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مقاومة التغيري التنظيمي باملدارس الثانىية يف مدينة
الرياض باململكة العربية السعىدية :أسبابه وسبل التغلب
عليها من وجهة نظر مديريها
الممخص_ استيدفت الدراسة معرفة أسباب مقاومة التغيير التنظيمي

عممية مستمرة ،خاصة في القرن الحالي الذي يتسم بالسرعة في

بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض من وجية نظر مديرييا ،والتعرف

التغيير في ظل ثورة االتصاالت الحديثة واالتصال بالعالم

عمى سبل التغمب عمى مقاومة ىذا التغيير ،والكشف عن الفروق ذات

الخارجي والتأثر بالتجارب الخارجية.

الداللة اإلحصائية في استجابات مديري المدارس الثانوية حول أسباب

وفي ظل ظاىرة التغيير الممحوظ والمتسارع في شتى

مقاومة التغيير التنظيمي ،وسبل التغمب عمى مقاومتو والتي يمكن

مجاالت الحياة ،ال تستطيع المنظمة التي تسعى لمبقاء والنمو أن

عزوىا إلى (المؤىل – الخبرة – الدورات التدريبية) ،ولتحقيق أىداف

تقف مكتوفة اليدين وأن تترك األمور لمظروف والصدفة تتحكم

الدراسة واجراءاتيا تم استخدام المنيج الوصفي المسحي ،وتمثل أفراد

بمصير المنظمة وتممي عمييا نوع التغيير أو المحافظة عمى

الدراسة في مديري المدارس الثانوية الحكومية وعددىم ( )112مدي ارً،

الوضع القائم ،بل يتوجب عمى المديرين السعي الجاد إلدارة

وتم تطبيق الدراسة عمى جميع أفراد المجتمع ،وقد بمغ عدد االستبانات

عممية التغيير [ .]1وأي تغيير يصيب نظاماً فرعياً في المنظمة،

المستردة والصالحة لمتحميل ( )89استبانة .واعتمد الباحث في جمع

ال بد أن ينعكس عمى األنظمة الفرعية األخرى المكونة ليا.

البيانات عمى االستبانة ،وكانت أبرز النتائج أن درجة إسيام األسباب
التنظيمية واألسباب الشخصية االجتماعية واألسباب المادية في

وتنبع أىمية التغيير من كون العصر الذي نعيش فيو ىو

مقاومة التغيير كبيرة ،وكان أكبر األبعاد إسياماً في مقاومة التغيير

عصر التغيرات السريعة ،فجميع المنظمات ميما كان حجميا أو

ىي (األسباب المادية) بدرجة إسيام كبيرة ،يميو (األسباب الشخصية

ىدفيا تحتاج بين حين وآخر إلى تغيير إلى األحسن وذلك لزيادة

االجتماعية) بدرجة إسيام كبيرة ،ثم (األسباب التنظيمية) بدرجة إسيام

جودة خدماتيا وارضاء عمبلئيا .واذا كان التغيير عمى درجة

كبيرة .وتبين أن سبل التغمب عمى مقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس

كبيرة من األىمية في المنظمات بشكل عام فإنو يكون ذا أىمية

الثانوية المتعمقة باألبعاد :التعميم واالتصال ،المشاركة ،التسييل

بالغة في المجال التربوي ،وخاصة في المدارس ،حيث إن

والدعم ،المناورة والكسب ،اإلجبار ،وجاء بُعد المفاوضات ،وبُعد

التنمية في المجتمع تبدأ بمتغير التعميم ،كما أن التعميم يسيم في

المناورة والكسب بدرجة متوسطة ،وجاء بُعد اإلجبار بدرجة ضعيفة.

تحريك وتغيير وتطوير النمط الثقافي من خبلل نواتج التعميم،

الكممات المفتاحية :التغيير التنظيمي ،مقاومة التغيير ،التعميم

وعميو فإن التعميم ىو اآللية الرئيسة لصنع ثقافة التغيير ،فيو

واالتصال ،المشاركة ،التسييل والدعم ،المفاوضات ،المناورة والكسب،

يعد األفراد لفيم التغيير وامتبلك الميارات البلزمة إلحداثو

اإلجبار.

وبالتالي يصبح التغيير عممية عمدية تتم عن وعي وارادة.

 .1المقدمـة

والتغيير في المؤسسات التعميمية ومنيا التعميم الثانوي يعمل

يعد التغيير سنة الحياة ،ونظرية االستقرار ىي عممية

عمى خمق إدارة نموذجية لممدرسة واعداد ىيئة تدريس مسئولة،

محدودة بفترة زمنية استم ار اًر لعممية تغيير أخرى ،وىكذا فالحياة

والتييئة التربوية والعممية المناسبة لمطبلب ذات قيم وخمق لخدمة

معناىا التغيير والكمال معناه إحداث التغيير ليتوافق مع

المجتمع وجعميم قادرين عمى تحمل المسؤولية .ولم يعد األسموب

األوضاع الجديدة ،كما أن عممية إحداثو أمر ضروري وىي
2

التقميدي الذي مارستو النظم التربوية لفترات طويمة مقبوالً لمتعامل

الوظيفي ،باإلضافة إلى أنيا تمنع تكيف المنظمة مع بيئتيا

مع مستجدات العصر الحالي.

الداخمية والخارجية المتغيرة باستمرار وتمنع تقدميا [.[5

وقد أولت و ازرة التعميم في المممكة العربية السعودية

ومن أىم أسباب مقاومة التغيير التنظيمي االعتقاد بأنو

اىتمام بالتغييرات التي تحدث في قطاعات العمل والمجتمع

ليس في اإلمكان أبدع أكثر مما كان أو ىو كائن ،ومخاوف فقد

فقامت بوضع الخطط واتخاذ الق اررات واعطاء الصبلحيات

مزايا مكتسبة ،وقصور فيم وثقافة ،ووجود مرونة محدودة إزاء

لمتغيير في منظومة العمل التعميمي لمواجية التغيير المجتمعي.

التغيير ،باإلضافة إلى عدم وجود شعور بالحاجة إلى التغيير،

وتواجو المنظمة عند قياميا بالتغيير العديد من المشكبلت

واختيار توقيت سيئ لبدء عممية التغيير ،واالفتقار لمموارد،

الناجمة عن عدم قبول التغيير من قبل األفراد العاممين بيا ،وقد

والضغط عمى الزمبلء عمى الفرد باتجاه مقاومة التغيير ،وارباك

يتحول ىذا الشعور إلى مواقف عدائية من التغيير .وتبدأ مقاومة

العبلقات االجتماعية [ ]1لذا كانت ىذه الدراسة.

التغيير عندما تكون طبيعة التغيير غير واضحة لمذين سوف

 .2مشكمة الدراسة

يتأثرون بو ،كذلك فالذين يرغبون في أعماليم في المنظمة يتوقع

تسعى و ازرة التعميم إلى إعادة ىيكمة قطاع التعميم العام من

جراء عدم وضوح
منيم أن يظيروا أنواعاً من عدم الرضا من ّ

خبلل منظومة تكاممية تشمل الجوانب التشريعية والتخطيطية

التغيير ،أو عندما يفسر التغيير تفسيرات مختمفة من قبل

والتنظيمية والتنفيذية ،مع تعزيز ميمة القطاع الخاص بما يخدم

أشخاص مختمفين .كذلك توجد المقاومة عند وقوع المعنيين

العممية التربوية التعميمية.

بالتغيير بين قوتين متعارضتين أحدىما تدفع باتجاه التغيير

وفي الوقت الحاضر ،ىناك رغبة في تطوير البيئة

واألخرى تدفع ضده ،أو عندما يكون الضغط الذي يتعرض لو

التعميمية لتمبية المتطمبات الكمية والنوعية لممرحمة المقبمة ،وبناء

المعنيون بالتغيير كبي اًر ،أو إذا كان التغيير مبنياً عمى أوامر

مناىج تعميمية متطورة تحقق تطوي اًر شامبلً لمطالب تمكنو من

شخصية من المدير ،أو حسبما يريد المدير ،وليس كما يتطمبو

اإلسيام في بناء مجتمعو ،وتحسين الكفاءة النوعية لمعناصر

العمل أو القواعد أو عند تجاىل القواعد والمعايير الموجودة في

البشرية التعميمية والتربوية لتكون قادرة عمى استيعاب أىداف

الجماعة [.[2

المناىج التعميمية الحديثة ،وتوفير أنشطة نوعية غير صفية لبناء

وعميو فإن حقيقة مقاومة التغيير في حد ذاتيا ىي أنيا

الشخصية اإلسبلمية المتكاممة المتوازنة لمطالب لخدمة الدين

أمر مرتبط بالتوقعات المصاحبة لعممية التغيير ،فإذا كان التوقع

والمجتمع والوطن ،وتحسين الكفاية الداخمية والخارجية لمنظام

أن التغيير سوف يترتب عميو نتائج إيجابية ،فإنو يقبل ويدعم من

التعميمي ،وتطوير النظم اإلدارية ومكوناتيا والحد من المركزية،

كافة العاممين ،أما إذا كانت النتائج المتوقعة سمبية فإنو يقاوم

واالرتقاء بنظم تعميم الموىوبين ،وتطبيق نظم الجودة في التعميم

ويناىض بشتى الوسائل والطرق [.[3

ومعاييرىا ،والتوسع في المشاركة المجتمعية في التعميم.

ومن أكثر النتائج التي تم توثيقيا نتيجة لمبحث في سموك

ولتحقيق ذلك تم وضع سياسات تشمل تكثيف الجيود

األفراد والمنظمات ،ىي أن األفراد والمنظمات يقامون التغيير،

لتحسين البيئة المدرسية لكونيا بيئة محفزة لمتعميم وعنصر جذب

وقد يكون ذلك في مصمحة المنظمة ويؤدي ذلك لنتائج إيجابية،

لمطبلب ،والتوسع في توظيف تقنية المعمومات ودمجيا في

حيث أن ذلك يؤدي إلى الثبات وتوقع السموك ،وان لم يكن ىناك

العممية التعميمية ،وتأسيس نظام متكامل الستخدامات تقنية

شيء من المقاومة فإن ذلك يؤدي ألن يكون سموك المنظمة

المعمومات واالتصال في التعميم ،وتوفير المتطمبات التقنية

عشوائياً ،كما أن مقاومة التغيير يمكن أن تكون مصد اًر لمصراع

البلزمة في البيئة المدرسية.
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المدارس الثانوية حول أسباب مقاومة التغيير التنظيمي تعزى

الرئيسة لقصور الكثير من مبادرات التغيير عن تحقيق أىدافيا

إلى (المؤىل – الخبرة – الدورات التدريبية)؟

وجود مقاومة لمتغيير ،ففي دراسة الساعدي [ ]2أشارت النتائج

 .4ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة مديري

إلى أن األفراد بشكل عام يقاومون التغيير التنظيمي ،كما أشارت

المدارس الثانوية حول سبل التغمب عمى مقاومة التغيير تعزى

دراسة الحربي [ ]6إلى أن ىناك اعتقاد بأن التغيير الذي ال يتفق

إلى (المؤىل – الخبرة – الدورات التدريبية)؟

مع احتياجات الموظفين يدفعيم لمقاومتو وعدم دعمو ومساندتو.

ب .أهداف الدراسة
تيدف الدراسة الحالية إلى ما يمي:

والمدرسة الثانوية من المؤسسات التعميمية التي تمقت القسم
األكبر من مبادرات التطوير ،حيث يعتبر نظام التعميم الثانوي

 .1معرفة أسباب مقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية

من أىم األنظمة الفرعية لنظام التعميم األساسي ،ويعتبر أحد

بمدينة الرياض من وجية نظر مديرييا.

الحدود الميمة لنظام التعميم العام ،فيو بوابة النظام التي تخرج

 .2التعرف عمى سبل التغمب عمى مقاومة التغيير التنظيمي

منيا مخرجات التعميم العام إلى سوق العمل والجامعات عمى ٍ
حد

بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض من وجية نظر مديرييا.

سواء ،ويمقى التعميم الثانوي اىتماماً خاصاً ونوعياً من و ازرات

 .3الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابات

التعميم عمى مستوى العالم ،فتعمل عمى مراجعتو وتطويره حتى

مديري المدارس الثانوية حول أسباب مقاومة التغيير التنظيمي

يكون متوافقاً مع السياسات التنموية واالجتماعية واالقتصادية

والتي يمكن عزوىا إلى (المؤىل – الخبرة – الدورات التدريبية).

لمببلد ،ولكن ىذا التغيير قد يقابل بالمقاومة من قبل العاممين في

 .4الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابات

المدرسة.

مديري المدارس الثانوية حول سبل التغمب عمى مقاومة التغيير

أن ىناك
وقد الحظ الباحث كأحد منسوبي التعميم الثانوي ّ

والتي يمكن عزوىا إلى (المؤىل – الخبرة – الدورات التدريبية).

مقاومة من األفراد لمتغيير ،ولخطط التطوير واإلصبلح ،مثل

ج .أهمية الدراسة

التعامل مع تقنيات التعميم واألدوات الحديثة في المعامل،

تستمد الدراسة الحالية أىميتيا من خبلل ما يمي:

وتقنيات الحاسب اآللي ،ومن ىذا المنطمق ومن أىمية دراسة

 -أىمية الموضوع الذي تعالجو وىو مقاومة التغيير التنظيمي

مقاومة التغيير التنظيمي ،تم بمورة مشكمة البحث عمى النحو

بالمدارس الثانوية ،والذي يساىم تحديد أسبابو وأساليب معالجتيا

التالي :ما واقع مقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية

في إنجاح مبادرات التغيير واإلصبلح التربوي وفى التوجو نحو

بمدينة الرياض وسبل التغمب عمييا من وجية نظر مديري

وضع إداري أفضل يحسن استغبلل جميع اإلمكانات والموارد

المدارس الثانوية؟ ويتفرع من ىذا التساؤل األسئمة التالية:

المتاحة والممكنة ليحقق الكفاءة اإلنتاجية الكبرى لممدرسة.

أ .أسئمة الدراسة

 -أىمية دراسة مقاومة التغيير بالمرحمة الثانوية والتي تمقى

 .1ما أسباب مقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة

القسم األكبر من مبادرات التطوير ،كما يعتبر نظام التعميم

الرياض من وجية نظر مديرييا؟

الثانوي من أىم األنظمة الفرعية لنظام التعميم األساسي ،ويعتبر

 .2ما سبل التغمب عمى مقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس

أحد الحدود الميمة لنظام التعميم العام ،فيو بوابة النظام التي

الثانوية بمدينة الرياض من وجية نظر مديرييا؟

تخرج منيا مخرجات التعميم العام إلى سوق العمل.

 .3ىل يوجد فروق ذات داللو إحصائية في استجابات مديري

 قد تسيم ىذه الدراسة في إثراء الجانب العممي حول مشكمةمقاومة التغيير ،من حيث أسبابيا وسبل عبلجيا.
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 -قد يستفيد من ىذه الدراسة متخذو القرار والمخططون

وبدلو كأَنو جعمو غير ما كان .وفي التنزيل العزيز:
وغي ََّرهَ :ح َّولو ّ
َ
ك ُم َغِّي اًر نِ ْعمةً أَنعميا عمى قوم حتى ُي َغيِّروا ما
"ذلك بأَن اهلل لم َي ُ

تبني أساليب وبرامج تتوافق مع احتياجات المعممين والعاممين في

االسم من التغيُّر (ابن منظور ،د.ت ،باب الغين).

المدارس الثانوية وتدعم التغيير والتطوير والتوصل إلى حمول

وتتعدد التعريفات االصطبلحية لمتغيير التنظيمي باختبلف

لمعديد من الظواىر السمبية في ىذا المجال.

الزاوية التي ينظر بيا الكتّاب والباحثون إليو ،فالبعض يعرفو من

د .مصطمحات الدراسة

زاوية األسباب ،واآلخر يعرفو من زاوية النتائج ،وآخرين يعرفونو

تتمثل مصطمحات البحث فيما يمي:

من زاوية المظاىر واإلعراض [.[8

 -مقاومة التغيير :Change Resistance

ومن أىم تعريفات التغيير التنظيمي ما يمي:

قدم الكتاب والباحثون العديد من التعريفات االصطبلحية لمقاومة
التغيير منيا:

يعرف الحربي [ ]6التغيير التنظيمي بأنو" :عبارة عن عممية
ّ

واعية  -بآثار التغيير ونتائجو وتكاليفو ومخططو  -ومخططو

عرف الساعدي [ ]2مقاومة التغيير بأنيا :ردود فعل سمبية

ومستمرة يقوم بيا جزء أو مجموعة من األفراد وتشمل كافة أجزاء

لؤلفراد تجاه التغييرات التي قد تحصل أو التي حصمت بالفعل

المنظمة أو بعضيا ،ويشارك في إعدادىا وتنفيذىا األفراد

في المنظمة العتقادىم بتأثيرىا السمبي عمييم.

العاممون ،وتيدف إلى استثمار الموارد واإلمكانيات المتاحة

أما العامري ،والفوزان [ ]4فقد عرفا مقاومة التغيير بأنيا :أي

لموصول إلى معدالت عالية من الكفاءة والفعالية التنظيمية

سموك ييدف إلى اإلبقاء عمى الوضع القائم عند محاولة الضغط

وصوالً إلى تمكين المنظمة من المبادرة إلى األخذ بالتغيير

لتغيير ىذا الوضع ،أو ىو الرسالة التي تريد المنظمة نقميا أو

لمواكبة التغييرات المستمرة في بيئتيا الداخمية والخارجية،

أعضاؤىا لآلخرين حول رؤيتيم لمتغيير.

مستعينة في ذلك بمجاالت المعرفة المتنوعة والمناسبة كعمم

وعرف الحربي [ ]6مقاومة التغيير بأنيا :ذلك السموك الموجو

النفس وعمم االجتماع واإلدارة واالقتصاد وغيرىا.

نحو التقميل من أىمية التغييرات الحالية أو المتوقعة داخل

ويعرف الفائز [ ]7التغيير التنظيمي عمى أنو النشاط الموجو

المنظمة أو تأخيرىا أو منع تنفيذىا وصوالً إلى اإلبقاء عمى

واليادف إلى تحسين وتطوير أي من مجاالت األداء الوظيفي

الوضع القائم واعاقة وصول التغيير ألىدافو.

من خبلل التعاون المشترك البناء لتحقيق رسالة المنظمة

ويعرف الفائز [ ]7مقاومة التغيير بأنيا :عدم تجاوب المرؤوسين

وأىدافيا.

مع ما قد يحدث من تغيرات في العمل بأية صورة أو درجة

ويعرف الجابري [ ]9التغيير التنظيمي عمى أنو التحول من

كانت مما يستدعي تدخل القادة لمحد من ذلك.

الوضع الحالي إلى وضع أكثر كفاءة وفاعمية في المستقبل،

ويعرف الباحث مقاومة التغيير إجرائياً بأنيا امتناع الموظف في

بتغيير سموكيات األفراد وعاداتيم إلى األفضل وكذلك بيئة العمل

اء كان من
المدرسة عن مواكبة عمميات التغيير أو التطوير سو ً

بغرض التفاعل والتكيف مع متطمبات العصر.

التربويون وادارات ومكاتب التعميم ،وذلك في التعرف عمى

بأَنفسيم"؛ قال ثعمب :معناه حتى ِّ
الغ ْي ُر
يبدلوا ما أَمرىم اهلل .و َ

األسباب الحقيقية لمقاومة التغيير وسبل عبلجيا ،مما يساعد في

خبلل الرفض أو من خبلل تجاىل التغيير الذي يجرى في

ويمكن تعريف التغيير التنظيمي إجرائياً بأنو العمميات التي تتم

المدرسة.

بالمدارس الثانوية بطريقة مقصودة ىدفيا التطوير والتحديث

 -التغيير التنظيمي :Organizational Change

سواءً كانت تغيي اًر تكنولوجياً أو عمميات إدخال أنماط جديدة

تحول.
التغيير في المغة من غير وتغيَّر
ُ
الشيء عن حالوّ :

تغير من الميام والوظائف أو تغيي اًر في اإلجراءات.
باإلدارة ّ
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والمقصود بمقاومة التغيير في ىذه الدراسة ىي ردود الفعل

تؤثر فمسفة اإلدارة وأسموبيا في عمل المنظمة ،وأن أي

السمبية لمعاممين في المدرسة تجاه التغييرات التي قد تحصل أو

تغيير في ىذه الفمسفة أو األسموب يؤدي إلى إحداث تغيير في

التي حصمت بالفعل في المدرسة العتقادىم بتأثيرىا السمبي

المنظمة ،لذا يسعى المدراء في مختمف المستويات التنظيمية إلى

عمييم.

تحقيق الموازنة بين ىدف االستقرار واستمرار المنظمة في العمل

ه .حدود الدراسة

من جية وبين الحاجة المستمرة لمتكيف واالبتكار في ميدان

تتمثل حدود الدراسة الحالية فيما يمي:

العممية اإلدارية في إطار التغيير من جية أخرى [ ،]12كما

 -الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة عمى معرفة أسباب

تنبع األسباب التنظيمية لمقاومة التغيير من خوف الموظفين من

مقاومة التغيير بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض من وجية نظر

أن عممية التغيير المقترحة تكون غير مرضية لمموظفين ،أو أن

مديرييا فيما يتعمق باألسباب (الشخصية ،الفنية ،التنظيمية،

يكون ىناك عدم استعداد تنظيمي سميم لعمميات التغيير ،أو

االجتماعية ،المادية) .ودراسة سبل التغمب عمى مقاومة التغيير

الشعور بأن الميارات المطموبة البلزمة لعممية التغيير غير

التنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض من وجية نظر

متوفرة لدى الموظفين .وقد يكون لدى الموظفين مخاوف بشأن

مديرييا.

االضطراب التنظيمي الذي يمكن أن يحدث نتيجة تغيير المواقف

 -الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمى المدارس الثانوية

الموجودة في المؤسسة ،ولذلك تظير عممية مقاومة التغيير

الحكومية (بنين) بمدينة الرياض.

نتيجة شعور الموظفين بأن عمميات التغيير سوف تيدد سمطاتيم

 -الحدود المؤسسية :اقتصرت الدراسة عمى المدارس الثانوية

ونفوذىم ،مما يؤدي إلى وجود ضعف في نظم االتصاالت بين

الحكومية النيارية (بنين).

العاممين في المنظمة ،ويؤدي ىذا الضعف إلى زيادة عممية

 -الحدود البشرية :اقتصرت تطبيق الدراسة عمى مديري

مقاومة التغيير ،أو أن يكون ىذا الضعف أحد العقبات عمى

المدارس الثانوية بنين.

طريق تنفيذ التغيير [.[11
ومن خبلل ذلك ،يمكن توضيح األسباب التنظيمية لمقاومة

 -الحدود الزمنية :تم تطبيق ىذا البحث في العام 1437ى ـ.

التغيير عمى النحو التالي:

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

 -تيديد السمطة أو النفوذ :تيدد التغييرات اإلدارية والتكنولوجية

• أسباب مقاومة التغيير:
المقاومة ىي ظاىرة تؤثر عمى عممية التغيير ،حيث تعمل

قواعد السمطة والنفوذ في المنظمة مما قد يؤدي إلى وجود نوع

عمى تأخير بداية وتنفيذ التأخير ،وتزيد من تكمفة التغيير ،ويمكن

من المقاومة باعتبار أن ذلك تيديد لمسمطة أو نفوذ الجماعات

وصفيا أيضاً عمى أنيا محاولة حفظ الحالة كما ىي موجودة

في السيطرة عمى الق اررات والموارد ومفاىيم المعمومات ،كما أن

بدون أي تغيير [ ،]10وىناك العديد من األسباب المختمفة

ىذه التغييرات قد تؤدي إلى تيديد مجموعات العمل في

لمقاومة التغيير ،حيث أن التغيير قد يصاحبو ظيور ثقافة جديدة

المنظمة ،وتيدد عممية صنع القرار ،وىذا ما يؤدي إلى ظيور

في المنظمة والتي تؤدي إلى وجود تغييرات في القيم والمبادئ

مقاومة ليذه التغييرات في المنظمة [.[13

األساسية لمعاممين في المنظمة [ .]11وىناك العديد من األسباب

 -الفشل السابق من جيود التطوير :تخاف المنظمات من أي

المختمفة التي تؤدي إلى مقاومة التغيير ويمكن توضيح ىذه

تطوير لفشميا في تجارب سابقة في التطوير أو لعدم استفادتيا

األسباب عمى النحو التالي:

أو لعدم تعمميا من فشل المنظمات األخرى في تجاربيا.

 )1األسباب التنظيمية:

 الغرور بالنجاح الحالي :تقاوم بعض المنظمات بسبب غرورىا6

من نجاح ممارستيا الحالية أو النماذج واألنظمة الناجحة ليا،

 -الموارد المحدودة :إن عدم إتاحة الموارد في المنظمة يدفع

وعمى المنظمات أن تعرف أن ما ىو ناجح اآلن لم يكون بيذه

الموظفين إلى تفضيل الوضع القائم عمى عممية التغيير ،حيث

الصورة في الغد ،بل يمكن أن يكون ىذا الغرور ىو السبب في

أن التغيير يتطمب توفر العديد من الموارد مثل رأس المال

عدم سعييا لمتغيير ،بينما يتغير من حوليا حتى يأتي التغيير

ووجود أشخاص لدييم الميارات والوقت المناسب الذي يساعدىم

عنوة أو قد يطيح بالمنظمة جانباً.

في عممية التطوير ،حيث أن عدم توفر وكفاية الموارد يؤدي إلى

 -عدم التأكد من نتائج التطور :تفضل بعض المنظمات في

التخمي عن التغييرات المطموبة [.[13

عدم الخوض في عممية التطوير ،وذلك ألن نتائج التطوير غير

 )2األسباب الييكمية:
يمكن القول بأن الييكل التنظيمي ىو عبارة عن البناء أو

واضحة ،ويرجع ىذا إلى عدم وجود خطة محددة توضح أىداف
ونتائج التطوير وخطواتيا ومسئولياتيا وميزانياتيا.

الشكل الذي يحدد التركيب الداخمي لمعبلقات السائدة في

 -الوضع الراىن أفضل :قد ترى المنظمة ومديروىا أنيا تتمتع

المنظمة ،فيو يوضح التقسيمات أو الوحدات الرئيسية والفرعية

بوضع راىن جيد ،وذلك بسبب ىياكل تنظيمية جيدة وبيئة

التي تضطمع بمختمف األعمال واألنشطة التي يتطمبيا تحقيق

مستقرة وادارة راسخة وموارد قوية وقيادة حكيمة ،وقد ترى أن

أىداف المنظمة ،إضافة لبيان أشكال وأنواع االتصاالت

التغيير والتطوير يمكنو أن ييدد استقرار وقوة الوضع الراىن مما

وشبكات العبلقات القائمة ،وقد يؤدي التغيير في ىذه األسباب

يؤدي إلى عدم تفضيل التغيير بل ومقاومتو [.[14

الييكمية إلى وجود نوع من المقاومة عند التغيير في ىذه

 -تكمفة عالية لمتطوير :عمى الرغم من أن التغيير يساىم في

الوحدات أو األسباب الييكمية [ .]12كما يتضح أن إدخال أي

تحسين أداء المنظمات ،وقد يكون أمر ال مفر منو في بعض

تغييرات مبتكرة أو جديدة عمى المنظمات دون إعطاء أي

األحيان ،إال أن ىناك عدم رغبة في إحداث التغيير في

معمومات حول طبيعة التغيير ،فيذا يؤدي إلى قمق الموظفين

المنظمات من قبل العاممين ،وذلك بسبب ارتفاع تكمفة التغيير،

وخوفيم من آثار التغيير ،مما يؤدي إلى رفضيم لتغييرات

وزيادة النفقات التي تساىم في عمميات التغيير والمتطمبات

الجديدة ،وينبع ىذا الرفض من الشك وعدم اليقين نظ اًر لحبيم

التكنولوجية لعممية التغيير ،وىذا ما يؤدي إلى تكبد اإلدارة لمعديد

لبلستقرار [.[13

من التكاليف والمصروفات التي تتطمبيا عممية التغيير ،وتتمثل

 )3األسباب التقنية أو التكنولوجية:

ىذه النفقات في التكاليف المستخدمة بسبب استخدام التكنولوجيا

إن التغييرات التي يشيدىا العالم في ىذا العصر ىي

الحديثة ،ومصروفات عممية التدريب والتطوير والتي تساعد في

تغييرات سريعة تتماشى مع التكنولوجيا والتي تتقدم يوماً بعد يوم،

معرفة الموظفين لممزيد عن التكنولوجيا والميارات المستخدمة في

ذلك أن االختراعات واالكتشافات واألجيزة التقنية المتطورة من

عممية التغيير ،ولذلك يقع عمى اإلدارة التفكير في ىذه

اآلالت وحواسيب ووسائل االتصال الحديثة والبريد االلكتروني

المتطمبات قبل عممية التغيير داخل المنظمة ،وقد تقف ىذه

من العوامل التي تؤثر عمى بيئة العمل وميامو وعممياتو ،مما

المتطمبات عائق أمام عممية التغيير [ ،]15ويتضح من خبلل

يتطمب إحداث تغييرات في اليياكل التنظيمية أو مشاعر

ذلك أن ميزانية وتكمفة التطوير تمثل عائق كبير لقبول الفكرة

العاممين وسموكيم وحاجاتيم وتوقعاتيم [.[12

عمى األقل لو أن العائد من ىذا التطوير غير محسوب ،وىذا ما

 )4األسباب البيئية:
تعيش المنظمة في أبعاد بيئية متعددة ،اقتصادية،

يؤدي إلى إثارة العديد من المشاكل حول جدوى عممية التطوير،

وسياسية ،واجتماعية ،وقانونية ،وسكانية ،وغالباً ما تكون ىذه

ويمثل ذلك سبباً لمقاومة التغيير بل ومقاومتو.
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البيئة في حالة تغير .فيي تتراوح بين االستقرار واالضطراب،

وظيفية بالنقل ،أو تغيير الزمبلء والرؤساء والمرؤوسين ،وىنا

وبما أن المنظمة ترتبط بعبلقة تبادلية مع البيئة التي تعيش فييا،

تتيدد عبلقات الفرد المستقرة بعبلقات جديدة ال يدري وضعيا،

فيي تتأثر بالتغيرات التي تحدث في تمك البيئة ،وبالتالي فإن

فاألشكال واألماكن والوظائف واألفراد الجدد الذين يعمل معيم

تمك التغيرات تؤثر عمى التنظيم مما يدفعو إلى دراستيا وتحميل

الفرد تتطمب عبلقات جديدة يشعر بالقمق حول تكوينيا ،كما

أسباب ومدى تأثير التنظيم بيا ،فيذه الدراسة وىذا التحميل

يشعر بغموض حول إمكانية نجاحيا ،مما يجعمو يقاوم التغيير.

يساعدان التنظيم في محاولتو لمتكيف مع البيئة الخارجية

 -التغيير يحتاج إلى ميارات غير متاحة لؤلفراد :قد يحتاج

ومتغيراتيا [.[16

التطوير الجديد بالمنظمة أن يتحصل الفرد عمى معارف جديدة

 )5األسباب الشخصية االجتماعية:

وصعبة ،أو أنو يجب أن ينمي ميارات جديدة وأن يمارس سموكاً

تشمل األسباب الشخصية القضايا االجتماعية واالقتصادية

إدارياً صعباً عميو ،ويشعر الفرد إذا أن التطوير ىو حظر عميو

والعاطفية ،حيث يميل الفرد بطبيعتو إلى بناء عبلقات اجتماعية

ألنو يكشفو ويعريو لعدم قدرتو عمى التكييف ،فيمجأ ىذا الفرد إلى

مع اآلخرين لتمبية احتياجاتو ،وقد يشكل التغيير تيديداً ليذه

مقاومة التطوير [ ،]14وىذا ما يوضح أن الموظفون يقاومون

العبلقات االجتماعية والشخصية بين األفراد [ ،]11وترجع

عمميات التغيير في المنظمة بسبب غياب الخبرة والميارة،

مقاومة األفراد لمتغيير إلى مجموعة من العوامل المختمفة التي

وغياب عنصر المعرفة الذي يساعدىم في إدارة مياراتيم

يمكن توضيحيا عمى النحو التالي:

المختمفة ،وىذا ما يؤدي إلى مقاومة عممية التغيير [.[13

 -العناء الشخصي من التغيير وصعوبة تغيير عادات األفراد:

 -الخوف من المجيول :يؤدي التغيير إلى الغموض وعدم التأكد

إذ أن األسر متعودون عمى أداء عمميم بصورة معينة نتيجة

بدالً من أداء ما ىو معروف ومألوف ،أي أن ىناك اقتناع لدى

الستمرارىم بيذا العمل ،لذلك فإن التغيير سوف يجبرىم عمى

األفراد بأن مخاطر التغيير أكبر من مخاطر الوضع القائم،

أداء العمل بطريقة أخرى ال تتوافق مع ما تعودوا عميو ،لذلك

حيث أن إجراء التغيير يتطمب منك أن تتحرك نحو المجيول في

سوف يقاومون التغيير.

محاولة لموصول إلى شيء أفضل ،ويتم أخذ خطوات فعالة من

 -األمان :األفراد الذين لدييم حاجة عالية لؤلمان من الممكن

قبل األفراد في التحرك نحو المجيول ،وتتطمب عممية السعي

أن يقاوموا التغيير بسبب أنو ييدد شعورىم باألمان.

نحو التغيير القدرة عمى مواجية المخاطر المحتممة ،ولذلك

 -التعامل االنتقائي مع المعمومات :حيث يتعامل األفراد بشكل

يفضل األفراد مقاومة عممية التغيير بأن يظل الفرد مكانة بدون

انتقائي مع المعمومات التي يريدونيا وييممون المعمومات التي

أن يتحرك إلى األمام ،أي أنو يظل في مرحمة المعموم وليس

تتحدى عالميم الخاص ،ولذلك ومع كل تغيير تظير مقاومة

المجيول [.[18

التغيير [.[17

 -العوامل االقتصادية :وتأتي العوامل االقتصادية لمقاومة

 -التغيير ييدد الفرد من الناحية الوظيفية :يحاول الفرد أن

التغيير من أن الخوف من التغيير قد يؤثر سمباً عمى الحقوق

يكتشف وضعو بعد التطوير من حيث راتبو ،وحوافزه ،والمزايا

المكتسبة لمموظفين ،وىذا ما يجعل الموظفين يقاومون عممية

والخدمات التي يحصل عمييا ،ومستواه الوظيفي ،وسمطتو في

التغيير "المجيول" ،حيث التخوف من أن يؤدي التغيير

العمل ،فإن تيددت ىذه األمور أو بعضيا كان ذلك واع از كافياً

النخفاض الدخل ،إذ أن تغيير ميمات العمل أو تغيير روتين

لمقاومة التغيير.

العمل يؤدي لمتخوف االقتصادي إذا ما اعتقد األفراد أنيم لن

 -التغيير ييدد عبلقات الفرد :قد يؤدي التغيير إلى تغييرات

يتمكنوا من أداء الميام بنفس كفاءتيم في أداء مياميم السابقة
8

 )2المشاركة واالنخراط:

[.[11

لقد أكد الكثير من الباحثين عمى أىمية مشاركة أفراد

ومن خبلل ما تقدم ،يوضح الباحث أن األسباب الشخصية
لمقاومة التغيير ترجع إلى األسباب التالية:

التنظيم في عممية التغيير كأسموب لكسب تأييد الموظفين وزيادة

 -شعور بعض األفراد بأن التغيير قد أسقط عمييم فجأة ولم يكن

التزاميم بعممية التغيير وأىدافو ،وتتخذ ىذه المشاركة أبعاد

نابعاً منيم.

مختمفة تتراوح ما بين المشاركة المتمثمة في تشجيع األفراد

 -الخوف من أن التغيير قد يؤدي إلى اإلخبلل بما ىو مألوف

العاممين عمى المناقشة وطرح األفكار إلى المساىمة الفعالة التي

لدييم.

تتجسد بمعب دور ميم في عممية صنع القرار الخاص بإعداد

 -شعور بعض األفراد بأنيم سيفقدون مكانتيم نتيجة لمتغيير.

وتنفيذ خطط التغيير ،وعند مشاركة األفراد العاممين في المراحل

 -شعور بعض األفراد بأن التغيير قد يؤدي إلى أعباء العمل

المختمفة التي تمر فييا عممية التغيير ،فإن ذلك يساعد في

لدييم.

تيسير عممية التغيير والتقميل من المقاومة ويزيد من الت ازم األفراد

• سبل التغمب عمى مقاومة التغيير:

العاممين بعممية التغيير كيدف أساسي ميم ينبغي تحقيقو [.]16

ىناك العديد من االست ارتيجيات المختمفة المتبعة في المنظمات

ويتضح من خبلل ذلك أن العاممين الذين يشاركون في عممية

لمتغمب عمى مقاومة التغيير ،ويمكن توضيح ىذه االستراتيجيات

التخطيط يكونون أقل عرضة لمقاومتو قبل اتخاذه ،كما يجب

عمى النحو التالي:

عمى القادة أن يسمحوا ألولئك الذين يعارضون التغيير لمتعبير

 )1التعميم واالتصال:

عن وجية نظرىم ،وتوضيح المشاكل المحتممة التي قد تواجييم

تدور ىذه االستراتيجية حول قيام المدير بعمل اتصاالت

من عممية التغيير ،واقتراح التعديبلت التي تساىم في حل ىذه

مع األفراد العاممين بيدف تعميميم وارشادىم بمزايا عممية التغيير

المشكبلت ،حيث أن ىذه المشاركة يمكن أن تقمل من مقاومة

وفوائدىا وايضاح أن السبب الرئيسي من التغيير ىو خدمة

التغيير [.[19

مصالح المنظمة والعاممين عمى حد سواء ،مما يؤدي إلى بث

 )3التفاوض واالتفاق:

الطمأنينة واألمن بين الموظفين ويشعرىم بأن عممية التغيير لن

يستيدف التفاوض تحقيق درجة أكبر من اقتناع معارض

تيدد أمنيم الوظيفي أو تسمبيم مزايا معينة [ .]12ويتضح من

أو معارضي التغيير بأىميتو وكذلك إقناع الطرف المعارض

خبلل ذلك ،أنو يجب أن يعمم األفراد في المنظمات أىمية التعميم

بالمزايا التي يمكن أن تعود عميو وعمى المنظمة من التغيير،

والتغيير ،وكيف تتم عممية التغيير بطريقة منطقية ،كما يجب

ويتوقف النجاح في ىذا الصدد عمى التخطيط الجيد لمتفاوض

عمييم تنمية مياراتيم لمواكبة التغيير [ .]13كما يمكن تقبل

من حيث اختيار التوقيت وأعضاء فريق التفاوض [.[12

عممية التغيير عندما يكون ىناك تواصل بين القادة والعاممين في

 )4التسييل والدعم:

المنظمات لمساعدتيم عمى رؤية الحاجة إلى التغيير ،ويمكن

يقوم القادة بتقديم الدعم والتيسير عندما يجري تنفيذ

تحقيق ذلك من خبلل المناقشات وجيا لوجو بين القادة

التغيير ،وذلك من خبلل االستماع إلى أفكار أعضاء المنظمة،

والعاممين ،مما يؤدي إلى تقديم تقارير عن آليات عممية التغيير

واستخدام ىذه األفكار في دعم عممية التغيير ،مما يجعل بيئة

والطرق التي تتم من خبلليا ،وىذا ما قد يؤدي إلى تقبل عممية

العمل أكثر متعة ،كما يقوم القادة بتقديم عمميات التدريب

التغيير نظ اًر لوجود حالة من الثقة المتبادلة بين القادة والموظفين

المناسبة التي تساعد في تنمية قدرات الموظفين الكتساب

[.[19

ميارات جديدة ضرورية لتنفيذ التغيير ،وىذا الدعم والتيسير الذي
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يقدم من قبل القادة وبرامج التدريب التي يتم اقتراحيا تساعد في

العقاب(بالحرمان من الحوافز أو المزايا والخدمات أو الحرمان

الحد من مقاومة التغيير [ ،]19ويتضح من خبلل ذلك أنو تقوم

من الترقية أو ربما النقل إلى مكان أقل) ،ويعتبر ىذا السموب

ىذه االستراتيجية عمى تدريب العاممين عمى ميارات جديدة،

سريعاً ومؤث اًر ولكن تأثيره مؤقت ويجب عدم استخدامو لمدة

وتقدم الدعم البلزم واعطائيم فترة راحة بعد التغيير ،حيث يقوم

طويمة [ .]14وبموجب ىذه االستراتيجية يجبر العاممون عمى

المديرون بشرح المزايا التي يحصل عمييا األفراد العاممون عند

قبول التغيير ،فييددون س اًر أو عمناً بفقدان وظائفيم أو بحرمانيم

تنفيذ عممية التغيير ،كذلك تشمل ىذه االستراتيجية عمى تقديم

من الترقية أو الفصل والنقل ،ويتم المجوء إلى ىذه االستراتيجية

الدعم االجتماعي والعاطفي لمتغمب عمى صعوبات ومخاطر

في حالة كون السرعة ذات أىمية بالغة ،وأيضاً عندما يمتمك

التغيير ،واإلصغاء بعناية لممشكبلت والتذمر وتوفير التدريب

منشئو التغيير قوة كبيرة ،ومن أىم إيجابيات ىذه الطريقة أنيا

عمى األساليب والطرائق الجديدة والمساعدة في التغمب عمى

سريعة وليا المقدرة عمى التغمب عمى أي نوع من المقاومة ،وفي

مشكبلت األداء.

نفس الوقت ال تخمو ىذه االستراتيجية من سمبيات وأىماىا

 )5التدريب:

خطورة استياء العاممين من منشيئ التغيير [.[12

أوضح  [15] Ameriأن الموظفين بحاجة إلى تغيير

ويرى الباحث أن االستراتيجية المناسبة تكمن في تحقيق

أنفسيم داخل بيئة العمل حتى يمكنيم التغمب عمى العناصر

التوازن بين االستراتيجيات السابقة ،فيكون ىناك نوع من الحوار

التي تؤدي إلى مقاومة التغيير ،ويتم ذلك من خبلل التدريب

وتبادل اآلراء ووضع األشخاص المعارضين أو من يمثميم في

والتطوير عمى التكنولوجيا واإلجراءات الجديدة التي تساعد في

أماكن صنع القرار أو بالقرب منيا ،وتوفير المعمومات ليم

تحسين أداء العاممين ،ومن الضروري حتى يتمكنوا من بناء بنية

واالطبلع عمى األمور التي تيم مصمحتيم أو التي يشعرون أنيا

قوية في المنظمة ،وىذه الدورات التدريبية توفر نوعاً من الدافع

تمسيم من قريب أو بعيد ،ووجود نوع من المرونة في التعامل

لموظفييا لتحسين أدائيم وتحقيق األىداف التنظيمية عمى نحو

مع المشاكل والمقاومة وعدم التصادم مباشرة مع المقاومين

فعال.

لمتغيير وتقبل النصح ووضع سياسة الباب المفتوح وسعة الصدر

(المروغة والتمويو):
ا
 )6التحكم واالستمالة

في التصرف.
الدراسات السابقة

وتشمل ىذه االستراتيجية عمى استخدام المحاوالت والجيود
الخفية لمتأثير عمى اآلخرين ،وتزويد األفراد بمعمومات بصورة

ىدفت دراسة  [20] Podlesnikإلى تنمية ميارات

انتقائية ،وترتيب الحوادث بوعي وعقبلنية بحيث ينال التغيير

المشاركين من معممين ومديرين وقادة في كيفية التعامل مع إدارة

المطموب أقصى دعم ومساندة ،وبموجب ىذه االستراتيجية

التغيير والتطوير في مؤسسات التعميم .وأوضحت ىذه الدراسة

يوضع العضو المختار من قبل األفراد العاممين في موقع ىام

تأثير التعميم عمى مقاومة التغيير من خبلل مجموعتين ،حيث

في عممية تصميم التغيير بيدف ضمان مصادقتو عمى عممية

كانت تُعطى تعميمات وارشادات خبلل جمسات عدة لمجموعة

التغيير [.[12

أكثر من األخرى ،وبينت نتائج الدراسة أن المجموعة التي أخذت

 )7اإلكراه الظاىر وغير الظاىر:

إرشادات وتعميمات أكثر ،كانت أكثر مقاومة لمتغيير من

وتشير ىذه الطريقة عمى استخدام المنظمة قوتيا بالتيديد

المجموعة التي أخذت تعميمات وارشادات أقل في خبلل -14

اء أكان ذلك ضمنياً أو عمنياً ،وينجح ىذا األمر
والعقاب ،سو ً

 15جمسة تعميمية .وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج ،منيا :أن ىناك رغبو لدى العاممين في التعميم في

حينما يممك المشرفون عمى التطوير القوة الكافية لمتيديد أو
10

خاصة).

إحداث عممية التغيير .وان توفير معمومات واضحة وواقعيو عن
عممية التغيير تساىم في تقميل مقاومة العاممين في مجال التعميم

أما دراسة محمد وآخرون [ ]22فقد ىدفت إلى الوقوف عمى

لمتغيير .وكذلك فإن وجود تدريب كافي لمكوادر التعميمية واختيار

دينامية التغيير التنظيمي بالمؤسسات التعميمية ،وذلك من خبلل:

الوقت المبلئم لمتغيير ،يساعد في تقميل مقاومة الكوادر التعميمية

عرض ماىية التغيير التنظيمي ،وتقديم نماذج تطبيق التغيير

لمتغيير.

التنظيمي بالمؤسسات التعميمية ،والوقوف عمى األسباب الكامنة

أما دراسة  [21] Koksalفقد ىدفت إلى التعرف عمى

وراء مقاومة التغيير التنظيمي بالمؤسسات التعميمية ،وأىم

أسباب مقاومة التغيير واالبتكار لدى المعممين ،وتوضيح أسباب

المتطمبات البلزمة لتطبيق التغيير التنظيمي بالمؤسسات

مقاومة المعممين لمتغيير وأسباب مقاومتيم الستخدام التقنيات

التعميمية .وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي من خبلل

الحديثة في التعميم ،وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي

الرجوع إلى الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع ىذه الدراسة

التحميمي ،لمناسبة ىذا المنيج لمثل ىذا النوع من الدراسات

(دراسة نظرية) .وقد توصمت الدراسة إلى أن ىناك محاوالت

التربوية .وأما عينة الدراسة فقد تكونت من ( )200معمم ومعممة

لمقاومة التغيير التنظيمي من قبل أعضاء التنظيم لمعديد من

من معممي المدارس بإسطنبول ،وتم اختيار العينة عشوائياً من

األسباب منيا ما يتعمق بالسمات الشخصية ليم ،ومنيا ما يرتبط

( )20مدرسة ،بواقع ( )10أفراد من كل مدرسة .ولتحقيق

بالقائمين عمى التغيير وغيرىا من األسباب التي تمثل عائقاً

أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة مكونة من ( )30فقرة،

يحول دون التغيير اإليجابي لمعديد من التنظيمات .وكذلك فقد

موزعة عمى أربعة مجاالت ىي :األسباب التنظيمية ،األسباب

أشارت النتائج إلى أنو يمكن أن تكون مقاومة التغيير غير

التقنية ،األسباب الييكمية ،األسباب الشخصية .وقد تم التحقق

ظاىرة ،حيث تبدأ بتكوين ردة فعل ضد التغيير من قبل أفراد

من صدق االستبانة باستخدام صدق المحكمين ،وصدق االتساق

لدييم توجو سمبي يشجع اآلخرين عمى االنضمام إلييم .وبذلك

الداخمي ،كما تم التأكد من ثباتيا عن طريق التجزئة النصفية،

يكون ىذا التغيير مصد اًر لمعديد من المشكبلت داخل ىذا

ومعامل ألفا كرونباخ .ولمعالجة البيانات إحصائيا تم استخدام

التنظيم .كما يمكن أن تكون المقاومة في صورة عدم فيم األفراد

برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية ) (SPSSحيث تم

لمتغيير ،أو عدم إيمان األفراد بعممية التغيير ،أو الوقاية من

استخدام :المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية ،االنحراف

الفشل الناجم عن التغيير.

المعياري ،باإلضافة إلى اختبار "ت" ،واختبار تحميل التباين

وأجرى  [23] Hyndsدراسة ىدفت إلى التعرف عمى

األحادي ،وقد توصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة

أسباب مقاومة التغيير داخل برامج اإلصبلح المدرسي ذات

إحصائية في تقدير المعممين لؤلسباب التنظيمية لمقاومة التغيير

التوجو االجتماعي بنيوزيمندا ،واستخدمت ىذه الدراسة المنيج

يعزى لمتغير العمر .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

الوصفي المسحي ،كما استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة،

تقدير المعممين لؤلسباب التقنية لمقاومة التغيير تعزي لمتغير

وتكونت عينة الدراسة من ( )175معمماً )119( ،مدي اًر ممن

الجنس (ذكور /إناث) .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

يعممون في المدارس الثانوية التابعة لمنطقة ويمنجتون ،وقد

في تقدير المعممين لؤلسباب الييكمية لمقاومة التغيير تعزي

أظيرت الدراسة أن تقديرات أفراد العينة لؤلسباب الشخصية

لمتغير المنطقة التعميمية .كما وأشارت النتائج إلى عدم وجود

لمقاومة التغيير كانت أعمى من األسباب التنظيمية واألسباب

فروق ذات داللة إحصائية في تقدير المعممين لؤلسباب

الييكمية والتقنية ،كما أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات

الشخصية لمقاومة التغيير تعزى لمتغير نوع المدرسة (حكومة/

داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لؤلسباب
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الشخصية لمقاومة التغيير يعزي الختبلف طبيعة العمل (مدير-

( ،)0.827وتكون مجتمع الدراسة من جميع معممي المدارس

معمم) في حين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير

الحكومية لممرحمة الثانوية بكيبتون ،والبالغ عددىم ( )247معمماً

الجنس.

ومعممة ،ولمعالجة البيانات تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية

أما دراسة  [13] Deryaفقد ىدفت الدراسة إلى التعرف

لمعموم االجتماعية ) (SPSSواالختبارات اإلحصائية ومن أىميا

عمى مقاومة التغيير وطرق الحد من المقاومة في المنظمات

التك اررات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف

التعميمية ،كما ىدفت إلى معالجة المفاىيم المتعمقة بالضغوط من

المعياري واختبار  ،T testوتحميل التباين االحادي (One way

أجل عمميات التغيير التنظيمي ،وتوضح أيضاً األسباب المختمفة

) ،Anovaوتوصمت الدراسة إلى إن درجة تقبل المعممين

لمقاومة التغيير بالنسبة لمديري المدارس ،واستخدمت ىذه

لمتغيير كانت متوسطة ،أما بالنسبة لترتيب المجاالت فقد حصل

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكون مجتمع الدراسة وعينتيا

المجال األول :األسباب الشخصية عمى المرتبة األولى بوزن

من مديري المدارس بمنطقة (اشكييير) بتركيا والبالغ عددىم

نسبي قدره ( ،)%89يمي ذلك المجال الثاني :األسباب التنظيمية

( ،)170وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أنو بالرغم من إيجابية

بوزن نسبي قدره ( ،)%56.2وقد جاء المجال الثالث األسباب

األسباب التي تؤدي إلى التغيير وذلك مثل التكيف مع ظروف

التقنية بوزن نسبي قدره ( ،)%44.4وىو أقل من الوزن النسبي

البيئة المضطربة والحفاظ عمى القدرة التنافسية لممدارس ،إال أن

المحايد .%60

ىناك ردة فعل سمبية اتجاه عممية التغيير .كما أظيرت النتائج

أخي اًر فقد ىدفت دراسة  [24] Terhartإلى التعرف عمى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

مقاومة المعممين لمتغيير واإلصبلح المدرسي بمنطقة برلين

( )0.05في تقدير مديري المدارس تعزي لمتغير العمرـ وذلك

بألمانيا ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي لتحميل استبانة مكونة

في المجاالت التالية :األسباب التنظيمية ،األسباب االقتصادية،

من ( )40فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ،وتم تطبيق االستبانة

السباب اإلدارية.

عمى عينة الدراسة المكونة من ( )135معمماً ومعممة ،وتوصمت

وجاءت دراسة  [25] Hermanلتيدف إلى التعرف عمى

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات

مقاومة التغيير في المدارس بجنوب أفريقيا من وجية نظر

المشاركين في تقبل عممية التغيير واإلصبلح بالمدارس لدرجة

المعممين بجنوب أفريقيا ،ولتحقيق أىداف الدراسة اتبع الباحث

األسباب الشخصية والتنظيمية تعزى لكل من :متغير الجنس

المنيج الوصفي التحميمي ،وتحقيقاً ألىداف الدراسة قام الباحث

لصالح اإلناث ،ومتغير المؤىل العممي لصالح حممة الذكور،

بإعداد استبانتين األولى عن أسباب مقاومة التغيير ،والتي

متغير سنوات الخبرة لصالح المعممين من فئة الخبرة ()7-4

تكونت من ( )64فقرة موزعة عمى المجاالت التالية( :األسباب

سنوات.

التنظيمية ،األسباب التقنية ،األسباب الييكمية ،األسباب

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

الشخصية) ،والثانية عن طرق التغمب عمى مقاومة التغيير

بالنظر إلى الدراسات السابقة يتضح أن الدراسات السابقة

مكونة من ( )33فقرة ،وقد تم التأكد من صدق االستبانتين

والدراسة الحالية تتفق من حيث موضوعيا ،فيي تتناول موضوع

الصدق الظاىري من خبلل عرضيما عمى مجموعة من

مقاومة التغيير ،ولكن الدراسة الحالية ركزت عمى مقاومة التغيير

المحكمين من الخبراء ،وكذلك صدق االتساق الداخمي لفقرات

التنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض وسبل التغمب عمييا

االستبانتين ،كما تم التأكد من ثباتيما حيث بمغ معامل الثبات

من وجية نظر مديرييا ،وتتفق الدراسة الحالية مع جميع

لبلستبانة األولى ( )0.951ومعامل الثبات لبلستبانة الثانية

الدراسات السابقة عمى أىمية موضوعيا وفي استخدام المنيج
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الوصفي كمنيج مناسب لمد ارسة وفي استخدام االستبانة كأداة

وسبل التغمب عمييا بالمدارس الثانوية من خبلل التناغم الفكري

لجمع البيانات المطموبة ،وقد استفاد الباحث من الدراسات

بين البحث النظري والشق الميداني.

السابقة في بناء خمفية معرفية عن مشكمة دراستو مما مكنو من

ب .مجتمع الدراسة

صياغة مشكمة الدراسة ،واعداد أداة الدراسة وكذلك في تفسير

يتمثل مجتمع البحث في مديري المدارس الثانوية الحكومية

نتائج الدراسة.

التابعة لمكاتب التعميم والتابعة لئلدارة العامة لمتربية والتعميم
بمنطقة الرياض (بنين) وعددىم ( )112مدي اًر ،وتم تطبيق

 .4الطريقة واإلجراءات

الدراسة عمى جميع أفراد المجتمع ،وقد بمغ عدد االستبانات

أ .منهج الدراسة

المستردة والصالحة لمتحميل ( )89استبانة.

تحقيقاً ألىداف البحث فإن المنيج الوصفي يعتبر من أكثر

خصائص عينة الدراسة:

المناىج مبلئمة ليذا النوع من البحوث فمن خبلل المنيج
الوصفي سوف يقوم الباحث باستقصاء أسباب مقاومة التغيير

جدول 1

خصائص عينة الدراسة
المؤهل العممي

التكرار

النسبة

بكالوريوس

75

% 84.3

دراسات عميا

14

% 15.7

سنوات الخبرة في اإلدارة
أقل من  10سنوات

29

% 32.5

من  10إلى أقل من  15سنة

15

% 16.9

 15سنة فأكثر

45

% 50.6

الحصول عمى دورات تدريبية في مجال اإلدارة
نعم

71

% 79.8

ال

18

% 20.2

نعم

71

% 79.8

 -أداة جمع البيانات (االستبانة):

يتضح من الجدول السابق أن أغمب أفراد عينة البحث
مؤىميم العممي (بكالوريوس) بنسبة ( )%84.3من إجمالي أفراد

لمحصول عمى المعمومات البلزمة من مفردات العينة

الدراسة ،والنسبة الباقية مثمت الحاصمين عمى دراسات عميا

لئلجابة عن تساؤالت البحث ،اعتمد الباحث عمى االستبانة كأداة

بنسبة ( .)%15.7كما يتبين أن أكثر من نصف العينة خبرتيم

لجمع البيانات لئلجابة عمى تساؤالتيا وتحقيق أىدافيا .وتم

في اإلدارة ( 15سنة فأكثر) بنسبة ( ،)%50.6يمييم من خبرتيم

تصميم االستبانة من خبلل األدب النظري لمبحث والدراسات

أقل من ( )10سنوات بنسبة قدرىا ( )%32.5ثم الذين سنوات

السابقة ومن خبلل اإلطبلع عمى بعض أدوات ومقاييس

خبراتيم (من  10إلى أقل من  15سنة) بنسبة (.)%16.9

الدراسات األخرى ذات الصمة بموضوع البحث الحالي ،بحيث

وتبين أن أغمب أفراد البحث من الحاصمين عمى الدورات

تحتوي االستبانة عمى مجموعة من األسئمة التي تدعم موضوع

التدريبية في مجال اإلدارة بنسبة ( )%79.8من إجمالي أفراد

البحث من خبلل عبلقتيا المباشرة بأىداف البحث وتساؤالتو.

العينة ،وأن ( )%20.2منيم لم يحصموا عمى دورات تدريبية في
مجال اإلدارة التربوية.

التدرج
وقد استخدم الباحث أسموب ليكرت ) (Likertخماسي
ّ

(ضعيفة جداً ،ضعيفة ،متوسطة ،كبيرة ،كبيرة جداً) ليختار

أدوات الدراسة الميدانية:

المبحوث إحداىا حسب درجة موافقتو عمى الفقرة.
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 -إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ( )4.20إلى ( )5درجة

ليكرت الخماسي تم تحديد درجة االستجابة بحيث يعطى الدرجة

تكون االستجابة (كبيرة جداً).

( )5لبلستجابة كبيرة جداً ،والدرجة ( )4لبلستجابة كبيرة،

 -صدق االستبانة وثباتيا:

والدرجة ( )3لبلستجابة متوسطة ،والدرجة ( )2لبلستجابة

اعتمد الباحث لمتحقق من صدق األداة عمى طريقتين األولى

ضعيفة ،والدرجة ( )1لبلستجابة ضعيفة جداً .وتم حساب مدى

وتسمى الصدق الظاىري ،والتي تعتمد عمى عرض األداة عمى

حدوث السبب ومستوى الموافقة عمى العبلج من خبلل الفئات

مجموعة من المتخصصين الخبراء في المجال ،أما الثانية

التالية:

وتسمى االتساق الداخمي وتقوم عمى حساب معامل االرتباط بين

 -إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ( )1إلى ( )1.79درجة

كل وحدة من وحدات األداة ،واألداة ككل.

تكون درجة االستجابة (ضعيفة جداً).

 .5النتائج ومناقشتها

 -إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ( )1.8إلى ()2.59

 -السؤال األول :ما أسباب مقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس

درجة تكون درجة االستجابة (ضعيفة).

الثانوية بمدينة الرياض من وجية نظر مديرييا؟

 -إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ( )2.60إلى ()3.39

• البعد األول :األسباب التنظيمية:

درجة تكون درجة االستجابة (متوسطة).

لتحميل ىذا المحور تم استخدام المتوسطات الحسابية

 -إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ( )3.40إلى ()4.19

واالنحرافات المعيارية ،وترتيب الفقرات تنازلياً حسب قيمة

درجة تكون درجة االستجابة (كبيرة).

المتوسط الحسابي.
جدول 2

األسباب التنظيمية لمقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض
األسباب

م

الترتيب

المتوسط

االنحراف

درجة تأثير

الحسابي

المعياري

السبب

1

غموض اإلجراءات الفنية لممشاركين في عممية تنفيذ التغيير.

3.66

0.80

كبيرة

4

2

ضعف البرامج المقدمة لتغيير اتجاىات العاممين نحو التغيير المستيدف.

3.83

0.90

كبيرة

1

3

شكمية اجراءات التغيير المستيدفة.

3.63

0.99

كبيرة

5

4

المركزية الموجودة بالييكل التنظيمي لو ازرة التعميم ال تعطي المرونة لممستويات التنفيذية

3.73

1.08

كبيرة

3

بالمدرسة لتنفيذ التغيير.
5

القوالب والنماذج الجامدة إلجراءات التغيير ال تتيح الفرصة لتنفيذييا بالمدارس.

3.56

1.01

كبيرة

8

6

ضعف مستوى التنسيق بين القائمين عمى التغيير والمنفذين.

3.56

1.06

كبيرة

7

7

تغييب العاممين في المدارس عن المشاركة في التخطيط لمتغيير.

3.80

0.99

كبيرة

2

8

تعارض الثقافة السائدة بالمدارس مع ثقافة التغيير.

3.58

0.90

كبيرة

6

3.71

0.71

األسباب التنظيمية

كبيرة

يتضح من الجدول السابق أن األسباب التنظيمية لمقاومة التغيير

وجاء في الترتيب األول السبب الخاص (بضعف البرامج

من وجية نظر مديري المدارس الثانوية جاء بدرجة كبيرة

المقدمة لتغيير اتجاىات العاممين نحو التغيير المستيدف).

بمتوسط حسابي ( ،)3.71وفى داخل ىذا المجال جاءت درجة

بمتوسط حسابي ( ،)3.83يمييا في الترتيب الثاني (تغييب

تأثير السبب في مقاومة التغيير لجميع الفقرات بدرجة كبيرة،

العاممين في المدارس عن المشاركة في التخطيط لمتغيير)

بانحراف معياري ( )0.71والذي يدل عمى قدر كبير من التوافق

بمتوسط حسابي ( ،)3.80وفي الترتيب الثالث (المركزية

في استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد.

الموجودة بالييكل التنظيمي لو ازرة التعميم ال تعطي المرونة
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لممستويات التنفيذية بالمدرسة لتنفيذ التغيير) بمتوسط حسابي

ويرى الباحث أن سبب ذلك ربما يعود إلى أىمية الجانب

( )3.73وفي الترتيب األخير جاء السببان (( )6 ،5القوالب

التنظيمي في عممية التغيير ،حيث أن التغيير غالباً ما يتعمق

والنماذج الجامدة إلجراءات التغيير ال تتيح الفرصة لتنفيذييا

بيذا الجانب ،وخاصة ما يتعمق بضعف البرامج المقدمة لتغيير

بالمدارس) و(ضعف مستوى التنسيق بين القائمين عمى التغيير

اتجاىات العاممين نحو التغيير المستيدف ،وتغييب العاممين في

والمنفذين) بمتوسط حسابي واحد ( .)3.56وجاءت استجابات

المدارس عن المشاركة في التخطيط لمتغيير والمركزية الموجودة

أفراد العينة عمى األسباب التنظيمية بانحرافات معيارية محصورة

بالييكل التنظيمي لو ازرة التعميم والتي ال تعطي المرونة

بين ( )1.08-0.80مما يشير إلى قدر كبير من التوافق في

لممستويات التنفيذية بالمدرسة لتنفيذ التغيير.

استجابات أفراد العينة عمى األسباب التنظيمية.

• البعد الثاني :األسباب الشخصية االجتماعية:
جدول 3

األسباب الشخصية االجتماعية لمقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة تأثير

الترتيب

م

المتوسط

األسباب

1

رضا العاممين عن الوضع الحالي.

3.47

1.29

كبيرة

7

2

خوف العاممين من زيادة أعبائيم الوظيفية نتيجة إجراءات التغيير.

4.06

1.11

كبيرة

1

3

ضعف ثقة العاممين في قدرتيم عمى مجاراة متطمبات التغيير.

3.55

1.07

كبيرة

6

4

ضعف استيعاب العاممين في المدرسة ألىداف التغيير.

3.60

1.00

كبيرة

5

5

ضعف الثقة بين العاممين بالمدرسة والقائمين عمى التغيير.

3.85

1.04

كبيرة

2

6

خوف بعض العاممين أن يحدث التغيير إعادة ترتيب مراكز القوى في

3.42

0.85

كبيرة

8

السبب

المدرسة.
7

اختبلف النظرة لمتغيير من فرد آلخر داخل المدرسة.

3.84

0.82

كبيرة

3

8

تضارب المصمحة الشخصية لبعض العاممين واجراءات التغيير

3.74

0.91

كبيرة

4

المستيدفة.
3.73

األسباب الشخصية االجتماعية

0.836

كبيرة

يتضح من الجدول السابق أن األسباب الشخصية

حسابي ( ،)3.84وجاء في الترتيب الثامن واألخير العبارة

االجتماعية لمقاومة التغيير من وجية نظر مديري المدارس

(خوف بعض العاممين أن يحدث التغيير إعادة ترتيب مراكز

الثانوية جاء بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي ( ،)3.73وفى داخل

القوى في المدرسة) بمتوسط حسابي ( .)3.42وجاءت

ىذا المجال جاءت درجة تأثير السبب في مقاومة التغيير لجميع

استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد بانحرافات معيارية

الفقرات بدرجة كبيرة ،بانحراف معياري ( )0.836والذي يدل

محصورة بين ( )1.29-0.82مما يشير إلى قدر كبير من

عمى قدر كبير من التوافق في استجابات أفراد العينة عمى

التوافق في استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد.
ويرى الباحث أن سبب ذلك ربما يعود إلى أىمية األسباب

عبارات البعد.
وجاء في الترتيب األول (خوف العاممين من زيادة أعبائيم

الشخصية االجتماعية في عممية التغيير ،حيث أن األسباب

الوظيفية نتيجة إجراءات التغيير) بمتوسط حسابي ( )4.06وفي

الشخصية تضم جوانب اجتماعية واقتصادية ،وعاطفية ،وفيما

الترتيب الثاني (ضعف الثقة بين العاممين بالمدرسة والقائمين

يتعمق بالجوانب االجتماعية فتعني تيديد التغيير لقيم الجماعة

عمى التغيير) بمتوسط حسابي ( ،)3.85يمييا في الترتيب الثالث

ولمعبلقات االجتماعية القائمة بين الموظفين ،ألن األفراد يسعون

(اختبلف النظرة لمتغيير من فرد آلخر داخل المدرسة) بمتوسط

لبقاء وتماسك الجماعة والمحافظة عمى العبلقات االجتماعية
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6

واإلنسانية بشكل مستمر ،وفيما يتعمق باألسباب الشخصية

من زيادة أعبائيم الوظيفية نتيجة إجراءات التغيير ،وقد يعزى

العاطفية ،فإن الشخص إذا ما وجد أن ىناك ما ييدد مستقبمو

السبب في ذلك إلى عدم الرغبة في المخاطرة بالتغيير الذي قد

فإنو يقاومو ،فخوف الموظفين من المجيول وارتياحيم لممألوف

يؤدي إلى زيادة بعض األعباء الوظيفية.

يجعميم يرفضون التغيير .وكان أىم األسباب ىو خوف العاممين

• البعد الثالث :األسباب المادية:

جدول 4
األسباب المادية لمقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة تأثير السبب

الترتيب

م

المتوسط

األسباب

1

قصور اإلمكانات والتجييزات المادية المطموبة إلحداث التغيير المطموب.

4.37

0.729

2

قصور نظام التحفيز المتضمن في برنامج التغيير المستيدف.

4.17

0.801

كبيرة جداً

2

كبيرة

3

قصور الميزانيات والموارد المالية المتاحة لئلنفاق عمى التغيير.

4.42

0.704

4

قصور المعمومات المتاحة عن توضيح طبيعة التغيير واجراءاتو.

3.87

0.786

كبيرة جداً
كبيرة

5

االفتقار إلى بيئة تكنولوجية لتسييل االتصال بين القيادات العميا والعاممين

3.92

0.882

كبيرة

3
1
5
4

بالمدرسة إليضاح بعض جوانب التغيير.
4.21

األسباب المادية

كبيرة جداً

0.699

يتضح من الجدول السابق أن األسباب المادية لمقاومة

الخامس واألخير العبارة (قصور المعمومات المتاحة عن توضيح

التغيير من وجية نظر مديري المدارس الثانوية جاء بدرجة كبيرة

طبيعة التغيير واجراءاتو) بمتوسط حسابي ( .)3.87وجاءت

جداً بمتوسط حسابي ( ،)4.21وفى داخل ىذا المجال جاءت

استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد بانحرافات معيارية

درجة تأثير السبب في مقاومة التغيير بين كبيرة وكبيرة جداً.

محصورة بين ( )0.88-0.82مما يشير إلى قدر كبير من

بانحراف معياري ( )0.699والذي يدل عمى قدر كبير من

التوافق في استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد.
ويرى الباحث أن سبب ذلك ربما يعود إلى أىمية األسباب

التوافق في استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد.
وجاء في الترتيب األول (قصور الميزانيات والموارد المالية

المادية في عممية التغيير ،حيث تعد األسباب المادية لمقاومة

المتاحة لئلنفاق عمى التغيير) بمتوسط حسابي ( )4.42وفي

التغيير عمى قدر كبير من األىمية ،وىي تتعمق بالقصور في

الترتيب الثاني (قصور اإلمكانات والتجييزات المادية المطموبة

الميزانيات والموارد المالية المتاحة لئلنفاق عمى التغيير والقصور

إلحداث التغيير المطموب) بمتوسط حسابي ( ،)4.37يمييا في

في اإلمكانات والتجييزات المادية المطموبة إلحداث التغيير

الترتيب الثالث (قصور نظام التحفيز المتضمن في برنامج

المطموب وقصور نظام التحفيز المتضمن في برنامج التغيير

التغيير المستيدف) بمتوسط حسابي ( ،)4.17وجاء في الترتيب

المستيدف.

جدول 5
أسباب مقاومة التغيير
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة تأثير السبب

الترتيب

األسباب

م
1

األسباب التنظيمية

3.71

0.71

كبيرة

3

2

األسباب الشخصية االجتماعية

3.73

0.836

كبيرة

2

3

األسباب المادية

4.21

0.699

3.88

0.74

كبيرة جداً

1

أسباب مقاومة التغيير

درجة

تشير البيانات في الجدول السابق رقم ( )5أن المعدل
العام ألسباب مقاومة التغيير بمغ ( )3.88وىو مؤشر عمى أن

تأثير

األسباب

التنظيمية،

كبيرة

واألسباب

الشخصية

االجتماعية ،واألسباب المادية كبيرة ،وقد جاء في الترتيب األول
16

األسباب المادية وذلك بمتوسط حسابي ( ،)4.21يمييا في

المادي ىو أحد األسباب األساسية في االلتحاق بالعمل ،لذا فإن

الترتيب الثاني األسباب الشخصية واالجتماعية بمتوسط حسابي

العامل المادي يعد أىم أسباب مقاومة التغيير.

( ،)3.73وجاء في الترتيب الثالث واألخير األسباب التنظيمية

 -السؤال الثاني :ما سبل التغمب عمى مقاومة التغيير التنظيمي

بمتوسط حسابي ( .)3.71وجاءت استجابات أفراد العينة عمى

بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض من وجية نظر مديرييا؟

عبارات المحور بانحرافات معيارية محصورة بين (-0.71

تم حساب المتوسطات الحسابية
ولئلجابة عمى ىذا السؤال َّ

 )0.83مما يشير إلى قدر كبير من التوافق في استجابات أفراد

واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة من المديرين

العينة عمى أبعاد المحور.

وعددىم ( )89مدي اًر ،وذلك عمى جميع سبل التغمب عمى مقاومة

ويعمل الباحث ىذه النتيجة إلى أىمية العامل المادي بشكل عام

التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض ،ومن ثم

اء عمى مستوى العمل أو الحياة الشخصية ،حيث أن العامل
سو ً

ترتيب األسباب تنازلياً حسب المتوسط الحسابي في كل بعد عمى
حدة ،وجاءت النتائج كما يمي:

جدول 6

سبل التغمب عمى مقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض :مجال التعميم واالتصال
سبل التغمب

م

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

درجة األهمية

الترتيب

1

وضوح أىداف التغيير لمعاممين.

3.71

1.17

كبيرة

3

2

فتح قنوات اتصال مع العاممين بالمدرسة.

3.84

1.10

كبيرة

1

3

توفير المعمومات المناسبة لدعم التغيير.

3.72

1.18

كبيرة

2

4

مناقشة مبررات التغيير مباشرة بين القائمين عمى التغيير والعاممين في

3.67

1.20

كبيرة

4

المدرسة.
3.83

التعميم واالتصال

1.14

كبيرة

يتضح من الجدول السابق أن سبل التغمب عمى مقاومة

الترتيب الرابع واألخير العبارة (مناقشة مبررات التغيير مباشرة

التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية المتعمقة ببعد التعميم

بين القائمين عمى التغيير والعاممين في المدرس) بمتوسط

واالتصال من وجية نظر مديري المدارس الثانوية جاء ليمثل

حسابي ( .)3.67وجاءت استجابات أفراد العينة عمى عبارات

سبيل لمتغمب عمى مقاومة التغيير بدرجة كبيرة ،بمتوسط حسابي

البعد بانحرافات معيارية محصورة بين ( )1.2-1.1مما يشير

( ،)3.83بانحراف معياري ( )1.14والذي يدل عمى قدر

إلى قدر ضعيف من التوافق في استجابات أفراد العينة عمى

ضعيف من التوافق في استجابات أفراد العينة عمى عبارات

عبارات البعد.
ويرى الباحث أن سبب ذلك ربما يعود إلى أىمية التعميم

البعد.
ضمن ىذا المجال جاءت الفقرات لتمثل سبيل لمتغمب

واالتصال في عممية التغيير ،حيث يمكن تقميل المقاومة من

عمى مقاومة التغيير بدرجة كبيرة ،وجاء في الترتيب األول (فتح

خبلل فتح قنوات اتصال مع العاممين بالمدرسة ،وتوفير

قنوات اتصال مع العاممين بالمدرسة) بمتوسط حسابي ()3.84

المعمومات المناسبة لدعم التغيير ،وأن يراعى وضوح أىداف

وفي الترتيب الثاني (توفير المعمومات المناسبة لدعم التغيير)

التغيير لمعاممين ،ومناقشة مبررات التغيير مباشرة بين القائمين

بمتوسط حسابي ( ،)3.72يمييا في الترتيب الثالث (وضوح

عمى التغيير والعاممين في المدرسة ،فإن ما تم ذلك قد يؤدي إلى

أىداف التغيير لمعاممين) بمتوسط حسابي ( ،)3.71وجاء في

تقميل المقاومة.
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جدول 7

سبل التغمب عمى مقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض :مجال المشاركة
سبل التغمب

م

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

األهمية

1

تمكين العاممين بالمدرسة من المشاركة في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالتغيير.

3.61

1.27

كبيرة

3

2

إشراك العاممين بالمدرسة في آليات تنفيذ التغيير.

3.56

1.26

كبيرة

5

3

الحصول عمى اقتراحات العاممين بالمدرسة الخاصة بقرار التغيير.

3.70

1.14

كبيرة

1

4

تشكيل فرق عمل متنوعة القدرات والتخصصات لمقيام بإجراءات التغيير.

3.56

1.15

كبيرة

4

5

مشاركة القيادات التعميمية لمعاممين في تنفيذ إجراءات التغيير.

3.65

1.18

كبيرة

2

3.62

1.12

المشاركة

يتضح من الجدول السابق أن سبل التغمب عمى مقاومة

الترتيب

كبيرة

محصورة بين ( )1.27-1.14مما يشير إلى قدر ضعيف من

التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية المتعمقة ببعد المشاركة من

التوافق في استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد.

وجية نظر مديري المدارس الثانوية جاء ليمثل سبيل لمتغمب

ويرى الباحث أن سبب ذلك يعود إلى أىمية عنصر المشاركة

عمى مقاومة التغيير بدرجة كبيرة ،بمتوسط حسابي (،)3.62

في عممية التغيير ،خاصة الحصول عمى اقتراحات العاممين

وفى داخل ىذا المجال جاءت الفقرات كبيرة ،بانحراف معياري

بالمدرسة الخاصة بقرار التغيير ،ومشاركة القيادات التعميمية

( )1.12والذي يدل عمى قدر ضعيف من التوافق في استجابات

لمعاممين في تنفيذ إجراءات التغيير وتمكين العاممين بالمدرسة

أفراد العينة عمى عبارات البعد.

من المشاركة في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالتغيير

وجاء في الترتيب األول (الحصول عمى اقتراحات العاممين

وفي ىذا المجال أشار  Wayneإلى أنو يصعب عمى

بالمدرسة الخاصة بقرار التغيير) بمتوسط حسابي ( )3.70وفي

األفراد مقاومة قرار التغيير الذي شاركا في اتخاذه ،وبذلك ،وقبل

الترتيب الثاني (مشاركة القيادات التعميمية لمعاممين في تنفيذ

إدخال التغيير ،يمكن جمب ىؤالء الذين يحتمل أن يعارضوا

إجراءات التغيير) بمتوسط حسابي ( ،)3.65يمييا في الترتيب

التغيير واشراكيم في عممية اتخاذ قرار .وعمى افتراض أن

الثالث (تمكين العاممين بالمدرسة من المشاركة في اتخاذ

المشاركين يمتمكون الخبرة التي تمكنيم من المشاركة ،فإن

الق اررات المتعمقة بالتغيير) بمتوسط حسابي ( ،)3.61وجاء في

انغماسيم قد يؤدي لتقميل مقاومتيم ،والحصول عمى التزاميم،

الترتيب الخامس واألخير العبارة (إشراك العاممين بالمدرسة في

وتحسين نوعية قرار التغيير ،ولكن مقابل ىذه المزايا ،فينالك

آليات تنفيذ التغيير) بمتوسط حسابي ( .)3.56وجاءت

بعض المساوئ التي قد تظير نتيجة لممشاركة باتخاذ قرار

استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد بانحرافات معيارية

التغيير ،إذ قد يؤدي ذلك لق اررات سيئة ،كما أن عممية اتخاذ
القرار تتطمب فترة زمنية طويمة [.[26

جدول 8

سبل التغمب عمى مقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض :مجال التسهيل والدعم
م

المتوسط الحسابي

سبل التغمب

االنحراف

درجة األهمية

الترتيب

المعياري
1

تدريب العاممين عمى الميارات البلزمة لتنفيذ التغيير

3.72

1.24

كبيرة

1

2

تبسيط االجراءات الخاصة بعمميات التغيير.

3.69

1.14

كبيرة

2

3

التخفيف من األعباء الوظيفية لممشاركين في إجراءات التغيير.

3.53

1.27

كبيرة

4

4

تقديم النصح لمعاممين وارشادىم بفوائد التغيير

3.56

1.08

كبيرة

3

5

تقدم الحوافز المادية والمعنوية لممشاركين في التغيير.

3.11

1.56

متوسطة

5

18

3.62

التسييل والدعم

كبيرة

1.20

يتضح من الجدول السابق أن سبل التغمب عمى مقاومة

لمعاممين وارشادىم بفوائد التغيير) بمتوسط حسابي (،)3.56

التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية المتعمقة ببعد التسييل والدعم

وجاء في الترتيب الخامس واألخير العبارة (تقدم الحوافز المادية

من وجية نظر مديري المدارس الثانوية جاء يمثل سبيل لمتغمب

والمعنوية لممشاركين في التغيير( .بمتوسط حسابي (.)3.11

عمى مقاومة التغيير بدرجة كبيرة ،بمتوسط حسابي (،)3.62

وجاءت استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد بانحرافات

وفى داخل ىذا المجال جاءت الفقرات كبيرة باستثناء الفقرة رقم

معيارية محصورة بين ( )1.56-1.08مما يشير إلى قدر

( )5التي جاءت متوسطة ،بانحراف معياري ( )1.20والذي يدل

ضعيف من التوافق في استجابات أفراد العينة عمى عبارات

عمى قدر ضعيف من التوافق في استجابات أفراد العينة عمى

البعد.
ويرى الباحث أن سبب ذلك ربما يعود إلى أىمية عنصر

عبارات البعد.
وجاء في الترتيب األول (تدريب العاممين عمى الميارات

التسييل والدعم في عممية التغيير ،حيث يمكن لوكبلء التغيير

البلزمة لتنفيذ التغيير) بمتوسط حسابي ( )3.72وفي الترتيب

من تدريب العاممين عمى الميارات البلزمة لتنفيذ التغيير،

الثاني (تبسيط اإلجراءات الخاصة بعمميات التغيير) .بمتوسط

وتبسيط االجراءات الخاصة بعمميات التغيير ،وتقديم النصح

حسابي ( ،)3.69يمييا في الترتيب الثالث (تقديم النصح

لمعاممين وارشادىم بفوائد التغيير.

جدول 9
سبل التغمب عمى مقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض :مجال المفاوضات
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة األهمية

الترتيب

م

المتوسط

سبل التغمب

1

تقديم مكافآت لمعاممين في المدارس لتقميل مقاومتيم لمتغيير.

2.76

1.33

متوسطة

5

2

التفاوض مع العاممين الذين يقاومون التغيير.

3.0

1.33

متوسطة

4

3

فتح قنوات الحوار بين المؤيدين والمعارضين لمتغيير من العاممين

3.22

1.26

متوسطة

3

بالمدرسة.
4

3.24

تقريب وجيات النظر بين اآلراء المختمفة لممشاركين في إجراءات

1.29

2

متوسطة

التغيير.
5

تبادل الحوار لموصول إلى حل وسط.
المفاوضات

3.35

1.33

3.08

1.18

1

متوسطة
متوسطة

يتضح من الجدول السابق أن سبل التغمب عمى مقاومة التغيير

التغيير) بمتوسط حسابي ( ،)3.24يمييا في الترتيب الثالث

التنظيمي بالمدارس الثانوية المتعمقة ببعد المفاوضات من وجية

(فتح قنوات الحوار بين المؤيدين والمعارضين لمتغيير من

نظر مديري المدارس الثانوية جاء ليمثل سبيل لمتغمب عمى

العاممين بالمدرسة) بمتوسط حسابي ( ،)3.22وجاء في الترتيب

مقاومة التغيير بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي ( ،)3.08وفى

الخامس واألخير العبارة (تقديم مكافآت لمعاممين في المدارس

داخل ىذا المجال جاءت الفقرات متوسطة ،بانحراف معياري

لتقميل مقاومتيم لمتغيير) بمتوسط حسابي ( .)2.76وجاءت

( )1.81والذي يدل عمى قدر ضعيف من التوافق في استجابات

استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد بانحرافات معيارية

أف ارد العينة عمى عبارات البعد.

محصورة بين ( )1.33-1.26مما يشير إلى قدر ضعيف من
التوافق في استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد.

وجاء في الترتيب األول (تبادل الحوار لموصول إلى حل
وسط) بمتوسط حسابي ( )3.35وفي الترتيب الثاني (تقريب

ويرى الباحث أن سبب ذلك ربما يعود إلى صعوبة عنصر

وجيات النظر بين اآلراء المختمفة لممشاركين في إجراءات

المفاوضات في عممية التغيير .وتعتبر استراتيجية االحتواء
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والمشاركة واإلقناع األكثر استخداماً من قبل المديرين.
جدول 10

سبل التغمب عمى مقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض :مجال المناورة والكسب
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة األهمية

الترتيب

م

المتوسط

سبل التغمب

1

التركيز عمى الجوانب اإليجابية في التغيير.

3.65

1.27

كبيرة

1

2

التأثير عمى العاممين الذين يقاومون التغيير بطريقة غير مباشرة.

3.13

1.19

متوسطة

2

3

حجب معمومات غير مرغوب بيا في عممية التغيير.

2.63

1.21

متوسطة

4

4

خمق إشاعات لمتأثير عمى العاممين لقبول التغيير.

2.49

1.22

ضعيفة

5

5

منح مقاومي التغيير دو اًر أساسياً في قرار التغيير.

3.11

1.15

متوسطة

3

2.99

0.94

المناورة والكسب

متوسطة

يتضح من الجدول السابق أن سبل التغمب عمى مقاومة

بطريقة غير مباشرة) بمتوسط حسابي ( ،)3.13يمييا في

التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية المتعمقة ببعد المناورة

الترتيب الثالث (منح مقاومي التغيير دو اًر أساسياً في قرار

والكسب من وجية نظر مديري المدارس الثانوية جاء ليمثل

التغيير) بمتوسط حسابي ( ،)3.11وجاء في الترتيب الخامس

سبيل لمتغمب عمى مقاومة التغيير بدرجة كبيرة ،بمتوسط حسابي

واألخير العبارة (خمق إشاعات لمتأثير عمى العاممين لقبول

( ،)2.99بانحراف معياري ( )0.94والذي يدل عمى قدر

التغيير) بمتوسط حسابي ( .)2.49وجاءت استجابات أفراد

ضعيف من التوافق في استجابات أفراد العينة عمى عبارات

العينة عمى عبارات البعد بانحرافات معيارية محصورة بين

البعد.

( )1.27-1.15مما يشير إلى قدر ضعيف من التوافق في
استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد.

وفى داخل ىذا المجال جاءت الفقرات تتراوح بين ضعيفة
ومتوسطة وكبيرة ،وجاء في الترتيب األول (التركيز عمى

ويرى الباحث أن سبب ذلك ربما يعود إلى سمبيات عنصر

الجوانب اإليجابية في التغيير) بمتوسط حسابي ( )3.65وفي

المناورة والكسب في عممية التغيير ،مما يجعمو غير مناسب

الترتيب الثاني (التأثير عمى العاممين الذين يقاومون التغيير

لمتطبيق في المدارس مثل خمق اإلشاعات وحجب المعمومات.

جدول 11
سبل التغمب عمى مقاومة التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض :مجال اإلجبار
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة األهمية

الترتيب

م

المتوسط

سبل التغمب

1

تطبيق التيديد بالنقل عمى معارضي التغيير.

2.28

1.20

ضعيفة

3

2

التيديد بتقييم أداء سيئ لمذين ال يقومون بأدوارىم في عممية التغيير.

2.29

1.1

ضعيفة

2

3

استخدام النفوذ لفرض وجية النظر عمى اآلخرين.

2.13

1.1

ضعيفة

4

4

إنجاز التغيير دون النظر إلى معارضة اآلخرين.

2.79

1.28

متوسطة

1

2.47

1.15

اإلجبار

ضعيفة

يتضح من الجدول السابق أن سبل التغمب عمى مقاومة

في استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد ،بانحراف معياري

التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية المتعمقة ببعد اإلجبار من

( )1.51والذي يدل عمى قدر كبير من التوافق في استجابات

وجية نظر مديري المدارس الثانوية جاء ليمثل سبيل لمتغمب

أفراد العينة عمى عبارات البعد.

عمى مقاومة التغيير بدرجة ضعيفة ،بمتوسط حسابي (،)2.47

وفى داخل ىذا المجال جاءت الفقرات ضعيفة باستثناء

بانحراف معياري ( )0.71والذي يدل عمى قدر كبير من التوافق

الفقرة الرابعة والتي تتعمق بإنجاز التغيير دون النظر إلى
20

معارضة اآلخرين ،والتي جاءت متوسطة ،وىي في الترتيب

محصورة بين ( )1.28-1.1مما يشير إلى قدر ضعيف من

األول بمتوسط حسابي ( )2.79وفي الترتيب الثاني (التيديد

التوافق في استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد.

بتقييم أداء سيئ لمذين ال يقومون بأدوارىم في عممية التغيير)

ويرى الباحث أن سبب ذلك ربما يعود إلى صعوبة التعامل

بمتوسط حسابي ( ،)2.29يمييا في الترتيب الثالث (تطبيق

مع أسموب اإلجبار في عممية التغيير ،والذي قد يؤدي تطبيقو

التيديد بالنقل عمى معارضي التغيير) بمتوسط حسابي (،)2.28

إلى وجود خبلفات داخل العمل ويضعف من العبلقات االنسانية

وجاء في الترتيب الرابع واألخير العبارة (استخدام النفوذ لفرض

داخل العمل والتي ينادي بيا عمماء اإلدارة ،خاصة في مجتمعنا

وجية النظر عمى اآلخرين) بمتوسط حسابي ( .)2.13وجاءت

العربي الذي تتسم العبلقات فيو بين الزمبلء في العمل بالود

استجابات أفراد العينة عمى عبارات البعد بانحرافات معيارية

والبعد عن الرسميات في كثير من األحيان.

جدول 12

سبل التغمب عمى مقاومة التغيير بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض
المتوسط الحسابي

االنحراف

درجة تأثير السبب

الترتيب

سبل التغمب عمى مقاومة التغيير

م
1

التعميم واالتصال

3.83

1.14

كبيرة

1

2

المشاركة

3.62

1.12

كبيرة

2

3

التسييل والدعم

3.62

1.20

كبيرة

3

4

المفاوضات

3.08

1.18

متوسطة

4

5

المناورة والكسب

2.99

0.94

متوسطة

5

6

اإلجبار

2.47

1.15

ضعيفة

6

3.27

1.12

سبل التغمب عمى مقاومة التغيير

المعياري

متوسطة

تشير البيانات في الجدول السابق رقم ( )12إلى أن

التغمب عمى مقاومة التغيير .ويعمل الباحث ىذه النتيجة إلى

المعدل العام لمحور سبل التغمب عمى مقاومة التغيير بمغ

أىمية التعميم واالتصال ،والمشاركة ،والتي سبق اإلشارة إلييا في

( )3.27وىو مؤشر عمى أن مستوى سبل التغمب عمى مقاومة

موضع سابق.

التغيير متوسط ،وقد جاء في الترتيب األول التعميم واالتصال،

 -السؤال الثالث :ىل يوجد فروق ذات داللو إحصائية في

وذلك بمتوسط حسابي ( ،)3.83يمييا في الترتيب الثاني

استجابات مديري المدارس الثانوية حول أسباب مقاومة التغيير

المشاركة ،وذلك بمتوسط حسابي ( ،)3.62وجاء في الترتيب

التنظيمي تعزى إلى (المؤىل – الخبرة – الدورات التدريبية)؟

الثالث التسييل والدعم بمتوسط حسابي ( ،)3.62أما الترتيب

ولئلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام اختبار تحميل التباين

السادس واألخير فجاء لئلجبار وذلك بمتوسط حسابي (.)2.47

اإلحادي  One way ANOVAلمتغير سنوات الخدمة في

وجاءت استجابات أفراد العينة عمى عبارات المحور بانحرافات

وتم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين،
اإلدارة المدرسيةَّ ،

معيارية محصورة بين ( )1.2-0.94مما يشير إلى قدر ضعيف

لمسؤالين المتعمقين بالمؤىل والحصول عمى الدورات التدريبية،

من التوافق في استجابات أفراد العينة عمى أبعاد محور سبل

وذلك عمى النحو التالي:

21

5

2016

6

جدول 13

الفروق في وجهة نظر المديرين عن أسباب مقاومة التغيير التنظيمي وفقاً لمتغير المؤهل التعميمي
العدد

محاور الدراسة
األسباب التنظيمية
األسباب الشخصية االجتماعية
األسباب المادية
الدرجة الكمية لممحور

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

بكالوريوس

75

3.60

0.65

دراسات عميا

14

4.29

0.72

بكالوريوس

75

3.71

0.85

دراسات عميا

14

3.86

0.77

بكالوريوس

75

4.16

0.69

دراسات عميا

14

4.50

0.65

بكالوريوس

75

3.76

0.61

دراسات عميا

14

4.29

0.611

قيمة ()T
3.524
0.616
1.689
2.953-

مستوى الداللة
0.001
0.540
0.95
0.004

يتضح من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05الستجابات مديري المدارس

إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05الستجابات مديري المدارس

الثانوية حول األسباب التنظيمية ،وذلك لصالح الحاصمين عمى

الثانوية حول األسباب الشخصية االجتماعية ،واألسباب المادية،

الدراسات العميا ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن األسباب التنظيمية

وىذا يدل عمى توافق وجيات نظر أفراد مجتمع الدراسة ،وعدم

ليا صمة مباشرة بالعمل مثل تغيير اتجاىات العاممين نحو

تباينيا وفقاً لمتغير المؤىل العممي ،ويعزو الباحث ذلك إلى

التغيير المستيدف ،والمشاركة في التخطيط لمتغيير ،والمركزية،

تقارب المؤىبلت العممية ألفراد عينة الدراسة ،وكون أفراد العينة

وغيرىا من العوامل األخرى ،ويمكن أن يكون المدير الحاصل

غالبيتيم ( )%84.3حاصمين عمى البكالوريوس ،لذا فإن المؤىل

عمى الدراسات العميا أكثر إدراكاً بمثل ىذه األمور مقارنة بالمدير

العممي لم ُيحدث فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة

الحاصل عمى البكالوريوس ،مما قد يؤثر عمى الرأي حول
األسباب التنظيمية الخاصة بالعمل كأحد األسباب التي تؤدي

حول أسباب مقاومة التغيير التنظيمي.

إلى مقاومة التغيير.

كما تشير النتائج في الجدول إلى وجود فروق ذات داللة

جدول 14

نتائج تحميل التباين األحادي لمكشف عن الفروق في تقدير العينة ألسباب مقاومة التغيير التنظيمي والتي تعزى إلى سنوات الخبرة
األبعاد

مصدر التباين

درجة الحرية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

قيمة

مستوى الداللة

األسباب التنظيمية

بين المجموعات

2

1.735

0.867

1.74

0.18

داخل المجموعات

86

42.67

0.496

المجموع الكمي

88

44.4

-

بين المجموعات

2

0.64

0.17

داخل المجموعات

86

61.18

0.711

المجموع الكمي

88

61.52

-

بين المجموعات

2

1.99

0.99

داخل المجموعات

86

40.9

0.47

المجموع الكمي

88

42.9

-

بين المجموعات

2

0.038

0.019

داخل المجموعات

86

35.759

0.416

المجموع الكمي

88

35.798

-

األسباب الشخصية االجتماعية

األسباب المادية

الدرجة الكمية لممحور
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(ف)

0.24

2.09

0.46

0.78

0.12

0.955

سنوات الخدمة ،وربما يعود ذلك إلى التقارب بين مفردات عينة

يتضح من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة

الدراسة في سنوات الخدمة.

إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05الستجابات مديري المدارس
الثانوية حول أسباب مقاومة التغيير التنظيمي تعزو لمتغير

جدول 15
الفروق في وجهة نظر المديرين عن أسباب مقاومة التغيير التنظيمي وفقاً لمتغير الدورات التدريبية
محاور الدراسة
األسباب التنظيمية
األسباب الشخصية االجتماعية
األسباب المادية
الدرجة الكمية لممحور

االنحراف

قيمة ()T

مستوى الداللة

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

6.62

0.000

نعم

71

3.98

0.70

ال

18

3.11

0.32

نعم

71

3.54

0.75

ال

18

4.50

0.707

نعم

71

4.25

0.712

ال

18

4.06

0.639

نعم

71

3.82

0.683

ال

18

3.94

0.416

4.914
1.07
1.003-

0.000
0.285
0.322

يتضح من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة

بالدورات التدريبية التي تتعمق بالعمل أيضاً مما قد يكون لو أثر

إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05الستجابات مديري المدارس

عمى االستجابة عمى ىذه األسباب ،فالدورات التدريبية أثر بسبب

الثانوية حول األسباب المادية لمقاومة التغيير تعزى إلى

ما تقدمو لمفرد من معمومات تخص العمل والمشاكل التي

الحصول عمى دورات تدريبية ،وىذا يدل عمى توافق وجيات

تواجيو ،ومنيا ما يتعمق بالجوانب التنظيمية ،والعبلقات داخل

نظر أفراد مجتمع الدراسة ،وعدم تباينيا وفقاً لمتغير الدورات

العمل.

التدريبية ،حيث أن الجوانب المادية ال تتعمق بالجوانب المعرفية

 -السؤال الرابع :ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في

التي يتم اكتسابيا.

استجابة مديري المدارس الثانوية حول سبل التغمب عمى مقاومة
التغيير تعزى إلى (المؤىل – الخبرة – الدورات التدريبية)؟

كما تشير النتائج في الجدول إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01الستجابات مديري المدارس

ولئلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام اختبار تحميل التباين

الشخصية

األحادي  One way ANOVAلمتغير سنوات الخدمة في

االجتماعية وذلك لصالح الحاصمين عمى دورات تدريبية ،ويعزو

وتم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين،
اإلدارة المدرسيةَّ ،

الباحث ذلك إلى أن األسباب التنظيمية واألسباب الشخصية

لمسؤال الخاص بالحصول عمى الدورات التدريبية ،والمؤىل

االجتماعية ليا صمة مباشرة بالعمل وىو ما يتعمق أيضاً

العممي ،وذلك عمى النحو التالي:

الثانوية حول

األسباب

التنظيمية ،واألسباب

جدول 16

الفروق في وجهة نظر المديرين عن سبل التغمب عمى مقاومة التغيير بالمدارس الثانوية وفقاً لمتغير المؤهل التعميمي
محاور الدراسة
التعميم واالتصال
المشاركة
التسييل والدعم

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ()T

مستوى الداللة

بكالوريوس

75

3.85

1.02

0.299

0.769

دراسات عميا

14

3.71

1.68

بكالوريوس

75

3.60

1.0

دراسات عميا

14

3.71

1.68

بكالوريوس

75

3.57

1.1

دراسات عميا

14

3.86

1.2
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2.460.81-

0.809
0.420

5
المفاوضات
المناورة والكسب
اإلجبار
الدرجة الكمية لممحور
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6

0.025

بكالوريوس

75

3.08

1.16

دراسات عميا

14

3.07

1.38

بكالوريوس

75

3.03

0.97

دراسات عميا

14

3.79

0.80

بكالوريوس

75

2.49

1.21

دراسات عميا

14

2.36

0.842

بكالوريوس

75

3.35

0.105

دراسات عميا

14

3.21

0.163

0.872
0.402
0.465

0.980
0.385
0.689
0.643

يتضح من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة

الحصول عمى المؤىل العممي ،ويعزو الباحث ذلك إلى تقارب

إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05الستجابات مديري المدارس

المؤىبلت العممية ألفراد عينة الدراسة ،وكون أفراد العينة

الثانوية حول سبل التغمب عمى مقاومة التغيير بالمدارس الثانوية

غالبيتيم ( )%84.3حاصمين عمى البكالوريوس ،لذا فإن المؤىل

والتي تعزى لممؤىل (بكالوريوس – دراسات عميا) ،وىذا يدل

العممي لم ُيحدث فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة
حول سبل التغمب عمى مقاومة التغيير بالمدارس الثانوية.

عمى توافق وجيات نظر أفراد مجتمع الد ارسة ،وعدم تباينيا وفقاً
لمتغير المؤىل العممي ،ويعزو الباحث ذلك إلى تقارب العينة في

جدول 17

نتائج تحميل التباين األحادي لمكشف عن الفروق في تقدير العينة لسبل التغمب عمى مقاومة التغيير بالمدارس الثانوية والتي تعزى إلى سنوات
الخدمة
األبعاد

مصدر التباين

درجة الحرية

مجموع

المربعات

المربعات

التعميم واالتصال

بين المجموعات

2

5.85

2.93

داخل المجموعات

86

108.6

1.26

المجموع الكمي

88

114.4

-

بين المجموعات

2

6.12

3.06

داخل المجموعات

86

104.8

1.22

المجموع الكمي

88

111.01

-

بين المجموعات

2

4.2

2.13

داخل المجموعات

86

122.7

1.42

المجموع الكمي

88

127.01

-

بين المجموعات

2

8.91

4.45

داخل المجموعات

86

115.53

1.34

المجموع الكمي

88

124.4

-

بين المجموعات

2

0.416

0.20

داخل المجموعات

86

78.5

0.91

المجموع الكمي

88

78.9

-

بين المجموعات

2

4.13

2.06

داخل المجموعات

86

114.04

1.36

المجموع الكمي

88

118.1

-

بين المجموعات

2

4.78

2.39

داخل المجموعات

86

78.77

0.916

المجموع الكمي

88

83.55

-

المشاركة

التسييل والدعم

المفاوضات

المناورة والكسب

اإلجبار

الدرجة الكمية لممحور
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متوسط

قيمة
(ف)

مستوى

2.32

0.10

02.51

1.49

3.31

0.227

1.56

2.609

الداللة

0.08

0.23

0.04

0.79

0.21

0.79

يتضح من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة

الثانوية حول سبل التغمب عمى مقاومة التغيير بالمدارس الثانوية

إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05الستجابات مديري المدارس

وفقاً لمتغير سنوات الخدمة.

جدول 18

الفروق في وجهة نظر المديرين عن سبل التغمب عمى مقاومة التغيير بالمدارس الثانوية وفقاً لمتغير الدورات التدريبية
محاور الدراسة
التعميم واالتصال
المشاركة
التسييل والدعم
المفاوضات
المناورة والكسب
اإلجبار
الدرجة الكمية لممحور

المتوسط

االنحراف

العدد

الحسابي

المعياري

نعم

71

3.94

1.14

ال

18

3.93

1.03

نعم

71

3.73

1.17

ال

18

3.17

0.78

نعم

71

3.70

1.22

ال

18

3.28

1.07

نعم

71

3.38

1.03

ال

18

1.89

1.02

نعم

71

3.13

0.955

ال

18

2.44

0.705

نعم

71

2.62

1.08

ال

18

1.89

1.27

نعم

71

3.52

0.908

ال

18

2.56

0.856

يتضح من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة

قيمة ()T
1.86
2.443
1.35
5.48
2.83
2.45
4.074

مستوى الداللة
0.065
0.019
0.18
0.000
0.006
0.016
0.000

 .6التوصيات

إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05الستجابات مديري المدارس

في ضوء أدبيات الدراسة ونتائجيا الميدانية ،يمكن وضع

الثانوية حول سبل التغمب عمى مقاومة التغيير بالمدارس الثانوية

مجموعة من التوصيات والمقترحات والتي يعتقد أنو يمكن من

والمتعمقة بكل من التعميم واالتصال ،والتسييل والدعم والتي

خبلليا الحد من مقاومة التغيير في المدارس الثانوية ،عمى

تعزو لمحصول عمى الدورات التدريبية ،وىذا يدل عمى توافق

النحو التالي:

وجيات نظر أفراد مجتمع الدراسة ،وعدم تباينيا وفقاً لمتغير

 -فتح قنوات اتصال بين إدارة المدرسة وبين العاممين بيا بيدف

الدورات التدريبية ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن عنصري التعميم

التمييد ألي تغيير ميما كان حجمو.

واالتصال ،والتسييل والدعم ،قد يكونا فييما اتفاق بين العينة،

 -توفير المعمومات المناسبة لدعم التغيير ،ويجب أن يتم ذلك

وال خبلف فييا.

قبل عممية التغيير.

كما تشير النتائج في الجدول إلى وجود فروق ذات داللة

 -وضوح أىداف التغيير لمعاممين بالمدارس حتى يتسنى ليم فيم

إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05الستجابات مديري المدارس

ىذه األىداف بالشكل الصحيح حتى نضمن عدم مقاومتيم

الثانوية حول سبل التغمب عمى مقاومة التغيير بالمدارس الثانوية

لمتغيير.

المتعمقة بكل من :المشاركة ،والمفاوضات ،والمناورة والكسب،

 -الحصول عمى اقتراحات العاممين بالمدرسة الخاصة بقرار

واإلجبار وفقاً لمتغير الحصول عمى الدورات التدريبية وذلك

التغيير ،ويتم ذلك قبل تنفيذ التغيير.

لصالح الحاصمين عمى دورات تدريبية في كل من :المشاركة،

 -مشاركة القيادات التعميمية لمعاممين في تنفيذ إجراءات التغيير،

والمفاوضات ،واإلجبار ،ولصالح غير الحاصمين عمى دورات

حيث أثبتت العديد من الدراسات أىمية المشاركة في اتخاذ القرار

تدريبية في البعد الخاص بالمناورة والكسب.

فيما يتعمق بالتغيير.
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 -تمكين العاممين بالمدرسة من المشاركة في اتخاذ الق اررات

يستمزم توازناً مع األجزاء األخرى ،واال فإن ذلك يشكل أحد

المتعمقة بالتغيير.

األسباب الرئيسية لئلخفاق وعدم نجاح عممية التغيير.

 -تدريب العاممين عمى الميارات البلزمة لتنفيذ التغيير ،وىذ

 -االعتماد عمى التغيير المخطط :حيث أن إدخال التغيير

التدريب ال يتم إال بعد تحديد فحوى التغيير واليدف منو ويأتي

بطريقة عشوائية وبدون دراسة وافية وتخطيط سميم يعني حاجة

التدريب عمى الميارات البلزمة لمتنفيذ ،حتى نضمن أن التغيير

المدرسة إلجراء العديد من الجيود لتصحيح الكثير من األخطاء

يحقق اليدف المنشود.

المترتبة عمى ىذا النوع من التغيير ،باإلضافة إلى أن مصير أي

 -تبسيط اإلجراءات الخاصة بعمميات التغيير ،من خبلل

تغيير غير مخطط ىو الفشل.

االبتعاد عن التعقيدات غير البلزمة لتسييل العمل.

 -التشخيص الدقيق لمقوى المقاومة والمؤيدة لمتغيير :ألن عدم

 -تقديم النصح لمعاممين وارشادىم بفوائد التغيير ،وىذا العنصر

التأكد من حجم القوى المؤيدة لمتغيير ومدى حماسيا لو قد يوقع

مكمل لمتدريب.

المنظمة في صعوبة بالغة لبلستمرار في التغيير وبالتالي فإن

 -في حال مقاومة التغيير من قبل البعض ،يمكن تبادل الحوار

فشل عممية التغيير من األمور المتوقعة في مثل ىذه الحالة.

لموصول إلى حل وسط ،ولتقريب وجيات النظر بين اآلراء

المراجع

المختمفة لممشاركين في إجراءات التغيير.

أ .المراجع العربية

 -االىتمام بتوفير المعمومات بالدقة المناسبة :فأي ضعف في

] [1حريم ،حسين (2003م) .إدارة المنظمات  -منظور كمي،

توفير المعمومات أو عدم دقتيا يشكل خمبلً في نظم المعمومات

عمان ،دار الحامد لمنشر والتوزيع.

وعدم فعاليتيا ،وبذلك تكون من المسببات الرئيسية لفشل

] [2الساعدي ،عبلء عبد الحسين (1996م) .أسباب تأييد

التغيير.

ومقاومة التغيير التنظيمي ،دراسة ميدانية عن البنك

 -الحرص عمى مبلئمة نوع التغيير لحاجة المدرسة لمتغيير

اإلسبلمي األردني ،مجمة اإلداري ،السنة ( ،)18العدد

الشامل مما يساعد عمى جدوى ىذا التغيير ألنو يطابق مع

( ،)66معيد اإلدارة العامة ،مسقط ،عمان.

الحاجة الفعمية لممدرسة.
 -توافر الحوافز المناسبة لموضع الجديد بعد القيام بعممية

] [3الفوزان ،ناصر محمد ،العامري ،أحمد سالم (1999م).

التغيير :حيث إن عدم اشتمال عممية التغيير عمى الحوافز

استراتيجيات الحد من مقاومة الموظفين لمتغيير في األجيزة

الحكومية ،دراسة ميدانية استطبلعية ،مجمة جامعة الممك

المناسبة أو توفرىا ولكن بدرجة غير مبلئمة يعتبر عامبلً رئيسي

عبدالعزيز ،كمية االقتصاد واإلدارة ،المجمد ( ،)12العدد

لعدم قبول ىذا التغيير ومن ثم فشمو.

(.)2

 إدراك الحاجة لمتغيير في الوقت المناسب :فالقيام بعمميةالتغيير في وقت متأخر – بعد تفاقم المشاكل – يعد جيوداً بالغة

] [4الفوزان ،ناصر محمد؛ والعامري ،أحمد سالم.)1997( .

الصعوبة ومحفوفة بالفشل.

استراتيجيات الحد من مقاومة الموظفين لمتغيير في األجيزة

 -تحقيق التوازن بين مجاالت التغيير :فعدم الوعي بترابط أجزاء

الحكومية :دراسة ميدانية استطبلعية ،مجمة جامعة الممك

المنظمة أو أنظمتيا أو إغفال ىذا الجانب يميد لفشل عممية

عبد العزيز ،كمية االقتصاد واإلدارة ،المجمد ( ،)12العدد

التغيير ،ألن أي إجراء يستيدف التغيير في أحد أجزاء المدرسة

الثاني.
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] [17عباس ،السيد محمود .)2011( .مقاومة التغيير تجاه

] [5العطية ،ماجدة .)2003( .سموك المنظمة :سموك الفرد

ثقافة الجودة واالعتماد لدى أعضاء ىيئة التدريس

والجماعة .عمان ،دار الشروق لمنشر والتوزيع.

بالجامعات المصرية (دراسة نظرية تحميمية) .جامعة

] [6الحربي ،عبد اهلل مداري (2001م) .مقاومة التغيير التنظيمي:

سوىاج ،كمية التربية ،مجمة كمية التربية ،العدد ( ،)23ص

دراسة تطبيقية عمى المؤسسات العامة بمحافظة جدة ،رسالة

ص .105-47

دكتوراه ،جامعة الممك عبد العزيز ،كمية االقتصاد واإلدارة،

] [22محمد ،محمد الحسينـي ،وآخرون (2010م) بعنوان:

المممكة العربية السعودية.

متطمبات تطبيق التغيير التنظيمي بالمؤسسات التعميمية.

] [7الفائز ،صالح بن سميمان (2008م) االستراتيجيات القيادية

مجمة كمية التربية بالمنصورة ،جامعة المنصورة ،مصر ،ع

في إدارة التغيير التنظيمي والتعامل مع مقاومتو ،دراسة
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The Kingdom of Saudi Arabia
ABSTRACT_ the study aims to know the reason of organizational change resistance in
secondary schools of Riyadh from the point of view of its headmasters, determine the reasons for
this resistance, and reveals the statistical differences of headmasters’ response about the reasons
for organizational change resistance and how to overcome this resistance which back to
(academic qualification- experience- training course). To achieve these goals the descriptive
survey methodology. The study sample consists of the headmaster of governmental schools who
are (112) headmaster. The tool of the study was a questionnaire for data collection. The study
tool applied to all person of the sample. The numbers of returned and valid questionnaires are
(89). The most important findings are the big contribution of organizational reasons, social
personal reasons, and material reasons in the resistance of organizational change. The biggest
contribution to this resistance is the material reasons with a high degree of contribution, then
social personal reasons with high degree of contribution, then organizational reasons with a
high degree of contribution. It was been clear that ways of overcoming this resistance in high
school which related to dimensions of education, communication, participation, facilitating and
supporting, maneuver and gaining, and duress. The degree of the dimension of negotiation and
dimension maneuver and gaining was in the medium degree of contribution, and the duress was
in the weakness degree of contribution.
KEYWORDS: organizational change, change resistance, education and communication,
participation, facility and supporting, negotiation, maneuver, gaining, duress.
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