبة التكوين ؤو مستوضح لنا أن  Schefféنتائج اختبار من اجلدول السابق     

وتأكد  )،3.53( هي األعلىلدور هلذا ا تهمدرجة ممارس هداعامل اءر ات/ مدكليال اءدعم)، بينما 2.32(هي األقلاملستقبلية 

  إذ دلت على أن:نتائج اجلدول السابق ذلك 

مسؤول شعبة التكوين و مسؤول فريق  من رئيس القسم و اجلامعة وكلٍّ  مديرمتوسط االختالف بني فئة نائب  -

  اجلامعة.  مدير) وجاءت الفروق لصاحل نائب α= 0.05ختصاص دال إحصائيا عند مستوى معنوية(اال

من رئيس القسم ومسؤول شعبة التكوين و مسؤول فريق  ني فئة عميد كلية/ مدير معهد وكلٍّ متوسط االختالف ب -

  ) وجاءت الفروق لصاحل عميد كلية/ مدير معهد .α= 0.05دال إحصائيا عند مستوى معنوية( ختصاصاال

ختصاص دال إحصائيا عند مستوى االمتوسط االختالف بني فئة نائب عميد كلية/ مدير معهد و مسؤول فريق  -

  ) وجاءت الفروق لصاحل نائب عميد كلية/ مدير معهد .α= 0.05معنوية(

اجلامعة وعميد كلية/ مدير معهد دال إحصائيا عند مستوى  مديرمتوسط االختالف بني فئة رئيس القسم و نائب  -

  ) وجاءت الفروق لصاحل عميد كلية/ مدير معهد.α= 0.05معنوية(

   :تشجيع اإلبداع واالبتكار -

  Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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):نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق وفقا ملتغري املنصب فيما خيص درجة ممارسة دور تشجيع 59اجلدول رقم(

  اإلبداع واالبتكار.

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

نائب عميد  

  مديركلية/

  معهد   

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

                  3.52  نائب مدير الجامعة

  عميد كلية/مدير معهد  *1.27  *1.25            3.75  عميد كلية/مدير معهد

                  3.11  نائب عميد كلية/معهد

                  2.79  رئيس قسم

                  2.71  مسؤول ميدان التكوين

  عميد كلية/مدير معهد            -*1.25    2.50  مسؤول شعبة التكوين

  عميد كلية/مدير معهد            -*1.27    2.48مسؤول فريق اختصاص

  على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

دور تشجيع اإلبداع واالبتكار لدرجة ممارسة مسؤويل فريق االختصاص هم األقل توضح لنا أن  Schefféنتائج اختبار     

وتأكد  )،3.75( درجة ممارسة لدور تشجيع اإلبداع واالبتكار علىهم األعمداء الكليات/ مدراء املعاهد )، بينما 2.48(

  إذ دلت على أن:نتائج اجلدول السابق ذلك 

ختصاص دال االمن مسؤول شعبة التكوين و مسؤول فريق  معهد وكلٍّ متوسط االختالف بني فئة عميد كلية/ مدير -

  ) وجاءت الفروق لصاحل عميد كلية/ مدير معهد .α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية(

  :العمل بروح الفريق -

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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):نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق وفقا ملتغري املنصب فيما خيص درجة ممارسة دور العمل بروح 60اجلدول رقم(

  الفريق.

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

نائب عميد  

  مديركلية/

  معهد  

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

                  3.77  نائب مدير الجامعة

  عميد كلية/مدير معهد  *1.16  *1.04            3.87  عميد كلية/مدير معهد

                  3.36  نائب عميد كلية/معهد

                  3.16  رئيس قسم

                  3.13  مسؤول ميدان التكوين

  عميد كلية/مدير معهد            -*1.04    2.83  مسؤول شعبة التكوين

  عميد كلية/مدير معهد            -*1.16    2.71مسؤول فريق اختصاص

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                   0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

األقل درجة ممارسة لدور العمل بروح الفريق  توضح لنا أن مسؤول فريق االختصاص هو Schefféنتائج اختبار     

وتأكد نتائج اجلدول السابق ذلك )، 3.87لدور (هلذا على درجة ممارسة األ هو هديد الكلية/ مدير املع)، بينما عم2.71(

  إذ دلت على أن:

ختصاص دال االمن مسؤول شعبة التكوين و مسؤول فريق  ني فئة عميد كلية/ مدير معهد وكلٍّ متوسط االختالف ب-

  .فروق لصاحل عميد كلية/ مدير معهد) وجاءت الα= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية(

  :الدافعية والحماس - 

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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الفروق وفقا ملتغري املنصب فيما خيص درجة ممارسة دور الدافعية نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر  ):61اجلدول رقم(

  .واحلماس

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

نائب عميد  

  مديركلية/

  معهد   

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

                  3.52  مدير الجامعةنائب 

  عميد كلية/مدير معهد  *1.24  *1.10            3.85  عميد كلية/مدير معهد

نائب عميد كلية/معهد  *0.74              3.35  نائب عميد كلية/معهد

                  3.08  رئيس قسم

                  2.99  مسؤول ميدان التكوين

  معهد عميد كلية/مدير            -*1.10    2.75  مسؤول شعبة التكوين

  عميد كلية/مدير معهد          -*0.74  -*1.24    2.61مسؤول فريق اختصاص

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر             0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

توضح لنا أن مسؤويل فريق االختصاص هم األقل درجة ممارسة لدور الدافعية  Schefféنتائج اختبار     

وتأكد )، 3.85على درجة ممارسة لدور الدافعية واحلماس (األ هم )، بينما عمداء الكليات/ مدراء املعاهد2.61واحلماس(

  إذ دلت على أن: ،نتائج اجلدول السابق ذلك

ختصاص دال االمن مسؤول شعبة التكوين و مسؤول فريق  مدير معهد وكلٍّ ني فئة عميد كلية/ متوسط االختالف ب -

  ) وجاءت الفروق لصاحل عميد كلية/ مدير معهد.α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية(

ختصاص دال إحصائيا عند مستوى االمسؤول فريق و  ،متوسط االختالف بني فئة نائب عميد كلية/ مدير معهد -

  الفروق لصاحل عميد كلية/ مدير معهد.) وجاءت α= 0.05معنوية(

  :مشاركة المرؤوسين -

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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مشاركة دور نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق وفقا ملتغري املنصب فيما خيص درجة ممارسة  ):62اجلدول رقم(

  .املرؤوسني

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

نائب عميد  

  مديركلية/

  معهد  

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

                  3.52  نائب مدير الجامعة

  عميد كلية/مدير معهد  *1.16  *1.06            3.85  عميد كلية/مدير معهد

                  3.37  عميد كلية/معهدنائب 

                  2.96  رئيس قسم

                  2.92  مسؤول ميدان التكوين

  عميد كلية/مدير معهد            -*1.06    2.79  مسؤول شعبة التكوين

  عميد كلية/مدير معهد            -*1.16    2.69مسؤول فريق اختصاص

  على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

مشاركة لدور توضح لنا أن مسؤويل فريق االختصاص هم األقل درجة ممارسة  Schefféنتائج اختبار     

نتائج اجلدول  وتأكد) 3.85( هلذا الدورعلى درجة ممارسة هم األ)، بينما عمداء الكليات/ مدراء املعاهد 2.69املرؤوسني(

  إذ دلت على أن: السابق ذلك

ختصاص دال االمن مسؤول شعبة التكوين و مسؤول فريق  ني فئة عميد كلية/ مدير معهد وكلٍّ متوسط االختالف ب-

  ) وجاءت الفروق لصاحل عميد كلية/ مدير معهد.α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية(

   :فعالية االتصال -

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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):نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق وفقا ملتغري املنصب فيما خيص درجة ممارسة دور فعالية 63اجلدول رقم(

  .االتصال

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

نائب عميد  

  مديركلية/

  معهد  

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

                  3.30  نائب مدير الجامعة

  عميد كلية/مدير معهد  *1.22  *1.24            3.84  عميد كلية/مدير معهد

نائب عميد كلية/معهد  *0.77              3.39  نائب عميد كلية/معهد

                  3.06  رئيس قسم

                  2.94  مسؤول ميدان التكوين

  عميد كلية/مدير معهد            -*1.24    2.60  مسؤول شعبة التكوين

  عميد كلية/مدير معهد          -*0.77  -*1.22    2.62مسؤول فريق اختصاص

  ستمارة.على بيانات اال ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

)، 2.60هم األقل درجة ممارسة لدور فعالية االتصال( شعبة التكوينتوضح لنا أن مسؤويل  Schefféنتائج اختبار     

إذ  وتأكد نتائج اجلدول السابق ذلك )،3.84لدور (هلذا على درجة ممارسة هم األبينما عمداء الكليات/ مدراء املعاهد 

  دلت على أن:

 لادختصاص االمن مسؤول شعبة التكوين و مسؤول فريق  وكلٍّ   متوسط االختالف بني فئة عميد كلية/ مدير معهد-

على حساب مسؤول شعبة عميد كلية/مدير معهد  لصاحل وجاءت الفروق) α= 0.05إحصائية عند مستوى معنوية(

  التكوين و مسؤول فريق اختصاص.

  عند مستوى معنوية اإحصائيختصاص دال االو مسؤول فريق معهد مدير كلية/  متوسط االختالف بني فئة نائب عميد-

)0.05 =α/ختصاص.االمعهد على حساب مسؤول فريق مدير ) وجاءت الفروق لصاحل نائب عميد كلية  

   :إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيير -

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق وفقا ملتغري املنصب فيما خيص درجة ممارسة دور إرساء ثقافة  ):64اجلدول رقم(

  .تنظيمية داعمة للتغيري

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

نائب عميد  

  كلية/معهد

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

                  3.36  نائب مدير الجامعة

  عميد كلية/مدير معهد  *1.27  *1.10  *1.10          3.75  عميد كلية/مدير معهد

نائب عميد كلية/معهد  *0.71              3.19  نائب عميد كلية/معهد

                  2.85  رئيس قسم

  عميد كلية/مدير معهد            -*1.10    2.65  مسؤول ميدان التكوين

  عميد كلية/مدير معهد            -*1.10    2.65  مسؤول شعبة التكوين

  عميد كلية/مدير معهد          -*0.71  -*1.27    2.48مسؤول فريق اختصاص

  ستمارة.على بيانات اال ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

)، 2.48توضح لنا أن مسؤويل فريق االختصاص هم األقل درجة ممارسة لدور فعالية االتصال( Schefféنتائج اختبار     

إذ  وتأكد نتائج اجلدول السابق ذلك .)3.75لدور (هلذا اعلى درجة ممارسة هم األبينما عمداء الكليات/مدراء املعاهد 

  :دلت على أن

مسؤول شعبة التكوين و  مسؤول ميدان التكوين و من  فئة عميد كلية/ مدير معهد  وكلٍّ االختالف بنيمتوسط -

  ) وجاءت الفروق لصاحل عميد كلية/مدير معهد.α= 0.05ختصاص دال إحصائية عند مستوى معنوية(االمسؤول فريق 

  عند مستوى معنوية ااص دال إحصائيو مسؤول فريق اختص معهدمدير  متوسط االختالف بني فئة نائب عميد كلية/-

)0.05 =α/معهد.مدير ) وجاءت الفروق لصاحل نائب عميد كلية  

  عند مستوى معنوية اميد كلية/ مدير معهد  دال إحصائيمتوسط االختالف بني فئة مسؤول ميدان التكوين و ع -

)0.05 =α.وجاءت الفروق لصاحل عميد كلية/مدير معهد (  

   :المرؤوسين للتغييرالتعامل مع مقاومة  -

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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التعامل مع نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق وفقا ملتغري املنصب فيما خيص درجة ممارسة دور  ):65اجلدول رقم(

  .مقاومة املرؤوسني للتغيري

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

نائب عميد  

  كلية/معهد

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

                  3.40  نائب مدير الجامعة

  عميد كلية/مدير معهد  *1.52  *1.13            4.00  عميد كلية/مدير معهد

نائب عميد كلية/معهد  *0.84              3.32  نائب عميد كلية/معهد

    *0.64              3.12  رئيس قسم

  عميد كلية/مدير معهد                2.89  مسؤول ميدان التكوين

  عميد كلية/مدير معهد            -*1.13    2.87  مسؤول شعبة التكوين

  عميد كلية/مدير معهد        -*0.64  -*0.84  -*1.52    2.48مسؤول فريق اختصاص

  ستمارة.على بيانات اال ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                  0.05 فروق دالة عند مستوى معنويةتعين وجود  *

توضح لنا أن مسؤويل فريق االختصاص هم األقل درجة ممارسة لدور التعامل مع مقاومة  Schefféنتائج اختبار     

على درجة ممارسة لدور التعامل مع مقاومة األ هم الكليات/مدراء املعاهد)، بينما عمداء 2.48املرؤوسني للتغيري (

  :إذ دلت على أن ؛ذلك )، وتأكد نتائج اجلدول السابق4.00املرؤوسني للتغيري(

من مسؤول شعبة التكوين و مسؤول فريق االختصاص دال   فئة عميد كلية/ مدير معهد  وكلٍّ متوسط االختالف بني-

  ) وجاءت الفروق لصاحل عميد كلية/مدير معهد.α= 0.05معنوية(عند مستوى  اإحصائي

  عند مستوى معنوية او مسؤول فريق اختصاص دال إحصائي معهدمدير متوسط االختالف بني فئة نائب عميد كلية/ -

)0.05 =α/معهد.مدير ) وجاءت الفروق لصاحل نائب عميد كلية  

) وجاءت α= 0.05( عند مستوى معنوية ااختصاص دال إحصائيول فريق متوسط االختالف بني فئة رئيس قسم و مسؤ -

  الفروق لصاحل رئيس قسم.
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تحليل نتائج االختالف (الفروقات) في إجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي  : جـ

  وفقا لمتغير السن:

ملتغري السن تتعلق بدرجة ممارسة دور واحد من أدوار  ) االختالفات اليت تعزى55رقم(السابق حسب نتائج اجلدول     

  قيادة التغيري التنظيمي وهو بناء رؤية مستقبلية.

  :بناء الرؤية المستقبلية-

  Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     

دور بناء رؤية  خيص درجة ممارسةتغري السن فيما ):نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق وفقا مل66اجلدول رقم(

  مستقبلية.

  الفرق لصاحل  سنة50أكرب من   سنة 50-30من  سنة 30أقل من  املتوسط احلسايب  السن

          2.56  سنة 30أقل من

  سنة50أكرب من   -*0.44      2.49  سنة 50-30من

  سنة50أكرب من     *0.44    2.93  سنة 50أكرب من 
  ستمارة.على بيانات اال ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر     0.05 معنويةتعين وجود فروق دالة عند مستوى  *

دور بناء رؤية لدرجة ممارسة سنة أقل  50-30األفراد الذين أعمارهم ترتاوح مابني توضح لنا أن Schefféنتائج اختبار     

، )2.93( درجة ممارسة لدور بناء رؤية مستقبلية علىسنة هم األ 50األفراد الذين أعمارهم تفوق ، بينما )2.49(مستقبلية 

  وتشري نتائج اجلدول السابق إىل أن:

 ادال إحصائي سنة 50 من و األفراد األكربسنة  50-30 متوسط االختالف بني فئة األفراد الذين يرتاوح عمرهم مابني -

  .سنة50أعمارهم عنزيد تاءت الفروق لصاحل األفراد الذين ) وجα= 0.05عند مستوى معنوية(

  

  

  

  

  



  الفصل الخامس : دراسة مدى تأثير القيادة اإلدارية على نجاح التغيير التنظيمي في الجامعة الجزائرية 

  -)ل.م.د(بالتطبيق على نظام التعليم العالي الجديد -                              

 

 

311 
 

  :)ل.م.د(تحليل نتائج إجابات أفراد العينة حول نسبة تحقق أهداف نظام  -4

نتحقق يف اجلامعات حمل الدراسة  )ل.م.د(نسبة حتقق أهداف نظام أفراد العينة حول  إجاباتحتليل نتائج  من خالل    

  التالية :  الثالثةالفرضية الرئيسية من صحة 

من وجهة نظر القيادة اإلدارية في الجامعات محل  )ل.م.د(التعليم العالي الجديد نسبة تحقق أهداف نظام "

  ".دون المتوسطهي الدراسة 

كس هدفا جتزئة الفرضية الرئيسية إىل ستة فرضيات فرعية تع تومن أجل التعمق أكثر يف دراسة هذا اجلزء من االستمارة مت

  هي:هذه الفرضيات الفرعية و  .عة على احملاور الستة السابقة الذكر يف االستمارةوز من أهداف نظام ل.م.د امل

دون  تكانالعايل  يف التعليم  ضمان التكوين النوعينسبة حتقق  ).دل.م(التعليم العايل اجلديد يف ظل تطبيق نظام  -1ف

   يف اجلامعات حمل الدراسة.  وجهة نظر القيادة اإلدارية املتوسط من

 تحسين العالقة مع المحيط االقتصادي المحلينسبة  ).دل.م( التعليم العايل اجلديد تطبيق نظام يف ظل -2ف

  من وجهة نظر القيادة اإلدارية يف اجلامعات حمل الدراسة.  كانت دون املتوسط 

من وجهة  كانت دون املتوسط  العلميتطوير البحث نسبة  )ل.م .د( التعليم العايل اجلديد يف ظل تطبيق نظام -3ف

  نظر القيادة اإلدارية يف اجلامعات حمل الدراسة.  

من  كانت دون املتوسط  تطوير العالقات الخارجية نسبة )ل.م .د(التعليم العايل اجلديد يف ظل تطبيق نظام  -4ف

  وجهة نظر القيادة اإلدارية يف اجلامعات حمل الدراسة.  

كانت دون  يف التعليم العايل ضمان الجودةنسبة حتقق  ).د.مل( التعليم العايل اجلديد يف ظل تطبيق نظام -5ف

  وجهة نظر القيادة اإلدارية يف اجلامعات حمل الدراسة.  من املتوسط 

من وجهة نظر  كانت دون املتوسط  إرساء أسس الحوكمة نسبة ).دل.م(التعليم العايل اجلديد يف ظل تطبيق نظام  -6ف

  القيادة اإلدارية يف اجلامعات حمل الدراسة.
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  ضمان التكوين النوعي: نتائج المحور األول::أ  

  بعد رصد إجابات أفراد العينة حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول املوايل:     

  التكوين النوعي.):نتائج إجابات أفراد العينة فيما يتعلق مبحور ضمان 67اجلدول رقم(     

  قمر 

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  نسبة التحقق           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG  قليلة  

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      0.96  2.93  04  11  56  118  53  22  التكرار 1
  1.5  4.2  21.2  44.7  20.1  8.3  % النسبة

  0.98  2.49  7  1  35  106  62  53  التكرار 2

  2.7  0.4  13.3  40.2  23.5  20.1  % النسبة

  0.92  2.60  3  3  34  116  72  36  لتكرارا 3

  1.1  1.1  12.9  43.9  27.3  13.6  % النسبة

  1.002  3.12  5  17  80  95  51  16  التكرار  4

  1.9  6.4  30.3  36  19.3  6.1  % النسبة

  0.99  2.27  13  4  20  81  80  66  التكرار  5

  4.9  1.5  7.6  30.7  30.3  25  % النسبة

  1.03  2.27  5  6  27  66  92  68  التكرار  6

  1.9  2.3  10.2  25  34.8  25.8  % النسبة

  1.008  2.44  3  3  35  92  75  56  التكرار  7

  1.1  1.1  13.3  34.8  28.4  21.2  % النسبة

  0.97  2.19  5  1  26  68  89  75  التكرار  8

  1.9  0.4  9.8  25.8  33.7  28.4  % النسبة

  *0.00  -10.80  0.66  2.53  ).حجم العينةN =238 (          :األول النتائج العامة للمحور

 * T  0.05(دال إحصائيا عند مستوى معنوية =α(.    )املصدر: خمرجات برنامجspss.15 ًعلى بيانات االستمارة ) بناء.    

  .3) ستيودنت عند قيمةT**اختبار(
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مع احنراف  )2.53(هي" ضمان التكوين النوعي" ولنتائج اجلدول السابق قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور األمن     

واليت تعرب  ،3" ستيودنت لفحص املتوسط العام ومقارنتها بالقيمة املفرتضة   Tاستخدام اختبار" وعند،  )0.66(معياري 

عين هذا ي. )α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية( ةدال )-T  ")10.80"قيمةكانت النتائج   ومن ،متوسطة نسبة حتققعن 

  :هنّ إأي دون املتوسط لذا ميكن القول  3قيمة املتوسط العام أقل من القيمة املفرتضة أن

نسبة حتقق ضمان التكوين النوعي كانت دون املتوسط من وجهة  )ل.م .د(يف ظل تطبيق نظام التعليم العايل اجلديد  "

  .    نظر القيادة اإلدارية يف اجلامعات حمل الدراسة"

  .الفرعية األولى الفرضيةوهذا ما يثبت صحة  

  هذا احملور جند:وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد العينة حول عبارات     

من اجلدول () 3.12(متكني الطالب من اختيار مساره التكويين) مبتوسط حسايب ( هي األعلى عبارة الرابعةال نسبة حتقق

تليها العبارة األوىل(وجود اهلياكل  ،)كان بنسبة متوسطةحتقق هذه العبارة  من أفراد العينة يرون أن  %36السابق 

، باقي عبارات هذا احملور نسبة حتققها هي دون )2.93البيداغوجية و املؤطرين بالعدد والنوعية الكافية) مبتوسط قدره(

  املتوسط من وجهة نظر أفراد العينة.

على النتائج املبينة يف  بعد رصد إجابات أفراد العينة حتصلنا: تحسين العالقة مع المحيط االقتصادي المحلي:ب

  اجلدول املوايل:

  نتائج إجابات أفراد العينة فيما يتعلق مبحور حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي. ):68اجلدول رقم(   

  قمر 

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  نسبة التحقق           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG  قليلة  

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      0.92  2.05  6  2  13  66  93  84  التكرار 1

  2.3  0.8  4.9  25  35.2  31.8  % النسبة

  0.87  1.76  6  2  9  35  91  121  التكرار 2

  2.3  0.8  3.4  13.3  34.5  45.8  % النسبة

  0.82  1.64  8  1  9  25  83  138  لتكرارا 3

  3  0.4  3.4  9.5  31.4  52.3  % النسبة
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  0.98  2.35  6  6  22  84  90  56  التكرار  4

  2.3  2.3  8.3  31.8  34.1  21.2  % النسبة

   * 0.00  -23.81  0.70  1.94  ).حجم العينةN =251(       :الثاني النتائج العامة للمحور

 * T  0.05(دال إحصائيا عند مستوى معنوية =α(.        )املصدر: خمرجات برنامجspss.15 ًعلى بيانات االستمارة ) بناء .                                                            

  .3) ستيودنت عند قيمةT**اختبار(

"  حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي" ثاينمن نتائج اجلدول السابق قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور ال    

" ستيودنت لفحص املتوسط العام ومقارنتها بالقيمة   T) ، وعند استخدام اختبار"0.70) مع احنراف معياري (1.94(

إحصائيا عند  ةدال تكان)  -23.81" ستيودنت(  T"تشري النتائج أن قيمةو متوسطة،  نسبة حتققواليت تعرب عن  3املفرتضة 

  :هنّ إلذا ميكن القول  ؛3. هذه النتيجة تعين أن قيمة املتوسط العام هي أقل من القيمة املفرتضة)α= 0.05ستوى معنوية(م

كانت دون املتوسط   حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي نسبة ).دل.م(يف ظل تطبيق نظام التعليم العايل اجلديد  "

  .  من وجهة نظر القيادة اإلدارية يف اجلامعات حمل الدراسة"

  .الثانية الفرعية الفرضيةصحة  وهذا ما يثبت     

  وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد العينة حول عبارات هذا احملور جند:    

العلمي يف اجلامعات ،وإشراك القطاع  اشرتاك املؤسسات يف متويل البحث نسبة كبرية من أفراد العينة يؤكدون أن -

  .على التوايل )%52.3%،45.8وض التكوين كان بنسبة قليلة جدا(االقتصادي يف إعداد عر 

من أفراد العينة أن وجود قنوات اتصال يف اجلامعة مع ا�تمع احمللي كان بنسبة قليلة ،و  %)35.2يف حني يرى نسبة( -

  منهم يرون أن نسبة البحوث اليت تعاجل مشكالت ا�تمع كانت بنسبة قليلة. %)34.1(

  : تطوير البحث العلمي:جـ

  بعد رصد إجابات أفراد العينة حول نسبة تطوير البحث العلمي حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول املوايل:    
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  فيما يتعلق مبحور تطوير البحث العلمي.):نتائج إجابات أفراد العينة 69اجلدول رقم(  

  قمر 

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  نسبة التحقق           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG  قليلة  

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      1.01  2.55  2  7  38  89  85  43  التكرار 1

  0.8  2.7  14.4  33.7  32.2  16.3  % النسبة

  0.90  2.37  5  0  24  100  83  52  التكرار 2

  1.9  0  9.1  37.9  31.4  19.7  % النسبة

  0.82  1.87  5  1  5  52  102  99  لتكرارا 3

  1.9  0.4  1.9  19.7  38.6  37.5  % النسبة

  0.98  2.15  3  1  23  73  81  83  التكرار  4

  1.1  0.4  8.7  27.7  30.7  31.4  % النسبة

  1.07  2.13  9  4  29  55  76  91  التكرار  5

  3.4  1.5  11  20.8  28.8  34.5  % النسبة

  * * 0.00  -16.9  0.72  2.22  ).حجم العينةN =251(       :الثالث النتائج العامة للمحور

 * T 0.05(دال إحصائيا عند مستوى معنوية =α(       املصدر: خمرجات)برنامجspss.15 ًعلى بيانات االستمارة ) بناء .                                                            

  . 3) ستيودنت عند قيمةT**اختبار(

) مع احنراف 2.22( هي" تطوير البحث العلمي"لثمن نتائج اجلدول السابق قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور الثا    

واليت تعرب  3" ستيودنت لفحص املتوسط العام ومقارنتها بالقيمة املفرتضة   T) ، وعند استخدام اختبار"0.72معياري (

  إحصائيا عند مستوى معنوية ةدال تكان   )-T  ) "16.9"اختبار تشري النتائج أن قيمةو متوسطة،  نسبة حتققعن 

)0.05 =α( املتوسط العام هي أقل من القيمة املفرتضة. هذه النتيجة تعين أن قيمة)هنّ إلذا ميكن القول  )3:  

كانت دون املتوسط من وجهة نظر تطوير البحث العلمي   نسبة ).دل.م(يف ظل تطبيق نظام التعليم العايل اجلديد " 

  .    القيادة اإلدارية يف اجلامعات حمل الدراسة"

  . لثةالفرعية الثا الفرضية وهذا ما يثبت صحة     

  وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد العينة حول عبارات هذا احملور جند:    
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وقليلة جدا عن كل عبارات هذا احملور وخاصة العبارة الثالثة"استغالل  ،غالبية أفراد العينة عربوا عن نسبة حتقق قليلة

نسبة حتقق قليلة وقليلة  ة أفراد املعربين عنالبحوث العلمية يف جامعتكم يف مشاريع عملية لفائدة ا�تمع" إذ بلغت نسب

  ."من جمموع أفراد العينة %)76.1جدا(

  بعد رصد إجابات أفراد العينة حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول املوايل:     تطوير العالقات الخارجية:د: 

  العالقات اخلارجية.نتائج إجابات أفراد العينة فيما يتعلق مبحور تطوير  ):70اجلدول رقم(     

  قمر 

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  نسبة التحقق           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG  قليلة  

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      0.92  2.05  26  1  16  52  93  76  التكرار 1

  9.8  0.4  6.1  19.7  35.2  28.8  % النسبة

  0.82  1.85  26  00  5  50  87  96  التكرار 2

  9.8  00  1.9  18.9  33  36.4  % النسبة

  0.96  2.66  9  9  34  102  82  28  لتكرارا 3

  3.4  3.4  12.9  38.6  31.1  10.6  % النسبة

  0.93  2.34  13  3  21  86  90  51  التكرار  4

  4.9  1.1  8  32.6  34.1  19.3  % النسبة

  * * 0.00  -16.57  0.71  2.21  ).حجم العينةN =227(       :الرابع النتائج العامة للمحور

 * T0.05(دال إحصائيا عند مستوى معنوية =α(.       )املصدر: خمرجات برنامجspss.15على بيانات االستمارة اءً ) بن .                                                            

  . 3) ستيودنت عند قيمةT**اختبار(

) مع احنراف 2.21" ( اخلارجيةالعالقة  تطوير" رابعمن نتائج اجلدول السابق قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور ال    

واليت تعرب  3" ستيودنت لفحص املتوسط العام ومقارنتها بالقيمة املفرتضة   Tاختبار"وعند استخدام  ) ،0.71معياري (

  إحصائيا عند مستوى معنوية ةدال تكان)- 16.57" ستيودنت(  T"تشري النتائج أن قيمةو متوسطة،  نسبة حتققعن 

)0.05 =α(هنّ إلذا ميكن القول . 3. هذه النتيجة تعين أن قيمة املتوسط العام هي أقل من القيمة املفرتضة:  

كانت دون املتوسط من وجهة نظر   تطوير العالقات اخلارجية نسبة ).دل.م(يف ظل تطبيق نظام التعليم العايل اجلديد  "

  .رابعةالفرعية الالفرضية  وهذا ما يثبت صحة      . القيادة اإلدارية يف اجلامعات حمل الدراسة"
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  العينة حول عبارات هذا احملور جند:وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد     

وقليلة جدا عن كل عبارات هذا احملور وخاصة العبارة األوىل"ارتباط  ،غالبية أفراد العينة عربوا عن نسبة حتقق قليلة

جامعتكم باتفاقيات مع جامعات وهيئات علمية دولية" إذ بلغت نسبة أفراد املعربين عن نسبة حتقق قليلة وقليلة 

بالنسبة للعبارة الثانية" استفادة جامعتكم من الربامج اليت تقدمها الدول  %)69.4(و جمموع أفراد العينة من %)64جدا(

  يف إطار الشراكة يف جمال البحث العلمي".املتطورة 

  بعد رصد إجابات أفراد العينة حول ضمان اجلودة حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول املوايل: :ضمان الجودة:ه

  ):نتائج إجابات أفراد العينة فيما يتعلق مبحور ضمان اجلودة.71اجلدول رقم (         

  قمر 

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  نسبة التحقق           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG  قليلة  

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      0.90  2.31  6  1  22  86  97  52  التكرار 1

  2.3  0.4  8.3  32.6  36.7  19.7  % النسبة

  0.92  2.09  21  1  10  79  74  79  التكرار 2

  0.8  0.4  3.8  29.9  28  29.9  % النسبة

  1.08  2.43  10  8  36  71  80  59  لتكرارا 3

  3.8  3  13.6  26.9  30.3  22.3  % النسبة

  0.89  1.98  19  1  11  57  89  87  التكرار  4

  7.2  0.4  4.2  21.6  33.7  33  % النسبة

  * * 0.00  -15.91  0.77  2.20  ).حجم العينةN =227(    :الخامس النتائج العامة للمحور

 * T0.05(دال إحصائيا عند مستوى معنوية =α(.     )املصدر: خمرجات برنامجspss.15 ًعلى بيانات االستمارة ) بناء .                                                            

  . 3) ستيودنت عند قيمةT**اختبار(

) 0.77) مع احنراف معياري (2.20" ( ضمان اجلودة" امسمن اجلدول السابق قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور اخل    

 نسبة حتققواليت تعرب عن  3" ستيودنت لفحص املتوسط العام ومقارنتها بالقيمة املفرتضة   Tوعند استخدام اختبار"

. هذه )α= 0.05كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية()-15.91" ستيودنت(  T"متوسطة، تشري النتائج أن قيمة

  :هنّ إلذا ميكن القول  3النتيجة تعين أن قيمة املتوسط العام هي أقل من القيمة املفرتضة
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كانت دون املتوسط من وجهة نظر القيادة   ضمان اجلودة نسبة ).دل.م(يف ظل تطبيق نظام التعليم العايل اجلديد " 

  .خامسةالفرعية ال الفرضيةوهذا ما يثبت صحة  .     اإلدارية يف اجلامعات حمل الدراسة"

  عبارات هذا احملور جند:وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد العينة حول     

استفادة "رابعة غالبية أفراد العينة عربوا عن نسبة حتقق قليلة وقليلة جدا عن كل عبارات هذا احملور وخاصة العبارة ال

فراد املعربين عن نسبة حتقق قليلة وقليلة األ" إذ بلغت نسبة جامعتكم من التجارب الدولية يف جمال ضمان اجلودة

  .من جمموع أفراد العينة %)66.7جدا(

   بعد رصد إجابات أفراد العينة حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول املوايل: إرساء أسس الحوكمة: :و

  ):نتائج إجابات أفراد العينة فيما يتعلق مبحور إرساء أسس احلوكمة.72اجلدول رقم (          

  قمر 

العبارة

  التكرارات 

  والنسب

  املئوية

  املتوسط  نسبة التحقق           

  احلسايب

االحنراف

  املعياري

  

T  
** 

  

  مستوى

  املعنوية
SIG  قليلة  

  جدا

  كبرية  كبرية  متوسطة  قليلة

  جدا

  غري

  معين

      1.15  2.53  6  4  58  77  50  69  التكرار 1

  2.3  1.5  22  29.2  18.9  26.1  % النسبة

  1.16  2.47  10  8  47  71  58  70  التكرار 2

  3.8  3  17.8  26.9  22  26.5  % النسبة

  1.02  2.25  8  4  28  67  87  70  لتكرارا 3

  3  1.5  10.6  25.4  33  26.5  % النسبة

  1.07  2.88  6  10  70  93  49  36  التكرار  4

  2.3  3.8  26.5  35.2  18.6  13.6  % النسبة

  * * 0.00  -7.50  0.94  2.54  ).العينةحجم N =249(    السادس النتائج العامة للمحور

                                                            . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15املصدر: خمرجات برنامج(        .)α= 0.05(*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 

  . 3) ستيودنت عند قيمةT**اختبار(

) مع احنراف 2.54" (إرساء أسس احلوكمةمن نتائج اجلدول السابق قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور اخلامس "    

واليت تعرب عن  3" ستيودنت لفحص املتوسط العام ومقارنتها بالقيمة املفرتضة   T، وعند استخدام اختبار")0.94معياري (

  كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية)-7.50" ستيودنت(  T"متوسطة، تشري النتائج أن قيمة نسبة حتقق
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 )0.05 =α(. هنّ إلذا ميكن القول  3هذه النتيجة تعين أن قيمة املتوسط العام هي أقل من القيمة املفرتضة:  

نظر كانت دون املتوسط من وجهة  إرساء أسس احلوكمة حتقق نسبة ).دل.م(يف ظل تطبيق نظام التعليم العايل اجلديد " 

  .  القيادة اإلدارية يف اجلامعات حمل الدراسة"

  .سادسةالفرضية الفرعية ال وهذا ما يثبت صحة   

  وبالرجوع إىل نتائج إجابات أفراد العينة حول عبارات هذا احملور جند:    

ثقة واحرتام متبادل بني " وجود للعبارة األخرية هلذا احملور )2.88( حتقق قريبة من املتوسطنسبة هناك  حسب أفراد العينة

قليلة إىل قليلة  هايف حني أن باقي العبارات نسبة حتقق اإلدارة واملرؤوسني يف خمتلف املستويات اإلدارية يف جامعتكم"،

  جدا.

  نسبة تحقق أهداف ل.م.د مجتمعة من وجهة نظر القيادة اإلدارية:ل: 

 )ل.م.د(ربز لنا نسبة حتقق أهداف نظام ئج اجلدول التايل تجمتمعة ،نتا جناح نظام ل.م.د متوقفة على حتقق أهدافه    

  جمتمعة من وجهة نظر القيادة اإلدارية.

  .جمتمعة )ل.م.د( فراد العينة حول نسبة حتقق أهداف): إجابات أ73اجلدول رقم(            

  الرتتيب  درجة املمارسة  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب أهداف ل.م.د

  2  وسطتدون امل  0.66  2.53  التكوين النوعيضمان 

  6  وسطتدون امل  0.70  1.94  حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي

  3  وسطتدون امل  0.72  2.22  تطوير البحث العلمي

  4  وسطتدون امل  0.71  2.21  تطوير العالقات اخلارجية

  5  وسطتدون امل  0.77  2.20  ضمان اجلودة

  1  وسطتدون امل  0.94  2.54  إرساء أسس احلوكمة

sig   )*0.000(     دون المتوسط   0.60  2.31  مجتمعة )ل.م.د( أهداف نظامنسبة تحقق 

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15ات برنامج(املصدر: خمرج              )α= 0.05(*دال إحصائيا عند مستوى معنوية

نسبة حتقق  أعاله أن املتوسط العام إلجابات أفراد عينة الدراسة حول تشري نتائج التحليل اإلحصائي يف اجلدول    

" ستيودنت   Tوبعد استخدام اختبار" ،)0.60)، مع احنراف معياري قدره(2.31جمتمعة قد بلغت( )ل.م.د(أهداف نظام 

" دالة إحصائيا عند   T"واليت تعرب عن درجة ممارسة متوسطة، جاءت قيمة ؛3لفحص املتوسط العام عند القيمة املفرتضة
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لذا ميكن القول  3هي أقل من القيمة املفرتضة الكلية هذه النتيجة تعين أن قيمة املتوسط العام. )α= 0.05مستوى معنوية(

  :نّ إ

هي من وجهة نظر القيادة اإلدارية يف اجلامعات حمل الدراسة  )ل.م.د(نسبة حتقق أهداف نظام التعليم العايل اجلديد  "

          ". دون املتوسط 

  . ثالثةال لفرضية الرئيسيةاوهذا ما يثبت صحة       

يف  حيث جاء ).م.دل( أن هناك تفاوت بسيط جدا يف نسبة حتقق أهداف نظام إىلكما أن نتائج اجلدول تشري      

تعلق بـ: " حتسني العالقة مع ت) 1.94نسبة حتقق( يف حني أقل )2.54توسط حسايب(مب "إرساء أسس احلوكمة" املرتبة األوىل

  احمليط االقتصادي احمللي". 

باختالف  )ل.م.د(نسبة تحقق أهداف نظام تحليل نتائج االختالف (الفروقات) في إجابات أفراد العينة حول  -5

   بياناتهم الشخصية:

 )ل.م.د(نسبة حتقيق أهداف نظام حول  العينة أفرادئي املتعلقة بالفروق يف إجابات نتائج التحليل اإلحصاتفيدنا     

  :وهي هلذا البحث الرابعةالرئيسية الفرضية  التحقق من صحة من باختالف بيانا�م الشخصية

تعزى  )ل.م.د(نسبة حتقق أهداف نظام فيما خيص  من وجهة نظر القيادة اإلدارية  "هناك فروق ذات داللة إحصائية

  السن، اخلربة يف املنصب، الدرجة العلمية)".  الشخصية (اجلامعة، املنصب، لبيانا�م

، لعينة باختالف بيانا�م الشخصيةيف حتليل نتائج االختالفات يف إجابات أفراد احتليل التباين األحادي  ستخداممت ا

  ملعرفة أقل فرق ممكن.   LSDواختبار Scheffé اختبار ب نستعني وألجل معرفة لصاحل من كانت الفروق

  يف اجلدول املوايل: النتائجمالحظة 
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حول نسبة حتقق أهداف نظام ):نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف إجابات أفراد العينة 74اجلدول رقم(

  .)اجلامعة، املنصب، السن،األقدمية يف املنصب، الدرجة العلميةلبيانا�م الشخصية(وفقا  )ل.م.د(

األقدمية في              السن  المنصب  الجامعة  البيانات الشخصية

  المنصب

  الدرجة   

  العلمية  

f داللة   f قيمة f داللة   f قيمة   f داللة   f قيمة f داللة   f قيمة f داللة   f قيمة   )ل.م.د(نسبة تحقق أهداف نظام 

  0.167  1.703  0.270  1.316  0.154  1.884  *0.002  3.574  0.054  2.103 ضمان التكوين النوعي

  0.560  0.688  0.349  1.058  0.177  1.743  *0.000  4.836  *0.008  2.952  حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي 

  0.251  1.375  *0.029  3.600  0.162  1.836  *0.000  9.213  0.223  1.380  تطوير البحث العلمي

  *0.048  3.072  *0.021  3.928  0.088  2.640  *0.000  7.127  0.659  0.689   تطوير العالقات اخلارجية 

  0.346  1.110  *0.022  3.881  0.240  1.436  *0.000  6.863  *0.001  3.733  ضمان اجلودة 

  0.668  0.522  0.339  1.085  0.090  2.427  *10.5830.000  *0.000  4.271   إرساء أسس احلوكمة 

            .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15برنامج(املصدر: خمرجات           .)α= 0.05)فيشر دالة عند مستوى معنوية (fقيمة( *

  : تبني لنا اجلدول السابق نتائج اختبار حتليل التباين األحادي يف

نسبة حتقق أهداف فيما خيص  الجامعة ) تعزى ملتغريα= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( -

  مع احمليط االقتصادي احمللي، ضمان اجلودة، إرساء أسس احلوكمة.حتسني العالقة  التالية: )ل.م.د(نظام 

نسبة حتقق كل فيما خيص  المنصب) تعزى ملتغري α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( -

  أهداف نظام ل.م.د.

نسبة فيما خيص  المنصب األقدمية في) تعزى ملتغري α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( -

  تطوير البحث العلمي، تطوير العالقات اخلارجية، ضمان اجلودة. التالية: )ل.م.د(أهداف نظام  حتقق

فيما خيص نسبة حتقق  الدرجة العلمية) تعزى ملتغري α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (-

  تطوير العالقات اخلارجية. :وهو )ل.م.د(هدف فقط من أهداف نظام 

نسبة حتقق كل فيما خيص  السن) تعزى ملتغري α= 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( -

  .)ل.م.د(أهداف نظام 

بالنسبة للبيانات الشخصية التالية: اجلامعة، املنصب، األقدمية  الرابعة الفرضية الرئيسيةصحة هذه النتائج تأكد لنا أن 

  السن.  مبتغري فيما يتعلقعدم صحتها يف املنصب و الدرجة العلمية ، و
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  نتائج الفروقات الدالة إحصائيا:وفيما يلي حتليل     

وفقا لمتغير  )ل.م.د(ظام تحليل نتائج االختالف (الفروقات) في إجابات أفراد العينة حول نسبة تحقق أهداف ن :أ

  الجامعة:

تتعلق باألهداف التالية: حتسني العالقة مع  يف اجابات أفراد العينة ) االختالفات74رقم( السابق حسب نتائج اجلدول   

  احمليط االقتصادي احمللي، ضمان اجلودة، إرساء أسس احلوكمة.

  :تحسين العالقة مع المحيط االقتصادي المحلي -

) للكشف عن   LSDاستخدمنا اختبار أقل فرق ممكن( ،لصاحل من كانت الفروق يف إجابات أفراد العينةملعرفة     

  .Schefféشفيه  مصدر الفروق، وهذا بعد تعذر اكتشافها عن طريق اختبار

) لتوضيح مصدر الفروق فيما يتعلق بنسبة حتسني العالقة مع   LSDنتائج اختبار أقل فرق ممكن( ):75اجلدول رقم(

  .احمليط االقتصادي احمللي وفقا ملتغري اجلامعة

  الفرق لصالح  مسيلة  خنشلة  1سطيف  برج بوعريريج  أم البواقي  باتنة  ميلة  المتوسط الحسابي  الجامعة

  ميلة  *0.40    *0.55    *0.41  *0.54    2.31  ميلة

  ميلة        -*0.48      -*0.54  1.77  باتنة

  ميلة        -*0.35      -*0.41  1.90  أم البواقي

  برج بوعريريج  *0.34    *0.49    *0.35  *0.48    2.25برج بوعريريج

  ميلة        -*0.49      -*0.55  1.76  1سطيف

                  1.96  خنشلة

  ميلة        -*0.34      -*0.40  1.91  المسيلة

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                .0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

هي أقل اجلامعات من حيث نسبة حتسني العالقة مع احمليط  1جامعة سطيف يتضح أن اجلدول أعالهمن نتائج     

عالقة مع احمليط الحتسني فيما خيص على نسبة األبينما املركز اجلامعي مبيلة هو  ،)1.76توسط (امل االقتصادي احمللي

  :يف اجلدول السابق ذلك إذ دلت على أناملبينة  LSD نتائج اختبار وأكدت ،)2.31االقتصادي احمللي (املتوسط

دال إحصائيا عند  ، املسيلة 1، أم البواقي، سطيفجامعة باتنةمن : لٍّ كمتوسط االختالف بني املركز اجلامعي ميلة و  -

  جاءت الفروق لصاحل املركز اجلامعي ميلة.  و ) α= 0.05مستوى معنوية (
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دال إحصائيا عند مستوى معنوية  من:املركز اجلامعي ميلة، برج بوعريريج نة وكلٍّ متوسط االختالف بني جامعة بات -

)0.05 =α.وجاءت الفروق لصاحل  املركز اجلامعي ميلة (  

من:املركز اجلامعي ميلة، برج بوعريريج دال إحصائيا عند مستوى معنوية  ختالف بني جامعة أم البواقي وكلٍّ متوسط اال - 

)0.05 =α.وجاءت الفروق لصاحل  املركز اجلامعي ميلة (  

، املسيلة، دال إحصائيا عند 1متوسط االختالف بني جامعة برج بوعريريج وكال من: جامعة باتنة، أم البواقي، سطيف -

  روق لصاحل جامعة برج بوعريريج .) وجاءت الفα= 0.05مستوى معنوية (

برج بوعريريج دال إحصائيا عند مستوى معنوية و من:املركز اجلامعي ميلة،  وكلٍّ  1متوسط االختالف بني جامعة سطيف -

)0.05 =α.وجاءت الفروق لصاحل  املركز اجلامعي ميلة (  

ج بوعريريج دال إحصائيا عند مستوى معنوية بر و من:املركز اجلامعي ميلة،  االختالف بني جامعة املسيلة وكلٍّ  متوسط -

)0.05 =α.وجاءت الفروق لصاحل  املركز اجلامعي ميلة (  

)   LSDملعرفة لصاحل من كانت الفروق يف إجابات أفراد العينة استخدمنا اختبار أقل فرق ممكن( :ضمان الجودة -

  .Schefféللكشف عن مصدر الفروق، وهذا بعد تعذر اكتشافها عن طريق اختبار شفيه 

) لتوضيح مصدر الفروق فيما يتعلق بنسبة حتقق ضمان اجلودة   LSDنتائج اختبار أقل فرق ممكن( ):76اجلدول رقم(

  وفقا ملتغري اجلامعة.

  الفرق لصالح  مسيلة  خنشلة  1سطيف  بوعريريجبرج   أم البواقي  باتنة  ميلة  المتوسط الحسابي  الجامعة

  ميلة  *0.53    *0.56    *0.41  *0.64    2.57  ميلة

  ميلة    -*0.49    -*0.45  -*0.48    -*0.64  1.93  باتنة

  أم البواقي  *0.37    *0.40      *0.48    2.41  أم البواقي

  برج بوعريريج            *0.45    2.38  برج بوعريريج

  ميلة    *-0.41      -*0.40    -*0.56  2.01  1سطيف

  خنشلة  *0.38    *0.41      *0.49    2.42  خنشلة

  ميلة    -*0.38      -*0.37    -*0.53  2.04  المسيلة

  على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *
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)، بينما املركز 1.93( حتقق ضمان اجلودةهي أقل اجلامعات من حيث نسبة باتنة يتضح أن جامعة  اجلدول أعالهمن     

 املبينة يف LSD )، وأكدت نتائج اختبار2.57(ضمان اجلودة هدف  حتققفيما خيص  على نسبةاألاجلامعي مبيلة هو 

  :أناجلدول السابق ذلك إذ دلت على 

، املسيلة  دال إحصائيا عند 1باتنة، أم البواقي، سطيف جامعة :من امعي ميلة وكلٍّ متوسط االختالف بني املركز اجل -

  ) وجاءت الفروق لصاحل املركز اجلامعي ميلة.  α= 0.05مستوى معنوية (

دال  ، خنشلةبرج بوعريريج جامعة أم البواقي، املركز اجلامعي ميلة، من: سط االختالف بني جامعة باتنة وكلٍّ متو  -

  ) وجاءت الفروق لصاحل  املركز اجلامعي ميلة.α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية (

دال إحصائيا عند مستوى معنوية ، املسيلة 1جامعة باتنة، سطيف من: ختالف بني جامعة أم البواقي وكلٍّ متوسط اال - 

)0.05 =α  جامعة أم البواقي) وجاءت الفروق لصاحل.  

) وجاءت α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية (متوسط االختالف بني جامعة برج برعريريج وجامعة باتنة، دال  -

  برج برعريريج.جامعة الفروق لصاحل 

، دال إحصائيا عند مستوى معنوية خنشلة، أم البواقي، املركز اجلامعي ميلة من: وكلٍّ  1سطيفمتوسط االختالف بني  -

)0.05 =α املركز اجلامعي ميلة الفروق لصاحل) وجاءت.  

دال إحصائيا عند مستوى معنوية  ، املسيلة1جامعة باتنة، سطيف من: وكلٍّ  خنشلةمتوسط االختالف بني جامعة  -

)0.05 =α  جامعة خنشلة) وجاءت الفروق لصاحل.  

دال إحصائيا عند مستوى  أم البواقي، خنشلةاملركز اجلامعي ميلة،  من: ختالف بني جامعة املسيلة وكلٍّ متوسط اال -

  ) وجاءت الفروق لصاحل  املركز اجلامعي ميلة.α= 0.05معنوية (

  :إرساء أسس الحوكمة -

  .Schefféملعرفة لصاحل من كانت الفروق يف إجابات أفراد العينة استخدمنا اختبار شفيه     
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وفقا ملتغري يح مصدر الفروق فيما يتعلق بإرساء أسس احلوكمة لتوض Schefféشفيه  نتائج اختبار ):77اجلدول رقم(

  اجلامعة.

  الفرق لصالح  مسيلة  خنشلة  1سطيف  برج بوعريريج  أم البواقي  باتنة  ميلة  المتوسط الحسابي  الجامعة

                  2.87  ميلة

  أم البواقي        -*0.77  -*0.82      2.06  باتنة

  أم البواقي            *0.82    2.88  أم البواقي

  برج بوعريريج            *0.77    2.83برج بوعريريج

                  2.46  1سطيف

                  2.41  خنشلة

                  2.66  المسيلة

  على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

 إرساء أسس احلوكمةيتضح أن جامعة باتنة هي أقل اجلامعات من حيث نسبة حتقق  Schefféمن نتائج اختبار     

 Scheffé )، وأكدت نتائج اختبار2.88( حتقق إرساء أسس احلوكمة أعلى نسبة يه جامعة أم البواقي)، بينما 2.06(

  :املبينة يف اجلدول السابق ذلك إذ دلت على أن

دال إحصائيا عند مستوى معنوية ، جامعة أم البواقي، برج بوعريريج من: سط االختالف بني جامعة باتنة وكلٍّ متو  -

)0.05 =α جامعة أم البواقي) وجاءت الفروق لصاحل .  

) وجاءت الفروق α= 0.05جامعة باتنة، دال إحصائيا عند مستوى معنوية (و متوسط االختالف بني جامعة أم البواقي  - 

  لصاحل  جامعة أم البواقي.

) وجاءت α= 0.05تالف بني جامعة برج برعريريج وجامعة باتنة، دال إحصائيا عند مستوى معنوية (متوسط االخ -

  الفروق لصاحل جامعة برج برعريريج.

وفقا  )ل.م.د(تحليل نتائج االختالف (الفروقات) في إجابات أفراد العينة حول نسبة تحقق أهداف نظام  :ب

  لمتغير المنصب:

  .)ل.م.د() االختالفات تتعلق بكل أهداف نظام 74رقم(السابق  حسب نتائج اجلدول

  :ضمان تكوين نوعي -

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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):نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق فيما خيص نسبة حتقق ضمان تكوين نوعي وفقا ملتغري 78اجلدول رقم(

  .املنصب

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

نائب عميد  

  مديركلية/

  معهد   

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

                  2.70  نائب مدير الجامعة

  عميد كلية/مدير معهد  *0.85              3.21  عميد كلية/مدير معهد

                  2.71  نائب عميد كلية/معهد

                  2.59  رئيس قسم

                  2.50  مسؤول ميدان التكوين

                  2.51  مسؤول شعبة التكوين

  عميد كلية/مدير معهد            -*0.85    2.36مسؤول فريق اختصاص

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15برنامج( : خمرجاتالمصدر                  0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

نوعي كان من وجهة نظر مسؤويل فريق التكوين النسبة حتقق ضمان أقل توضح لنا أن  Schefféنتائج اختبار     

) وتأكد نتائج اجلدول 3.21عمداء الكليات/ مدراء املعاهد (نظر كان من وجهة  أعالها )، بينما2.36( االختصاص

  إذ دلت على أن: ؛السابق ذلك

  مسؤول فريق االختصاص دال إحصائيا عند مستوى معنويةو متوسط االختالف بني فئة عميد كلية/ مدير معهد -

)0.05 =α.وجاءت الفروق لصاحل عميد كلية/ مدير معهد (  

  :تحسين العالقة مع المحيط االقتصادي المحلي -

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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):نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق فيما خيص نسبة حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي 79اجلدول رقم(

  وفقا ملتغري املنصب.

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

عميد   نائب

  مديركلية/

  معهد  

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

    *0.88              2.62  نائب مدير الجامعة

  عميد كلية/مدير معهد  *0.78              2.52  عميد كلية/مدير معهد

                  2.07  نائب عميد كلية/معهد

                  2.01  رئيس قسم

                  1.99  مسؤول ميدان التكوين

                  1.86  مسؤول شعبة التكوين

  عميد كلية/مدير معهد            -*0.78  -*0.88  1.74مسؤول فريق اختصاص

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

 من وجهة نظر كانت  سني العالقة مع احمليط االقتصادي احملليتحلنسبة  أعلىتوضح لنا أن  Schefféنتائج اختبار     

تأكد نتائج اجلدول السابق و  )،1.74مسؤويل فريق االختصاص ( نظر ) وأقلها حتققا من وجهة2.62اجلامعة ( مديرنواب 

  ذلك إذ دلت على أن:

  اجلامعة و مسؤول فريق االختصاص دال إحصائيا عند مستوى معنوية مديرمتوسط االختالف بني فئة نواب  -

)0.05 =α اجلامعة. مدير) وجاءت الفروق لصاحل نواب  

متوسط االختالف بني فئة عميد كلية/ مدير معهد و مسؤول فريق االختصاص دال إحصائيا عند مستوى  -

  فروق لصاحل عميد كلية/ مدير معهد.) وجاءت الα= 0.05معنوية(

  :يتطوير البحث العلم -

  Scheffé .ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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  نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق فيما خيص نسبة تطوير البحث العلمي وفقا ملتغري املنصب. ):80اجلدول رقم(

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

نائب عميد  

  مديركلية/

  معهد   

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

  جامعة مديرنائب   *1.009  *0.990            2.980  نائب مدير الجامعة

  عميد كلية/مدير معهد  *1.012  *0.993            2.983  عميد كلية/مدير معهد

                  2.48  نائب عميد كلية/معهد

  رئيس القسم  *0.45              2.42  رئيس قسم

                  2.15  مسؤول ميدان التكوين

  عميد كلية/مدير معهد            -*0.993-*0.990  1.99  مسؤول شعبة التكوين

  كلية/مدير معهدعميد          -*0.45    -*1.012-*1.009  1.97مسؤول فريق اختصاص

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

عمداء الكليات/ مدراء  من وجهة نظركانت  لتطوير البحث العلميتوضح لنا أن أعلى نسبة  Schefféنتائج اختبار     

)، و تأكد نتائج اجلدول السابق 1.97مسؤويل فريق االختصاص ( نظر من وجهةكانت ) وأقلها حتققا  2.983( املعاهد

  ذلك إذ دلت على أن:

مسؤول فريق االختصاص دال و  من: مسؤول شعبة التكوين، كلٍّ   اجلامعة و مديرمتوسط االختالف بني فئة نواب  -

  اجلامعة. مدير) وجاءت الفروق لصاحل نواب α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية(

مسؤول فريق االختصاص دال و  من: مسؤول شعبة التكوين كلٍّ   متوسط االختالف بني فئة عميد كلية/ مدير معهد و -

  ) وجاءت الفروق لصاحل عميد كلية/ مدير معهد.α= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية(

) α= 0.05و مسؤول فريق االختصاص دال إحصائيا عند مستوى معنوية(متوسط االختالف بني فئة رؤساء األقسام  -

  .رؤساء األقسام وجاءت الفروق لصاحل

  :تطوير العالقات الخارجية -

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق فيما خيص نسبة تطوير العالقات اخلارجية وفقا ملتغري  ):81اجلدول رقم(

  ملنصب.ا

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

نائب عميد  

  مديركلية/

  معهد  

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

  جامعة مديرنائب   *1.11  *1.11  *1.28  *0.99        3.19  نائب مدير الجامعة

  عميد كلية/مدير معهد  *0.83  *0.83  *1.00          2.91  عميد كلية/مدير معهد

                  2.38  نائب عميد كلية/معهد

  جامعة مديرنائب               -*0.99  2.20  رئيس قسم

              -*1.00  -*1.28  1.91  مسؤول ميدان التكوين

  جامعة مدير نائب            -*0.83  -*1.11  2.08  مسؤول شعبة التكوين

  جامعة مديرنائب             -*0.83  -*1.11  2.08مسؤول فريق اختصاص

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

اجلامعة  مديرمن وجهة نظر  نواب كانت  العالقات اخلارجيةتوضح لنا أن أعلى نسبة لتطوير  Schefféنتائج اختبار     

)، و تأكد نتائج اجلدول السابق 2.08( وشعبة التكوين مسؤويل فريق االختصاصنظر ) وأقلها حتققا من وجهة 3.19(

  ذلك إذ دلت على أن:

مسؤول شعبة التكوين، مسؤول ميدان التكوين،  رئيس قسم، من: اجلامعة و كلٍّ  مديرمتوسط االختالف بني فئة نواب  -

  اجلامعة. مدير) وجاءت الفروق لصاحل نواب α= 0.05و مسؤول فريق االختصاص دال إحصائيا عند مستوى معنوية(

مسؤول شعبة التكوين و  مسؤول ميدان التكوين، من:  فئة عميد كلية/ مدير معهد و كلٍّ متوسط االختالف بني -

  ) وجاءت الفروق لصاحل عميد كلية/ مدير معهد.α= 0.05مسؤول فريق االختصاص دال إحصائيا عند مستوى معنوية(

   :ضمان الجودة -

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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  شفيه لتوضيح مصدر الفروق فيما خيص نسبة حتقق ضمان اجلودة وفقا ملتغري املنصب.نتائج اختبار  ):82جلدول رقم(ا

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

نائب عميد  

  مديركلية/

  معهد  

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

  جامعة مديرنائب   *0.92              2.85  نائب مدير الجامعة

  عميد كلية/مدير معهد  *0.97              2.90  عميد كلية/مدير معهد

                  2.40  نائب عميد كلية/معهد

  رئيس القسم  *0.54              2.47  رئيس قسم

                  2.12  مسؤول ميدان التكوين

                  2.04  مسؤول شعبة التكوين

  عميد كلية/مدير معهد        -*0.54    -*0.97  -*0.92  1.93فريق اختصاصمسؤول 

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

عمداء الكليات/ مدراء من وجهة نظر هي  حتقق لضمان اجلودةتوضح لنا أن أعلى نسبة  Schefféنتائج اختبار     

)، و تأكد نتائج اجلدول السابق ذلك 1.93مسؤويل فريق االختصاص (نظر من وجهة كانت ) وأقلها حتققا  2.90(املعاهد 

  إذ دلت على أن:

  اجلامعة و مسؤول فريق االختصاص دال إحصائيا عند مستوى معنوية مديرمتوسط االختالف بني فئة نواب  -

)0.05 =α اجلامعة. مدير) وجاءت الفروق لصاحل نواب  

متوسط االختالف بني فئة عميد كلية/ مدير معهد و مسؤول فريق االختصاص دال إحصائيا عند مستوى  -

  ) وجاءت الفروق لصاحل عميد كلية/ مدير معهد.α= 0.05معنوية(

) α= 0.05ند مستوى معنوية (متوسط االختالف بني فئة رئيس قسم و مسؤول فريق االختصاص دال إحصائيا ع -

  .رئيس القسموجاءت الفروق لصاحل 

  : إرساء أسس الحوكمة -

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     
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نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق فيما خيص نسبة حتقق إرساء أسس احلوكمة وفقا ملتغري  ):83اجلدول رقم(

  املنصب.

المتوسط   المنصب

  الحسابي

  نائب

  مدير 

الجامعة 

  عميد كلية/

  مدير معهد

نائب عميد  

  مديركلية/

  معهد   

  رئيس 

  قسم

  مسؤول

  ميدان  

  التكوين

  مسؤول

  شعبة 

  التكوين

  مسؤول 

  فريق 

  االختصاص

  لصالح الفرق

                  3.15  نائب مدير الجامعة

  عميد كلية/مدير معهد  *1.47  *1.40            3.62  عميد كلية/مدير معهد

نائب عميد كلية/معهد  *1.02  *0.95            3.17  نائب عميد كلية/معهد

  رئيس قسم  *0.58              2.73  رئيس قسم

                  2.66  مسؤول ميدان التكوين

  عميد كلية/مدير معهد          -*0.95  -*1.40    2.22  مسؤول شعبة التكوين

  عميد كلية/مدير معهد        -*0.58  -*1.02  -*1.47    2.15مسؤول فريق اختصاص

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

عمداء الكليات/ من وجهة نظر كانت  حتقق إرساء أسس احلوكمةتوضح لنا أن أعلى نسبة  Schefféنتائج اختبار     

)، و تأكد نتائج اجلدول السابق ذلك 2.15مسؤويل فريق االختصاص (نظر ) وأقلها حتققا من وجهة 3.62( املعاهد مدراء

  إذ دلت على أن:

من: مسؤول شعبة التكوين و مسؤول فريق االختصاص دال   فئة عميد كلية/ مدير معهد و كلٍّ متوسط االختالف بني -

  ت الفروق لصاحل عميد كلية/ مدير معهد.) وجاءα= 0.05إحصائيا عند مستوى معنوية(

من: مسؤول شعبة التكوين و مسؤول فريق  نائب عميد كلية/ مدير معهد و كلٍّ  متوسط االختالف بني فئة -

  ) وجاءت الفروق لصاحل نائب عميد كلية/ مدير معهد.α= 0.05االختصاص دال إحصائيا عند مستوى معنوية(

) α= 0.05قسم و مسؤول فريق االختصاص دال إحصائيا عند مستوى معنوية (متوسط االختالف بني فئة رئيس  -

  وجاءت الفروق لصاحل رئيس القسم.

وفقا  )ل.م.د(تحليل نتائج االختالف (الفروقات) في إجابات أفراد العينة حول نسبة تحقق أهداف نظام  :جـ

  لمتغير األقدمية في المنصب:
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تطوير البحث العلمي،  التالية: )ل.م.د() االختالفات ختص نسبة حتقق أهداف نظام 74حسب نتائج اجلدول رقم(    

  تطوير العالقات اخلارجية، ضمان اجلودة

  :تطوير البحث العالمي -

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه     

خيص نسبة تطوير البحث العلمي وفقا ملتغري األقدمية نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق فيما  ):84اجلدول رقم(

  يف املنصب.

  الفرق لصاحلسنوات 07أكرب من   سنوات 07-03من  سنوات 3أقل من  املتوسط احلسايب  األقدمية يف املنصب

  سنوات 07أكرب من   -*0.31      2.12  سنوات 3أقل من

          2.27  سنوات 07-03من

  سنوات 07أكرب من       *0.31  2.43  سنوات 07أكرب من 
  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

سنوات هم من أعطوا أعلى  07توضح لنا أن األفراد الذين هلم أقدمية يف املنصب أكرب من  Schefféنتائج اختبار     

)، 2.12األفراد األقل خربة يف املنصب ( نظر ) .وأقلها حتققا من وجهة2.43خيص تطوير البحث العلمي ( فيماحتقق نسبة 

  إذ دلت على أن: ،و تأكد نتائج اجلدول السابق ذلك

 03سنوات و األفراد الذين هلم أقدمية أقل من  07متوسط االختالف بني األفراد الذين هلم أقدمية يف املنصب أكرب من -

   .سنوات 07) وجاءت الفروق لصاحل األفراد الذين هلم أقدمية أكرب منα= 0.05سنوات دال إحصائيا عند مستوى معنوية(

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار شفيه  :تطوير العالقات الخارجية  -

نسبة تطوير العالقات اخلارجية وفقا ملتغري نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق فيما خيص  ):85اجلدول رقم(

  األقدمية يف املنصب.

  الفرق لصاحلسنوات 07أكرب من   سنوات 07-03من  سنوات 3أقل من  املتوسط احلسايب  األقدمية يف املنصب

  سنوات 07أكرب من   -*0.31      2.17  سنوات 3أقل من

  سنوات 07أكرب من   -*0.39      2.09  سنوات 07-03من

  سنوات 07أكرب من     *0.39  *0.31  2.48  سنوات 07أكرب من 
  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *
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سنوات هم من أعطوا أعلى  07توضح لنا أن األفراد الذين هلم أقدمية يف املنصب أكرب من  Schefféنتائج اختبار     

الذين هلم أقدمية يف املنصب األفراد نظر ) .وأقلها حتققا من وجهة 2.48( العالقات اخلارجيةفيما خيص تطوير حتقق نسبة 

  إذ دلت على أن: ،)، و تأكد نتائج اجلدول السابق ذلك2.09(سنوات  07-03ترتاوح مابني 

 07-03 سنوات و األفراد الذين هلم أقدمية من 07أقدمية يف املنصب أكرب منمتوسط االختالف بني األفراد الذين هلم  -

) وجاءت الفروق لصاحل α= 0.05سنوات دال إحصائيا عند مستوى معنوية( 03سنوات، و األفراد الذين هلم أقدمية 

  سنوات . 07األفراد الذين هلم أقدمية أكرب من

  :ضمان الجودة  -

  .Scheffé ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم اختبار     

نتائج اختبار شفيه لتوضيح مصدر الفروق فيما خيص نسبة حتقق ضمان اجلودة وفقا ملتغري األقدمية يف  ):86اجلدول رقم(

  املنصب.

  لصاحلالفرق سنوات 07أكرب من   سنوات 07-03من  سنوات 3أقل من  املتوسط احلسايب  األقدمية يف املنصب

  سنوات 07 - 03من    -*0.32    2.08  سنوات 3أقل من

  سنوات 07 - 03من      *0.32  2.40  سنوات 07-03من

          2.29  سنوات 07أكرب من 
  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر           0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

هم من أعطوا أعلى سنوات  07-03 من توضح لنا أن األفراد الذين هلم أقدمية يف املنصب Schefféنتائج اختبار     

 03 أقل من) .وأقلها حتققا من وجهة األفراد الذين هلم أقدمية يف املنصب 2.40( ضمان اجلودةفيما خيص حتقق نسبة 

  إذ دلت على أن: ،)، و تأكد نتائج اجلدول السابق ذلك2.08سنوات (

من أقل سنوات و األفراد الذين هلم أقدمية  07-03متوسط االختالف بني األفراد الذين هلم أقدمية يف املنصب من -

يف املنصب  ) وجاءت الفروق لصاحل األفراد الذين هلم أقدميةα= 0.05سنوات، دال إحصائيا عند مستوى معنوية(03

  .سنوات 07-03من
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وفقا  )ل.م.د(تحليل نتائج االختالف (الفروقات) في إجابات أفراد العينة حول نسبة تحقق أهداف نظام  : د

  لمتغير الدرجة العلمية:

تطوير  ) االختالفات تتعلق �دف واحد فقط من أهداف نظام ل.م.د وهو:74رقم( السابق حسب نتائج اجلدول    

  .العالقات اخلارجية

  :تطوير العالقات الخارجية  -أ

) للكشف عن مصدر الفروق، وهذا بعد تعذر   LSDاختبار أقل فرق ممكن(ملعرفة لصاحل من كانت الفروق نستخدم     

  .Schefféاكتشافها عن طريق اختبار 

لتوضيح مصدر الفروق فيما خيص نسبة تطوير العالقات اخلارجية وفقا ملتغري )   LSD(نتائج اختبار ):87اجلدول رقم(

  .الدرجة العلمية

  الفرق لصاحل  أستاذ تعليم عايل  أستاذ حماضر  أستاذ مساعد  املتوسط احلسايب  الدرجة العلمية

  أستاذ تعليم عايل  -*0.40      2.11  أستاذ مساعد

          2.27  أستاذ حماضر

  أستاذ تعليم عايل      *0.40  2.51  أستاذ تعليم عايل

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15(: خمرجات برنامجالمصدر      0.05 تعين وجود فروق دالة عند مستوى معنوية *

فيما خيص حتقق توضح لنا أن القادة يف رتبة أستاذ تعليم عايل هم من أعطوا أعلى نسبة  Schefféنتائج اختبار     

)   LSD()، و تأكد نتائج اختبار 2.11) .وأقلها يف رأي القادة يف رتبة أستاذ مساعد (2.51العالقات اخلارجية (تطوير 

  إذ دلت على أن: ؛اجلدول السابق ذلكيف 

) وجاءت α= 0.05متوسط االختالف بني أستاذ تعليم عايل و أستاذ مساعد دال إحصائيا عند مستوى معنوية ( -

  تعليم عايل.الفروق لصاحل أستاذ 

  :(القدرة التفسيرية للنموذج))ل.م.د(نظام  أهداف( نجاح) تحقق  ير التنظيمي علىنتائج أثر ممارسة قيادة التغي-6

(أدوار قيادة التغيري ممارسة قيادة التغيري التنظيمياهلدف النهائي من هذه الدراسة امليدانية هو معرفة أثر املتغري املستقل     

 .على املتغري التابع املستقل أي اختبار عالقة تأثري املتغري ،جمتمعة)على املتغري التابع (حتقق أهداف نظام ل.م.د)التنظيمي 

  .املستقل التابع نتيجة للتغري يف املتغري مقدرة النموذج على تفسري التغريات يف املتغريوكذا معرفة 

  التالية: الفرضية الرئيسية الخامسة سنتحقق من صحةألجل ذلك     
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"توجد عالقة تأثري اجيابية ذات داللة إحصائية بني ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري 

  " .)ل.م.د(نظام جناح التنظيمي و 

املتغري املستقل ) وهذا ألن Multiple Régressionالتأثريية نستخدم االحندار املتعدد ( وألجل اختبار هذه العالقة   

تفسر لنا جمتمعة املتغري التابع، إضافة إىل حتليل التباين األحادي  يتكون من جمموعة من املتغريات الفرعية املستقلة واليت

)Anovaلتحديد معنوية معادلة االحندار (،  واختبارT)T.testعامالت الدالة) ملعرفة معنوية امل.  

  :)ل.م.د(قيادة التغيير التنظيمي بتحقق أهداف نظام  ممارسةعالقة :أ

  :التالية نتائجالخمرجات االحندار املتعدد تظهر لنا      

  :نموذجاختبار معنوية األ-

  .Anovaمنوذج من خالل معطيات جدول حتليل التباين ميكن توضيح اختبار معنوية األ    

 .واملتغري التابع املستقل ملتغريللعالقة بني ا  Anova): حتليل التباين 88اجلدول رقم(        

  عنويةاملمستوى  F        متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  النموذج

  0.017  12.288  0.135  1  0.135  االحندار

  0.011  5  0.055  البواقي

                                                          .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                     

النتيجة  ). هذه0.05(أقل من  )0.017(وهي معنوية )،12.288قد بلغت ( احملسوبة )Fل حتليل التباين قيمة(و دمن ج    

املستقل واملتغري التابع، أي هناك عالقة تأثري معنوي بني ممارسة قيادة التغيري  عالقة تأثري معنوي بني املتغري تأكد أن هناك

  نظام ل.م.د. وجناحالتنظيمي 

  :نموذجالقدرة التفسيرية لأل- ب

  .)Model Summaryمنوذج(األمنوذج من خالل معطيات جدول ملخص ألميكن توضيح القدرة التفسريية ل    

  .)Model Summary( منوذج): ملخص األ89جدول (            

  اخلطأ املعياري  معامل التحديد املعدل  R 2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  منوذجاأل
1  0.843  0.711  0.653  0.104  

                                                            .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                           
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) مما يوحي أن 0.843واملتغري التابع قد بلغ( بني املتغري املستقلمنوذج أن معامل االرتباط نالحظ من جدول ملخص األ   

 %71فسر ما نسبته ي مما يعين أن املتغري املستقل ،)R)0.711 2وبلغ معامل التحديدموجب، هناك عالقة ارتباط قوي و 

يؤدي  %)71بـ( قيادة التغيري التنظيمي دور ن ميل القيادة اإلدارية يف اجلامعة حنو ممارسةإأي  ؛من التغري يف املتغري التابع

  .)ل.م.د(نظام  جناحاىل الزيادة بنفس النسبة يف 

  :(تحقق أهداف نظام ل.م.د)على المتغير التابع المستقل(قيادة التغيير التنظيمي) درجة تأثير المتغير - جـ

  ).Coefficientsعلى املتغري التابع من خالل جدول املعامالت( ميكن توضيح درجة تأثري املتغري املستقل    

  .على املتغري التابع املستقل درجة تأثري املتغري ):90جدول (         

 مستوى املعنوية     BETA T  اخلطأ املعياري    B  الثابت  املتغريات

  0.017  3.505  0.843  0.251  0.878  -0.151 )ملتغري املستقل(ا قيادة التغيري التنظيميممارسة 

  )املتغري التابع()ل.م.د(نسبة حتقق أهداف نظام 

                                                             . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                                

ن الزيادة يف ممارسة دور قيادة التغيري إ) أي 0.878( (معامل االحندار) B بلغت قيمة درجة تأثري :من نتائج اجلدول السابق

  )معنوية3.505( T وقد جاءت قيمة).0.878بـ ( )ل.م.د(نظام  جناحالتنظيمي بوحدة واحدة ميكن أن يؤثر على 

  .واملتغري التابع بني املتغري املستقل موجبة تأثريهناك عالقة ) مما يؤكد أن 0.05أقل من 0.017( مستوى داللة 

  ه:نّ إالقول  النتائج السابقة ميكنانطالقا من     

"توجد عالقة تأثري اجيابية ذات داللة إحصائية بني ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري 

   " .)ل.م.د(نظام جناح التنظيمي و 

  . الرئيسية الخامسة الفرضيةوهذا ما يثبت صحة       

جمتمعة (أدوار قيادة التغيري  الفرعية يف هذه الدراسة سنحاول معرف تأثري املتغريات املستقلةومن أجل التعمق أكثر     

أي معرفة هل هناك عالقة تأثري بني ممارسة أدوار قيادة  (أهداف نظام ل.م.د)على املتغريات الفرعية التابعةالتنظيمي )

  وميكن متثيل ذلك بالشكل التايل: )ل.م.د(التغيري التنظيمي وكل هدف من أهداف نظام 
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  المتغيرات المستقلة الفرعية   

  أدوار قيادة التغيري التنظيمي)(  

  المتغيرات التابعة الفرعية     

  أهداف نظام ل.م.د)(     

 *v11بناء رؤية مستقبلية 

 v12تشجيع اإلبداع واالبتكار

 v13 العمل بروح الفريق

 v14 الدافعية واحلماس

 v15 املرؤوسنيمشاركة 

 v16 فعالية االتصال

 v17 إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري

v18 التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري

  

 v21* تكوين نوعي

  

 v22حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي 

   

 v23 تطوير البحث العلمي

  

 v24تطوير العالقات اخلارجية

 v25ضمان اجلودة 

  

  v26إرساء أسس احلوكمة

 (أنظر )spss.15( إىل ترميز املتغريات عند إدخاهلا للمعاجلة الكرتونيا يف برنامج...v11 ،v12 ،... v21 ، v22 تشري الرموز*

  ).3امللحق رقم

  :ضمان التكوين النوعي الجامعيبممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي  عالقة -أ

 وضمان تكوين نوعيأدوار قيادة التغيري التنظيمي توجد عالقة تأثري ذات داللة إحصائية بني ممارسة ملعرفة هل      

  .املتعدداالحندار حتليل    مستخدن

  خمرجات االحندار املتعدد تظهر لنا النتائج التالية:    

  .Anovaميكن توضيح اختبار معنوية النموذج من خالل معطيات جدول حتليل التباين  :نموذجاختبار معنوية األ-
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  .منوذجالختبار معنوية األ  Anova): حتليل التباين 91اجلدول رقم(           

  مستوى املعنوية F        متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  منوذجاأل

  0.000  18.770  4.699  8  37.59  االحندار

  0.250  178  44.55  البواقي

  تمارة.على بيانات االس ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                          

عالقة تأثري  ) ، وهي معنوية. هذه النتيجة تأكد أن هناك18.770) احملسوبة قد بلغت (Fمن جدول حتليل التباين قيمة(

التابع، أي هناك عالقة تأثري  الفرعي واملتغري (أدوار قيادة التغيري التنظيمي)جمتمعة ة الفرعيةاملستقل اتمعنوي بني املتغري 

  .اجلامعي النوعي وضمان التكوينقيادة التغيري التنظيمي أدوار  معنوي بني ممارسة

(ضمان التكوين التابعالفرعي  على المتغير التغيير التنظيمي)ات المستقلة(أدوار قيادة درجة تأثير المتغير  -

 التابع من خالل جدولالفرعي على املتغري ة الفرعية املستقل اتدرجة تأثري املتغري  بيانميكن ت  .النوعي)

  التايل: )Coefficientsاملعامالت(

  . اجلامعي بضمان التكوين النوعيعالقة ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي  ):92اجلدول رقم(           

 مستوى املعنوية     BETA T  اخلطأ املعياري    B  منوذجاأل

  0.000  7.722    0.251  1.211  الثابت

  V11    0.038-  0.062  0.045-  0.621-  0.536بناء رؤية مستقبلية

  V12   0.154  0.067  0.238  2.304  0.022واالبتكارتشجيع اإلبداع 

  V13 0.076-  0.077  0.105-  0.997-  0.320  العمل بروح الفريق

  V14  E-0056.68  0.080  0.000  0.001  0.999 الدافعية واحلماس

  V15   0.078-  0.070  0.103-  1.109-  0.269مشاركة املرؤوسني

  V16   0.241  0.056  0.332  4.334  0.000فعالية االتصال

  V17 0.025  0.081  0.032  0.306  0.760إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري

  V18   0.262  0.069  0.379  3.803  0.000التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري

 V21ضمان التكوين النوعي :المتغير التابع هو                                  

  . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                                      
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  منوذج املتغريات التالية:من اجلدول السابق استبعد األ

مشاركة املرؤوسني، إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري أل�ا بناء رؤية مستقبلية، العمل بروح الفريق، الدافعية واحلماس،     

   .  0.05غري دالة عند مستوى معنوية 

  بني املتغريات املستقلة التالية واملتغري التابع:وجود عالقة تأثري  إىلبينما أشارت النتائج  

 )4.334هي  Tقيمة(فعالية االتصال ،0.05وهي دالة عند مستوى معنوية )2.304هي  Tقيمة(تشجيع اإلبداع واالبتكار

وهي دالة عند مستوى  )3.803هي  Tقيمة( للتغييرالتعامل مع مقاومة المرؤوسين ، 0.05وهي دالة عند مستوى معنوية

  .0.05معنوية

على   ااألكثر تأثري الدور هو  التعامل مع مقاومة المرؤوسين للتغييرلتبني أن Beta وقد جاءت قيمة درجة التأثري    

  واالبتكار)، وأخريا تشجيع اإلبداع 0.332هي Betaقيمة ()، يليه فعالية االتصال0.379ضمان التكوين النوعي (

  ).0.238هي Beta(قيمة 

  .عالقة ممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي بتحسين العالقة مع المحيط االقتصادي المحلي- ب

وحتسني العالقة مع احمليط ملعرفة هل توجد عالقة تأثري ذات داللة إحصائية بني ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي     

  .املتعددستخدم حتليل االحندار ن االقتصادي احمللي

  خمرجات االحندار املتعدد تظهر لنا النتائج التالية:    

  .Anovaمنوذج من خالل معطيات جدول حتليل التباين ميكن توضيح اختبار معنوية األ    :نموذجاختبار معنوية األ-

 .منوذجالختبار معنوية األ  Anova): حتليل التباين 93اجلدول رقم(

  مستوى املعنوية F        متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  منوذجاأل

  0.000  8.320  3.244  8  25.950  االحندار

  0.390  184  71.737  البواقي

  تمارة.على بيانات االس ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                          

عالقة تأثري  )، وهي معنوية. هذه النتيجة تأكد أن هناك8.320) احملسوبة قد بلغت (Fالتباين قيمة(من جدول حتليل     

التابع، أي هناك عالقة تأثري  الفرعي واملتغري (أدوار قيادة التغيري التنظيمي)جمتمعة ة الفرعيةاملستقل اتمعنوي بني املتغري 

  وحتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي.قيادة التغيري التنظيمي أدوار  معنوي بني ممارسة
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تحسين العالقة مع (التابعالفرعي  على المتغير ات المستقلة(أدوار قيادة التغيير التنظيمي)درجة تأثير المتغير  -

  .)المحيط االقتصادي المحلي

  ).Coefficientsاملعامالت( خالل جدولالتابع من الفرعي على املتغري ة الفرعية املستقل اتدرجة تأثري املتغري  بيانميكن ت 

  بتحسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي. عالقة ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي ):94اجلدول رقم(       

 مستوى املعنوية     BETA T  اخلطأ املعياري    B  منوذجاأل

  0.001  3.502    0.190  0.667  الثابت

  V11    0.029  0.076  0.032  0.387  0.699بناء رؤية مستقبلية

  V12   0.066-  0.082  0.096-  0.807-  0.420واالبتكارتشجيع اإلبداع 

  V13 0.144  0.095  0.184  1.514  0.132  العمل بروح الفريق

  V14  0.010  0.097  0.012  0.098  0.922 الدافعية واحلماس

  V15   0.087-  0.084  0.108-  1.033-  0.303مشاركة املرؤوسني

  V16   0.214  0.068  0.277  3.153  0.002فعالية االتصال

  V17 0.137  0.097  0.166  1.422  0.157إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري

  V18   0.082  0.085  0.111  0.962  0.337التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري

  V22 تحسين العالقة مع المحيط االقتصادي المحلي :المتغير التابع هو                  

  . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                                      

   :بعد االطالع على نتائج اجلدول السابق يتبني أن    

مع  إحصائيةذات داللة  الوحيد من بني أدوار قيادة التغيري التنظيمي الذي له عالقة تأثري معنوية الدورهو  فعالية االتصال

إحصائيا ) دالة T( )3.153حيث جاءت قيمة( )ل.م.د(نظام  أهداف العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي كأحد نيحتس

  ).Beta)0.277بلغ معامل التأثري  يف حني. 0.05عند مستوى معنوية

  .عالقة ممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي بتطوير البحث العلمي- ت

 وتطوير البحث العلميملعرفة هل توجد عالقة تأثري ذات داللة إحصائية بني ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي     

  .املتعددستخدم   حتليل االحندار ن

  التالية:خمرجات االحندار املتعدد تظهر لنا النتائج     

  .Anovaمنوذج من خالل معطيات جدول حتليل التباين ميكن توضيح اختبار معنوية األ :نموذجاختبار معنوية األ-
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 .منوذجالختبار معنوية األ  Anova): حتليل التباين 95اجلدول رقم(

  مستوى املعنوية F        متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  منوذجاأل

  0.000  13.409  4.645  8  37.163  االحندار

  0.346  182  63.052  البواقي

  تمارة.على بيانات االس ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                          

عالقة تأثري  )، وهي معنوية. هذه النتيجة تأكد أن هناك13.409) احملسوبة قد بلغت (Fمن جدول حتليل التباين قيمة(    

التابع، أي هناك عالقة تأثري  الفرعي واملتغري (أدوار قيادة التغيري التنظيمي)جمتمعة  ة الفرعيةاملستقل اتمعنوي بني املتغري 

  وتطوير البحث العلمي.قيادة التغيري التنظيمي أدوار  معنوي بني ممارسة

 .تطوير البحث العلمي)(التابعالفرعي  على المتغير يمي)ات المستقلة(أدوار قيادة التغيير التنظدرجة تأثير المتغير  -

  ).Coefficientsاملعامالت( التابع من خالل جدولالفرعي على املتغري ة الفرعية املستقل اتدرجة تأثري املتغري  بيانميكن ت

  .بتطوير البحث العلميعالقة ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي  ):96اجلدول رقم(        

 مستوى املعنوية     BETA T  اخلطأ املعياري    B  منوذجاأل

  0.000  4.551    0.181  0.823  الثابت

  V11    0.019  0.072  0.021  0.267  0.790بناء رؤية مستقبلية

  V12   0.045  0.078  0.064  0.579  0.563واالبتكارتشجيع اإلبداع 

  V13 0.004  0.090  0.005  0.043  0.965  العمل بروح الفريق

  V14  0.078  0.092  0.097  0.847  0.398 الدافعية واحلماس

  V15   0.180  0.081  0.221  2.238  0.026مشاركة املرؤوسني

  V16   0.269  0.065  0.341  4.151  0.000فعالية االتصال

  V17 0.100  0.092  0.119  1.095  0.275إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري

  V18   0.181  0.080  0.240  2.248  0.026للتغيريالتعامل مع مقاومة املرؤوسني 

  V23 تطوير البحث العلمي :المتغير التابع هو                            

  . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                                      

  :أن جند اجلدول السابقنتائج من 
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  أدوار قيادة التغيري التنظيمي اليت هلا عالقة تأثري بتطوير البحث العلمي هي:     

 على التوايل:  Tجاءت قيم  إذ، التعامل مع مقاومة المرؤوسين للتغيير، فعالية االتصال، مشاركة المرؤوسين

  .0.05) دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 2.238،4.151،2.248(

 تطوير البحث العلميعلى   ااألكثر تأثري  الدور هو فعالية االتصال تبني أن Beta قيمة درجة التأثري يف حني أن

 Beta(قيمة مشاركة المرؤوسين)، وأخريا 0.240هي Beta(قيمة  التعامل مع مقاومة المرؤوسين للتغيير )، يليه0.341(

  ).0.221هي

  .بتطوير العالقات الخارجيةعالقة ممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي - ث

وتطوير العالقات اخلارجية ملعرفة هل توجد عالقة تأثري ذات داللة إحصائية بني ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي     

  .املتعددحتليل االحندار نستخدم 

  خمرجات االحندار املتعدد تظهر لنا النتائج التالية:    

  .Anovaمنوذج من خالل معطيات جدول حتليل التباين توضيح اختبار معنوية األميكن  :نموذجاختبار معنوية األ-

 .منوذجالختبار معنوية األ  Anova): حتليل التباين 97اجلدول رقم(

  مستوى املعنوية F        متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  منوذجاأل

  0.000  8.670  3.225  8  25.797  االحندار

  0.372  164  60.997  البواقي

  تمارة.على بيانات االس ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                             

 . هذه النتيجة تأكد أن هناكلة إحصائيةدا )، وهي8.670) احملسوبة قد بلغت (Fمن جدول حتليل التباين قيمة(    

التابع، أي هناك  الفرعي واملتغري (أدوار قيادة التغيري التنظيمي)جمتمعة ة الفرعيةاملستقل اتعالقة تأثري معنوي بني املتغري 

  وتطوير العالقات اخلارجية.قيادة التغيري التنظيمي أدوار  عالقة تأثري معنوي بني ممارسة

تطوير العالقات (:التابعالفرعي  على المتغير ات المستقلة(أدوار قيادة التغيير التنظيمي)درجة تأثير المتغير  -

   ).الخارجية

  ).Coefficientsاملعامالت( التابع من خالل جدولالفرعي على املتغري ة الفرعية املستقل اتدرجة تأثري املتغري  بيانميكن ت
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  بتطوير العالقات اخلارجية. عالقة ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي ):98اجلدول رقم(         

 مستوى املعنوية     BETA T  اخلطأ املعياري    B  منوذجاأل

  0.000  4.574    0.199  0.912  الثابت

  V11    0.004-  0.078  0.004-  0.048-  0.962بناء رؤية مستقبلية

  V12   0.084  0.086  0.124  0.977  0.330واالبتكارتشجيع اإلبداع 

  V13 0.029-  0.101  0.038-  0.289-  0.773  العمل بروح الفريق

  V14  0.083  0.102  0.105  0.812  0.418 واحلماس الدافعية

  V15   0.096-  0.091  0.118-  1.055-  0.293مشاركة املرؤوسني

  V16   0.195  0.075  0.243  2.599  0.010فعالية االتصال

  V17 0.157  0.099  0.192  1.589  0.114إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري

  V18   0.078  0.086  0.106  0.902  0.368التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري

  V24 تطوير العالقات الخارجية :المتغير التابع هو                           

  . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                                      

الوحيد من بني أدوار قيادة التغيري  الدور هو فعالية االتصالبعد االطالع على نتائج اجلدول السابق يتبني أن     

 )ل.م.د(نظام  أهدافكأحد تطوير العالقات اخلارجية  مع  إحصائيةالتنظيمي الذي له عالقة تأثري معنوية ذات داللة 

  ).0.243(Betaبلغ معامل التأثري يف حني . 0.05معنويةإحصائيا عند مستوى ) دالة T( )2.599حيث جاءت قيمة(

   عالقة ممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي بضمان الجودة في التعليم العالي:-ج

ألجل معرفة هل توجد عالقة تأثري ذات داللة إحصائية بني ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي وضمان اجلودة     

  ملتعدد. نستخدم حتليل احندار ا

  خمرجات االحندار املتعدد تظهر لنا النتائج التالية:    

  .Anovaمنوذج من خالل معطيات جدول حتليل التباين ميكن توضيح اختبار معنوية األ: نموذجاختبار معنوية األ-
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 .منوذجالختبار معنوية األ  Anova): حتليل التباين 99اجلدول رقم(

  مستوى املعنوية F        متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  منوذجاأل

  0.000  10.068  4.188  8  33.505  االحندار

  0.416  178  74.049  البواقي

  تمارة.على بيانات االس ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                          

 . هذه النتيجة تأكد أن هناكإحصائيادالة )، وهي 10.068احملسوبة قد بلغت () Fمن جدول حتليل التباين قيمة(    

التابع، أي هناك  الفرعي واملتغري ة الفرعية جمتمعة (أدوار قيادة التغيري التنظيمي)املستقل اتعالقة تأثري معنوي بني املتغري 

  اجلودة.وضمان قيادة التغيري التنظيمي أدوار  عالقة تأثري معنوي بني ممارسة

  (ضمان الجودة).التابعالفرعي  على المتغير ات المستقلة(أدوار قيادة التغيير التنظيمي)درجة تأثير المتغير  -

  ).Coefficientsاملعامالت( التابع من خالل جدولالفرعي على املتغري ة الفرعية املستقل اتدرجة تأثري املتغري  بيانميكن ت

  .بضمان اجلودةعالقة ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي  ):100اجلدول رقم(        

 مستوى املعنوية     BETA T  اخلطأ املعياري    B  منوذجاأل

  0.001  3.520    0.200  0.705  الثابت

  V11    0.127  0.080  0.130  1.588  0.114بناء رؤية مستقبلية

  V12   0.113-  0.087  0151-  1.298-  0.196واالبتكارتشجيع اإلبداع 

  V13 0.078-  0.102  0.092-  0.764-  0.446  العمل بروح الفريق

  V14  0.238  0.103  0.282  2.319  0.022 الدافعية واحلماس

  V15   0.093-  0.089  0.109-  1.044-  0.298مشاركة املرؤوسني

  V16   0.226  0.072  0.272  3.133  0.002فعالية االتصال

  V17 0.154  0.102  0.175  1.505  0.134إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري

  V18   0.089  0.089  0.113  1.006  0.316التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري

  V25 ضمان الجودة :المتغير التابع هو                                      

  . على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                                      

  أن: نتائج اجلدول السابقتبني     

بتحقق مها فقط من بني أدوار قيادة التغيري التنظيمي اللذان هلما عالقة تأثري  فعالية االتصال و الدافعية والحماس

  .0.05) دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 2.319،3.133على التوايل: () T(، إذ جاءت قيم ضمان جودة التعليم العايل
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 حتقق ضمان اجلودةعلى ا األكثر تأثري  الدورهو  الدافعية والحماس تبني أن Beta يف حني أن قيمة درجة التأثري    

   .)0.272هي Beta(قيمة  فعالية االتصالدور  )، يليه0.282(

  الحوكمة:عالقة ممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي بإرساء أسس -ح

ألجل معرفة هل توجد عالقة تأثري ذات داللة إحصائية بني ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي وإرساء أسس احلوكمة     

  املتعدد.نستخدم حتليل احندار 

  خمرجات االحندار املتعدد تظهر لنا النتائج التالية:     

  .Anovaمنوذج من خالل معطيات جدول حتليل التباين األميكن توضيح اختبار معنوية  :نموذجاختبار معنوية األ-

  .منوذجالختبار معنوية األ  Anova): حتليل التباين 101اجلدول رقم(

  مستوى املعنوية F        متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  منوذجاأل

  0.000  18.172  9.486  8  75.886  االحندار

  0.522  184  96.049  البواقي

  تمارة.على بيانات االس ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                          

 . هذه النتيجة تأكد أن هناكإحصائيادالة )، وهي 18.172) احملسوبة قد بلغت (Fمن جدول حتليل التباين قيمة(    

التابع، أي هناك  الفرعي واملتغري جمتمعة (أدوار قيادة التغيري التنظيمي)ة الفرعية املستقل اتعالقة تأثري معنوي بني املتغري 

  وإرساء أسس احلوكمة.قيادة التغيري التنظيمي أدوار  عالقة تأثري معنوي بني ممارسة

  (إرساء أسس الحوكمة).التابعالفرعي  على المتغير ات المستقلة(أدوار قيادة التغيير التنظيمي)درجة تأثير المتغير  -

  ).Coefficientsاملعامالت( التابع من خالل جدولالفرعي على املتغري ة الفرعية املستقل اتدرجة تأثري املتغري  بيانميكن ت

  بإرساء أسس احلوكمة. عالقة ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي ):102اجلدول رقم(        

 مستوى املعنوية     BETA T  اخلطأ املعياري    B  منوذجاأل

  0.230  1.203    0.221  0.266  الثابت

  V11    0.167  0.088  0.139  1.895  0.060بناء رؤية مستقبلية

  V12   0.131-  0.096  0.143-  1.365-  0.174واالبتكارتشجيع اإلبداع 

  V13 0.056  0.110  0.054  0.512  0.609  العمل بروح الفريق

  V14  0.072-  0.113  0.068-  0.634-  0.527 الدافعية واحلماس
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  V15   0.159  0.098  0.148  1.622  0.107مشاركة املرؤوسني

  V16   0.210  0.079  0.206  2.664  0.008فعالية االتصال

  V17 0.105  0.111  0.097  0.947  0.345إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري

  V18   0.325  0.099  0.334  3.294  0.001التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري

  V26 إرساء أسس الحوكمة :المتغير التابع هو                          

  .على بيانات االستمارة ) بناءً spss.15: خمرجات برنامج(المصدر                                                      

  أن: عالهتبني نتائج اجلدول األ

مها فقط من بني أدوار قيادة التغيري التنظيمي اللذان هلما عالقة  للتغييرالتعامل مع مقاومة المرؤوسين و  فعالية االتصال

  .0.05) دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 2.664،3.294على التوايل: ( ) T(، إذ جاءت قيم بإرساء أسس احلوكمة تأثري 

إرساء حتقق على  االدور األكثر تأثري هو  التعامل مع مقاومة المرؤوسين للتغيير تبني Beta يف حني أن قيمة درجة التأثري

         ).0.206هي Beta(قيمة  دور فعالية االتصال )، يليه0.334( أسس احلوكمة

  :نتائج الدراسة الميدانية تفسير المطلب الثاني:

  النتائج المتعلقة بممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي:-1

 بدليل ،ؤهالت ألن يصبح قائد تغيري تنظيمياملليس له  اجلامعة اجلزائريةيف سري دلت نتائج التحليل اإلحصائي أن امل    

 دون هلذه األدواردرجة املمارسة  حيث كانتاإلداري  نشاطهأدوار قيادة التغيري التنظيمي يف  رسةمايويل أمهية ملأنه ال 

  اإلداري يف اجلامعة اجلزائرية. همبعىن أن ممارسة هذه األدوار هي نادرة احلدوث يف نشاط املتوسط

  :ومقارنتها مع نتائج الدراسة النظرية جند الدراسة امليدانية نتائج وبالرجوع إىل    

  :بناء الرؤية المستقبلية -

يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر ال يقوم حىت بأدوار املدير التقليدية املبنية على األسس العلمية كوظيفة  سريامل     

   .واليت تنطلق عادة من رؤية مستقبلية واضحة املعامل تبىن عليها األهداف املرجو حتقيقها مستقبال ،التخطيط

جاء يف املرتبة وقد  ،كان دون املتوسطرؤية املستقبلية  دور بناء ارسة ممأن  ؛جند امليدانية نتائج الدراسة وبالرجوع إىل -

 مديرنواب حيث جند ، إال أ�ا ليست مبمارسة كبرية بني اإلداريني يف درجة املمارسةتفاوت بسيط  فرغم وجود ، األخرية

ممارستهم هلذا الدور أكرب من ممارسة غريهم من اإلداريني (فوق املتوسط  (اإلدارات العليا) اجلامعة وعمداء الكليات
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 تمارةمن اإلداريني من خالل اس )%6(كما عربت نسبة معتربةالتباين األحادي واختبار شفيه ) حسب اختبار التحليل

    .الدوربأداء هذا أ�ا غري معنية الدراسة 

طاملا أن ف ؛لجامعة اجلزائريةلتعكس لنا اإلدارة العشوائية  االجتاه والرؤيةخيص حتديد ما هذه  النتيجة املتوصل إليها يف  -

سيفشل كل  ،مال تغيري الوضع الراهن بسلبياته والتطلع ملستقبل أفضل للجامعةآ حيمل على عاتقه الكثري من اإلداريني ال

وبدون رؤية ال ميكن  ،حث هي أساس أي تغيري ناجحألن الرؤية كما أشرنا يف الدراسة النظرية هلذا الب ؛إصالح أو تغيري

  .إحداث أي تغيري

والذي أقرته الوزارة الوصية حيمل رؤية عن طريق تبين نظام التعليم العايل اجلديد (ل.م.د ) التغيري  أن سلمنا إذاحىت  -

مستقبلية مبنية على جمموعة من األهداف  اجلامعية من خالل رسم إسرتاتيجية وتطلع لوضع أفضل للمنظومة ،مستقبلية

األسرة  تطويرها بإشراك الفاعلني والكفاءات من كل مكونات يتم  ملالرؤية  هذه أن ذات التوجه العاملي واحمللي إال

هذا من جهة، ومن جهة أخرى مل  شركاء من خارج اجلامعةأو  نقاباتأو  طلبة أو اجلامعية سواء كانوا إداريني أو أساتذة

رجو حتقيقها من تطبيق نظام( ل.م.د) املالرؤية واألهداف  ذهسائل اإلعالم الكافية إليصال هتخدم الوزارة الوصية و تس

  لألطراف ذات الصلة باملنظومة اجلامعية حىت يتفاعلوا معها ويندفعوا لتحقيها.

واإلدارات  )متمثلة يف رئاسة اجلامعة(اإلدارات اجلامعية ال يوجد تنسيق بني اإلدارات العليا خمتلف حىت على مستوى  -

ووضع رؤية خاصة �ا منبثقة عن الرؤية  ،من أجل املشاركة يف بلورة رسالة للجامعة )متمثلة يف خمتلف األقسام(السفلى 

  يف حالة حدوث تغيري معني .  ةتساعد على تطبيق خمتلف األهداف املرجو  ،العامة لتوجه السلطة الوصية

خاصة فيما يتعلق بالقيادة  ؛دانية فيما يتعلق بالرؤية املستقبلية ال تتفق مع الدراسات النظرية السابقةالدراسة املي نتيجة-

و ، رسالته إليصالن القائد التحويلي هو الذي يستخدم قوة شخصيته إ إذأهم أمناط قيادة التغيري)،  ىحدإالتحويلية (

 kotter"1"،كما أن" Four Is "للقيادة التحويلية يف نظرية األبعاد األربعة "Bass "مثلما أشار لذلك باس رؤيته ألتباعه

شكل صياغة وإيصال رؤية واضحة عن الوضع املستقبلي تو أساس لعملهم،  هيأن قادة التغيري قادة هلم رؤية، و اعترب 

  .فيه خطوة جوهرية إلجناح التغيرياملرغوب 

ر اإىل اعتب عماد الدين مؤمتنمىن ذهبت الباحثة  ؛النظري من هذا البحث مثلما أشرنا له يف اجلانبويف نفس االجتاه  -

   مشرتكة يف حقل الرتبية والتعليم. أن من أبرز أبعاد قيادة التغيري تطوير رؤية عامة

                                     

  

Kotter, J.P.: The New Rules: How to Succeed in Today's Post-Corporate World, Free Press, New York, 1995. 1  
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لباحث عبيد بن عبد اهللا إحدى الدراسات السابقة اليت مت ذكرها يف مقدمة هذا البحث، ل تتوصل ؛وعكس دراستنا -

إىل أن درجة أمهية بناء وتطوير  "حول "األدوار القيادية ملديري الرتبية والتعليم يف ضوء متطلبات التغيري السبيعي بن حبرت

عربية السعودية كانت كبرية إدارة الرتبية والتعليم ومساعديهم يف مناطق وحمافظات اململكة الديري م ىلد"الرؤية املشرتكة 

حني أن درجة إمكانية ممارسة هذا الدور من طرف مديري الرتبية ومساعديهم كانت  يف  )4.51هو إجابا�م متوسط جدا(

   ).3.92كبرية مبتوسط حسايب بلغ(

  : تحفيز المرؤوسين - 

فاإلداري يف اجلامعة  ،دلت نتائج الدراسة امليدانية أن اإلدارات يف اجلامعة اجلزائرية تقتصر على البعد الوظيفي فقط     

درجة  نتائجوالدليل على ذلك  ،البعد اإلنساين يف تعامالته مع  مرؤوسيه يف الكثري من األحيان يستخدمجلزائرية ال ا

تشجيع اإلبداع واالبتكار، تشجيع العمل بروح  " :يف االستمارة وهي ةممارسة األدوار املتعلقة بتحفيز املرؤوسني الوارد

تفاوت يف  وجود مع كانت دون املتوسط ومتوسطة على أقصى حد،واليت  دافعية واحلماس، مشاركة املرؤوسني" الفريق، ال

ن كانت ممارستهم لتشجيع إو  اجلامعة وعمداء الكليات (اإلدارات العليا) مدير درجة املمارسة بني اإلداريني، فنواب

اإلبداع واالبتكار، وتشجيع العمل بروح الفريق، والدافعية واحلماس، ومشاركة املرؤوسني أكرب من ممارسة غريهم من 

 الكثري من كما تشهد اجلامعة اجلزائريةاإلداريني (فوق املتوسط حسب اختبار التحليل التباين األحادي واختبار شفيه )،  

ة اإلقصاء والتهميش والقرارات باإلضافة إىل سياس ،األساتذةمنهم خاصة  ات بني اإلدارة واملرؤوسنيصراعالنزاعات و ال

ضعف التنسيق بني أعضاء و ضعف أداء فرق العمل على مستوى املخابر العلمية، و  ،والعالقات الشخصية ،رجتاليةاال

  الفرق البيداغوجية...

أن النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة امليدانية فيما خيص حتفيز املرؤوسني تدل على أن طبيعة القيادة السائدة يف  - 

ال يشجعهم على اإلبداع واالبتكار وال و مبرؤوسيه  اكبري   ا، فالقائد الذي ال يويل اهتمامقيادة تسلطيةاجلامعة اجلزائرية هي 

أن الكثري من القرارات الصادرة عن من  رغم على ال ؛جع العمل اجلماعي هو قائد تسلطييشاركهم يف قراراته، وال يش

جملس املديرية، ا�لس العلمي، اللجان العلمية، اللجان البيداغوجية تتم املصادقة عليها يف إطار  :اهليئات القانونية مثل

  .مجاعي بني ممثلي اإلدارة وممثلي األساتذة والطلبة

أشارت إىل  إذ ؛من هذا البحثاجلزء النظري دراسات وأحباث ذكرناها يف أيضا ال تتفق مع ما جاء يف  هذه النتائج -

  نذكر منها: خاصة الدراسات املتعلقة بالقيادة التحويلية ؛يرؤوسني يف إجناح أي تغيري تنظيمأمهية االهتمام بامل

 هتربط ات أساسيةيز ممثالث القائد التحويلي له حيث يرى أن ؛ يف نظرية أبعاد  القيادة التحويلية "Bass "باس أحباث -

على التغيري الذي  "باس"، كما ركز تثارة الفكرية)، االعتبار الفردي: الدافعية اإلهلامية، واحلافز العقلي(االسوهيمبرؤوسيه 
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تقرب من الأن يبدأ ب -التغيري بنجاححىت ينفذ -مبعىن أن من أولويات القائد  ،ا�مواجتاهالتابعني حيدثه القائد يف سلوك 

يغري من سلوكيا�م ليسهل اندماجهم يف وبالتايل  ،من خالل أسلوب املشاركة والتشجيع والتمكنيليؤثر فيهم  مرؤوسيه

  .عملية التغيري

أن القيادة التحويلية هي اليت تعتمد بشكل يرى حيث  "سعيد الغامدي"كما أن هذه النتيجة ال تتفق مع دراسة -

م ومينحو� ،ن هم الذين ميكنون اآلخرين من التصرف واختاذ القراريو حويلقادة التالف ،ساسي على العمل اجلماعيأ

  الصالحيات اليت متكنهم من اإلبداع يف عملهم . 

مسات القائد التحويلي هو التمكني الذي يتطلب التخلي  من أهمحيث يرى أن 1"العتييبسعيد بن مرزوق  "دراسة و  -

 اوهذا بدوره يتطلب تغيري  ،قيادة اليت تؤمن باملشاركة والتشاوراله إىل لتوجمنوذج التقليدي للقيادة الذي يركز على اعن األ

يتطلب التحول من التحكم  ؛فبالنسبة لدور اإلداري ،ومن مث العالقة بني اإلداري واملرؤوس، يف أدوار العمل اجذري

تباع التعليمات والقواعد إىل املشاركة يف اختاذ اللمرؤوس فيتطلب التحول من  أما بالنسبةو والتوجيه إىل الثقة والتفويض، 

    القرارات.

حيث جاءت درجة أمهية  عبيد بن عبد اهللا بن حبرت السبيعي السابقةكما ختتلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة -

يف حني أن درجة  )4.55مبتوسط حسايب قدره(   عند درجة أمهية كبرية جداأدوار القيادة فيما يتعلق بتحفيز العاملني 

   ). 4.08ارسة دور حتفيز العاملني من وجهة نظر املديرين ومساعديهم كانت كبرية مبتوسط حسايب قدره(ممكانية إم

  :فعالية االتصال-

أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن درجة ممارسة القيادة اإلدارية يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة لالتصال     

الفعال مع اآلخرين كان بدرجة متوسط، هذه النتيجة تعكس لنا أنه ال توجد إرادة وجهود كبرية  يف اإلدارات اجلامعية 

 ،يتيح نقل املعلومة بشكل صحيح ويف الوقت املناسب وباستمرار للمرؤوسنيلتطوير نظام اتصال فعال خاصة العليا منها 

فالبيانات واملعلومات اليت تصل إىل خمتلف الشرائح يف  ؛وطرق االتصال املختلفةفرغم وجود وسائل االتصال احلديثة 

قدمية مل يتم حتديثها، أو صعبة  إما قليلة، أو فيها أخطاء، أو ؛ان إداريني أو عمالاجلامعة أساتذة كانوا أم طلبة أو أعو 

والبيانات، بسبب قلة القراءة أل�ا بلغة أجنبية ال يتقنها الكثري، ويف حاالت أخرى هناك تقصري أو إخفاء للمعلومات 

الوسائط ال تعمل بالشكل املطلوب مثل الكثري من أن التكوين يف استخدام وسائط االتصال خاصة االلكرتونية منها، أو 

حىت املعلومات املكتوبة يف اإلعالنات املنشورة على جدران اإلدارات و اللكرتونية يف بعض اجلامعات أو الكليات، املواقع ا

                                     
1
  . 17مرجع سابق، ص ،دور القيادة التحويلية يف إدارة التغيري :سعيد بن مرزوق العتييب 
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يتم إال يف فال  أما بالنسبة لالتصال املباشر مع املرؤوسني ؛قد يتم متزيقها قبل أن يقرأها من هو معين �ا من املرؤوسني

شخصية، أو اتصاالت روتينية بني اإلداريني ألداء بنية على أساس املصاحل الأو العالقات امل إطار االجتماعات الرمسية

   املهام اإلدارية. 

يف  ،1أن االتصال أحد  العناصر الرئيسية لنجاح تنفيذ التغيريعترب اإذ  Kotter"" توصل إليهمع ما  ختتلف ائجهذه النت -

ري، ياملراحل املختلفة للتغيرون أنه ال ميكن جتاهل أمهية دور القيادة يف االتصال خالل تنفيذ وآخرون  "Reger":حني أن

  قناعة املرؤوسني خالل املراحل األوىل للتغيري تشكل أساس تقبلهم للتغيريات الالحقة ويعتمد ذلك على تبين  نّ إحيث 

وأن الفشل يف تبين إسرتاتيجية التصال  ،خارج املنظمة إسرتاتيجية االتصال الفعال واملستمر مع أصحاب املصاحل داخل أو

  .2ضعف الفرصة يف تقبل التغيريتومن مث  ،يقلل الفرصة يف تسهيل تفسري األفراد للتغيري

هذه النتيجة ختتلف أيضا عن نتيجة دراسة عبد اخلالق حنش سعيد الزهراين حول"واقع ممارسة قيادة التغيري من قبل  -

التصال الفعال با علقف الرتبوي مبنطقة مكة املكرمة"حيث جاءت مهارات قيادة التغيري يف البعد املتمديري مراكز اإلشرا

   . ) 4.24 كبرية جدا( متوسط إجابا�م بلغ  :الرتبوي عند درجة اإلشرافمراكز  يباآلخرين لدى مدير 

  :إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيير -

الدور   أن هذاأظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن درجة ممارسة القيادة اإلدارية يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة     

توفر فيها املهارات تاجلزائرية ال  القيادات يف اجلامعةفئة واسعة من وجود  وهذا يدل على ،دون املتوسط :كان بدرجة

السلبية املرسخة لدى املرؤوسني، كما أ�ا عاجزة على خلق بيئة عمل تساعد  سلوكياتالقيم والتغيري على الالزمة والقادرة 

اليت تعود السائدة و عاجزة على تغيري الثقافة التنظيمية أ�ا أو تنفيذ تغيري مفروض، مبعىن  ،داخلي على إحداث أي تغيري

  ة.ن يف ظل االختالالت اليت عرفتها مسرية اجلامعة اجلزائريو عليها املرؤوس

هذه النتيجة تتناىف مع ما ذكرناه يف اجلانب النظري من هذه الدراسة حيث أشار "سيد اهلواري" أن القائد التحويلي  -

األمناط والسلوك والعادات والقيم واملشاعر السائدة حيث يسعى إىل تكييف  هو الذي يقوم بإعادة تشكيل ثقافة تنظيمية

ألن  ،التغيري اجلديد، ألنه ال ميكن التغيري يف ظل الثقافة التنظيمية السائدة مهما كانت مناسبة مئيالبني العاملني مبا 

أن من خصائص قيادة التغيري القدرة على توفري  "مىن عماد الدين"ترى  سياقأصبح خيتلف متاما. ويف نفس الالوضع 

                                     

 
  :نقال عن 14، صاملرجع نفسه ،دور القيادة التحويلية يف إدارة التغيريسعد بن مرزوق العتييب، 1

Kotter, J.P.: Leading change, Harvard Business Review,March-April,1995. -  
2
 Reger, R., et al: Reframing the Organization: Why Implementing Total Quality is Easier than Done, Academy of 

management Review,Vol.19,No.3,PP556-584,1994.  
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قها ومتابعة تنفيذها من خالل االستفادة القصوى من وتطبي ،ووضع اسرتاتيجيات فاعلة إلحداثه ،ئم للتغيرياملناخ املال

بناء ثقافة أن كما وصوال إىل حتقيق األهداف املرجوة،   ،�دف االرتقاء باألداء املؤسسي ،املوارد املادية والبشرية املتاحة

واحلد من  ،تعاوينتنظيمية مشرتكة يتطلب من القائد تشجيع حل املشكالت ومواجهة الصراعات بأسلوب تشاركي 

وبناء عالقات عمل  ،وحفز هذه الفئات للتغيري والتطوير ،املعوقات وإزالة احلواجز بني الفئات العاملة يف املؤسسة التعليمية

  متينة وتعاونية فيما بينها. 

ية ملديري عبيد بن عبد اهللا بن حبرت السبيعي يف دراسته حول "األدوار القياد هذه النتيجة أيضا ختتلف عن نتيجة دراسة -

إدارة الرتبية والتعليم مديري  بناء ثقافة تنظيمية مشرتكة لدى ن درجة أمهيةحيث إالرتبية والتعليم يف ضوء متطلبات التغيري" 

يف حني أن  )،4.35كبرية جدا(متوسط إجابا�م هو   :ومساعديهم يف مناطق وحمافظات اململكة العربية السعودية كانت

   ).  3.75كبرية(متوسط إجابا�م هو   :بدرجة كانت  درجة إمكانية املمارسة لديهم

  :التعامل مع مقاومة المرؤوسين للتغيير -

أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن درجة ممارسة القيادة اإلدارية يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة هلذا الدور      

، هذه النتيجة تأكد أن من بني أسباب مقاومة التغيري يف اجلامعة لدى املرؤوسني هو أداء اإلدارات متوسطة :بدرجة تكان

إليه سابقا من  نامث مشاريع التغيري غري املخططة ثانيا، كما أن مقاومة التغيري هي نتاج ما توصل اجلامعية يف حد ذاته أوال،

حمددة، إضافة إىل أ�ا إدارة تسلطية ال حتفز مرؤوسيها وال  اأهداف ، والمستقبلية ؤيةاليت ال متلك ر  فاإلدارة ،نتائج

األكثر من هذا هناك تنوع يف و  ،من مرؤوسيها فعاال ال ميكن أن تنتظر أداءً  ،شجعهم وال هي قادرة على التواصل معهمت

أن التوجه حنو نظام تعليم  هناك قوى تعيش على كل ما هو من املاضي فمثال هناك من يرىإذ  ؛القوى املقاومة يف اجلامعة

 مة تعيشوهناك فئة مقاو  يف مسرية اجلامعة اجلزائرية، االنظام الكالسيكي يعترب خطأ فادح التخلي عنو  عايل جديد

ترفض غريها حلسابات شخصية وصراعات خاصة حول املناصب واالمتيازات املادية،  نفسها لىلتحجر واجلمود منغلقة عا

   أي تعيش على هامش األحداث. ؛الالمباالة والسلبيةوهناك قوى أخرى تعيش 

إذ من الضروري حىت يتم التغلب على مقاومة يف اجلزء النظري هلذا البحث من نتائج هذه النتيجة ال تفق مع ما جاء  -

وحماولة القضاء  ،توازناسرتاتيجيات تغيري مناسبة فعالة حتقق التغيري املاإلدارة العليا يف أي منظمة  تبىنتاملرؤوسني للتغيري أن 

على املشكالت واالحنرافات عن أهداف التغيري، بشرط أن تكون هذه االسرتاتيجيات ذات رؤية شاملة للقائد اإلداري 

التغيري  إلحداثعلى توجيههم  ايكون قادر أن و  ،تياجات وتطلعات وآمال كل مرؤوسيهيسعى من ورائها إىل تلبية اح

       .املطلوب
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واليت تناول فيها مشكلة مقاومة التغيري اليت تواجه  Partick"1دراسة اليت قام �ا "الكما أن هذه النتيجة ال تتناسب مع -

ألي تغيري، فنجاح  يهم املفتاح الرئيسأن العاملني  إىلاملديرين يف املؤسسات املالية واملصرفية، حيث أشارت الدراسة 

التغيري يعتمد يف األساس على مدى مقاومتهم أو قبوهلم له، وكذلك يف قدرة اإلدارة على التأثري اجيابيا يف اجتاه العاملني 

    حنو التغيري. 

النتائج المتعلقة بالفروقات في إجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي باختالف -2

  اناتهم الشخصية:بي

إال أن هناك تفاوت  ؛رغم أن درجة املمارسة الكلية ألدوار قيادة التغيري التنظيمي لعينة الدراسة كانت دون املتوسط     

على النحو وجاءت نتائج حتليل التباين األحادي  ،يف درجة املمارسة ختتلف باختالف البيانات الشخصية ملفردات البحث

  التايل:

فيما خيص درجة ممارسة دور بناء  الجامعة) تعزى ملتغري α= 0.05عند مستوى معنوية ( ذات داللة إحصائيةوجود فروق  -

  ."التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري"رؤية مستقبلية، ودرجة ممارسة دور 

ية وفقا ملتغري اجلامعة، فيما خيص درجة ممارسة دور بناء رؤية مستقبل وقد جاءت الفروقات لصاحل املركز اجلامعي مبيلة    

مستقبلية لدى املسريين يف هذا املركز اجلامعي لتوسعته  وأهداف نوايا إىل وجودقد يدل ذلك من وجهة نظر الباحث 

  وهذا من خالل فتح كليات وأقسام جديدة، وكذا شعب وختصصات جديدة. ،ليصبح جامعة

جم على احلأيضا يف صاحل اجلامعة صغرية  جاءت الفروق التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري فيما خيص درجة ممارسة    

ن درجة املقاومة تقل لدى املرؤوسني كلما قل إكما هو احلال بالنسبة للمركز اجلامعي مبيلة، حيث   ،حساب الكبرية احلجم

 يسهل االتصال بني اإلدارة واملرؤوسني ويفتح وبالتايل ؛بسبب أن هيكلها التنظيمي بسيط غري معقد ؤسسات؛حجم امل

باب املشاركة أمامهم، كما أن عدد املرؤوسني وخربا�م يف العمل والصراعات بينهم وبني اإلدارة يقل يف اجلامعات الصغرية 

  مقارنة باجلامعات الكبرية.

فيما خيص درجة ممارسة كل  المنصب) تعزى ملتغري α= 0.05عند مستوى معنوية ( وجود فروق ذات داللة إحصائية -

  أدوار قيادة التغيري التنظيمي.

                                     
1
  :نقال عن 18ص ،2003، األردن، 2العاملني، جملة جرش للبحوث والدراسات، ا�لد السابع، العددأثر أمناط القيادة على مقاومة التغيري لدى شاكر جار اهللا اخلشايل:  

Partick, Donald. D: Management of Change in Banks and Financial Institutions, Training and Development, Vol. 47, 
 No 2, 1993, PP28-32.      
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اجلامعة)، واإلدارات الوسطى(عمداء الكليات ونوا�م/مدراء  مدير لقد جاءت الفروق لصاحل اإلدارات العليا (نواب    

كبرية إال   :ليست بدرجة نه رغم أن ممارستهم ألدوار قيادة التغيريإاملعاهد ونوا�م) على حساب اإلدارات السفلى، حيث 

ل فريق االختصاص ؤو مسو ل شعبة التكوين، ؤو خاصة إذا تعلق األمر مبس ،السفلى أ�ا تفوق ممارسة اإلداريني يف اإلدارات

واإلدارات الوسطى أعلى من اإلدارات  ،أن صالحيات وسلطة اإلداريني يف اإلدارة العليا إىلقد يرجع هذا حسب الباحث 

إال أ�ا تبقى  ،ألدوار السابقةلأكثر ممارسة  وبالتايل حتت ضبط املنصب وأمهيته والنتائج املرتتبة عليه جندهم ،السفلى

       إدارية أكثر منها قيادية. احسب الباحث أدوار 

فيما خيص درجة ممارسة  دور بناء  السن) تعزى ملتغري α= 0.05عند مستوى معنوية ( وجود فروق ذات داللة إحصائية -

  رؤية مستقبلية.

إىل أن أغلب هؤالء األفراد  قد يرجع ذلكو  ،سنة 50زيد أعمارهم عن تاءت الفروق لصاحل األفراد الذين ولقد ج    

ظم كما أ�م عايشوا مع  ،لديهم تصور واضح عن حالة املنظومة اجلامعية حبكم سنوات العمل الطويلة كأساتذة أو إداريني

   بالتايل فهم األقدر على تطوير رؤية مستقبلية.   ، و اإلصالحات اليت شهد�ا اجلامعة اجلزائرية

  اإلدارة يف اجلامعة اجلزائرية يف النقاط التالية: القيادة على ضوء ما سبق نستطيع إن خنرج مبجموعة من النتائج حول     

غيب عنهم السمات القيادية بصفة عامة ومهارات قيادة التغيري تاملستويات اإلدارية يف اجلامعة  ن يف مجيعو اإلداري -

خالية من أي جتديد وابتكار يتناسب روتينية  االتنظيمي بصفة خاصة، فاألدوار اليت يقومون �ا ال تعدو أن تكون مهام

ة والتكنولوجية املعاصرة اليت أملتها عوملة التعليم خاصة يف ظل التحوالت والتطورات العلمي ،أي موقف من املواقفمع 

  العايل. 

األحيان ولدى غالبية أن املنصب اإلداري والبيداغوجي يف اجلامعة ليس اهلدف من ورائه يف غالب املالحظ أيضا  -

منشود أي تغيري وإجناح  ،تحقيق األهداف املرجوةل شاغليه حتسني املردود واألداء اإلداري والوصول إىل الفاعلية اإلدارية

تدعيم السرية  بغية تطوير اجلامعة اجلزائرية، وإمنا اهلدف من هذه املناصب حتقيق أهداف شخصية، كالعالوات املالية، أو

   الذاتية للحصول على ترقيات معينة.

   .ة واملهنيةالكفاء س ومعايري تتضمنأس يكون علىال  اجلزائرية لمنصب اإلداري يف اجلامعةكما أن الرتشح ل -

وإدارته وتتبع مع التغيري  للتعامل واملؤهالت الكافيةيف مؤسسات التعليم العايل ليس هلم التكوين  نيو اإلدار القادة  -

رية املتاحة ن على ختطيط تغيري يتناسب مع إمكانا�م املادية والبشو اتيجياته املختلفة، فال هم قادر ه و جتسيد اسرت لمراح

  ن على إدارة التغيري املفروض عليهم من اجلهة الوصية.     و لديهم ، وال هم قادر 

  يف اجلامعة غري مطلع على أساليب التسيري احلديثة خاصة تسيري املؤسسات العمومية. اإلداري -



  الفصل الخامس : دراسة مدى تأثير القيادة اإلدارية على نجاح التغيير التنظيمي في الجامعة الجزائرية 

  -)ل.م.د(بالتطبيق على نظام التعليم العالي الجديد -                              

 

 

354 
 

  يف اجلامعة غري قادر على إدارة النزاعات اليت حتدث يف حميط العمل. اإلداري - 

  :)ل.م.د( ظامالمتعلقة بنسبة تحقق أهداف ن النتائج-3

  :ضمان التكوين النوعي-

من تطبيق نظام سنوات  ، فرغم مرور عشردون املتوسط :من نتائج الدراسة امليدانية نسبة حتقق هذا اهلدف كانت    

وهذا راجع إىل استمرار من وجهة نظر مسرييها،  ايبقى مستوى التكوين يف اجلامعة ضعيف (ل.م.د)التعليم العايل اجلديد

  واليت ميكن تلخيصها يف اآليت: ،االختالالت يف منظومة التعليم العايل املرتبطة �ذا اجلانب

  االختالالت المرتبطة بالهياكل: -أ

يف توسيع الشبكة اجلامعية عرب كامل الرتاب الوطين وزيادة النفقات املالية لبناء اهلياكل اجلامعية  رغم جمهودات الدولة -

بسبب املخابر والورشات  وأالقاعات،  سواء تعلق األمر باملدرجات أو اهلياكل البيداغوجية هناك نقص كبري يفيبقى 

مما يؤثر على ضمان مقعد  ،2013/2014يف السنة اجلامعية تقريبا مليون طالب 1.5 استمرار تزايد األعداد اهلائلة من الطلبة

خاصة مشكل االنطالقة  ،احلسن للعملية التعليميةالسري يؤثر على وبالتايل بيداغوجي لكل طالب جديد يف اجلامعة، 

  الصفوف الدراسية .االكتظاظ يف و  املتأخرة سنويا

خاصة منها  ،طلبةالبسبب الكم اهلائل من  ؛عدم القدرة على توفري اخلدمات األخرى املرافقة للعملية التعليمية -

  والنقل.، واإليواء يف األحياء اجلامعية ،مكتبةخدمات 

  :االختالالت المرتبطة بالتأطير وأداء العملية التعليمية-ب

نه تبقى بعض إأو مدارس الدكتوراه أال  )ل.م.د(رغم تزايد أعداد املؤطرين خاصة بسب خترج دفعات طلبة دكتوراه  -

    .التخصصات خاصة يف ميدان العلوم اإلنسانية تعاين من نقص التأطري

  .ضعف تكوين املؤطر وقلة املهارة يف تبليغ املادة العلمية للطالب -

  استمرار الطرق التقليدية يف تلقني املعارف للطالب يف احملاضرات واألعمال املوجهة والتطبيقية. -

اب الكثري من األساتذة يعانون من زيادة األعباء البيداغوجية بسبب انشغاهلم بالساعات اإلضافية، وهذا على حس -

  االهتمام بالبحث العلمي.و زيادة الرصيد املعريف، و طرق التدريس،  ديثحت

كما أنه مستهلك ،عدم التجديد واإلبداع يف العملية التعليمية، فاألستاذ يبقي على نفس احملاضرات لسنوات طويلة -

      .واألفكارإلنتاج غريه من املعلومات واملناهج 
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  .التكوين، خاصة بني األستاذ احملاضر واألستاذ املطبقعدم وجود التنسيق بني فرق  -

بالكمية  متوفرة أل�ا غريأو  ،داغوجية املساعدة (كأجهزة العرض)لوسائل البيام الكثري من املؤطرين ال يستخد -

  الكافية.

وظيف أو حىت إىل أساتذة قليلي اخلربة أو جدد يف الت وىل من الطور األول(ليسانس)األتأطري السنة  إسناد مهمة -

  خاصة إذا تعلق األمر بتدريس اللغات األجنبية.، املشاركني من قطاعات أخرى

  عدم قيام األستاذ الوصي بالدور املنوط به على أكمل وجه يف توجيه وإرشاد الطالب. -

الواجبات وال أهدافه وال كيفية تنظيمه وال  )ل.م.د(الكثري من األساتذة ليس هلم معلومات كافية عن  طبيعة نظام -

  ل تطبيقه، بل الكثري منهم مازال يتعامل بعقلية النظام القدمي.ظامللقاة على عاتقهم يف 

    وأمهل تكوين األستاذ الذي يقود عملية تكوين الطالب.، ركز فقط على تكوين الطالب )ل.م.د(نظام -

  .ضعف جودة املعاملة بني األستاذ والطالب -

  وقدراته الشخصية:  الطالب بتوجيه ةتعلقالم االختالالت –جـ

بسبب ضعف اإلعالم والتوجيه من طرف اإلدارة ؛ صعوبة التوجيه يف ميادين التكوين املناسبة لقدرات طالب البكالوريا -

  .)ل.م.د (وخاليا نظام

ليس هلم معلومات كافية عن هذا النظام اجلديد، فغالبيتهم  ليسانس وىلاألالسنة  ةبطل خاصة الطلبة يف جامعاتنا -

 معدلكيفية حساب حىت  و ، الرمسلة...الوحدات التعليمية،الرصيد جيهلون معاين بعض مصطلحات هذا النظام مثل 

 .االنتقال من سنة إىل أخرى

طور األول أو السنة الثالثة االختيار العشوائي أو املفروض دون رغبة الطالب للتخصصات يف السنة الثانية من ال -

 وحىت الطور الثاين، أي عدم إشراك الطالب يف اختيار مساره التكويين.

ب أن قدراته حمدودة يف الوصول إىل احلقائق العلمية بنفسه خاصة ببس ،الطالب ال يبذل ا�هود الكايف لتطوير ذاته -

 إذا تعلق األمر بعملية حتليل واستنباط املعارف.

باإلضافة إىل أن قدراته يف جمال القراءة ، من طرف أستاذه سول واتكايل حيبذ حشو األذهان باملعارفالطالب ك -

مستوى الغالبية من الطلبة يف اللغات األجنبية ضعيف، إىل جانب العزوف عن حضور  واملطالعة حمدودة، كما أن

 ألن القانون ال يقصيه يف حالة الغياب الدائم. ، احملاضرات العلمية

يف اتصال  وال هو ،صص املخصصة هلااحلفهو يف الغالب غائب عن حضور  ،ال يويل الطالب أمهية لنظام الوصاية -

     دائم مع األستاذ الوصي.
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  والقانونية:(البيداغوجية)بالجوانب التنظيمية  االختالالت المتعلقة –د

وبالتايل صعوبة التحكم يف التسيري الزمين البيداغوجي للسنة الدراسية مما يعيق  ؛لدخول اجلامعيلر ر تأخر املتكال -

 كعدم إكمال املقررات اخلاصة باملواد خالل السداسيات.  ،العملية التعليمية

  جان البيداغوجية وجلان الوصاية وتوزيع املهام البيداغوجية.لكال  :التأخر يف تشكيل الفرق العمل -

مع صعوبة حتديد األعباء اإلدارية  ،وصعوبة تفسريها يف بعض احلاالت )ل.م.د(تعدد املراسيم والقوانني املنظمة لنظام  -

و مهام مهام عميد الكلية ونوابه لعلمية للقسم يف هذا النظام؟ وهل هناك تقاطع بني ما هو دور اللجنة ا :واألدوار، فمثال

  التخصص. أوالشعبة  لؤو ومسمسؤول ميدان التكوين 

 عدم تطبيق النصوص التنظيمية. -

  ختالالت متعلقة بالمناهج الدراسية:الا -ل

ليمية أجنبية خاصة الفرنسية منها، هذه املناهج وضعت لبيئات ختتلف عن واقع البيئة اد مناهج ونظم تعري است-

  الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية يف اجلزائر.  

  املناهج واملقررات اخلاصة باملواد والوحدات عرب خمتلف جامعات الرتاب الوطين.ال يوجد توحيد بني  -

   .للمناهج التعليمية وحتديث عدم وجود تقومي -

، فالكثري من األساتذة مازال يدرس مبقررات ةمع التطورات العلمية والتكنولوجيعدم تناسب وتفاعل املناهج  -

  جتاوزت عشرات السنني.

  انب النظري والتطبيقي يف املقررات واملناهج التعليمية.وجود هوة بني اجل -

يف تطوير املناهج  ؛خاصة الشريك االقتصادي ؛ال يوجد تنسيق بني األكادمييني واألطراف الفاعلة يف ا�تمع املدين -

  اليت تتناسب مع سوق العمل واملهن املطلوبة. 

  اختالالت متعلقة بالخدمات المكتبية: -و

 املراجع بالكميات املطلوبة يف مجيع التخصصات.عدم توفر  -

ضعف اخلدمات املقدمة يف املكتبة (كنظام اإلعارة واإلرجاع،الفهرسة، النسخ، التعامل بني العاملني يف املكتبة  -

 والطلبة...).

  تحديات التعليم االلكتروني: -ك

االتصال  تعتمد على تكنولوجيات اإلعالم و ت أن توفر أمناط تكوين جديدة للطالب نتائج الدراسة امليدانية دلّ     

من خالل سعيها  ؛هذا اجلانبرغم جهود الدولة يف  ،)2.21دون املتوسط( املتوسط احلسايب :كالتعليم االلكرتوين كان
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بوضع برنامج حيدد بوضوح مسؤوليات كل األطراف  2006منذ منتصف فيفري 1حنو رقمنة التعليم العايل والبحث العلمي

للتعليم االفرتاضي، اللجان اجلهوية للتقييم، مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين، اللجنة الوطنية  :مثل ؛ذات الصلة

تضم خرباء ومهندسني  ،جامعة التكوين املتواصل، إضافة إىل إنشاء خاليا التعليم عن بعد داخل املؤسسات اجلامعية

األوروبية"، وبرنامج التعاون  مشروع ابن سيناء" اليونسكو واللجنةيف إطار  عٍ استفادوا من تكوين متخصص ومتنوِّ  وتقنيني

األساتذة  انولوجيا بباب الزوار، كما استفادرقمية مقرها جامعة العلوم والتكجامعة إحداث  ،"Coselearn"  سويسرامع 

الذي يقدم اشرتاكات لدى ا�الت العلمية العاملية بنسخ  "SNDLوالطلبة يف جمال البحث العلمي من حساب لدى" 

   رقمية.

 ت حمل الدراسة أن نسبة حتقق ضمانن يف اجلامعاو ذا البحث واليت يرى فيها اإلدارينتيجة الدراسة امليدانية هل-

يف العديد من  اجلامعينيقام �ا بعض الباحثني ؤكدها العديد من الدراسات اليت ت ؛دون املتوسط :التكوين النوعي هي

واجتاهات األسرة اجلامعية حنوه خاصة األطراف  )ل.م.د(اللقاءات واملؤمترات العلمية املخصصة لواقع تطبيق نظام 

  من بينها على سبيل املثال: نذكر  ؛األساتذة والطلبة :الفاعلة مثل

سبة اليوم الدراسي الذي نظمه قسم ) مبنا-كندا-لایرمستشار بيداغوجي جبامعة مو(مداخلة "دمحان الجان " -1

اجلامعية يف واقع التعليم العايل يف اجلزائر  اينة حتت عنوان" البيداغوجياألدب واللغة الفرنسية جبامعة منتوري بقسنط

حبد ذاته وإمنا تكوين األساتذة يف هذا النظام  ال يشكل مشكال )ل.م.د( أن نظام أكد من خالهلا "2014ديسمرب

ش من قبل القائمني اجلديد هي احللقة املفقودة، لذا كان من الضروري االهتمام باجلانب البيداغوجي الذي طاملا مهُِّ 

مشاريع  إطارهو معمول به يف  مايل الالزم مثلاعلى شؤون اجلامعة اجلزائرية، وهذا بتخصيص الدعم امل

جل استدراك النقص يف جانب التكوين البيداغوجي اجلامعي أقرتح الباحث من ا، كما )CNEPRU, PNRالبحث(

 )E-Learning )،(Formation en ligne( اإلنرتنيت عن طريق ما يعرف بالتكوين إىلوالطيب انضمام األساتذة 

 أيضا الباحث كما اقرتح،لديهم التعليم وهذا حىت يتمكن األساتذة من حتسني طرق ،مثلما هو معمول به يف كندا

تتكفل من قسنطينة، وهران، ورقلة  كلٍّ يف   )bureau de soutien à l'enseignement(فتح مكاتب لدعم التعليم 

باعتبار افتقار اجلامعة اجلزائرية ملثل  ،اجلامعية مع استقدام خرباء أجانب لتكوينهم اة يف البيداغوجيبتكوين األساتذ

  . 2هؤالء حسب رأي الباحث

                                     
جتارب ميدانية و مؤشرات حسن األداء  ،امللتقى الدويل الثاين حول ضمان اجلودة يف التعليم العايل االلكرتوين يف حتقيق جودة التعليم العايل:غازي فاروق: دور التعليم  1

  . 89ص، 2012نوفمرب 11-10 سكيكدة، اجلزائر، 1955أوت  20واالستشراف، جامعة 

  
2

  :ملزيد من االطالع أنظر 

  . 13ص ،2014ديسمرب   10، 7350العددجريدة الوطن :يومية وطنية، 
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" أكد فيه أن )ل.م.د(ن يف تيه نظام و عنوان" اجلامعة والطلبة اجلزائرييف مقال للدكتور أمحد رواجعية حتت و  -2

حذروا ) جاءت لتدعم رأي األساتذة الذين طاملا 2014اإلضرابات واالحتجاجات األخرية للطلبة (خالل سنة

ي، هذا اإلصالح الذي تقدمه الوزارة دّ اجلِ إلصالح املزعوم، السريع وغري السلطات العمومية من األخطار املرتتبة عن ا

الوصية يف العديد من املناسبات كأنه" ابتكار" موجه إلنتاج الكفاءة واالمتياز، يف حني أن هذا اإلصالح املذكور 

خصوصيته وإمكانياته وإشراك  راعاةملواقع اجلزائري دون ا على يقة ميكانيكيةمنوذج مستورد مت تطبيقه بطر أعبارة عن 

هذا النظام اجلديد غري واضحة وال تتطابق  ىوحمتو  اإلصالحالفاعلني املعنيني به، وأضاف الباحث أن مقاربات هذا 

  .1مع واقع اجلامعة اجلزائرية

 " يرى أن  مهمة اإلشراف)ل.م.د(يف دراسة للباحث فرحات بلويل  حتت عنوان" مهمة اإلشراف يف ظل نظام و  -3

طراف الفاعلة يف هذه تتعلق باألتصطدم مبجموعة من العوائق  اللغة الفرنسية) يف Tutoratواليت يقابلها مصطلح (

  املهمة وهي:

همة اإلشراف( الكثري منهم جيهلون النصوص القانونية املنظمة بالنسبة لألستاذ: تنقصه املعلومات الكافية عن م -

 ملهمة اإلشراف)، إضافة إىل نقص التكوين.

 اإللزامي حلضورها.بسبب الطابع غري  بالنسبة للطالب: العزوف عن حضور حصص الوصاية -

ت ال يوجد فيها مكاتب بالنسبة للوسائل املادية: غياب فضاء مالئم يلتقي فيه األستاذ بالطالب( معظم اجلامعا-

 خاصة باألساتذة ).

ملتعلقة بأشكال التنظيمية اليت تنظم السري البيداغوجي واإلداري للمؤسسة: نقص املعلومات ابالنسبة للنصوص -

بالنسبة للمعلومات املتعلقة باحمليط االقتصادي واالجتماعي لتوجيه الطالب يف مساره  نفسه الشيء التكوين املقرتح،

 .2التكويين واملهين

) 09يف مادته ( 03-09العائق اإلداري: عدم وجود وتفعيل جلنة اإلشراف(الوصاية) اليت أقرها املرسوم التنفيذي رقم -

 جلان وصايةهناك بل ؛ اإلشرافقدم حصيلة سنوية عن مهمة وت ،ليت يرأسها مدير املؤسسةاو  03/01/2009املؤرخ يف 

 . 03/11/2011أو غري فاعلة يف امليدان رغم صدور القرار الوزاري املؤرخ يف  ،غري منصبة

                                     
1 Rouadjia, Ahmed.: L'université et les E'tudiants  Algériens Floués par le Système L M D, Journal Quotidien d'oran, 

N°6103, 20-12-2014, P13.      

2
  .2013أفريل 22 ،جامعة البويرة، اجلزائرالواقع والرهانات،  العايل والتعليم العام، ت التعليمإصالحاظل نظام ل.م.د، يوم دراسي حول  فرحات بلبويل: مهمة اإلشراف يف 
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للدكتور بوغازي الطاهر حتت عنوان"الدور املهين للجامعة وعالقته بتمثالت أسرة التدريس دراسة  أخرى ويف دراسة-4

من كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، توصل  اأستاذ 90ميدانية يف جامعة تلمسان" مشلت عينة قدرها 

  الباحث إىل النتائج التالية فيما يتعلق مبحور التدريس:

ني يرون أن دور اجلامعة يف تنمية مهارات التدريس ضعيفة أو على األكثر تقدير متوسطة حيث معظم املستجوب

مهارة مراعاة الفروق الفردية بني الطالب، مهارة إثارة احلوافز، مهارة ( نتائج بعض أبعاد حمور التدريس مثل: جاءت

، كما يرى %22و12% ب ضعيفة ترتاوح مابني س) بنإدارة احملاضرات، مهارة التعلم الذايت للمتعلم، أساليب التقومي

الباحث أن مهنة التدريس يغلب عليها الطابع التقليدي يف تسيري احملاضرات أو التطبيقات، حىت البحوث اليت يقدمها 

  .1التنقيب الدقيق عن األفكار يفال الطلبة ختلو من تقنيات البحث املعتمدة أص

من الدراسات السابقة اليت  ذكرناها يف مقدمة هذا دراسة  هذه نتيجة امليدانية حول التكوين النوعي أكد�ا -5

مشلت عينة من األساتذة يف  واليت ")ل.م.د(للباحثة "فتيحة كركوش" حول"اجتاهات األساتذة حنو نظام البحث، 

هلم اهليكلة اجلديدة معلومات تفسر أو تشرح  ةأيّ  أ�م مل يتلقوا %77.5جامعة البليدة، حيث أكد معظم األساتذة 

�ذا النظام،  أما فيما خيص مدى تالؤم  اخاص امن األساتذة مل يتلقوا تكوين %88.75، يف حني)ل.م.د(لنظام 

من األساتذة أن الوقت غري  %71.25أجاب ما نسبته ف ،احلجم الساعي مع حمتوى الوحدات خالل السنة الدراسية

حملتوى الذي يتطلب أكثر من سداسي، وفيما يتعلق مبتابعة األستاذ للطالب فقد بيعة املقاييس واكاف، وذلك لط

وذلك راجع إىل ارتفاع عدد الطلبة، عدم توفر اإلمكانيات والوقت  ،من األساتذة أنه ال توجد متابعة %76.25أكد 

    إىل جانب عدم رغبة الطالب يف ذلك.  

متوسطة بسبب كثافة الربامج وضيق  :من األساتذة يرون أن استيعاب الطالب للوحدة كان بدرجة %70يف حني أن 

  الوقت.

بني الواقع والقوانني " أكد من  يف اجلامعة اجلزائرية )ل.م.د(ويف دراسة للباحث علي صاحلي حتت عنوان "نظام  -6

وقد أورد  ،التحايل يف تطبيقهاو  )ل.م.د(يق نظام خالهلا على وجود تناقضات يف بعض القوانني املتضمنة لكيفية تطب

  الباحث بعض األمثلة عن ذلك منها :

 03/11/2011املؤرخ يف  712من القرار رقم  07التناقضات فيما خيص عملية التقييم خاصة فيما يتعلق باملادة 

من  07، إذ تنص املادة واملاسرتليسانس ااملتضمن لكيفية التقييم والتدرج والتوجيه يف طور الدراسات لنيل شهاديت 

ويشمل ساعات التدريس املقدمة للطالب عن  ،ساعة 25إىل  20رصيد يقابله حجم ساعي يقدر بـ  01القرار أن كل 

                                     
امللتقى الوطين حول أفاق الدراسات العليا والبحث العلمي مطبوعة بوغازي الطاهر: الدور املهين للجامعة وعالقته بتمثالت أسرة التدريس دراسة ميدانية يف جامعة تلمسان،  1

 .  2012أفريل 26-25-24-23 ،أيام 1رية، نيابة مديرية اجلامعة  للتكوين العايل فيما بعد التدرج والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي، جامعة اجلزائريف اجلامعة اجلزائ
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طريق خمتلف األشكال (حماضرات، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية) وملعرفة رصيد كل مادة يتم احتساب جمموع 

  ع ضرب عدد األسابيع يف السداسي.الساعات املدرسة للمادة يف األسبو 

كحد   اأسبوع 14وقد تصل إىل  اأسبوع 12إىل  10إذا انطلقنا من الواقع عدد األسابيع املدرسة يف السداسي من ف

وإذا كان عدد األسابيع  ،ساعات يف األسبوع 03أي مبجموع أقصى، لنفرض أن املادة املدرسة تشمل حماضرة وتطبيق 

ساعة ومبا أن كل رصيد  42تساوي 14ضرب  03أسبوع وعليه فالساعات املدرسة يف السداسي هي  14املدرسة هي

ومبا  إذا كانت املادة عبارة عن حماضرة وتطبيق)يف حالة  رصيد ( 02هذا يعين أن لكل مادة ف ،ساعة 25إىل  20يقابله 

مادة يف السداسي ؟ وهل  15ح هل توجد فالسؤال املطرو  ارصيد 30القيمة اإلمجالية لألرصدة يف السداسي هي أن 

لكل مادة حماضرة وتطبيق؟ وماذا يف حالة وجود حماضرة فقط أو تطبيق فقط؟ وبالتايل جيب التحايل على النص 

 60أرصدة  03مادة، ويف بعض اجلامعات عوض أن يقابل  12سا و1.30القانوين باحتساب األعمال الشخصية بـ 

  . 1ساعة عكس ما جاء يف النص القانوين 60مقابل أرصدة  04ساعة جند أنه حيتسب 

  :تحسين العالقة مع المحيط االقتصادي المحلي-

من نتائج الدراسة امليدانية نسبة حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي من وجهة نظر اإلداريني يف اجلامعات     

فيما يتعلق يف اجلانب النظري من هذا البحث  أوردناه ماأّن تأكد  حمل الدراسة كانت دون املتوسط، هذه النتيجة 

معظم فجوة كبرية يف العالقة بني مازالت هناك إذ  ؛باالختالالت اليت كانت مرتبطة بالنظام الكالسيكي التزال قائمة

  ، ويرجع ذلك لعدة أسباب يف رأي الباحث نذكر منها:واملؤسسات االقتصادية اتاجلامع

 لتكفل بالبحث العلمي وتنظيم الرتبصات لفائدة الطلبةلتفاقيات بني اجلامعات واملؤسسات االقتصادية العقود واال-

 .قليلة أو غري مفعلة بشكل كبري

 أو ماسرت عدم وجود نصوص تشريعية تضمن التكفل خبرجيي اجلامعة خاصة فيما يتعلق بذوي الشهادات "ليسانس -

 مهين".

رتاتيجية تكفل الشراكة بني اجلامعة وسوق الشغل يف حتديد عروض التكوين وجد دراسات ختطيطية وإستال  -

 والتخصصات والتكفل مبخرجات اجلامعة.

    اجلامعية. نتائج البحوثالرتبصات امليدانية، وعدم تبين  العراقيل والقيود اليت تصادف الطلبة أثناء إجراء -

                                     
، جامعة التعليم العام، الواقع والرهاناتإصالحات التعليم العايل و  وانني، ميدان العلوم اإلنسانية، يوم دراسي حول علي صاحلي: نظام ل.م.د يف اجلامعة اجلزائرية بني الواقع والق 1

  . 2013أفريل 22، البويرة، اجلزائر
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 إليهاللباحث "عبد القادر توايت"  وهي من الدراسات السابقة اليت سبق التطرق  مع دراسةأيضا هذه النتيجة تتفق  -

يف اجلامعة اجلزائرية يواجه حتديات احمليط االقتصادي  )ل.م.د(من خالهلا أن نظام  ىير  يف مقدمة هذا البحث، حيث

خالفا ملا عليه يف الدول وسوق العمل، ويضيف أن املناهج التعليمية يف جامعاتنا بعيدة عن الواقع املؤسسايت 

 بين يف الدول األوربية )ل.م.د(على رأي اخلبري االقتصادي بشري مصيطفى أن نظام  كما أكد الباحث بناءً األوروبية،  

ستهدف ي يف هذه الدول وهي تقريب التكوين األساسي من سوق الشغل، ولذا فسوق العمل ؛على أهداف اقتصادية

اقتصادي مبين على الثروة، أما يف اجلزائر هين، كما أ�ا سوق مرنة مدعومة بأداء تشغيل فرص العمل ذات الطابع امل

دولة ال تصدر الثروة وال قدم هلا يف سوق املنافسة، ورؤيتها يف واجلزائر سوق عمل ليس مرنا بل ضيقا،  ؛فالعكس

لباحثني عن مناصب شغل بسب تزايد عدد اخلرجني من اجلامعة وايقابل هذا كله جمال السياسات االقتصادية ضيقة، 

  .)ل.م.د(التكوين يف نظام  قصر مدة

حول"مؤسسات التعليم العايل املنتجة   " رأي خمالف يف دراسته1حممد سيف الدين بوفالطة"لباحث أن ليف حني  -

 أكد من خالهلا على "-دراسة حالة جامعة منتوري قسنطينة –كمدخل للشراكة بني اجلامعة واملؤسسات اإلنتاجية 

  استحداث مديرية مكلفة بالعالقات مع القطاعات االقتصادية على مستوى اجلامعة سامهت يف عقد شراكة ثرية مع

 :كل من

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مديرية الصناعة والشركات املتوسطة والصغرية وترقية االستثمار لوالية قسنطينة، 

ية اجلزائرية ألرباب العمل، عدة مؤسسات يف قطاعات اقتصادية خمتلفة مثل غرفة التجارة لوالية قسنطينة، الكونفدرال

امليكانيك ، الطاقة...تنظيم لقاءات بني اجلامعة ومدراء املؤسسات وخرباء يف امليدان، حيث بلغ عدد اللقاءات مع 

  لقاءات. عشر 2011الشركاء االقتصاديني سنة 

   .2011املؤسسات جانفي  ةمشتلمشروع و ،  2009حاضنة للمؤسسات بالتنسيق مع اجلامعة سنة إنشاء

  :تطوير البحث العلمي-

 :كانت  من نتائج الدراسة امليدانية نسبة تطوير البحث العلمي من وجهة نظر اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة     

اليت عرفها ميدان البحث العلمي يف اجلامعة اجلزائرية يف ظل النظام االختالالت دون املتوسط، هذه النتيجة تأكد أن 

م ا بعد مرور عشرية من تطبيق النظاالكالسيكي واملشار إليها يف اجلزء النظري من هذا البحث مل يتم تداركه

  . (ل.م.د)اجلديد

                                     
امللتقى الوطين حول أفاق الدراسات العليا والبحث مطبوعة  ،مؤسسات التعليم العايل املنتجة كمدخل للشراكة بني اجلامعة واملؤسسات اإلنتاجية:  حممد سيف الدين بوفالطة 1

، 2012أفريل 26-25-24-23أيام  ،1ئرالعلمي يف اجلامعة اجلزائرية، نيابة مديرية اجلامعة  للتكوين العايل فيما بعد التدرج والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي، جامعة اجلزا

 .286-284ص
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  :نتيجة هذا البحث اليت تتفق معالعلمية من الدراسات و     

والذي تطرق من خالله  "البحث العلمي" ففي حمور ،واليت سبق أن أشرنا إليها ؛الطاهردراسة الدكتور بوغازي -

: االستخدام اجليد ملواضيع البحث، البحث يف املواضيع اجلديدة، العمل مع فريق 1الباحث إىل املواضيع التالية

والتأليف، استخدام معلومات الكرتونية، مهارات تقومي البحث، أخالقيات البحث، استعمال أكثر من لغة، البحث 

مثال ف، والضعيف توسطوح بني املاتر أن مستوى البحث العلمي جاءت نتائج دراسته امليدانية لتأكد الباحث، 

ا بدرجة ضعيفة، أم %33.6ناهج البحث كان بدرجة متوسطة ومن املستجوبني يرون االستخدام اجليد مل 38.8%

تحقق بدرجة أنه ت يرون %33.6قق بدرجة متوسطة يف حني أنه حت %33.6البحث يف مواضيع جديدة فقد أجاب

  ...ضعيفة

كما أكد الباحث أن معظم املستجوبني يرون أن الباحث يهدف من وراء نشاطه البحثي إىل الرتقية املهنية أكثر من 

  حتقيق األهداف السامية للجامعة.  

  :الخارجيةتطوير العالقات -

نتائج الدراسة امليدانية فيما خيص نسبة تطوير العالقات اخلارجية من وجهة نظر اإلداريني يف اجلامعات حمل     

دون املتوسط، حيث ملس الباحث من خالل إجابات املبحوثني أن اإلدارات اجلامعية خاصة العليا  :الدراسة كانت

املؤسسات واهليئات العلمية الدولية يف إطار  تطوير العالقات معيف سبيل جبدية  هاقوم بنشاط(رئاسة اجلامعة) ال ت

أن الكثري من  التعليم العايل والبحث العلمي، فمن خالل املقابالت اليت أجراها الباحث أثناء توزيع االستمارة وجد

اقيات مع جامعات من دراية فيما إذا كانت مؤسستهم تربطها اتفعلى  والني خاصة على مستوى األقسام ليسؤو املس

جابت بل األكثر من ذلك أالربامج املدعمة من جهات خارجية، خارج والوطن أو هيئات علمية، أو استفادة من 

أ�م غري معنيني �ذا الدور، أما فيما خيص حركية األساتذة والطلبة العلمية  )%10حوايل(ة نسبة معتربة من أفراد العين

عن  نقص املعلوماتو مشكل اللغات، و  ف التكوين، وقلة اإلنتاج العلمي،عخارجيا فهي أيضا قليلة، بسبب ض

إىل القيود  قلة هذه احلركية اخلارجية رجعيُ كما أو عدم اطالعهم عليها إن وجدت،   التظاهرات والربامج العلمية،

ونذكر  واملؤمترات العلمية ، خاصة إذا تعلق األمر بالرتبصات والعطلأو احملاباة والعالقات الشخصية ،والعراقيل اإلدارية

  هنا مشاكل رسائل االستقبال، تذاكر السفر، صرف العملة األجنبية، قلة املوارد املالية...

 )ل.م.د(ال تتناسب مع اهلدف العاملي لنظام من خالل دراستنا امليدانية  إليهااملتوصل  هذه النتيجةبطبيعة احلال -

لتعليم العايل وزارات اضم الذي و  ،1998ماي  25) املنعقد يف Sorbonneوالذي جتلى من خالل مؤمتر السوربون (

                                     
1
 .  25،26بوغازي الطاهر، مرجع سابق، ص ص 
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، حيث اتفقت هذه الدول على تبين )ل.م.د(س لنظام يأسالت مت من خاللهللدول التالية (فرنسا، أملانيا، ايطاليا) و 

تنمية و وذلك بإلغاء احلواجز أمام طلبة العلم،  ،نظام تعليم عايل يهدف إىل تأسيس فضاء أورويب للتعليم العايل

       وئية داخل وخارج الفضاء األورويب.      ترقية احلركية والتعاون املشرتك، إضافة إىل ضمان املقر الكوادر التعليمية و 

  :ضمان الجودة-

دون  :اجلامعات حمل الدراسة كانتنتائج الدراسة امليدانية فيما خيص نسبة ضمان اجلودة من وجهة نظر اإلداريني يف     

ضمان اجلودة على مستوى  تقف دون حتقيق اليتقيود السرد بعض  أن نؤكد هذه النتيجة من خالل ، ميكناملتوسط

  :وهي )ل.م.د(يف إطار نظام  اجلامعة اجلزائرية

  .)نإداريو أعوان ، ،أساتذة ،طلبة إدارة(تكوين األطراف الفاعلة يف العملية التعليمية  جودة ضعف-

اخنفاض جودة العملية التعليمية وجودة اخلدمات املرافقة هلا (خدمات إدارية، مكتبية، إعالم آيل، خدمات اجتماعية  -

  ...)، هياكلللطلبة

 إدارةملفاهيم ومبادئ وأساليب  اإلدارينياجلامعية ال تعتمد منهج اجلودة بسبب جهل الكثري من (القيادات) اإلدارات -

  اجلودة.

 توجد معايري وإجراءات واضحة للتقييم الذايت ملعرفة نقاط القوة والضعف داخل مؤسسات التعليم العايل( غياب ال -

  سرتاتيجي على مستوى اإلدارات اجلامعية).اال التخطيط

واليت تأخر تنصيبها يف بعض  ؛جلان اجلودة :ذكرالخنص ب ،ل اجلامعاتعدم تفعيل اهليئات القائمة على اجلودة داخ -

  اجلامعات.

 لتطبيق ضمان اجلودة يف املؤسسات اجلامعية من قبل الوزارة الوصيةالتأخر يف إعالن سلسلة اإلجراءات واخلطوات  -

  وإال )2004يف اجلامعة( )ل.م.د(حيث كان املفروض أن يساير تطبيق ضمان اجلودة بداية تطبيق نظام  إضافة إىل بطئها،

قرها مشروع بولونيا بإنشاء فضاء جامعي أورويب  يضمن توحيد املعايري النوعية أالنوعية العاملية اليت املعايري  إىل كيف نصل

     . 2010قبل سنة

 انذكر منه ،تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات اليت  تتعلق مبوضوع ضمان اجلودة يف املؤسسات العليم العايل 

  :على سبيل املثال
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" مشروع تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل :حول1 "يوسف بركانو  زين الدين بروش "دراسة  - 

لتطبيق نظام ضمان اجلودة  قات (مقاومة)و وجود جمموعة من املع إىل الباحثان يف اجلزائر الواقع واألفاق" حيث أشار

  يف اجلزائر منها:

أن عنصر اجلودة مل يكن هدفا معلنا يف السياسة العامة للتعليم العايل غياب ثقافة اجلودة يف التعليم العايل: بسبب -

  تسيري التدفق الطاليب. :أي ؛فكل املؤشرات تدل على أن التوجه يف اجلامعة حنو سياسة الكم

  وخيص هذا اجلانب األساتذة. ؛اخلوف من التقييم -

  اخلوف من فقدان النفوذ. -

   .لنيؤو ذل جهد إضايف من طرف املساخلوف من ب-

  اخلوف من تكثيف وتوسيع جمال التحصيل العلمي من جانب الطلبة.-

وعدم توفر اإلمكانيات املادية اليت متكن من التعامل بفعالية مع ، قلة مستوى تكوين وتدريب القائمني على العملية-

  نظام املعلومات.

  :إرساء أسس الحوكمة -

من وجهة نظر اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة   "إرساء أسس احلوكمةنسبة " انية فيما خيصنتائج الدراسة امليد    

عة" بسبب وكمة اجلامجند أ�ا مازالت بعيدة عن مفهوم "حواقع اجلامعة اجلزائرية وبالرجوع  إىل  ،كانت دون املتوسط

   قات اليت تقف دون جتسيد مبادئ احلوكمة اجلامعية نذكر منها:و العديد من املع

االستمارة أن ممارسة القيادة اإلدارية يف دلت نتائج اجلزء األول من حيث منط اإلدارة يف مؤسسات التعليم العايل: -

وهذا ما يتناىف  )قليلة دون املتوسط( اجلامعة اجلزائرية لدور مشاركة املرؤوسني، العمل بروح الفريق، حتفيز  املرؤوسني كانت

وهي الركائز األساسية األطراف ذات الصلة االدارة و ، و التعاون بني اركة، واالستشارةمع مبدأ دميقراطية اإلدارة، واملش

 ملفهوم احلوكمة.

عمداء الكليات بطريقة و يعني مدراء اجلامعات ونوا�م، حيث  طريقة تعيني القيادات العليا ملؤسسات التعليم العايل:-

ذات  ااقرتاح من عميد الكلية، وهذا من شأنه أن خيدم أهدافيف حني يعني رؤساء األقسام ب ،مركزية مبوجب قرار وزاري

 يف القرارات الشفافيةو مبدأ استقاللية مؤسسات التعليم العايل،  أبدا توجهات سياسية، أو أهداف شخصية، وال خيدم

 هلؤالء املسريين. املساءلةو 

                                     
، املؤمتر العريب الثاين الدويل لضمان اجلودة، اجلامعة مان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر الواقع واألفاقمشروع تطبيق نظام ض: ، يوسف بركانزين الدين بروش 1

 . 2012ماي  5-4اخلليجية، مملكة البحرين، 
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بني اإلدارة والطلبة، ويف أحيان  أوساتذة واإلدارة األالصراعات والعالقات الرديئة بني أطراف العملية التعليمية :بني -

 أخرى بني الطلبة واألساتذة.

 ، رغمللتعليم العايل السياسة العامةحول  رأيها إبداءاملمثلة لألساتذة أو الطلبة يف  ءً اإمهال دور التنظيمات املختلفة سو -

  .أن هذه التنظيمات أيضا قد طالتها السياسة

قات حتقيق ضمان اجلودة ) مبين على أسس و مثلما أشرنا لذلك عند التطرق ملعال يوجد نظام لتقييم األداء اجلامعي( -

خاصة الطالب املستفيد من العملية التعليمية وباعتباره  ؛موضوعية يشارك يف وضعه كل األطراف الداخلية ذات الصلة

 خرجيها إىل العامل اخلارجي.

سية موحدة جتمع مجيع األطراف ذات الصلة تعتمد نفس القيم والسلوكيات واألخالق واألمانة ال توجد ثقافة مؤس -

 والصدق.

، إذ املالحظ عدم حتقق )ل.م.د(ت املهنة الذي سطرته الوزارة الوصية كأحد أهداف نظامعدم تفعيل ميثاق أخالقيا -

احلقيقة  ستقامة، املسؤولية والكفاءة، االحرتام املتبادل،أغلب مبادئ هذا امليثاق يف اجلامعة اجلزائرية مثل: النزاهة واال

 .   اإلنصافاحلرية األكادميية،  والروح النقدية،

باختالف بياناتهم  )ل.م.د(لدراسة حول نسبة تحقق أهداف نظامالنتائج المتعلقة بالفروقات في إجابات عينة ا-4

  الشخصية:

إال أن هناك تفاوت يف نسبة  ،عينة الدراسة كانت دون املتوسطرغم أن نسبة حتقق أهداف نظام ل.م.د حسب     

  :وجاءت نتائج حتليل التباين األحادي على النحو التايل ،التحقق ختتلف باختالف بيانا�م الشخصية

فيما خيص نسبة حتقق أهداف  الجامعة ) تعزى ملتغريα= 0.05عند مستوى معنوية ( وجود فروق ذات داللة إحصائية -

  حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي، ضمان اجلودة، إرساء أسس احلوكمة. التالية: )ل.م.د(نظام 

ودة لصاحل املركز اجلامعي الفروقات فيما خيص حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي وضمان اجلأغلب وقد جاءت 

مما أثر يف  ،ي مبيلة يف عينة البحث مقارنة باجلامعات األخرىقد يرجع هذا إىل قلة عدد املستجوبني يف املركز اجلامعو مبيلة، 

  اجتاه اإلجابات .

   .يف حني جاءت الفروق فيما خيص إرساء أسس احلوكمة لصاحل جامعة أم البواقي وجامعة برج بوعريريج
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اختبار شفيه فيما يتعلق مبمارسة القادة اإلداريني يف هاتني نتائج حتليل التباين و هذه النتيجة ميكن تأكيدها من خالل     

ن مها من بني أهم مبادئ احلوكمة اجلامعية، حيث سجلنا يذاللّ " مشاركة املرؤوسني والعمل بروح الفريق "اجلامعتني لدور 

   .األخرى حمل الدراسةمقارنة بباقي اجلامعات  ؛أن متوسط درجة ممارسة هذين الدورين يف هاتني اجلامعتني كانا األعلى

فيما خيص نسبة حتقق كل أهداف  المنصب) تعزى ملتغري α= 0.05عند مستوى معنوية ( وجود فروق ذات داللة إحصائية-

  .)ل.م.د(نظام 

اجلامعة و عمداء الكليات  مدير لصاحل نواب )ل.م.د(وقد جاءت الفروق يف الغالب لنسبة حتقق كل أهداف نظام 

 هؤالء املسؤولني يف اجتاه إجاباتأن تكون واليت حتتم  ؛ويرجع هذا حسب الباحث إىل طبيعة املنصب ،مدراء املعاهد/

     .)ل.م.د(املباشر والضغط يف اجتاه إجناح نظام  لؤو واملساجلهات الوصية مسايرة وجماملة 

فيما خيص نسبة  المنصب األقدمية في) تعزى ملتغري α= 0.05عند مستوى معنوية ( وجود فروق ذات داللة إحصائية -

  تطوير البحث العلمي، تطوير العالقات اخلارجية، ضمان اجلودة. التالية: )ل.م.د(حتقق أهداف نظام 

 أقدميةلصاحل األفراد الذين هلم  "تطوير البحث العلمي وتطوير العالقات اخلارجية"وقد جاءت الفروقات فيما خيص     

 لدى املعلومات وتوفر تركزمعها زاد  اإلداري كلما زادت األقدمية يف املنصبنه  أ إىلسنوات، قد يرجع هذا  07تفوق 

بالنسبة  هنفسالشيء و ، شاغل هذا املنصب حول معطيات البحث العلمي ونتائجه يف داخل اجلامعة أو خارجها

رجية، أو حركية تعلق األمر باالتفاقيات مع جامعات خارجية والربامج املمولة من جهات خا للعالقات اخلارجية سوءً 

  الباحثني العلمية.

     .سنوات 03لصاحل األفراد ذوي األقدمية أكثر من  "ضمان اجلودة"يف حني جاءت الفروق فيما خيص     

فيما خيص نسبة حتقق  الدرجة العلمية) تعزى ملتغري α= 0.05عند مستوى معنوية ( وجود فروق ذات داللة إحصائية-

     وهو تطوير العالقات اخلارجية. )ل.م.د(هدف فقط من أهداف نظام 

األكثر صلة مبوضوع تطوير العالقات هي  الفئة  هذه وقد جاءت الفروق لصاحل أستاذ التعليم العايل وهذا يدل أن    

ا األكثر نشاطيف الغالب  هم و اخلارجية حبكم أ�م هم من يتصدرون الواجهة يف حالة وجود عالقات خارجية جلامعا�م، 

  وحركة علمية خارجيا.  علميا
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  :)ل.م.د(نتائج أثر ممارسة أدوار قيادة التغيير التنظيمي على تحقق أهداف( نجاح) نظام  -5 

  :نتائج الدراسة امليدانية تؤكد     

بني ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري  د عالقة تأثير ايجابية ذات داللة إحصائيةو وج-

2بلغ معامل التحديدحيث ، )ل.م.د(التنظيمي وحتقق أهداف نظام 
 R)0.711 مما يعين أن املتغريات املستقلة تفسر ما (

ن ميل القيادة إ، أي منوذج)(النسبة الباقية ترجع إىل عوامل أخرى مل يتناوهلا هذا األ من التغري يف املتغري التابع %71نسبته 

الزيادة بنفس النسبة يف حتقق  إىليؤدي  %)71اإلدارية يف اجلامعة حنو ممارسة أدوار قيادة التغيري التنظيمي جمتمعة بـ(

ن الزيادة يف ممارسة أدوار قيادة إ) أي 0.878( (معامل االحندار) B ، وبلغت قيمة درجة تأثري)ل.م.د(أهداف(جناح) نظام 

  ).0.878( ــ:ب )ل.م.د(التغيري التنظيمي بوحدة واحدة ميكن أن يؤثر على حتقق أهداف نظام 

غلب أمثلما اتفق عليه  هذه النتيجة تأكد لنا فعال أن جناح أي تغيري تنظيمي يف املنظمات يتوقف على القيادة اإلدارية    

و  ،الرئيسية حتقيق التغيري) الذي أكد أن مهام القائد James Burns"1)1978بداية من" الباحثني يف جمال القيادة والتغيري 

القائد "أطلق عليه فيما بعد  فعاال اقيادي ان التعامل مع التغيري بأسلوب فعال يتطلب أسلوبأأن التغيري يتطلب قيادة، و 

أن القيادة متثل املفتاح األساسي ) لتأكد 1994جاءت دراسة للجمعية األمريكية لإلدارة ( ، ويف نفس االجتاه"التحويلي

  .لنجاح التغيري

عالقة تأثري اجيابية ا هل األدوار اليت يه :التعامل مع مقاومة المرؤوسين للتغييرو  تشجيع اإلبداع واالبتكار، فعالية االتصال، -

 التعامل مع مقاومة المرؤوسينأن كما بينت النتائج ،  اجلامعة اجلزائرية ضمان تكوين نوعي يفب ذات داللة إحصائية

هذه النتيجة تأكد أن التطرق ملوضوع إدارة التغيري جيب أن ال  على ضمان التكوين النوعي. ااألكثر تأثري  دورهو ال للتغيير

ورفع مستوى التعبئة لكل عضو من أجل تذليلها  ؛يتجاهل عنصرا أساسيا وهو حسن التعامل مع مقاومة املشروع التغيريي

مع  ،تصال داخل مؤسسات التعليم العايلاالوهذا ال يتحقق إال بتفعيل نظام  ،من أعضاء أصحاب املصاحل الداخلية

  رفع من مستوى التكوين يف اجلامعة اجلزائرية.لل )األساتذةهيئة التدريس ( تشجيع اإلبداع واالبتكار خاصة لدى

فعالية االتصال بني ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدور  عالقة تأثير ايجابية ذات داللة إحصائيةوجود  -

  تؤكد أن العالقة مع الشريك االقتصادي تتحسن كلما. هذه النتيجة تحسين العالقة مع المحيط االقتصادي المحليو

تبين من خالله القيادات اجلامعية شبكة عالقات متينة مبنية على أطر قانونية مع  ،وفعال هناك جهاز اتصال متطور كان

                                     
  :نقال عن 3سعد بن مرزوق العتييب،  مرجع سابق، ص 1

Burns, J.M.: Leadership, Herper New,1978. 
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من أجل التكفل مبشاريع اجلامعة البحثية وجتسيدها ميدانيا، وتسهيل تربصات الطلبة، مع االلتزام  ؛الشريك االقتصادي

  بتوسيع سوق الشغل الستعاب اخلرجني من الطلبة على اختالف ختصصا�م.

دائها من خالل جودة خمرجا�ا يف قدرات اجلامعة وأللشريك االقتصادي ثقة ال لتوفر م االتصال جيب أن متتدنظاجودة 

   .علمية اطلبة أو حبوث سوءً 

عالقة تأثري اجيابية ذات داللة  هلا اليتاألدوار هي  التعامل مع مقاومة المرؤوسين للتغيير فعالية االتصال،، مشاركة المرؤوسين -

  .مع تطوير البحث العلمي يف اجلامعة اجلزائرية إحصائية

 فعالية االتصالبني ممارسة القادة اإلداريني يف اجلامعات حمل الدراسة لدور  يجابية ذات داللة إحصائيةإوجود عالقة تأثير  -

اتفاقات مع ، هذه النتيجة تأكد أن االخنراط يف فضاءات علمية خارجية من خالل إبرام تطوير العالقات الخارجيةو

 األجنبية، أو االستفادة من الربامج املمولة من هيئات أجنبية، وتسيري حركية األساتذة الباحثني مؤسسات التعليم العايل

يتطلب وجود نظام اتصال فعال يؤدي دوره بالكفاءة املرجوة  ،والطلبة العلمية إىل خمتلف مؤسسات التعليم العايل اخلارجية

واملؤهل واملتعاون (إدارة، أساتذة، وخمتصني يف  ءقق إال بتوفر الكادر البشري الكفال يتحوهذا ، داخليا وخارجيا

   تكنولوجيات اإلعالم واالتصال )، إضافة إىل اإلمكانيات املادية الالزمة(أموال، جتهيزات، هياكل).

الدافعية ( ياجلامعات حمل الدراسة لدور بني ممارسة القادة اإلداريني يف  يجابية ذات داللة إحصائيةإوجود عالقة تأثير  -

أن القائد اإلداري الكفء هو  هذه النتيجة تأكد .التعليم العاليفي جودة الضمان و )وفعالية االتصال والحماس

على حتسني األداء  ة والقدرةيمقبال ونيشعر وجيعلهم وحيسن التواصل معهم، الذي يستميل مرؤوسيه ويغرس الثقة لديهم، 

  للوصول إىل أعلى مستويات اجلودة مستقبال.

مع إرساء أسس  جيابية ذات داللة إحصائيةإعالقة تأثري  امهل ييرغالتعامل مع مقاومة المرؤوسين للت، فعالية االتصال -

هذه النتيجة تأكد أن نظام االتصال الفعال يف مؤسسات التعليم العايل من شأنه أن يفتح  .احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية

شاكل اليت املباب احلوار الشفاف بني قيادة هذه املؤسسات واألطراف ذات الصلة، ويسهل مشاركتهم يف حل خمتلف 

شأنه أن يدعم أسس احلوكمة وهذا من مما يسهل التعامل مع مقاومة املرؤوسني له. ) ل.م.د(تعيق جتسيد مشروع 

     .اجلامعية
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  عامة: خاتمة

اجلزء  جاءت نتائجدارية يف إجناح التغيري التنظيمي، حيث ولنا من خالل هذا البحث إبراز أمهية دور القيادة اإلاح    

أن مستقبل جناح املنظمات يف وقتنا الراهن يتوقف على فعالية القادة وأسلو�م القيادي،  لتأكد النظري هلذه الدراسة

بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية ظل يف  كثرية وصعبة ا�ا�ةاملنظمات   إدارةأمام  التحدياتأن  إىلواستندنا يف ذلك 

يف اإلسراع يف إدخال التغيري  هذه اإلداراتيربز دور وثقافية ال تعرف االستقرار، مما جيعل حتمية التغيري ضرورية، هنا 

 دّ مل اخلارجي، إدارة التغيري يف حداخل منظما�ا مبحض اإلرادة أو على األقل مسايرة التغيريات املفروضة عليها من العا

عقدين من الزمن يركزون  ، جعلت الباحثني واملهتمني يف جمال القيادة واإلدارة ألكثر منأيضا كبري  ذا�ا وكيفية إجناحه حتدٍّ 

كللت باتفاق  هودهذه اجلته، حبوثهم  حول إجياد منط قيادي له القدرة على التعامل مع التغيري مهما كان نوعه وحدّ 

الذي ينقل املنظمة من وضع إىل وضع أفضل بفعل قدرته على خلق بيئة تنظيمية  "القائد التحويلي"اغلبهم على مسمى 

  ، وإجناح التغيري املطلوب.قادرة  على تقبل، وجتسيد

موعة من مؤسسات التعليم العايل يف � إدارية قمنا بإسقاط نتائج الدراسة النظرية يف إطار دراسة ميدانية على قيادات    

اجلذري يف منظومة التعليم العايل تغيري الشروع ما مسي مبجاء تزامنا مع هلذا البحث حث االباختيار  نإ، حيث اجلزائرشرق 

لتصحيح االختالالت اليت املؤسسات  ذه يف اجلانب البيداغوجي داخل همس بالدرجة األوىل إحداث تغيري ،اجلزائريف 

القيادات املتعاقبة على إدارات خمتلف مؤسسات التعليم العايل يف العشرية  تعرفتها اإلصالحات السابقة، وعليه وجد

ليها حتت حجة أنه مشروع تغيري حيمل يف طياته البعد العاملي األخرية نفسها أمام حتمية التعامل مع تغيري مفروض ع

  : ليسانس، ماسرت، دكتوراه.ةعرف بنظام األطوار الثالث ،ألنظمة التعليم العايل

وعليه قيمنا من خالل هذه الرسالة يف شقها امليداين أوال مدى توفر سلوكيات وأدوار قيادة التغيري التنظيمي واملتعارف     

ألدبيات املختلفة يف جمال اإلدارة والقيادة، فمن نتائج إجابا�م ووجدنا أن قياداتنا اجلامعية تقر أ�ا بعيدة كل عليها يف ا

يف حالة قليلة يف يوميات خمتلف اإلدارات  الّ وأن مهام هذا األخري ال متارس إ البعد عن صفات قائد التغيري التنظيمي،

األكيد أن التقييم األول انعكس على التقييم الثاين الذي مس جناح التغيري  خاصة السفلى منها(األقسام). ؛اجلامعية

من خالل حتقق أهدافه املعلنة من الوزارة الوصية، حيث أقرت القيادات اجلامعية  )ل.م.د(التنظيمي املتمثل يف جناح نظام 

رغم أن نظام التعليم العايل  ،ها أي حتسناليت مشلها استجواب الدراسة امليدانية أن حالة اجلامعة اجلزائرية مل يطرأ علي

ووصل حىت الطور الثالث يف معظمه، فال هدف من األهداف اليت  ،اجلديد ساد كل مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر

  رمستها الوزارة من خالل تطبيق هذا النظام و جسدناه يف دراستنا امليدانية حتقق وأعطى نتائج ملموسة.

بني قيادة التغيري التنظيمي وجناح التغيري، إحصائية الل هذه الدراسة على وجود عالقة ذات داللة كما أكدنا من خ    

وإال كيف ألمم متطورة مثل دول أوربا  ،يف حد ذاته )ل.م.د(لذا فاملشكل يف اجلامعة اجلزائرية ليس يف حمتوى وأبعاد نظام 

فاملشكل حسب الباحث يف املورد البشري يف اجلامعة اجلزائرية  جبامعا�ا العريقة أن تصر وتستمر يف تطبيق هذا النظام،

الذي يعترب ركيزة جناح أي تغيري خاصة عندما يتعلق األمر مبن هم ساهرين على تطبيق هذا النظام من القمة إىل القاعدة 

املتطورة كأوربا والواليات املتحدة يف منظومة التعليم العايل، صحيح أن البيئة احمليطة باجلامعة اجلزائرية ال تشبه بيئات الدول 
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منا يف واقع التعليم العايل يف  واليت هي أحسن حاال ،لكن أين حنن من بيئات مشا�ة يف دول عربية جماورة كاملغرب وتونس

فهل نبقى ندور يف حلقة مفرغة نأيت باإلصالحات مث نرميها  )ل.م.د(ن رفضنا نظام إحىت و و ، )ل. م.د(نظام تطبيق ظل 

األجدر بنا ومبن هو وصي على وعليه فم مثل هذا التغيري، ئوأن إمكاناتنا وبيئتنا ال تالأ�ا غري صاحلة للتطبيق  حبجة

وأن نلتزم  ،جامعاتنا(القيادات اإلدارية) أن نرفع من أداءنا وأن نضع املصلحة العامة وخدمة ا�تمع وتنميته فوق كل اعتبار

  تنا.  اسينجح وتتطور معه جامع )ل.م.د(ظام غيري حىت وان كان نكل ت  ئذعند ،مبيثاق أخالقيات املهنة

  :نتائج اختبار فرضيات البحث

  من خالل هذا العمل مت اختبار مخسة فرضيات رئيسية على النحو التايل:    

  :الفرضية األولى

لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي هي مت التأكد من صحتها، واعتبار ممارسة القيادة اإلدارية يف اجلامعات حمل الدراسة     

  دون املتوسط.

  : الفرضية الثانية

بالنسبة لوجود فروق ذات داللة إحصائية إلجابات القيادة اإلدارية فيما يتعلق مبمارستهم ألدوار  مت تأكيد صحتها    

فيما يتعلق  م تأكد صحتهاقيادة التغيري التنظيمي تعزى لبيانا�م الشخصية التالية: اجلامعة، املنصب، والسن ، وعد

  .باألقدمية يف املنصب، و الدرجة العلمية

  :الفرضية الثالثة

من وجهة نظر القيادة اإلدارية يف اجلامعات حمل  )ل.م.د(مت التأكد من صحتها، واعتبار نسبة حتقق أهداف نظام     

  الدراسة هي دون املتوسط.

  :الفرضية الرابعة

بالنسبة لوجود فروق ذات داللة إحصائية إلجابات القيادة اإلدارية فيما يتعلق بنسبة حتقق أهداف  مت تأكيد صحتها    

يف اجلامعات حمل الدراسة تعزى لبيانا�م الشخصية التالية: اجلامعة، املنصب، األقدمية يف املنصب، الدرجة  )ل.م.د(نظام 

  .فيما يتعلق بالسن العلمية وعدم تأكد صحتها

  :خامسةالفرضية ال

جيابية ذات داللة إحصائية بني ممارسة القادة اإلداريني يف إتوجد عالقة تأثري  أنّه مت التأكد من صحتها، باعتبار    

  .)ل.م.د(اجلامعات حمل الدراسة لدورهم كقادة للتغيري التنظيمي وحتقق أهداف نظام 

  التالية:نتائج السابقة ميكن اقرتاح التوصيات العلى ضوء التوصيات: 

  :التنظيميوالتغيير  اإلداريةالقيادة في مجال  -1

صنع  كالتخطيط، وضع األهداف،  :اإلداريخاصة تعلم املبادئ العلمية للعمل  ،على عملية التعلم اإلدارينيتشجيع  -

  غ رسالة املؤسسة... يلتب و إعدادو واختاذ القرارات، 

  روتينية.ال اإلداريةدية وليس على املهام اجلامعية على الصفات القيا اإلداراتضرورة تركيز اهتمام املسؤولني على  -
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تشجيع العدالة واملساواة بني و خاصة التقييم الذايت،  ؛على االهتمام باجلوانب السلوكية لديهم اإلدارينيتشجيع  -

 إدارةاملهارة يف و تشجيع العمل اجلماعي والتعاون بني املرؤوسني، مع املرؤوسني يف مجيع النواحي العلمية والوظيفية، 

  الصراعات والنزاعات اليت حتدث يف العمل.

تكون مبنية على أساس الكفاءة واألداء، والقدرات  ،اإلداريني ضرورة التقيد مبعايري موحدة يف كيفية انتقاء واختيار -

  ل تناوب املرؤوسني عليه.ليسه اإلداريزمين للمنصب  إطارالعلمية، مع وضع 

  على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. اإلداريةتدريب وتطوير قدرات القيادة  -

كل من   بإشراكوهذا  ،ضروري أن يكون هناك تشخيص واقعي وعلمي ملنظومة التعليم العايلال ؛ منالتغيري إحداثقبل  -

  ، مث وضع أهداف هذا التغيري، واسرتاتيجياته، وجدوله الزمين.له صلة �ذه املنظومة مبا فيها ا�تمع املدين

جيب أن يشمل مبعىن  اوليس جزئي اكلي  االتغيري يف اجلامعة اجلزائرية، من الضروري أن يكون تغيري  إحداثعند التفكري يف  -

ملناهج واملقررات الدراسية، طرق ، ااالسلطة، االتصاالت، والتكنولوجي ستويات التنظيمية يف اجلامعة، أمناطاملالتغيري مجيع 

  التدريس، اجلوانب السلوكية املتعلقة بالقيم و االجتاهات.

  التغيري، واملسامهة يف نشر مفاهيمها يف أوساط املرؤوسني. إلدارةللجهود الرامية  اإلداريةدعم القيادة  -

  التغيري. إحداثاليت تسهل  واإلجراءاتتفعيل النظم واللوائح  -

التغيري التنظيمي، واكتساب مهارات قيادة التغيري من  إدارةعلى عملية  اإلدارينيوضع برامج خاصة لتدريب  ضرورة -

تطلب األمر  إذاخالل تنظيم دورات تدريبية، أو لقاءات علمية تنظمها اجلهات املختصة حبضور أهل االختصاص، حىت 

  االستعانة خبرباء واستشاريني من خارج الوطن.

ورسالة للجامعة ككل وحىت األقسام  ،كتطوير رؤية مشرتكة  ؛شكل أكرب على أهم ركائز التغيري التنظيميالرتكيز ب -

، تدعيم السلوكيات والقيم نظم  اتصاالت فعالة ومناسبة تشجيع مشاركة املرؤوسني وخلق وتوليد احلماس بينهم، توفريو 

   .الرأي من كافة املرؤوسني  وإبداءبتكار االو  اإلبداعشجع اليت تسهم يف بناء ثقافة تنظيمية، توفري بيئة عمل مناسبة ت

اعتماد أهم مداخل التغيري املؤسسي املعتمدة يف خمتلف املنظمات العاملية يف واقع مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر   -

  ة.املعرف إدارةاهلندسة، متكني العاملني، التعلم التنظيمي،  أعادةاجلودة الشاملة،  إدارةكمدخل 

  :)ل.م.د(في مجال نظام  -2

لبة إىل البحث عن النوعية تدفق الطالذي كان يتجه حنو تسيري سياسة التعليم العايل التوجه العام لإعادة النظر يف  -

  ز .  والتميّ 

تتكون  ،فعلت الوزارة مع قرار إنشاء جلنة وطنية لتطبيق ضمان اجلودة ماتنصيب جلنة وطنية مع جلان فرعية جهوية مثل-

من جمموعة من اخلرباء من الوزارة الوصية أو من خارجها وبإشراك ممثلني عن كل األطراف الداخلية يف املنظومة اجلامعية 

ممثلني عن و رؤساء امليادين والشعب والتخصصات، و  رؤساء األقسام، مهم: من ممثلني عن اإلدارات اجلامعية خاصة

تطبيق جراء صيلة عشرية من الزمن حل ةلتقوم هذه اللجان بدراسة تقييمي ت النقابية،املوظفني والتنظيماو األساتذة والطلبة، 
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وكشف مواطن االختالل يف كامل املنظومة، ورفع تقارير للجهة الوصية بأهم احللول املمكنة  للمشاكل اليت  )ل.م.د(نظام 

  يعاين منها قطاع التعليم العايل.

وتستمر  ،بداية من مرحلة الثانوية بالنسبة للطلبة )لنظام ل.م.د(إعادة بعث منظومة إعالمية قوية قادرة على التسويق  -

ميادين التكوين و  ،القوانني واللوائح املنظمة لهو أهدافه، و مع دخوهلم إىل اجلامعة، لشرح مفاهيم ومصطلحات هذا النظام، 

  الشريك االقتصادي. و ا�تمع املدين، و ي جيب أن يشمل أيضا األساتذة، اجلانب اإلعالمو والشعب والتخصصات، 

بل  ؛وأن ال تكون املهنة أو املسؤولية من أجل املال أو الرتقية والشهرة ،مراعاة األخالق والقيم والضمري يف أداء املهام -

  املهنة للوصول إىل اجلودة والنوعية، أو لتبليغ رسالة ما أو خدمة اآلخرين.  

حتفيز األستاذة اجلامعيني على التكوين الدوري خاصة اجلدد منهم، و�يئتهم لقبول فكرة تقييم مردودهم العلمي  -

  والتعليمي.

إعادة النظر يف املناهج واملقررات التعليمية وتوحيدها يف كافة مؤسسات التعليم العايل مع مراعاة مساير�ا للواقع  -

  مجتمع  اجلزائري.االجتماعي واالقتصادي والثقايف لل

االتفاق على توحيد امليادين والشعب والتخصصات العلمية سواء يف الفروع العلمية التطبيقية أو العلوم اإلنسانية يف   -

  كافة مؤسسات التعليم العايل.

  ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بني أعضاء فرق العمل البيداغوجية خاصة بني األستاذ احملاضر واملطبق. -

. )ل.م.د(لنظام  ةاعادة النظر يف الثغرات واالختالالت يف القوانني واللوائح املنظمة لكيفية تنظيم وتسيري األطوار الثالث -

  كيفية التقييم... و كيفية االنتقال، و تعلق األمر حبساب األرصدة،  سوءً 

نوين حلضورها فيما يتعلق بالطلبة مثل القا اإللزام، مع إلجناحهاالالزمة  اإلمكانياتتفعيل دور الوصاية وتسخري كل  -

  األعمال التطبيقية.  

الطلبة  إىلمهارا�م التدريسية واالستعانة مبختلف الوسائل التكنولوجية لتوصيل املعارف  تشجيع األساتذة على تطوير -

  على أكمل وجه.

واالتصال  اإلعالمكنولوجيات اآليل واستخدام ت اإلعالمالتحكم يف  من خالل مساعدته علىالطالب  تدعيم تكوين -

  جانب تكثيف تعليم اللغات األجنبية. إىلواالخنراط يف منط التعليم االلكرتوين، 

كثرة العطل و الدراسة،  بيداغوجي، خاصة مشكل تأخر انطالقمعاجلة كل النقائص فيما يتعلق بالتسيري اجليد للزمن ال -

  التأخر يف تشكيل اللجان البيداغوجية، تعويض أساتذة الرتبصات والعطل العلمية، تأخر التحاق املؤطرين. 

يكون هناك تسرع وضغط على األستاذ و الطالب  لكي ال ؛مراعاة مدى تناسب حمتوى برنامج املواد مع السداسي -

  من الطالب. استيعابوه دون املقرر الدراسي، أو حش إكمالمعا، مما يتسبب يف عدم 

يف ظروف جيدة، وحتسني خمتلف اخلدمات املكملة هلا  ةيالتعليماملادية الالزمة ألداء العملية  اإلمكانياتتسخري كل  -

  من خالل توفري الكتب واملراجع يف مجيع التخصصات بالكمية والنوعية الكافية. ؛خاصة  اخلدمات املكتبية
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قانونيا يف جذب القطاع االقتصادي للدخول يف شراكة حقيقة مع قطاع التعليم العايل مبنية  علةقوية ومفَ  إرادةوجود  -

على تبادل املصاحل واملنفعة، حيث تستفيد اجلامعة من التمويل، استقبال الطلبة، توظيف اخلرجني، اجناز البحوث العلمية 

  يد العاملة املؤهلة . الويستفيد هذا األخري من خمرجات التعليم العايل كنتائج البحوث و 

  :   آفاق الدراسة

 اإلداريةو هي دور القيادة  أال اإلدارةمهمة جدا يف حقل  إشكاليةولنا من خالل هذا البحث تسليط الضوء على اح    

التغيري التنظيمي، وأسقطنا ذلك  على قيادة التغيري يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر، حيث قمنا بتقييم دور  إجناحيف 

التعليم العايل اجلديد  نظام بإجناحواملعنية  ،يف بعض مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر اإلداريةخمتلف املستويات يف قادة ال

صلة ذات  إشكاليات ىاملبذول يبقى غري كاف وجيب تدعيمه ببحوث تنطوي عليمي يأن هذا اجلهد التق إال، (ل.م.د)

  ميكن أن نقرتح  بعضها فيما يلي:و  ،�ذا البحث أو مكملة له

  يف اجلامعة اجلزائرية. دارينياإلتتناول سبل تطوير مهارات وأبعاد قيادة التغيري لدى  إشكالية -

ة اجلزائرية للحد من مقاومة التغيري التنظيمي واملتمثل يف اجلامع اإلداريةعها القيادة تتناول االسرتاتيجيات اليت تتب إشكالية-

  عند املرؤوسني.  )ل.م.د(يف نظام 

  يف اجلامعة اجلزائرية. اإلدارينيتتناول تقييم األساتذة والطلبة ملدى توفر أبعاد القيادة التحويلية يف  إشكالية -

يف بناء ثقافة تنظيمية يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر تساعد على جناح نظام  اإلداريةتتناول تأثري القيادة  إشكالية -

 .  )ل.م.د(

  .)ل.م.د(تتناول تقييم األساتذة والطلبة  ملدى جناح التغيري التنظيمي يف اجلامعة املتمثل يف نظام  إشكالية -

  .)ل.م.د(ر يف ظل نظام تتناول تقييم خمرجات التعليم العايل يف اجلزائ إشكالية -

القيادة اجلامعية يف حتقيق هذا  إسهام ى التعليم العايل يف اجلزائر ومدتتناول واقع وآفاق ضمان اجلودة يف إشكالية - 

  املشروع. 
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باجلزائر، الندوة الثالثة آلفاق البحث العلمي  بلقرع العريب، روابح زهري: سبل تفعيل عالقة البحث العلمي اجلامعي باجلزائر باملؤسسات االقتصادية -3

، 2004أفريل  14-11الرياض، اململكة العربية السعودية، أيام  ،ت واملعلومات، جامعة امللك سعودوالتطوير التكنولوجي يف العامل، قسم علوم املكتبا

  .8،7ص ص

مطبوعة امللتقى توجيه البحث العلمي يف الدراسات العليا يف اجلامعات اجلزائرية لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية، ي بشري: شن عيب -4

"نظرة جديدة للتعليم العايل والبحث العلمي بني الضغوطات الداخلية واالختيارات الذاتية"، دائرة علم النفس وعلوم الرتبية  :الدويل األول حول

  .2005نوفمرب 27،28األرطوفونيا، املركز اجلامعي أم البواقي، اجلزائر، و 

لندوة  بن كدمييس تركي العتييب: قيادة التغيري يف اجلامعات السعودية، أمنوذج مقرتح لدور رئيس القسم األكادميي كقائد للتغيري، دراسة مقدمة -5

  .ه 1430ربيع األول 26-25 اململكة العربية السعودية، ،إمارة املنطقة الشرقية، الطائف القيادة ومسؤولية اخلدمة،

 امللتقى اإلداري الثالث حول إدارة التغيري ومتطلبات التطوير يف العمل اإلداري، ،بن مرزوق سعد العتييب: دور القيادة التحويلية يف إدارة التغيري -6

  .ھ1426صفر  19-18، جدة، اململكة العربية السعودية

إطار مفاهيمي، امللتقى السنوي العاشر إلدارة اجلودة الشاملة، اخلرب، اململكة العربية السعودية، أيام  ،ـالعتييب: جوهرة التمكني بن مرزوق سعد -7

  .2005أفريل  17-18
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ا�تمعية يف جمال البحث بن نعيمة عبد ا�يد: التعاون اجلزائري اخلارجي يف جمال البحث العلمي وأثره يف ترقية املخرجات، منتدى الشراكة  -8

  .2011أفريل 27-26 العلمي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية،

، دراسة حالة القطاعات الرئيسية يف اهليئة امللكية باجلبيل ،بوبشيت خالد أمحد وآخرون: املنظمة املتعلمة وتطبيقها يف اململكة العربية السعودية -9

  .2009نوفمرب  4- 1املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية، حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي، معهد اإلدارة العامة، الرياض، أيام 

من خالل مدخل اجلودة، املؤمتر الثاين لتخطيط وتطوير التعليم والبحث  ةبوحنية قوي: التعليم العايل يف ظل البيئة الدولية املعاصرة، مقارب -10

  .2008فيفري  27-24 العربية السعودية، أيام اململكة، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، الظهران، 1مي يف العامل العريب، ا�لد العل

دراسة ميدانية يف جامعة تلمسان، امللتقى الوطين حول أفاق الدراسات  ،بوغازي الطاهر: الدور املهين للجامعة وعالقته بتمثالت أسرة التدريس -11

 ،1ي، جامعة اجلزائرالعليا والبحث العلمي يف اجلامعة اجلزائرية، نيابة مديرية اجلامعة  للتكوين العايل فيما بعد التدرج والتأهيل اجلامعي والبحث العلم

  .2012أفريل 26-25-24-23أيام 

امللتقى الوطين حول أفاق  ف الدين:  مؤسسات التعليم العايل املنتجة كمدخل للشراكة بني اجلامعة واملؤسسات اإلنتاجية ،بوفالطة حممد سي -12

بحث العلمي، جامعة الدراسات العليا والبحث العلمي يف اجلامعة اجلزائرية، نيابة مديرية اجلامعة  للتكوين العايل فيما بعد التدرج والتأهيل اجلامعي وال

  .2012أفريل 26- 25- 24- 23أيام  ،1اجلزائر

صنع القرار يف املؤسسة االقتصادية، كلية  امللتقى الدويل حولمطبوعة اإلداري،  بداعباإلوعالقتها  بوهزة حممد، مرزوقي توفيق: القيادة اإلدارية -13

  .2009أفريل  15-14العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة املسيلة، اجلزائر، أيام 

إصالح التعليم العايل والتعليم  توايت عبد القادر: حتديات وعقبات تواجه إصالح التعليم العايل ونظام ل.م.د يف اجلزائر، يوم دراسي حول -14

    .2013أفريل 22العام: الرهان واآلفاق، جامعة البويرة، 

رمحاين موسى: حنو توظيف إنساين ملنتوج املعرفة، مطبوعة امللتقى الدويل حول املعرفة الركيزة األساسية والتحدي التنافسي للمؤسسات  -15

 .2005 نوفمرب،13-12واالقتصاديات ،كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، أيام 

لوجي كمدخل اسرتاتيجي لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة اجلزائرية، مطبوعة امللتقى الدويل حول تنافسية : التجديد التكنو رحيم حسني -16

 30-29، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، املؤسسات االقتصادية وحتوالت احمليط، قسم علوم التسيري

  .2002أكتوبر

مطبوعة امللتقى الوطين األول حول تقومي ة لواقع نظام ل.م.د يف اجلزائر، سعدو عادل: التكوين اجلامعي ومتطلبات التنمية احمللية، دراسة حتليلي -17

، التسيريارية وعلوم دور اجلامعة اجلزائرية يف االستجابة ملتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية احمللية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التج

  .2010ماي  20-19جامعة زيان عاشور اجللفة، اجلزائر، أيام 

سرير منور: التطور التنظيمي وإدارة التغيري يف املنظمات احلكومة، يف مطبوعة امللتقى الدويل حول األداء املتميز سعيد منصور فؤاد، أو  -18

  .2005 مارس 09-08 والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر، أيامللمنظمات واحلكومات، قسم علوم التسيري، كلية  احلقوق 

املؤمتر السنوي الرابع عشر حول اجلودة يف التعليم العام"،  "،سالمة اخلميسي: معايري جودة املدرسة الفعالة يف ضوء منحى النظم"رؤية منهجية -19

  .2007اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، القصيم، اململكة العربية السعودية، 

ول إدارة التغيري السلمي علي: مالمح اإلدارة اجلديدة يف عصر املتغريات وانعكاسا�ا على إدارة التغيري، مطبوعة امللتقى الدويل الثالث ح -20

  .هـ1426صفر  19-18، أيام السعودية جدة، اململكة العربية ،ومتطلبات التطوير يف العمل اإلداري
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ورقة عمل للمؤمتر الثاين عشر للوزراء املسؤولني عن ، سيالن جربان العبيدي: ضمان جودة خمرجات التعليم العايل يف إطار حاجات ا�تمع -21

املنظمة العربية للرتبية  ،العلمي يف الوطن العريب حول "املواءمة بني خمرجات التعليم العايل وحاجات ا�تمع يف الوطن العريب" التعليم العايل والبحث

  .2009ديسمرب  10- 06والثقافة والعلوم، بريوت، لبنان، أيام 

، مطبوعة املؤمتر العريب الرابع يف اإلدارة حول القيادة اإلبداعية يةية يف املؤسسات احلكومية اليمناملطهر حممد: أمناط القيادة اإلدار  الشامي أمحد، -22

  .2003لتطوير وتنمية املؤسسات يف الوطن العريب، دمشق، 

  .2003 الشيحلي عبد القادر: القائد اإلداري املبدع، املؤمتر السنوي الرابع حول اإلدارة، دمشق، سوريا، -23

إصالحات التعليم العايل  يوم دراسي حول، -ميدان العلوم اإلنسانية-واننياجلزائرية بني الواقع والقصاحلي علي: نظام ل.م.د يف اجلامعة  -24

  .2013أفريل 22والتعليم العام: الواقع والرهانات، جامعة البويرة، اجلزائر، 

مات الدويل حول األداء املتميز للمنظعباس هادي: إدارة اجلودة الشاملة مدخل حنو أداء منظمي متميز، مطبوعة امللتقى العلمي  صالح -25

  .2005مارس  09 -08، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر، أيام واحلكومات، قسم علوم التسيري

والبحث العلمي يف العامل طعيمة أمحد رشدي: التخطيط االسرتاتيجي واجلودة الشاملة يف التعليم العايل، املؤمتر الثاين لتخطيط وتطوير التعليم  -26

  .2008 فيفري 27-24، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن الظهران، اململكة العربية السعودية، أيام 1ا�لد ، العريب

اجلمعية املصرية  ،عبد العزيز السيد البهواشي: إدارة التغيري الرتبوي يف مصر دراسة حالة، مؤمتر إدارة التغيري الرتبوي وإدارته يف الوطن العريب -27

  .1995للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية، القاهرة، 

مطبوعة امللتقى الدويل حول املعرفة الركيزة اجلديدة  ،عبد الكرمي سناء اخلناق: دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات إدارة املعرفة -28

  .2005نوفمرب  13-12والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، أيام 

زق: التدريب املوجه باألداء للمواءمة بني سياسات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مطبوعة امللتقى الوطين األول حول تقومي دور يعدمان مر  -29

معة وم التسيري، جااجلامعة اجلزائرية يف االستجابة ملتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية احمللية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعل

  .2010ماي  20-19زيان عاشور اجللفة، اجلزائر، أيام 

امللتقى الدويل األول حول نظرة جديدة للتعليم العايل والبحث مطبوعة علوان حيي: التعليم العايل والبحث العلمي يف ظل حتديات العوملة،  -30

نوفمرب  27،28األرطفونية، املركز اجلامعي أم البواقي، اجلزائر،  الرتبية والعلمي بني الضغوطات الداخلية واالختيارات الذاتية، دائرة علم النفس وعلوم 

2005.  

ة علي عبد اهللا: التحوالت وثقافة املؤسسة، مداخلة ضمن فعاليات امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة، جامع -31

  .2002ماي،  22 -21االبليدة، اجلزائر، أيام 

بعض املالحظات عن واقع اإلدارة العمومية يف اجلزائر وسبل إصالحها لالندماج اجيابيا يف احلركية العاملية، امللتقى العلمي الدويل  عماري عمار: -32

  .2003جوان 30 ،29 ،28األول حول أمهية الشفافية وجناعة األداء لالندماج الفعلي يف االقتصاد العاملي، فندق األوراسي، اجلزائر، 

جتارب ميدانية و –غازي فاروق: دور التعليم االلكرتوين يف حتقيق جودة التعليم العايل:امللتقى الدويل الثاين حول ضمان اجلودة يف التعليم العايل  -33

  .2012نوفمرب 11-10سكيكدة، اجلزائر،  1955أوت  20مؤشرات حسن األداء واالستشراف، جامعة 
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، مطبوعة امللتقى الدويل األول حول نظرة جديدة للتعليم العايل والبحث لكي ال تبقى جامعاتنا قبوراً حية :رمضان زعطوط قريشي عبد الكرمي ، -34

نوفمرب 28-27 ،ركز اجلامعي أم البواقي، اجلزائرالعلمي بني الضغوطات الداخلية واالختيارات الذاتية، دائرة علم النفس وعلوم الرتبية واألرطفونية، امل

2005.  

ان حممد وآخرون: البحث والتطوير ودوره يف تنمية قطاع التعدين والصناعات املرتبطة به يف الوطن العريب، مطبوعة املؤمتر احلادي عشر عكن -35

  .2010أكتوبر  27-25للثروة املعدنية، طرابلس، ليبيا، 

مطبوعة امللتقى الدويل األول حول نظرة جديدة للتعليم العايل لونيس علي، تفليت صالح الدين: التعليم العايل يف ضوء التغريات العاملية،  -36

- 27املركز اجلامعي أم البواقي، اجلزائر، ،النفس وعلوم الرتبية واألرطفونيةدائرة علم  والبحث العلمي بني الضغوطات الداخلية واالختيارات الذاتية،

  .2005نوفمرب 28

لتنافسي حمسن حسن أنعام زويلف: أثر اقتصاد املعرفة يف نظام التقرير املايل، مطبوعة امللتقى الدويل حول املعرفة الركيزة األساسية والتحدي ا -37

  .2005نوفمرب  13-12للمؤسسات واالقتصاديات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، أيام 

مات التغيري التنظيمي وحتسني واألداء داخل املنظمة، مطبوعة امللتقى الدويل حول األداء املتميز للمنظخملويف عبد السالم، بلعرايب عبد الكرمي:  -38

  .2005مارس  09 -08أيام  ، جامعة ورقلة، اجلزائر،واحلكومات، قسم علوم التسيري،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية

مطبوعة امللتقى الدويل األول حول نظرة جديدة صوصية ا�تمع وعاملية املعرفة، رهانات خمامري مجيلة: اجلامعة اجلزائرية بني  مساك أمينة ، -39

امعي أم البواقي، للتعليم العايل والبحث العلمي بني الضغوطات الداخلية واإلختيارات الذاتية، دائرة علم النفس وعلوم الرتبية واألرطفونية، املركز اجل

  .2005نوفمرب 28-27اجلزائر ،

نظرة جديدة للتعليم العايل والبحث العلمي بني  معمرية بشري: مؤثرات واقع التدريس والبحث اجلامعيني، مطبوعة امللتقى الدويل األول حول -40

  .2005فمرب نو  28، 27الضغوطات الداخلية واالختيارات الذاتية، دائرة علم النفس وعلوم الرتبية واألرطوفونيا، املركز اجلامعي أم البواقي، اجلزائر، 

مطبوعة املؤمتر السنوي الثاين حول اسرتاتيجيات التغيري وتطوير منظمات األعمال العربية، مركز وايد  ،و دور املشرف سعيد: التغيري يسن عامر -41

  .2001سرفيس لإلستشارات والتطوير اإلداري، القاهرة، مصر، نوفمرب 

  الرسائل الجامعية:-

غري أمحد آالء األصبحي: أمنوذج مقرتح إلدارة التغيري يف اجلامعات اليمنية يف ضوء الواقع واالجتاهات اإلدارية املعاصرة، رسالة دكتوراه  -1

  .2007منشورة،كلية الدراسات الرتبوية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن، 

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف 2007-1999اجلزائر، دراسة حالة السياسة التعليمية يف اجلزائر   يفالعامة اإلمام سلمى: صنع السياسة  -2

يوسف العلوم السياسية والعالقات الدولية غري منشورة، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة بن 

 .2008-2007بن خدة، اجلزائر، 

لنيل شهادة الدكتوراة  رسالةالربيد واالتصاالت يف اجلزائر،  عنيس عبد القادر: التسويق يف مؤسسات اخلدمات العمومية، دراسة على قطا براي -3

 .2007-2006جامعة اجلزائر، اجلزائر، ، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،يف العلوم االقتصاديةغري منشورة 

كتوراه غري بن عبد اهللا بن حبرت عبيد السبيعي: األدوار القيادية ملديري الرتبية والتعليم يف ضوء متطلبات إدارة التغيري، رسالة لنيل شهادة الد  -4

لعربية السعودية، منشورة يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة ا

2009-2010. 
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ة بوعبداهللا صاحل: مناذج وطرق قياس جودة اخلدمة،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه غري منشورة يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادي -5
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  نموذج االستبيان النهائي المستخدم في الدراسة):  01الملحق رقم(

                                   1جامعة سطيف

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  

 استبيان:

دور القيادة اإلدارية في إنجاح التغيير التنظيمي، دراسة ميدانية عن تطبيق ": يقوم الباحث بدراسة بعنوان

�ا  ادوننتزو " يف إطار حتضري لرسالة الدكتوراه. املعلومات اليت في جامعات من الشرق الجزائري )د.م.ل(نظام 

يف اجلامعة اجلزائرية  من خالل هذا االستبيان تتيح لنا الوقوف على دوركم كمسريين يف خمتلف املستويات اإلدارية

  .)د.م.ل(مثال  يف حتقيق أهداف نظام يف إجناح التغيري التنظيمي مت

  هذا ونعدكم بالسرية التامة للمعلومات، وأ�ا سوف تستخدم ألغراض علمية فقط.

             .الباحث:هبال عبد المالك                                                                                    

  :  الجزء األول: البيانات العامة

    

  .............:.........................قسم...:............................ كلية ................................: جامعة

                                  

  المنصب اإلداري: -1

  (    ) نائب عميد كلية                        (    ) عميد كلية           (    )         الجامعة مديرنائب 

  

  (    )تخصص ولسؤ م    (   )       شعبة ولسؤ م(   )       ول ميدانمسؤ         (    )        رئيس قسم

  .................أخرى حدد 

  السن: -2

  سنة (     ) 50سنة (    )                    أكبر من  50-  30من سنة (    )            30أقل من                   

  

  :اإلداري األقدمية في المنصب - 3

  سنوات (     ) 07أكثر من   سنوات (     )            07- 03سنوات (     )        من 03أقل من                  

  :الدرجة العلمية-4

     .................حدد. )    أخرى    عالي (أستاذ مساعد (     )        أستاذ محاضر (     )        أستاذ تعليم                 
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نرجو من سيادتكم  )د.م.ل(: في ظل التغيير الذي عرفته الجامعة الجزائرية من خالل التحول من النظام الكالسيكي إلى نظام لجزء الثانيا

  لتغيير التنظيمي فيما يتعلق بالعبارات التالية:لفي الخانة المناسبة والتي تعكس دوركم كقائد (×)  المحترمة وضع العالمة

  

  

  رقم

  العبارة

     درجة الممارسة  لتغيير التنظيميتصف قيادتك لالعبارات التي 

غير 

  معني
قليلة   المحور األول: بناء رؤية مستقبلية    

  جدا

كبيرة   كبيرة  متوسطة  قليلة

  جدا

 تشخيص موضوعي لواقع المنظومة الجامعية 1

 

            

تصور مستقبلي عن حالة الجامعة بعد إجراء التغيير  إيجاد 2

 المطلوب

            

مناقشة الرؤية المستقبلية مع الزمالء القادة في مختلف  3

 المستويات اإلدارية

            

             إعالم كافة المرؤوسين بالرؤية المستقبلية في الجامعة 4

             التخطيط إلحداث التغيير المطلوب في جامعتكم 5

    المحور الثاني: تشجيع اإلبداع و االبتكار          

العمل اإلبداعي للمرؤوسينتحفيز   6              

             تشجيع المرؤوسين على المبادرة الفردية  7

             تشجيع المرؤوسين على تجسيد األفكار اإلبداعية في عملهم  8

تفعيل األفكار الجديدة لحل المشاكل التي تعترض المرؤوسين   9

 في العمل

            

    الفريقالمحور الثالث:العمل بروح          

تشجيع المرؤوسين على االنضمام إلى فرق العمل على مستوى   10

 األقسام والكليات

            

حث أعضاء الفرق على التمسك بروح العمل الجماعي في   11

  العمل

            

التنسيق بين أعضاء فريق العمل لتحقيق أهداف التغيير   12

 المطلوب

            

             تزويد فرق العمل باإلمكانات الالزمة ألداء مهامهم   13

    المحور الرابع:الدافعية والحماس          

             القدرة على إقناع المرؤوسين بقيمة عملهم  14

             تشجيع المرؤوسين على تطوير مهاراتهم في العمل  15

في العملربط الحوافز المقدمة للمرؤوسين بالجهود المبذولة   16              

 تشجيع  المرؤوسين على التقويم الذاتي المستمر  17
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  رقم

  العبارة

        

  المحور الخامس: مشاركة المرؤوسين  

      

غير 

  معني
قليلة 

  جدا

كبيرة   كبيرة  متوسطة  قليلة

  جدا

للنشاطات المختلفة في: التعاون مع المرؤوسين في التخطيط   18

 القسم/الكلية/الجامعة

            

في االجتماعات  ةإشراك المرؤوسين في حل المشاكل المطروح  19

 المنعقدة في: القسم/الكلية/الجامعة

            

             إشراك المعنيين بالتكوين في عملية اتخاذ القرارات العلمية  20

تحقيق أهداف  تطبيق  مقترحات المرؤوسين المساعدة على  21

 التغيير المطلوب

            

    المحور السادس: فعالية االتصال             

             تطوير نظام فعال لالتصال يساعد على تبادل اآلراء في الجامعة  22

نشر المعلومات من خالل وسائل االتصال المختلفة داخل:   23

 القسم/الكلية/ الجامعة

            

             والبيانات دورياتحديث المعلومات   24

  الحديثة في التعامل مع  االعتماد على التكنولوجيا  25

 المعلومات والبيانات

            

    المحور السابع:إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيير             

             تهيئة بيئة عمل تساعد على إحداث التغيير المطلوب  26

 تساهم في إحداث التغييرتدعيم القيم والسلوكيات التي   27

  المطلوب

            

السعي إلى تكييف القواعد والتعليمات المطبقة في الجامعات   28

 مع متطلبات التغيير المطلوب

            

             تشجيع حرية إبداء الرأي في الجامعة  29

    المحور الثامن: التعامل مع مقاومة المرؤوسين للتغيير        

             لآلراء المنتقدة للتغيير دون حساسيةاالستماع   30

             مناقشة أخطاء المرؤوسين لتجنب وقوعها مستقبال  31

             شرح أهداف التغيير المطلوب في الجامعة للمرؤوسين  32

نجاح إلن زم للجهود التي يقوم بها المرؤوسو تقديم الدعم الال  33

 المطلوب التغيير
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  في جامعتكم. )د.م.ل(أيكم حول نسبة تحقق أهداف نظام ) في الخانة التي تعبر عن ر xعالمة ( ضع: لثلجزء الثاا
 

  

  رقم

  العبارة

     )د.م.ل(نسبة تحقق أهداف   )د.م.ل(العبارات التي تصف أهداف 

غير 

  المحور األول:ضمان تكوين نوعي  معني
قليلة 

  جدا

كبيرة   كبيرة  متوسطة  قليلة

  جدا

البيداغوجية والمؤطرين بالعدد والنوعية الكافية في وجود الهياكل  34

 جامعتكم

            

              تكوين األساتذة من أجل تطوير مهاراتهم التدريسية 35

              تلقين مهارات التحليل والتقويم العلمي لدى الطالب في جامعتكم 36

              الطالب من اختيار مساره التكويني تمكين 37

الطالب بعد تخرجه في خلق مشاريع مهنية خاصة تتناسب قدرات  38

  وتخصصه

            

              تناسب عروض التكوين المقترحة مع المهن المطلوبة في السوق 39

              مساهمة الفرق البيداغوجية في مرافقة الطالب في مساره التكويني 40

              .يتوفر أنماط تكوين جديدة للطالب كالتعليم االلكترون 41

    المحور الثاني: تحسين العالقة مع المحيط االقتصادي المحلي                  

             وجود قنوات اتصال في جامعتكم مع المجتمع المحلي  42

اشتراك المؤسسات االقتصادية في تمويل أنشطة البحث  العلمي في   43

 جامعتكم

            

  عروض التكوين في جامعتكمإشراك القطاع االقتصادي في إعداد   44

 

            

               نسبة البحوث العلمية التي تعالج مشكالت المجتمع  45

    المحور الثالث: تطوير البحث العلمي                    

  توفر الوسائل العلمية  الالزمة للبحث العلمي في جامعتكم  46

 

            

  العلمي(مقاالت،كتب...)في جامعتكمنسبة مخرجات البحث   47

 

            

استغالل البحوث العلمية في جامعتكم في مشاريع عملية لفائدة   48

  المجتمع

            

  العلميمساهمة المخابر والمجالت العلمية في جامعتكم في اإلنتاج   49

 

            

  تكريم الباحثين المتميزين في جامعتكم  50
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  قمر 

  العبارة
  المحور الرابع:تطوير العالقات الخارجية   

      )د.م.ل(نسبة تحقق أهداف      

غير 

  معني
قليلة 

  جدا

كبيرة   كبيرة  متوسطة  قليلة

  جدا

             مع جامعات وهيئات علمية دولية تارتباط جامعتكم باتفاقيا  51

استفادة جامعتكم من البرامج التي تقدمها الدول المتطورة في   52

   البحث العلميمجال 

            

              مشاركة أساتذة  جامعتكم في األنشطة العلمية الدولية  53

              مشاركة جامعتكم في فضاءات علمية إقليمية ودولية  54

      المحور الخامس: ضمان الجودة                

               امتالك المرؤوسين في جامعتكم لثقافة الجودة  55

الجودة في جامعتكم في نشر ثقافة الجودة مساهمة خلية   56

 الشاملة

              

                توفر اإلمكانات المادية الالزمة لتحقيق الجودة في جامعتكم  57

استفادة جامعتكم من التجارب الدولية في مجال ضمان   58

  الجودة في التعليم العالي

              

      المحور السادس:إرساء أسس الحوكمة                 

               وجود شفافية في اتخاذ القرارات اإلدارية في جامعتكم  59

في  لينالمسؤو التزام قواعد المحاسبة والمساءلة لجميع   60

  جامعتكم

              

               إشراك الطلبة في عالج نقائص العملية التعليمية في جامعتكم  61

مختلف في والمرؤوسين وجود ثقة واحترام متبادل بين اإلدارة   62

  .في جامعتكم  االدارية المستويات

              

  

 نشكركم على حسن تعاونكم، وجازاكم اهللا خيرا
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   مارة.قائمة المحكمين لالست): 02(الملحق رقم 

  

  لمؤسسةا  الرتبة العلمية  اسم المحكم

  جامعة حممد بوضياف املسيلة  أستاذ التعليم العايل  بوقرة رابحأ.د  

  1جامعة فرحات عباس سطيف  أستاذ التعليم العايل  أ.د  بلمهدي عبد الوهاب

  1جامعة فرحات عباس سطيف  العايلأستاذ التعليم   أ.د  بن فرحات ساعد

  جامعة حممد بوضياف املسيلة  أستاذ حماضر(أ)  د.  ديب علي

  جامعة حممد بوضياف املسيلة  أستاذ حماضر(أ)  د. رحاب خمتار

  جامعة حممد بوضياف املسيلة  أستاذ حماضر(أ)  كمال قامسي  د. 

  املسيلةجامعة حممد بوضياف   أستاذ حماضر(ب)  د. بوعبد اهللا صاحل
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 :spss عند إدخال البيانات الكترونيا في برنامج (المستقلة والتابعة)ترميز متغيرات الدراسة): 03الملحق رقم(

  رمزه  المتغير المستقل

 V1  قيادة التغيير التنظيمي

  الترميز  .المتغيرات المستقلة الفرعية

  V11  .بناء رؤية مستقبلية

 V12  .تشجيع اإلبداع واالبتكار

  V13  .الفريقالعمل بروح 

  V14  .الدافعية واحلماس

  V15  .مشاركة املرؤوسني

  V16  .فعالية االتصال

  V17  .إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري

  V18  .التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري

  رمزه  المتغير التابع

  V2  )ل.م.د(تحقق أهداف نظام 

 الترمیز  المتغيرات الفرعية التابعة

 V21  .نوعي ضمان تكوين

 V22  .حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي

 V23  .تطوير البحث العلمي

 V24  .تطوير العالقات اخلارجية

 V25  .ضمان اجلودة

 V26  .إرساء أسس احلوكمة

  :مارةبالنسبة لبنود االست

  :v11بالنسبة للمحور األول(بناء رؤية مستقبلية)

  ... وهكذا بالنسبة لباقي حماور االستمارة والبنود املنتمية هلا.v112الثاين، البند v111البند األول رمزه
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.مفردة 25 نتائج ثبات المقياس(باستخدام اختبار ألفا كرونباخ) بالنسبة للعينة األولية المتكونة من): 04(لملحق رقما  

 
):عبارة 62(الفا كرونباخ للمقياس ككل  

 
 
 

):عبارة 33( للجزء املتعلق بأدوار قيادة التغيري التنظيميالفا كرونباخ   

 

 

 
 
 
 

):عبارة 29( )ل.م.د(للجزء املتعلق بنسبة حتقق أهداف نظام الفا كرونباخ   

 

 
 
 
 

 
 

Case Processing Summary

21 84,0

4 16,0

25 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,949 62

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

,970 33

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

,942 29

Cronbach's
Alpha N of Items
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:التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسةائج اختبار تن :)05(الملحق رقم   

 

:مارسة أدوار قيادة التغيير التنظيميمبالنسبة لائج اختبار التوزيع الطبيعي تن  -1  

 

 
 
 

لنسبة تحقق أهداف نظام (ل.م.د):  بالنسبة ائج اختبار التوزيع الطبيعي تن -2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

264

2,8231

,77035

,038

,038

-,035

,620

,836

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

V1

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

264

2,3109

,60650

,052

,052

-,036

,840

,481

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

V2

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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حسب كل جامعة: مارسة أدوار قيادة التغيير التنظيميمبالنسبة لائج اختبار التوزيع الطبيعي تن  -1  
 

 
 

 
 
 

لنسبة تحقق أهداف نظام (ل.م.د) حسب كل جامعة:  بالنسبة ائج اختبار التوزيع الطبيعي تن -2 
 
 
 
 

  

Tests of Normality

,108 20 ,200* ,973 20 ,819

,102 58 ,200* ,968 58 ,125

,093 34 ,200* ,963 34 ,298

,080 34 ,200* ,979 34 ,731

,114 33 ,200* ,943 33 ,083

,091 35 ,200* ,989 35 ,976

,093 50 ,200* ,974 50 ,343

Université
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

V1
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 

Tests of Normality

,183 20 ,078 ,933 20 ,179

,122 58 ,052 ,943 58 ,009

,102 34 ,200* ,957 34 ,199

,108 34 ,200* ,956 34 ,185

,164 33 ,024 ,947 33 ,107

,085 35 ,200* ,981 35 ,783

,116 50 ,092 ,970 50 ,228

Université
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

V2
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
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.المستقلة والتابعة الفرعية حصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسةاال ):06الملحق رقم(  

 
 

 

. معامل االرتباط بين عبارات أدوار قيادة التغيير التنظيمي والمحاور المنتمية إليه:)07(الملحق رقم   

  

 
 

   
 

Descriptive Statistics

236 4,00 1,00 5,00 606,00 2,5678 ,79999 ,640 ,315 ,158 -,138 ,316

250 4,00 1,00 5,00 681,50 2,7260 1,04825 1,099 ,180 ,154 -,799 ,307

254 4,00 1,00 5,00 766,75 3,0187 ,92873 ,863 -,003 ,153 -,461 ,304

246 4,00 1,00 5,00 718,75 2,9217 ,89655 ,804 ,036 ,155 -,372 ,309

244 4,00 1,00 5,00 718,25 2,9436 ,90162 ,813 ,004 ,156 -,449 ,310

244 4,00 1,00 5,00 705,50 2,8914 ,94933 ,901 ,101 ,156 -,464 ,310

247 4,00 1,00 5,00 681,25 2,7581 ,89428 ,800 ,108 ,155 -,463 ,309

252 4,00 1,00 5,00 729,50 2,8948 ,99293 ,986 -,074 ,153 -,631 ,306

238 3,63 1,00 4,63 603,94 2,5376 ,66333 ,440 ,265 ,158 -,248 ,314

251 4,00 1,00 5,00 488,00 1,9442 ,70241 ,493 ,742 ,154 ,882 ,306

247 3,60 1,00 4,60 548,40 2,2202 ,72476 ,525 ,397 ,155 -,288 ,309

227 3,00 1,00 4,00 501,75 2,2104 ,71764 ,515 ,300 ,162 -,365 ,322

239 3,50 1,00 4,50 526,75 2,2040 ,77309 ,598 ,155 ,157 -,792 ,314

249 3,75 1,00 4,75 634,50 2,5482 ,94942 ,901 ,034 ,154 -,865 ,307

162

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V21

V22

V23

V24

V25

V26

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std.
Deviation

Variance Skewness Kurtosis

Correlations

1 ,617** ,408** ,470** ,414** ,729**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

252 247 248 245 244 236

,617** 1 ,513** ,534** ,496** ,797**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

247 248 245 241 241 236

,408** ,513** 1 ,665** ,507** ,803**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

248 245 254 248 245 236

,470** ,534** ,665** 1 ,620** ,839**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

245 241 248 251 246 236

,414** ,496** ,507** ,620** 1 ,779**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

244 241 245 246 248 236

,729** ,797** ,803** ,839** ,779** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

236 236 236 236 236 236

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V111

V112

V113

V114

V115

V11

V111 V112 V113 V114 V115 V11

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 ,833** ,777** ,684** ,905**

,000 ,000 ,000 ,000

256 253 252 253 250

,833** 1 ,820** ,731** ,929**

,000 ,000 ,000 ,000

253 255 251 253 250

,777** ,820** 1 ,798** ,932**

,000 ,000 ,000 ,000

252 251 254 253 250

,684** ,731** ,798** 1 ,880**

,000 ,000 ,000 ,000

253 253 253 257 250

,905** ,929** ,932** ,880** 1

,000 ,000 ,000 ,000

250 250 250 250 250

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V121

V122

V123

V124

V12

V121 V122 V123 V124 V12

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations

1 ,799** ,706** ,521** ,887**

,000 ,000 ,000 ,000

260 260 258 255 254

,799** 1 ,762** ,533** ,912**

,000 ,000 ,000 ,000

260 263 261 258 254

,706** ,762** 1 ,581** ,882**

,000 ,000 ,000 ,000

258 261 261 257 254

,521** ,533** ,581** 1 ,763**

,000 ,000 ,000 ,000

255 258 257 258 254

,887** ,912** ,882** ,763** 1

,000 ,000 ,000 ,000

254 254 254 254 254

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V131

V132

V133

V134

V13

V131 V132 V133 V134 V13

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 ,759** ,593** ,590** ,843**

,000 ,000 ,000 ,000

261 261 246 259 246

,759** 1 ,588** ,689** ,871**

,000 ,000 ,000 ,000

261 261 246 259 246

,593** ,588** 1 ,707** ,849**

,000 ,000 ,000 ,000

246 246 247 247 246

,590** ,689** ,707** 1 ,872**

,000 ,000 ,000 ,000

259 259 247 260 246

,843** ,871** ,849** ,872** 1

,000 ,000 ,000 ,000

246 246 246 246 246

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V141

V142

V143

V144

V14

V141 V142 V143 V144 V14

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 ,742** ,666** ,614** ,875**

,000 ,000 ,000 ,000

260 255 247 256 244

,742** 1 ,730** ,612** ,885**

,000 ,000 ,000 ,000

255 255 246 251 244

,666** ,730** 1 ,719** ,891**

,000 ,000 ,000 ,000

247 246 247 245 244

,614** ,612** ,719** 1 ,845**

,000 ,000 ,000 ,000

256 251 245 257 244

,875** ,885** ,891** ,845** 1

,000 ,000 ,000 ,000

244 244 244 244 244

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V151

V152

V153

V154

V15

V151 V152 V153 V154 V15

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations

1 ,754** ,654** ,612** ,851**

,000 ,000 ,000 ,000

254 251 249 251 247

,754** 1 ,694** ,682** ,903**

,000 ,000 ,000 ,000

251 257 253 253 247

,654** ,694** 1 ,688** ,870**

,000 ,000 ,000 ,000

249 253 255 253 247

,612** ,682** ,688** 1 ,869**

,000 ,000 ,000 ,000

251 253 253 258 247

,851** ,903** ,870** ,869** 1

,000 ,000 ,000 ,000

247 247 247 247 247

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V171

V172

V173

V174

V17

V171 V172 V173 V174 V17

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 ,727** ,678** ,627** ,869**

,000 ,000 ,000 ,000

262 261 256 255 252

,727** 1 ,724** ,659** ,889**

,000 ,000 ,000 ,000

261 261 255 255 252

,678** ,724** 1 ,756** ,896**

,000 ,000 ,000 ,000

256 255 257 252 252

,627** ,659** ,756** 1 ,861**

,000 ,000 ,000 ,000

255 255 252 255 252

,869** ,889** ,896** ,861** 1

,000 ,000 ,000 ,000

252 252 252 252 252

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V181

V182

V183

V184

V18

V181 V182 V183 V184 V18

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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.والمحاور المنتمية إليها نسبة تحقق أهداف نظام ل.م.دمعامل ارتباط عبارات  :)08(الملحق رقم   

 
 

Correlations

1 ,608** ,608** ,591** ,480** ,492** ,539** ,545** ,741**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

236 230 230 221 223 223 223 230 236

,608** 1 ,786** ,773** ,632** ,573** ,680** ,666** ,877**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

230 250 243 236 235 237 235 243 250

,608** ,786** 1 ,781** ,680** ,545** ,683** ,660** ,874**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

230 243 254 242 236 240 241 246 254

,591** ,773** ,781** 1 ,703** ,579** ,704** ,719** ,888**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

221 236 242 246 230 234 237 239 246

,480** ,632** ,680** ,703** 1 ,538** ,657** ,680** ,812**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

223 235 236 230 244 232 234 238 244

,492** ,573** ,545** ,579** ,538** 1 ,697** ,668** ,727**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

223 237 240 234 232 244 234 241 244

,539** ,680** ,683** ,704** ,657** ,697** 1 ,776** ,860**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

223 235 241 237 234 234 247 239 247

,545** ,666** ,660** ,719** ,680** ,668** ,776** 1 ,848**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

230 243 246 239 238 241 239 252 252

,741** ,877** ,874** ,888** ,812** ,727** ,860** ,848** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

236 250 254 246 244 244 247 252 264

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V1

V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 ,388** ,285** ,186** ,124 ,157* ,233** ,162** ,469**

,000 ,000 ,003 ,050 ,012 ,000 ,009 ,000

260 255 257 255 248 256 257 256 238

,388** 1 ,502** ,353** ,387** ,377** ,291** ,288** ,658**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

255 257 255 253 246 255 255 254 238

,285** ,502** 1 ,503** ,442** ,435** ,430** ,381** ,752**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

257 255 261 258 249 256 259 256 238

,186** ,353** ,503** 1 ,418** ,386** ,440** ,330** ,669**

,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

255 253 258 259 246 254 257 254 238

,124 ,387** ,442** ,418** 1 ,526** ,559** ,491** ,750**

,050 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

248 246 249 246 251 249 248 249 238

,157* ,377** ,435** ,386** ,526** 1 ,523** ,493** ,735**

,012 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

256 255 256 254 249 259 257 257 238

,233** ,291** ,430** ,440** ,559** ,523** 1 ,504** ,733**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

257 255 259 257 248 257 261 257 238

,162** ,288** ,381** ,330** ,491** ,493** ,504** 1 ,676**

,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

256 254 256 254 249 257 257 259 238

,469** ,658** ,752** ,669** ,750** ,735** ,733** ,676** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

238 238 238 238 238 238 238 238 238

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V211

V212

V213

V214

V215

V216

V217

V218

V21

V211 V212 V213 V214 V215 V216 V217 V218 V21

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations

1 ,583** ,534** ,336** ,782**

,000 ,000 ,000 ,000

258 256 253 255 251

,583** 1 ,730** ,362** ,846**

,000 ,000 ,000 ,000

256 258 255 256 251

,534** ,730** 1 ,399** ,834**

,000 ,000 ,000 ,000

253 255 256 253 251

,336** ,362** ,399** 1 ,703**

,000 ,000 ,000 ,000

255 256 253 258 251

,782** ,846** ,834** ,703** 1

,000 ,000 ,000 ,000

251 251 251 251 251

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V221

V222

V223

V224

V22

V221 V222 V223 V224 V22

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 ,433** ,384** ,402** ,358** ,672**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

262 258 258 260 254 247

,433** 1 ,590** ,654** ,444** ,803**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

258 259 256 258 252 247

,384** ,590** 1 ,621** ,468** ,787**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

258 256 259 257 252 247

,402** ,654** ,621** 1 ,455** ,809**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

260 258 257 261 253 247

,358** ,444** ,468** ,455** 1 ,730**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

254 252 252 253 255 247

,672** ,803** ,787** ,809** ,730** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

247 247 247 247 247 247

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V231

V232

V233

V234

V235

V23

V231 V232 V233 V234 V235 V23

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 ,646** ,419** ,502** ,806**

,000 ,000 ,000 ,000

238 232 234 234 227

,646** 1 ,395** ,432** ,764**

,000 ,000 ,000 ,000

232 238 235 234 227

,419** ,395** 1 ,727** ,801**

,000 ,000 ,000 ,000

234 235 255 249 227

,502** ,432** ,727** 1 ,835**

,000 ,000 ,000 ,000

234 234 249 251 227

,806** ,764** ,801** ,835** 1

,000 ,000 ,000 ,000

227 227 227 227 227

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V241

V242

V243

V244

V24

V241 V242 V243 V244 V24

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations

1 ,700** ,397** ,554** ,787**

,000 ,000 ,000 ,000

258 243 251 245 239

,700** 1 ,522** ,640** ,866**

,000 ,000 ,000 ,000

243 243 241 239 239

,397** ,522** 1 ,559** ,778**

,000 ,000 ,000 ,000

251 241 254 245 239

,554** ,640** ,559** 1 ,835**

,000 ,000 ,000 ,000

245 239 245 245 239

,787** ,866** ,778** ,835** 1

,000 ,000 ,000 ,000

239 239 239 239 239

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V251

V252

V253

V254

V25

V251 V252 V253 V254 V25

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 ,798** ,558** ,694** ,898**

,000 ,000 ,000 ,000

258 253 251 253 249

,798** 1 ,624** ,670** ,904**

,000 ,000 ,000 ,000

253 254 250 253 249

,558** ,624** 1 ,537** ,789**

,000 ,000 ,000 ,000

251 250 256 254 249

,694** ,670** ,537** 1 ,842**

,000 ,000 ,000 ,000

253 253 254 258 249

,898** ,904** ,789** ,842** 1

,000 ,000 ,000 ,000

249 249 249 249 249

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V261

V262

V263

V264

V26

V261 V262 V263 V264 V26

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 ,625** ,624** ,480** ,504** ,548** ,839**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

238 231 228 213 224 230 238

,625** 1 ,703** ,527** ,507** ,513** ,793**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

231 251 241 220 231 239 251

,624** ,703** 1 ,603** ,635** ,617** ,862**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

228 241 247 219 230 236 247

,480** ,527** ,603** 1 ,519** ,476** ,725**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

213 220 219 227 216 219 227

,504** ,507** ,635** ,519** 1 ,639** ,787**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

224 231 230 216 239 236 239

,548** ,513** ,617** ,476** ,639** 1 ,796**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

230 239 236 219 236 249 249

,839** ,793** ,862** ,725** ,787** ,796** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

238 251 247 227 239 249 264

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V21

V22

V23

V24

V25

V26

V2

V21 V22 V23 V24 V25 V26 V2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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.مصفوفة االرتباطات بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة:)09الملحق رقم (  

 
 

Correlations 
 

 

    V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 

 
V11 Pearson Correlation 1        

  Sig. (2-tailed)          

  N 236        

V12 Pearson Correlation ,608(**) 1       

  Sig. (2-tailed) ,000         

  N 230 250       

V13 Pearson Correlation ,608(**) ,786(**) 1      

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000        

  N 230 243 254      

V14 Pearson Correlation ,591(**) ,773(**) ,781(**) 1     

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000       

  N 221 236 242 246     

V15 Pearson Correlation ,480(**) ,632(**) ,680(**) ,703(**) 1    

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000      

  N 223 235 236 230 244    

V16 Pearson Correlation ,492(**) ,573(**) ,545(**) ,579(**) ,538(**) 1   

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000     

  N 223 237 240 234 232 244   

V17 Pearson Correlation ,539(**) ,680(**) ,683(**) ,704(**) ,657(**) ,697(**) 1  

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000    

  N 223 235 241 237 234 234 247  

V18 Pearson Correlation ,545(**) ,666(**) ,660(**) ,719(**) ,680(**) ,668(**) ,776(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

  N 230 243 246 239 238 241 239 252 

V21 Pearson Correlation ,354(**) ,483(**) ,386(**) ,464(**) ,399(**) ,553(**) ,485(**) ,539(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 219 228 231 225 224 224 228 232 

V22 Pearson Correlation ,352(**) ,341(**) ,383(**) ,377(**) ,337(**) ,445(**) ,395(**) ,381(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 230 239 243 235 235 235 237 241 

V23 Pearson Correlation ,384(**) ,407(**) ,409(**) ,414(**) ,322(**) ,507(**) ,458(**) ,444(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 225 235 238 233 233 231 233 238 

V24 Pearson Correlation ,359(**) ,407(**) ,364(**) ,372(**) ,357(**) ,440(**) ,412(**) ,411(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 205 217 219 213 214 211 216 219 

V25 Pearson Correlation ,373(**) ,318(**) ,332(**) ,394(**) ,343(**) ,450(**) ,412(**) ,410(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 215 228 232 226 224 223 228 232 

V26 Pearson Correlation ,469(**) ,436(**) ,455(**) ,466(**) ,530(**) ,539(**) ,541(**) ,566(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 224 238 242 235 234 233 236 242 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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.د).مل. قيادة التغيير التنظيمي وأهداف نظامنموذج تحليل االنحدار المتعدد (العالقة بين أ): 10الملحق رقم(  
 

  

 

 
 

 
 
 

نموذج تحليل االنحدار المتعدد (العالقة بين المتغيرات المستقلة الفرعية والمتغيرات الفرعية التابعة).أ): 11الملحق رقم(  

 
 

.أدوار قيادة التغيير التنظيمي وضمان التكوين النوعي: العالقة بين 1نموذجأ      

 

Model Summary

,843a ,711 ,653 ,10463536

Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), V1a. 

ANOVAb

,135 1 ,135 12,288 ,017a

,055 5 ,011

,189 6

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), V1a. 

Dependent Variable: V2b. 

Coefficientsa

-,151 ,714 -,211 ,841

,878 ,251 ,843 3,505 ,017

(Constant)

V1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: V2a. 

ANOVAb

37,590 8 4,699 18,770 ,000a

44,559 178 ,250

82,148 186

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), V18, V11, V16, V13, V15, V12, V17, V14a. 

Dependent Variable: V21b. 
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: العالقة بين أدوار قيادة التغيير التنظيمي وتحسين العالقة مع المحيط االقتصادي المحلي.2نموذجأ   

 
  

 
 

  .: العالقة بين أدوار قيادة التغيير التنظيمي وتطوير البحث العلمي3نموذجأ 
 
 

 
 

Coefficientsa

1,211 ,157 7,722 ,000

-,038 ,062 -,045 -,621 ,536

,154 ,067 ,238 2,304 ,022

-,076 ,077 -,105 -,997 ,320

6,86E-005 ,080 ,000 ,001 ,999

-,078 ,070 -,103 -1,109 ,269

,241 ,056 ,332 4,334 ,000

,025 ,081 ,032 ,306 ,760

,262 ,069 ,379 3,803 ,000

(Constant)

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: V21a. 

ANOVAb

25,950 8 3,244 8,320 ,000a

71,737 184 ,390

97,687 192

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), V18, V11, V16, V13, V15, V12, V17, V14a. 

Dependent Variable: V22b. 

Coefficientsa

,667 ,190 3,502 ,001

,029 ,076 ,032 ,387 ,699

-,066 ,082 -,096 -,807 ,420

,144 ,095 ,184 1,514 ,132

,010 ,097 ,012 ,098 ,922

-,087 ,084 -,108 -1,033 ,303

,214 ,068 ,277 3,153 ,002

,137 ,097 ,166 1,422 ,157

,082 ,085 ,111 ,962 ,337

(Constant)

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: V22a. 

ANOVAb

37,163 8 4,645 13,409 ,000a

63,052 182 ,346

100,215 190

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), V18, V11, V16, V13, V15, V12, V17, V14a. 

Dependent Variable: V23b. 
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.تطوير العالقات الخارجيةالعالقة بين أدوار قيادة التغيير التنظيمي و : 4نموذجأ   
 

 
 

 
 
 

 

     .وضمان الجودة: العالقة بين أدوار قيادة التغيير التنظيمي 5نموذجأ 

 

Coefficientsa

,823 ,181 4,551 ,000

,019 ,072 ,021 ,267 ,790

,045 ,078 ,064 ,579 ,563

,004 ,090 ,005 ,043 ,965

,078 ,092 ,097 ,847 ,398

,180 ,081 ,221 2,238 ,026

,269 ,065 ,341 4,151 ,000

,100 ,092 ,119 1,095 ,275

,181 ,080 ,240 2,248 ,026

(Constant)

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: V23a. 

ANOVAb

25,797 8 3,225 8,670 ,000a

60,997 164 ,372

86,794 172

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), V18, V11, V16, V13, V15, V17, V12, V14a. 

Dependent Variable: V24b. 

Coefficientsa

,912 ,199 4,574 ,000

-,004 ,078 -,004 -,048 ,962

,084 ,086 ,124 ,977 ,330

-,029 ,101 -,038 -,289 ,773

,083 ,102 ,105 ,812 ,418

-,096 ,091 -,118 -1,055 ,293

,195 ,075 ,243 2,599 ,010

,157 ,099 ,192 1,589 ,114

,078 ,086 ,106 ,902 ,368

(Constant)

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: V24a. 

ANOVAb

33,505 8 4,188 10,068 ,000a

74,049 178 ,416

107,554 186

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), V18, V11, V16, V13, V15, V12, V17, V14a. 

Dependent Variable: V25b. 
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.وإرساء أسس الحوكمة: العالقة بين أدوار قيادة التغيير التنظيمي 6نموذجأ      
 

  
 
 

  
 
  

 

Coefficientsa

,705 ,200 3,520 ,001

,127 ,080 ,130 1,588 ,114

-,113 ,087 -,151 -1,298 ,196

-,078 ,102 -,092 -,764 ,446

,238 ,103 ,282 2,319 ,022

-,093 ,089 -,109 -1,044 ,298

,226 ,072 ,272 3,133 ,002

,154 ,102 ,175 1,505 ,134

,089 ,089 ,113 1,006 ,316

(Constant)

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: V25a. 

ANOVAb

75,886 8 9,486 18,172 ,000a

96,049 184 ,522

171,935 192

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), V18, V11, V16, V13, V15, V12, V17, V14a. 

Dependent Variable: V26b. 

Coefficientsa

,266 ,221 1,203 ,230

,167 ,088 ,139 1,895 ,060

-,131 ,096 -,143 -1,365 ,174

,056 ,110 ,054 ,512 ,609

-,072 ,113 -,068 -,634 ,527

,159 ,098 ,148 1,622 ,107

,210 ,079 ,206 2,664 ,008

,105 ,111 ,097 ,947 ,345

,325 ,099 ,334 3,294 ,001

(Constant)

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: V26a. 
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  67  .القيادةحتدد منط املطلب الرابع: االعتبارات اليت 

  67  وشروط نجاحهامقوماتها،  :المبحث الرابع: القيادة الفعالة

  68-67  املطلب األول: مفهوم القيادة الفعالة

  69-68  والفعالية التنظيميةاملطلب الثاين: العالقة بني القيادة 

  70  املطلب الثالث: معوقات القيادة الفعالة 

  70  .جتاهل األخطاء يف سبيل الوصول إىل أعلى اجناز-1

  70  .جتنب الصراعات عن طريق إرضاء اجلميع -2

  71  .املطلب الرابع: شروط  جناح القيادة الفعالة

  72   .خالصة الفصل األول
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  النظري والفكري إلدارة التغيير التنظيمي: اإلطار يالفصل الثان

  74  .متهيد

  75  إلطار المفاهيمي للتغيير التنظيمي.المبحث األول: ا

  75  .املطلب األول: نشأة وتطور التغيري التنظيمي

  75  .حركة التدريب املعملي -1

  75  .البحوث املسحية وأساليب االسرتجاع ( حبوث العمل) -2

  Kurt Lewin".  75  " إسهامات"كارت لوين -3

  76  .املطلب الثاين: التمييز بني التغيري واملصطلحات ذات الصلة

  76  .التحديث اإلداري -1

  76  .التطوير التنظيمي -2

  76  .التنمية اإلدارية -3

  76  .إعادة التنظيم -4

  76  .اإلصالح اإلداري -5

  77  .التنمية التنظيمية -6

  77  التنظيمي. املطلب الثالث: مفهوم التغيري

  77  .املفهوم اللغوي -1

  80-77  .ياملفهوم االصطالح -2

  80  .املطلب الرابع: مفهوم إدارة التغيري التنظيمي

  80  .، أبعاده، أنواعههالمبحث الثاني: التغيير التنظيمي: أهدافه، أسس

  81-80  ب األول: أهداف التغيري التنظيمي.املطل

  81  التنظيمي. املطلب الثاين: أسس التغيري

  82  .املطلب الثالث: أبعاد التغيري التنظيمي

  84  .املطلب الرابع: أنواع التغيري التنظيمي

  84  .وفًقا للمجال والنشاط -1

  85  للحجم أو النطاق. وفقا -2

  85  وفقا للزمن. -3

  86  وفقا للمرحلة. -4

  86  .وفقا لضرورته وأمهيته -5
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  86  .وفًقا للمضمون والعمق -6

  86  .وفقا لدرجة التعقيد -7

  86  .وفقا ملصدره -8

  87  .المبحث الثالث: منهجية التغيير في المنظمة

  87  .املطلب األول: احلاجة للتغيري التنظيمي

  88  : مصادر ( قوى) التغيري التنظيمي.املطلب الثاين

  88  .القوى واملسببات الداخلية -1

  92-89  .القوى واملسببات اخلارجية -2

  92  .املطلب الثالث: خطوات التغيري التنظيمي

  95-93  .منوذج كريت لوينأ -1

  Edgar huse."  95" منوذج: ادجار هوسأ -2

  Ivancevich".  96-97"منوذج أ -3

  Kotter".  98"منوذج أ -4

  99  التغيري التنظيمي. املطلب الرابع: جماالت( مداخل)

  99  .املدخل الوظيفي -1

  101-99  .(اإلنساين)مدخل األفراد  -2

  105-102  املدخل اهليكلي. -3

  105  .املدخل التكنولوجي -4

  106  تغيري ظروف العمل. -5

  106  حداث التغيري يف املناخ التنظيمي.إ -6

  107  التغيري يف ثقافة املنظمة. إحداث -7

  107  .التغيري يف خمرجات املنظمة -8

  107  .التغيري يف النظام التسويقي -9

  108  .استراتيجيات التغيير التنظيمي ومقومات نجاحها المبحث الرابع:

  108  .املطلب األول: إدارة اجلودة الشاملة

  109-108  وم اجلودة وإدارة اجلودة الشاملة.مفه -1

  111-109  .مبادئ وأهداف إدارة اجلودة الشاملة -2

  111  لبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.متط -3
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  111  .القيادة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملةدور  -4

  112  لة يف التغيري والتطوير التنظيمي.دور إدارة اجلودة الشام -5

  Reengineering  ".  113  " ندسة العملياتاملطلب الثاين: إعادة ه

  114  مفهوم إعادة اهلندسة.-1

  115  اهلندسة.أهداف إعادة  -2

  116  .اجلودة الشاملةة اهلندسة بإدارة عالقة إعاد -3

  119-117  .مراحل إعادة هندسة األعمال -4

  119  .عالقة إعادة اهلندسة بالتغيري والتطوير التنظيمي -5

  120  عوامل جناح اهلندسة اإلدارية. -6

  Six Sigma ".  121" املطلب الثالث: ستة سيجما

  121  .مفهوم ستة سيجما -1

  122  أهداف ومزايا تطبيق ستة سجيما. -2

  123  .منوذج اإلحصائياأل - ستة سيجما -3

  123  .خطوات تطبيق إسرتاتيجية ستة سيجما -4

  124  .املطلب الرابع: إسرتاتيجية التجديد

  124  .إسرتاتيجية تقليص العمالة :املطلب اخلامس

  Benchmarking".  125" : إسرتاتيجية املقارنة بأفضل منافسدساملطلب السا

  125  اح إسرتاتيجية التغيري التنظيمي.مقومات جن: سابعاملطلب ال

  126  .: مقاومة التغيير التنظيميالمبحث الخامس

  129-126  .املطلب األول: أسباب مقاومة التغيري التنظيمي

  129  .املطلب الثاين:أنواع القوى املقاومة للتغيري التنظيمي

  130  القوى املعارضة للتغيري. -1

  130  .التغيريقوى الرفض لعملية  -2

  130  .التحجيم قوى -3

  130  .قوى احملافظة على القدمي -4

  130  .قوى التحجر والتجمد -5

  131  .قوى الالمباالة والسلبية -6

  131  .املطلب الثالث: آثار مقاومة التغيري التنظيمي
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  132  .املطلب الرابع: فوائد مقاومة التغيري التنظيمي

  133  .خالصة الفصل الثاين

  الفصل الثالث: قيادة التغيير التنظيمي

  135  متهيد.  

  136  .المبحث األول: اإلطار المفاهيمي لقيادة التغيير

  136  .م قيادة التغيريمفهو املطلب األول: 

  138-136  .مسات قائد التغيرياملطلب الثاين: 

  138  .التغيريمهام قيادة  املطلب الثالث:

  138  .حتديد االجتاه والرؤية -1

  139  .رغوبة يف الرؤيةالسمات امل -2

  139  .شروط الرؤية -3

  142-139  .إجراءات تطوير الرؤية -4

  142  .أبعاد قيادة التغيري :املطلب الرابع

  142  .تطوير رؤية مشرتكة -1

  142  بناء اتفاق مجاعي حول األهداف واألولويات. -2

  142  .بناء ثقافة مشرتكة -3

  143  .منذجة السلوك - 4

  143  .مراعاة احلاجات والفروق الفردية لدى العاملني -5

  143  .التحفيز الذهين للعاملني -6

  143  .العاملني منتوقع مستويات أداء عليا  -7

  143  .هيكلة التغيري -8

  143  .المبحث الثاني: أنماط قيادة التغيير

  144  .نظرية القيادة التحويلية املطلب األول:

  144  . التحويلية مفهوم القيادة -1

  145  .خصائص القائد التحويلي -2

  148-145  .وظائف ومهام القيادة التحويلية -3

  148  .أبعاد القيادة التحويلية -4

  149  .قيادة التحويلية والبعد األخالقيال -5
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  153  .مقياس القيادة التحويلية -6

  154  .التبادلية والكاريزميةاملطلب الثاين: التمييز بني القيادة التحويلية والقيادة 

  154  .القيادة التبادلية -1

  Charismatic leadership".  155" القيادة الكاريزمية -2

  156  .دورها يف تغيري اجتاهات العاملنياملطلب الثالث: القيادة التحويلية و 

  157  .مهارات بناء القيادة التحويليةاملطلب الرابع: 

  158  .ومداخل حديثة لمساعدة قيادة التغيير التنظيميالمبحث الثالث: آليات 

  158  .مدخل التعلم التنظيمي املطلب األول:

  158   .مفهوم التعلم التنظيمي ومنظمات التعلم -1

  160  .بالتعلم التنظيمي أسباب االهتمام -2

  161  .خصائص التعلم التنظيمي -3

  162  .ةمناذج بناء املنظمة املتعلم -4

  164  .القيادة يف منظمة التعلم -5

  165  .مي باعتماد مدخل التعلم التنظيميالتغيري التنظي -6

  167  .مدخل متكني العاملني: املطلب الثاين

  167  .مفهوم التمكني -1

  168  .أمهية ومزايا التمكني -2

  169  .شروط حتقيق التمكني الفعال -3

  171-169  .خطوات متكني العاملني -4

  171  . متكني العاملني وإدارة التغيريالقة بنيعال -5

  172  .دخل اإلبداع التنظيميم املطلب الثالث:

   174-172  .مفهوم اإلبداع وأنواعه-1

  174  .خصائص اإلبداع -2

  175  .اإلبداع أمهية -3

  175  .خصائص األفراد املبدعني -4

  176  .املشجعة على اإلبداع يف املنظمة األسباب -5

  176  .عالقة القيادة اإلدارية باإلبداع -6

  177  .مفهوم القيادة اإلبداعية -7
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  177  .مسات القيادة اإلبداعية الفعالة -8

  177  .مهام القيادة اإلبداعية يف خلق املناخ اإلبداعي يف املنظمة -9

  178  .ري التنظيميعالقة اإلبداع بالتغي -10

  179  .إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات املطلب الرابع:

  179  .مفهوم املعرفة وإدارة املعرفة-1

  180  .أهداف إدارة املعرفة -2

  181  .اإلبداع التنظيميأثر إدارة املعرفة على  -3

  181  .ارة املعرفة على التعلم التنظيميأثر إد -4

  182  .إدارة املعرفةدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم عمليات  -5

  182  .أمهية املعرفة وتكنولوجيا املعلومات يف إدارة التغيري -6

  183  .القيادة في إدارة مقاومة التغييرالمبحث الرابع: أساليب 

  184  .صال الفعال باآلخريناملطلب األول: حتقيق االت

  184  .مفهوم االتصاالت التنظيمية-1

  184  .مقاومة التغيريال يف التغلب على أمهية االتص -2

  184  .املطلوبة خالل عملية التغيرياالتصاالت  -3

  185  .لثاين: مبدأ املشاركة يف التغيرياملطلب ا

  185  .مفهوم وأمهية اإلدارة باملشاركة -1

  186  .املشاركة لتقليص مقاومة التغيري إسرتاتيجية -2

  188-186  .دورة التغيري باملشاركة -3

  188  .التغيري بناء فريق إحداثاملطلب الثالث: 

  188  .مفهوم فرق العمل -1

  189  .تغيريحداث الإأمهية بناء فريق  -2

  189  .أهداف ومهارات فريق العمل -3

  190  .رابع: إدارة وقت التغيري بفعاليةاملطلب ال

  190  .ري والتقليل من مقاومتهيحداث التغأمهية إدارة الوقت يف إ-1

  192  .خالصة الفصل الثالث

  .تطبيق نظام (ل.م.د) في ظلالفصل الرابع: واقع التغيير التنظيمي في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر        

  194  .متهيد
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  195  .المبحث األول: التغيير التنظيمي في قطاع الخدمات العامة

  195  .: املنظمات العمومية: تصنيفها، أهدافها ومربرات إنشائهااألولاملطلب 

  195  .تصنيفها-1

  196  .أهداف املنظمات العمومية -2

  196  .مربرات إنشاء املنظمات العمومية -3

  197  .: حتمية التغيري يف تسيري قطاع اخلدمات العامةثايناملطلب ال

  197  .أسباب حترير قطاع اخلدمات العامة -1

  198  .العامة احلديثةمن منظور اإلدارة آليات التغيري يف قطاع اخلدمات العامة  -2

  199  .: مميزات قطاع اخلدمات العمومية يف اجلزائرالثالثاملطلب 

  199  .املؤسسات اليت تقدم اخلدمات العمومية -1

  200  .اإلدارات العمومية -2

  201  .: قطاع اخلدمات العامة يف اجلزائر يف ضوء اإلصالحات االقتصاديةرابعاملطلب ال

  202  .لتعليم العالي والبحث العلميلالمبحث الثاني: اإلطار المفاهيمي للجامعة كمؤسسة 

  202  تعريفها، أهدافها، وظائفها.: اجلامعة املطلب األول:

  202  .تعريف اجلامعة -1

  203  .أهداف اجلامعة -2

  205-203  .وظائف اجلامعة -3

  205  .: عالقة اجلامعة باحمليط اخلارجيثايناملطلب ال

  205  .على املستوى احمللي-1

  205  .على املستوى العاملي -2

  206  .لمبحث الثالث: إدارة التغيير في مؤسسات التعليم العاليا

  206  .املطلب األول: أهداف التغيري يف مؤسسات التعليم العايل

  207  .لتغيري يف مؤسسات التعليم العايلحمفزات ا املطلب الثاين:

  207  .لتغيري يف مؤسسات التعليم العايلأنواع ا املطلب الثالث:

  207  .التغيري العشوائي-1

  208  .التغيري املخطط -2

  208  .التغيري االسرتاتيجي -3

  208  .التغيري الوظيفي -4
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  208  .التغيري اجلذري -5

  208  .التغيري التطوري -6

  208  .التغيري املفروض -7

  208  .يف مؤسسات التعليم العايل لتغيرياملطلب الرابع:أساليب إدارة ا

  208  .األسلوب الدفاعي -1

  208  .األسلوب اهلجومي -2

  209  .سلوب التغيري باملقارنة املرجعيةأ -3

  217-209  .ب التغيري بإدارة اجلودة الشاملةأسلو  -4

  218  .الناجح يف مؤسسات التعليم العايلاملطلب اخلامس: إجراءات التغيري 

  218  .وعالجه يف مؤسسات التعليم العايلاملطلب السادس: مقاومة التغيري 

  219  .مرتبط بالشخصيات اجلامعية هامصدر مقاومة  -1

  219  .لتغيري يف ظل اجلامعات التقليديةمصادر مرتبطة بطريقة إحداث ا -2

  219  .م االجتماعيمصادر مرتبطة بالنظا -3

  219  .التعليم العايليف مؤسسات عالج مقاومة التغري  -4

منذ االستقالل إلى سنة مراحل تطور التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر المبحث الرابع: 

2004.  

219  

  220  .املطلب األول: مراحل تطور التعليم العايل يف اجلزائر

  220  .مرحلة الستينات -1

  222-220  .مرحلة السبعينات -2

  222  . مرحلة الثمانينات -3

  222  .مرحلة التسعينات -4

  225-223  .2004 إىل 2000سنة  مناإلصالحات  -5

  225  .مراحل تطور البحث العلمي يف اجلزائر املطلب الثاين:

  225  .)1972–1962(املرحلة األوىل -1

  225  .)1982–1973(املرحلة الثانية -2

  226  .)1990–1982(املرحلة الثالثة -3

  226  .)1997–1990(املرحلة الرابعة -4

  228-226  .)2002–1998(املرحلة الرابعة -5
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  228  .النظام الكالسيكي تطبيق يف ظل اجلامعة اجلزائريةعرفتها  االختالالت اليت املطلب الثالث: املشاكل و

  229-228  .مشكل اكتظاظ الطلبة-1

  230  .التأطري العلميو  مشكل التكوين -2

  231  .ضعف طرق ومناهج التعليم -3

  235-232  .أزمة البحث العلمي -4

  239-235  .إلنتاج) البحث العلمي يف اجلزائرضعف خمرجات (ا -5

  240-239  .مشكلة تزايد نفقة متويل التعليم العايل -6

  242  .املطلب الرابع: حتمية إصالح التعليم العايل يف اجلزائر

  243  .(ل.م.د) في الجامعة الجزائرية في إطار نظام التنظيميير ي: التغخامسالمبحث ال

  243  .)ل.م.د(طبيعة نظام  :األولاملطلب 

  243  .يف اجلزائر )ل.م.د(فع اختيار نظام املطلب الثاين: دوا

  244  .حتديد وحتليل املشكلة -1

  244  .مجع املعلومات -2

  244  . البدائل واختيار البديل األفضلاستكشاف وتقومي -3

  244  .(ل.م.د)تنفيذ سياسة -4

  245  .يف اجلزائر )ل.م.د(نظام وآثار تطبيق لث: أهداف املطلب الثا

  246   .قتصاديةاأهداف  -1

  247  .اجتماعية لنظام أهداف -2

  248  .حوكمة التعليم العايل -3

  248  .)ل.م.د(املطلب الرابع: ركائز التغيري يف نظام 

  252-248  . اإلداري (اهليكلة اجلديدة لنظام ل.م.د)إعادة التنظيم البيداغوجي  -1

  252  .العايل رؤية جديدة للتكوين يف التعليم -2

  253  .تطوير مهارات املستفيد (الطالب) -3

  254  .)ل.م.د(نظام  يف ظل تطبيقيف إدارة التغيري  ة اجلامعينيدور القاد املطلب اخلامس:

  254  .تشكيل فرق العمل -1

  255   .)ل.م.د(نظام تطبيق  يف ضل فرق العملحتديد مهام قادة  -2

  256  .)ل.م.د(جلامعية ومقومات جناح نظام املطلب السادس: القيادة ا

  256  .حتقيق رضا الطالب -1
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  257  .التمهني -2

  257  .البيداغوجيا وتنظيم هياكل البحث -3

  257  .يف جمال التأطري -4

  258  .يف جمال التسيري -5

  259  .خالصة الفصل الرابع

  الفصل الخامس : دراسة مدى تأثير القيادة اإلدارية على نجاح التغيير التنظيمي في الجامعة الجزائرية 

  -)ل.م.د(بالتطبيق على نظام التعليم العالي الجديد -                              

  261  .متهيد

  262  .الدراسة المبحث األول: منهجية البحث والتعريف بميدان

  262  .منهج البحثاملطلب األول: 

  262  .املنهج الوصفي -1

  262  .املنهج املقارن -2

  263  .ت مجع البياناتاملطلب الثاين: أدوا

  268-263  .االستمارة -1

  267  .املقابلة -2

  268  .املالحظة -3

  268  .املطلب الثالث: جمتمع وعينة الدراسة

  268  .التعليم العايلبالنسبة ملؤسسات  -1

  272-269  .بالنسبة للقيادة اإلدارية - 2

  273  .راد العينة حسب بيانا�م الشخصيةاملطلب الرابع: حتليل بيانات أف

  273  .خصائص أفراد العينة من حيث املنصب اإلداري والبيداغوجي -1

  273  .خصائص أفراد العينة من حيث السن -2

  274  .حيث األقدمية يف املنصبخصائص أفراد العينة من  -3

  274  .خصائص أفراد العينة من حيث الدرجة العلمية -4

  275  .ات اإلحصائية املستعملة يف البحثاملطلب اخلامس: األدو 

  276  .قييم مصداقية أداة الدراسةالمبحث الثاني:قياس وت

  276  .املطلب األول: االتساق الداخلي
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:ملخص  

العايل اهتمت هذه الدراسة مبعرفة دور املسريين يف اجلامعة اجلزائرية يف إجناح التغيري التنظيمي، ومت إسقاط ذلك ميدانيا على نظام التعليم      

 مسايرة اجلديد (ل.م.د) كمشروع تغيري اسرتاتيجي، اهلدف منه تصحيح االختالالت املرتاكمة اليت عرفتها اجلامعة اجلزائرية منذ عقود، إضافة إىل

 عاملية التعليم العايل وما يصاحبها من تطور وجودة ومقروئية للشهادات العلمية.

ي و الختبار ذلك درسنا أوال مدى ممارسة املسريين ملؤسسات التعليم العايل على اختالف مستويا�م التنظيمية ألدوار قيادة التغيري التنظيم    

ة مستقبلية، تشجيع اإلبداع واالبتكار، العمل بروح الفريق، الدافعية واحلماس، مشاركة املرؤوسني، فعالية اليت مت حصرها يف مثانية أدوار: بناء رؤي

جلامعة االتصال، إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيري، التعامل مع مقاومة املرؤوسني للتغيري. مث قمنا بقياس مدى جناح التغيري التنظيمي يف ا

أهداف نظام (ل.م.د) التالية: ضمان التكوين النوعي، حتسني العالقة مع احمليط االقتصادي احمللي، تطوير البحث اجلزائرية متمثال يف حتقق 

على العلمي، ضمان اجلودة، إرساء أسس احلوكمة وهذا بطبيعة احلال من وجهة نظر القائمني على تطبيق نظام التعليم العايل اجلديد من مسريين 

رئاسة اجلامعة. ولتحقيق اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة قمنا باختبار أثر ممارسة أدوار قيادة  التغيري التنظيمي على مستوى األقسام والكليات و 

 جناح نظام (ل.م.د) من خالل حتقق أهدافه.  

ون أدوارهم كقادة للتغيري وأكدت النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة أن املسريين ملختلف إدارات مؤسسات التعليم العايل ال ميارس      

كما دلت النتائج أيضا على عدم جناح التغيري التنظيمي يف اجلامعة اجلزائرية من خالل عدم حتقق أهداف نظام (ل.م.د) باملستوى   ،التنظيمي

قيادة التغيري التنظيمي على جناحه.املطلوب واملرجو من قبل الوزارة الوصية. ويف األخري أكدت نتائج الدراسة على التأثري االجيايب ملمارسة أدوار   

   ، مؤسسات التعليم العايل.)ل.م.د (: القيادة اإلدارية، التغيري التنظيمي، قيادة التغيري، نظام التعليم العايلالكلمات المفتاحية

 
Résumé : 

Cette étude s’intéresse au rôle des gestionnaires de l’université algérienne dans la réussite du pilotage 
du changement organisationnel. Le champ d’application semble tout indiqué. Il s’agit du nouveau système 
d’enseignement supérieur LMD qui se présente comme projet stratégique de changement en visant à corriger 
les disfonctionnements cumulés par l’université algérienne depuis des décennies. 

L’étude s’est en premier particulièrement intéressée à quel point les responsables chargés de 
l’application du système LMD  exercent leurs rôles de pilotage du changement organisationnel, notamment : 
perception d’une vision future du secteur, encouragement de l’innovation, développement de l’esprit du 
groupe, motivation, démarche participative et communicative, soutien à l’émergence d’une culture 
organisationnelle favorable au changement et management des résistances. 

On a ensuite mesuré le degré de réussite (efficacité) du pilotage changement organisationnel dans 
l’université algérienne  de par la  réalisation des objectifs du système LMD : une formation de qualité, 
l’amélioration de la relation avec l’environnement socio-économique local, le développement de la recherche 
scientifique, l’assurance qualité, la bonne gouvernance. Enfin, on a mesuré l’effet de l’exercice   du rôle du 
leader du changement organisationnel sur la réalisation des objectifs du système LMD.  

Les résultats de cette étude montrent que les gestionnaires des différentes administrations des 
établissements de l’enseignement supérieur n’exercent pas leur rôle de leader du changement organisationnel. 
Les données de l’étude soutiennent par ailleurs que le changement organisationnel dans l’université n’a pas 
réussi à  atteindre ses objectifs déclarés par le ministère de tutelle, qui sont les objectifs du système LMD. 
L’étude a montré enfin l’existence d’une relation significative entre l’exercice du rôle du leader du changement 
organisationnel et la réussite de celui-ci.  

Mots clés : leadership managérial, changement organisationnel, leadership du changement, le système 
d’enseignement supérieur LMD, les établissements de l’enseignement supérieur en Algérie . 


	واجهة رسالة الدكتوراه
	إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
	الاهداء
	التشكرات
	تقديم المقدمة العامة
	11المقدمة العامة
	تقديم الفصل الأول
	1111الفصل الأول
	تقديم الفصل الثاني
	الفصل الثاني 222
	تقديم الفصل الثالث
	333الفصل الثالث
	تقديم الفصل الرابع
	الفصل الرابع444
	تقديم الفصل الخامس
	الفصل الخامس
	111خاتمة عامة
	قائمة المراجع
	قائمة المراجع باللغة العربية
	قائمة المراجع الأجنبية
	تقديم الملاحق
	المحلق1
	الملحق2
	الملحق3
	الملحق4
	الملحق5
	الملحق6+الملحق7+الملحق8
	الملحق9
	الملحق10
	تقديم فهرس الجداول
	فهرس الجداول
	تقديم فهرس الأشكال
	فهرس الأشكال
	فهرس المحتويات
	فهرس الختامي لكل المحتويات
	ملخص العربية والفرنسية للرسالة



