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امللخص:
الوزارات  يف  للتغيري  املوظفني  مقاومة  اأ�سباب  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
الفل�سطينية، كما هدفت اإىل التعرف اإىل االأ�ساليب االإدارية املختلفة التي تتبعها االإدارة يف 
اأ�سباب مقاومة املوظفني  الوزارة على  اأثر اختالف  التغيري، و معرفة  التغلب على مقاومة 

للتغيري، و حتديد تاأثري العوامل الدميغرافية على اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري.
بقطاع  الفل�سطينية  الوزارات  ومديرات  مديري  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون  وقد 
على  للح�سول  اال�ستبانة  وا�ستخدمت  ومديرة،  مدير  من400  الدرا�سة  عينة  وت�سكلت  غزة، 

بيانات الدرا�سة.
ويف حتليل هذه الدرا�سة ا�ستخدمت التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية 
وحتليل التباين االأحادي، كما ا�ستخدم اختبار T ومعامل ارتباط بري�سون ولوحة االنت�سار 

.LSD و اختبار

النتائج والتوصيات:
التنظيمي يف. 1 كل من  للتغيري  املوظفني  اأ�سباب مقاومة  اأهم  اأن  النتائج  اأظهرت  حيث 
يو�سي  لذا  بالقوة؛  التغيري  فر�س  هو  االجتماعية  وال�سئون  والداخلية  املالية  وزارة 
عن  واالبتعاد  التغيري،  برامج  وتنفيذ  تخطيط  عملية  يف  العاملني  مب�ساركة  الباحث 

االأ�ساليب الدكتاتورية يف تطبيق التغيري.
التنظيمي يف كل. 2 من وزارة  اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري  اأهم  اأن  النتائج  اأظهرت 
ال�سباب والريا�سة واالت�ساالت هو اخلوف من فقدان املكافئات؛ لذي يو�سي الباحث 

مبكافاأة املطبقني خلطط التغيري واالهتمام مبو�سوع االأجر واملكافئات ب�سكل عام.
املوظفني للتغيري التنظيمي يف وزارة الزراعة هو  اأظهرت النتائج اأن اأهم اأ�سباب مقاومة . 3
جتاهل اجلوانب االإن�سانية؛ لذا يو�سي الباحث باالهتمام بالعن�رس االإن�ساين داخل هذه 

الوزارة ومراعاة �سعور العاملني عند تطبيق التغيري. 
اأظهرت النتائج اأن اأهم اأ�سباب. 4  مقاومة املوظفني للتغيري التنظيمي يف وزارة االإ�سكان 

هو الوقت غري املالئم.
للتغيري؛ لذا يو�سي الباحث ب�رسح خطة التغيري، وحتديد موعد. 5 البدء واالنتهاء، مب�ساركة 

املنفذين للتغيري.
مماثلة للتاأكد من اأن االأ�سباب التي تو�سل اإليها هي التي  يو�سي الباحث اإجراء درا�سات . 6

تقف خلف مقاومة املوظفني للتغيري التنظيم.
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Abstract
This study aims at identifying the reasons for the employees’ resistance 

against the organizational changes in the Palestinian ministries. The study 
has also focused on the different administrative steps the administration fol-
lowed in order to overcome this resistance to change; In addition, the study 
has attempted to identify the demographic factors that have lead to this re-
sistance. 

The population of the study consisted of 400 people; all of them are 
directors in the Palestinians Ministries in the Gaza strip. A questionnaire 
has been used to collect data. In the study analysis, frequency, percentage, 
means and one way ANOVA T. test, person correlation scatter plot and 
LSD test were all used. 

Results and Recommendations:

Results have shown that the reason 1. for the employees’ resistance 
against organizational change at Ministry of Finance and Ministry of 
Interior and Social Affairs is imposing the change by force.There fore, 
the researcher recommends that employees participate in planning and 
executing the change program process and that administrations should 
avoid using the dictatorial system in applying the change.     

Results have shown that the reason for employees 2. resistance against 
organizational change at Ministry of Youth and Sport and Ministry of 
Communication is the fear of losing reward, Hence, the researcher rec-
ommends that the employees on whom the change plans will be applied 
should be rewarded, and their salaries and rewards should be modil-
ied. 

Results have shown that the 3. reason for employee’ resistance aginst or-
ganizational change at Ministry of Agriculture is ignoring the human 
aspects Thus, researcher recommends that human aspect inside the 
Ministry should be regarded and the employees’ feeling when applying 
the change should also be taken care of. 
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Results have shown that the reason for employees’ resistance4.  against or-
ganizational change at Ministry of Housing is the inconvenient time for 
change. So THE researcher recommends that the change plan should 
be explained AT the beginning and ending time should be confirmed in 
participation with the change executers. 
The5.  researcher recommends FARTHER studies to verify the reasons 
the researcher got which stand behind employees’ resistance AGAINST 
organizational change. 
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مقدمة:
 تعي�س املنظمات على الدوام يف ظل بيئة: اقت�سادية، و�سيا�سية، واجتماعية، وتقنية 
التي تعي�سها، وتتفاوت درجة  الداخلية  البيئة  متغرية، وهي ت�سهد تغريات ملمو�سة ب�سبب 
التغيري من منظمة الأخرى، ويتفاوت مدى التغيري يف بيئتها، ومقدرتها علي اال�ستجابة لهذا 

التغيري، وقد يكون هذا التغيري �سدفة، وقد يكون نتيجة جهد منظم خمطط له.
واالإجراءات  واالأهداف  االإدارية  االأ�ساليب  من  كثريا  اأن  من  التغيري  اأهمية  وتنبع 
وال�سيا�سات والربامج حتتاج اإيل تعديل، حتى تتما �سى مع متطلبات التجديد، والتوجه نحو 
و�سع اإداري اأف�سل يح�سن ا�ستغالل املوارد الب�رسية، واملادية، املتاحة.فما ميكن مالحظته 
اليوم التناف�س الكبري بني املنظمات، لتحقيق االأهداف املطلوبة مما اأدى اإيل حركة م�ستمرة 
للتغيري والتطوير، وعلى الرغم من ذلك يواجه  التغيري مقاومة كبرية يف تنفيذه، واإذا كان 
رف�سه ي�ستند اإىل اأ�سا�س منطقي، فاإنه يف اأحيان اأخرى يقاوم على اأ�س�س غري منطقية، وال 
اأ�سبابها، وطرق عالجها، وهو ما  اإىل بحث؛للوقوف على  الظاهرة حتتاج  اأن هذه  �سك يف 

ميثل حمور االهتمام لهذه الدرا�سة. 
اإن الوزارات الفل�سطينية ك�سائر املوؤ�س�سات االأخرى يف املجتمع الفل�سطيني، تعي�س يف 
اأمام حتديات كبرية ومتنوعة،  بيئة �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية غري م�ستقرة ت�سعها 
والبد من وجود اإدارة تت�سم بالقدرة والكفاءة ت�ستطيع العمل يف ظلها، وميكنها من ا�ستيعاب 

هذه التحديات. 
وينق�سم هذا البحث اإىل اأق�سام عدة:ي�ستمل الق�سم االأول على هيكلية البحث،اأما الق�سم 
الثاين في�ستعر�س اأهم الدرا�سات ال�سابقة، اأما الق�سم الثالث فيتناول الدرا�سة امليدانية، بينما 

يت�سمن الق�سم الرابع حتليل النتائج وا�ستخال�س التو�سيات.

مشكلة البحث:
تتمثل م�سكلة البحث يف مقاومة املوظفني للتغيري التنظيمي يف الوزارات الفل�سطينية، 
وقد تتخذ عمليات مقاومة التغيري اأ�سكااًل خمتلفة مثل: تخفي�س م�ستوى االإنتاجية والبطء 
يف العمل وال�رساعات داخل العمل، وميكن اأن تاأخذ مقاومة التغيري �سكل املعار�سة احلادة 
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التفاعل وحجب  اأو عدم ح�سور االجتماعات وال�سمت، وعدم  التعاون  لفكرة معينة، وعدم 
املعلومات، وتاأخري و�سولها، وا�ستخدام ال�سوت املرتفع واإ�سارات اليد واالنتقادات واجلدال 
والتهديد، وكل ذلك يكلف الوزارات احلكومية وغريها كثرياً من اجلهد والوقت واملال، وبالتايل 
اأن�سب احللول للحد من هذه  اإىل  اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري للو�سول  ي�ستوجب معرفة 

الظاهرة.
وميكن تلخي�س م�سكلة البحث بالأ�سئلة الآتية: 

مقاومة  على  التغلب  يف  االإدارية  االأ�ساليب  بني . 1 اإح�سائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  هل 
التغيري، وبني اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري ؟

الوزارة التي يطبق فيها التغيري؟ هل تختلف اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري باختالف . 2
داللة اإح�سائية يف اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري تعزى للمتغريات  هل توجد فروق ذات . 3

الدميوغرافية؟ 
هل تختلف االأهمية الن�سبية الأ�سباب ظاهرة مقاومة التغيري يف الوزارات الفل�سطينية.. 4 

فرضيات البحث:
 هناك عالقة عك�سية ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوي 0.05. 1 بني االأ�ساليب االإدارية يف 

التغلب على مقاومة التغيري، وبني اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري.
املوظفني للتغيري باختالف الوزارة التي يطبق فيها التغيري. تختلف اأ�سباب مقاومة . 2

توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري تعزى للمتغريات. 3 
الدميغرافية.

الوزارات الفل�سطينية. تختلف االأهمية الن�سبية الأ�سباب ظاهرة مقاومة التغيري يف . 4

أهداف الدراسة:
للتغيري يف الوزارات الفل�سطينية. التعرف اإىل اأ�سباب مقاومة املوظفني . 1

مقاومة  على  التغلب  يف  االإدارة  تتبعها  التي. 2  املختلفة  االإدارية  االأ�ساليب  اإىل  التعرف 
التغيري.

اختالف الوزارة على اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري. معرفة اأثر . 3
حتديد تاأثري العوامل. 4 الدميغرافية على اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري.

التو�سل اإىل جمموعة من. 5 التو�سيات التي ت�سهم يف التغلب على مقاومة املوظفني للتغيري 
اأو احلد منها. 
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أهمية البحث:
اأهم املو�سوعات يف الع�رس احلايل. يعد مو�سوع التغيري من . 1

الباحث. يخدم مو�سوع البحث نطاق عمل . 2
حمدودية يف االأبحاث التي تناولت  ميثل هذا البحث اإ�سافة للمكتبة العربية، اإذ اإن هناك . 3

هذا املو�سوع.
يف معرفة اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري وطرق عالجها. ي�ساعد هذا البحث . 4
للتغيري. التعرف اإىل اأهم الطرق التي توؤدي اإىل التغلب على مقاومة املوظفني . 5

الوزارات  يف  امل�سئولني . 6 على  بالفائدة  تعود  التو�سيات  من  جمموعة  اإىل  التو�سل 
الفل�سطينية.

منهج الدراسة:
البحث(،  )مو�سوع  الظاهرة  لو�سف  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 
واالأبحاث  والدوريات  واملراجع  الدرا�سة  عينة  من  واملعلومات  البيانات  جمع  خالل  من 

والدرا�سات، وحتليل هذه املعلومات والبيانات للو�سول اإىل النتائج املرغوبة.

حدود الدراسة:
اقت�رست هذه الدرا�سة علي ثماين وزارات فل�سطينية يف قطاع غزة دون االنتقال اإىل 

ال�سفة الغربية،وذلك ب�سب �سعوبة التنقل التي تفر�سها �سلطات االحتالل االإ�رسائيلي.
الوزارات  يف  يعملون  الذين  املديرين  من  مكونة  عينة  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رست 

الفل�سطينية بلغ حجمها 400مدير.
اأجريت الدرا�سة امليدانية يف العام 2007.

مصادر احلصول على املعلومات:
اأولً امل�سادر الثان�ية:

واالإنرتنت  والدوريات  واملقاالت  واالأجنبية  العربية  واملراجع  الكتب  يف  ومتثلت   
وغريها من م�سادر املعلومات التي تناولت مو�سوع البحث.

ثانياً امل�سادر الأولية: 
ا�ستخدم الباحث جلمع املعلومات االأولية ا�ستبانة، وزعت على عينة من املديرين يف 

الوزارات الفل�سطينية يف قطاع غزة.
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عينة الدراسة:
بطريقة  الفل�سطينية  الوزارات  من  وزارات  �سبع  اختريت  فقد  الدرا�سة  لعينة  بالن�سبة 
االجتماعية،  وال�سئون  والداخلية،  واالت�ساالت،  وال�سحة،  املالية،  وزارة  هي:  ع�سوائية 
املديرين، وكان  ن�سبى عدد من  ب�سكل ع�سوائي  وزارة  والزراعة.واختري من كل  واالإ�سكان، 
العدد النهائي الأفراد العينة 400مدير وزعت عليهم اال�ستبانات يدويًا، وبلغ عدد امل�ستجيبني 

341، فاأ�سبح عدد اال�ستبانات ال�ساحلة للتحليل 341 ا�ستبانة.

أداة الدراسة:
الوزارات  يف  التنظيمي  للتغيري  املوظفني  مقاومة  ا�ستبانة  باإعداد  الباحث  قام 

الفل�سطينية واتبع الباحث اخلطوات االآتية لبناء اال�ستبانة:
• �سلة مبو�سوع الدرا�سة. االطالع على عدد من الدرا�سات ال�سابقة التي لها	

• يف حتديد فقرات اال�ستبانة.  اال�ستعانة براأي عدد من اأ�ساتذة اجلامعات واملتخ�س�سني	
الفل�سطينية لتحديد فقرات  الوزارات  • املديرين يف  اإجراء عدد من املقابالت مع بع�س	

اال�ستبانة.
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  املحكمني  من  جمموعة  على   • اال�ستبانة	 فقرات  عر�س 
باجلامعات الفل�سطينية، حيث ُعدلت بع�س الفقرات، وُحذف بع�سها االآخر حتى اأ�سبحت 

يف �سورتها النهائية. 

يف  امل�ستخدمة  االإجابة  تنح�رس  حيث  اخلما�سي،  ليكرت  مقيا�س  الباحث  ا�ستخدم 
االأ�سئلة امل�سممة على هيئة م�سفوفة على النحو االآتي:

وتاأخذ 5 درجات. م�افق ب�سدة    

وتاأخذ 4 درجات. م�افق     
وتاأخذ3 درجات. م�افق بدرجة مت��سطة  
وتاأخذ درجتني.  غري م�افق     

وتاأخذ درجة واحدة. غري م�افق ب�سدة   

وبذلك فاإن درجة كل عبارة ترتاوح بني 1-5، وبذلك جرى التعامل مع االإجابات رقميًا.
معلومات  االأوىل  املجموعة  تناولت  جمموعات،  ثالث  على  الدرا�سة  ا�ستبانة  ا�ستملت 
والعمر  اخلدمة  و�سنوات  واجلن�س  التعليمي  امل�ستوى  مثل  العينة  اأفراد  عن  اأولية  دميغرافية 
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االأ�سئلة  من  جمموعة  علي  اال�ستبانة  من  الثانية  املجموعة  وا�ستملت  االجتماعية.  واحلالة 
متعلقة باأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري. اأما املجموعة الثالثة من اال�ستبانة فتت�سمن اأ�سئلة 

عن االأ�ساليب االإدارية يف التغلب على مقاومة املوظفني للتغيري.
لبنود  الثبات  ُفح�س  كما  االختبار،  اإعادة  طريق  عن  اال�ستبانة  �سدق  ُفح�س  وقد 

اال�ستبانة من خالل ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون، و�سوف ُيعر�س هذا التحليل الحقًا.

تعريف التغيري التنظيمي 

و�سيا�ستها  االإدارة  كاأهداف  التنظيمي  العمل  عنا�رس  يف  تعديالت  اأي  اإجراء  هو   
واأقوى  اأف�سل  تنظيمية  اأو�ساع  الإيجاد  اأو  التنظيم  م�ساكالت  حلل  حماوله  واأ�ساليبها،يف 
واأكرث كفاءة،اأو الإيجاد توافق اأكرب بني و�سع التنظيم، واأي ظروف بيئية جديدة من حوله. 

)حلواين، 1995،�س �س70-45(.
خالل  من  التنظيمية  الكفاءة  لزيادة  اجلهود  تخطيط  باأنه:  التنظيمي  التغيري  وعرف 

)Megginson، 1989، p.392( .درا�سة �سلوك االأفراد يف التنظيم
والهيكل  االإنتاج  و�سائل  يف  تغيري  باأنه:  التنظيمي  التغيري  الدهان  اأميمة  وتعرف 

التنظيمي ونظام االت�سال واأ�ساليب الرقابة وغريها )الدهان، 1992، �س161(.

تعريف مقاومة التغيري:

 تعرف مقاومة التغيري باأنها: عبارة عن عدم القدرة على قبول التغيري الذي يهدد 
  .)David and Andrzej p.599،2001( .م�سالح االأفراد

.)Chawla، 1999( وتعرف كذلك باأنها: اأي اجتاه اأو �سلوك يعوق حتقيق االأهداف التنظيمية 

أسباب مقاومة التغيري:
 هناك اأ�سباب عدة ملقاومة التغيري نذكر منها علي �سبيل املثال:

عدم ال�سعور باالأمان و ال�سعور باخلطر واخلوف من التغيري مع تغيري الروتني القائم.  	
على تنفيذ التغيري. اخلوف من عدم القدرة  	

نتيجة للتغيري. عدم ال�سعور بفوائد التغيري وزيادة عبء العمل  	
اخلوف على العالقات االجتماعية. 	 

 	 اخلوف من فقدان ال�سلطة. 
عدم فهم التغيري وعدم القدرة على تنفيذه.  	 
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التغيري واالعتقاد بعدم جدوى التغيري.  عدم الثقة بربامج  	
عدم واقعية برامج التغيري.  	 

من فقدان املكافاآت.  اخلوف  	

أساليب التعامل مع ظاهرة مقاومة التغيري:

اإجراء 	 ات�ساالت مع املوظفني ل�رسح عملية التغيري.
العمل من خالل القادة 	 غري الر�سميني لتطبيق التغيري.

دعم االإدارة العليا لربامج التغيري. 	 
م�ساركة 	 املوظفني يف عملية التغيري. 

توزيع املكافاآت على كل من يطبق 	 خطط التغيري.
توفري املوارد املادية والب�رسية لعملية التغيري.  	 

األسباب الدافعة للتغيري:

ونذكر منها على �سبيل املثال:
املناف�سة يف ال�سوق. زيادة حدة  	

 	 التغيري يف اأ�ساليب العمل.
ال�سلع واخلدمات. تطور االآالت وتقادم  	

التغيري يف القوانني والظروف ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية.  	 

ويصنف الباحث أسباب التغيري إىل جمموعتني هما:

اأولً الق�ى وامل�سببات الداخلية: 
ونذكر منها على �سبيل املثال:

• �رساء اأجهزة حديثة. 	
• املعنوية للعاملني.  انخفا�س الروح	

• زيادة الدوران الوظيفي. 	
•تدين االأرباح. 	

• منظمات اأخرى.  دمج املنظمة مع	
•تغيري خطط املنظمة. 	
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• والعمال. كرثة امل�ساكالت بني االإدارة	
• زيادة حاجات العاملني ومتطلباتهم. 	

ثانياً: الق�ى وامل�سببات اخلارجية:
ونذكر منها على �سبيل املثال:

وبخا�سة قوانني العمل والعمال. •  التغيري يف ال�سيا�سات والقوانني، 	
• املناف�سة بني املنظمات. 	

النقابات. ال�سغوط النا�سئة عن  	
تطور املعرفة االإن�سانية يف جميع املجاالت. 	 

املواد اخلام.  التغيري يف اأ�سعار  	
 	 تقادم بع�س املنتجات.

•امل�سئولية االجتماعية للمنظمات. 	

أنواع التغيري التنظيمي:

يرى الباحث اأن هناك اأن�اعاً عدة للتغيري التنظيمي وفقاً للمعاير الآتية:
تغيري كلي وتغيري جزئي:والتغيري الكلي هو الذي. 1 ي�سمل جميع الوحدات وجميع املجاالت 
يف املنظمة، اأما التغيري اجلزئي، فهو ي�سمل جانبًا واحداً اأو ق�سمًا واحداً داخل املنظمة.
 ، تغيري فجائي وتغيري تدريجي:والتغيري الفجائي لتفادي م�سادمة بني االإدارة والعمال. 2

اأما التدريجي فهو الذي ال يفاجىء العمال حتى ال تكون له اآثار جانبية. 
اأما املعنوي فهو  االآالت،  التغيري يف  تغيري مادي وتغيري معنوي:التغيري املادي. 3 مثل 

تغيري يف طرق املعاملة بني االإدارة والعمال، وتغيري طرق احلوافز املعنوية.

شروط إدارة التغيري:

ال�ستهدافية: اأي اأن التغيري حركة تتجه اإىل حتقيق اأهداف معينة.
ال�اقعية: يجب اأن ترتبط اإدارة التغيري بالواقع العملي.

الت�افقية: اأي التوافق بني القوى املختلفة للتغيري.
ال�رشعية: يجب اأن يتم التغيري يف اإطار �رسعي وقانوين.

القدرة على التط�ير: فالتغيري يجب اأن يعمل على اإيجاد و�سع اأف�سل مما هو قائم.
الر�سد: يجب اأن يخ�سع كل قرار للتغيري العتبارات التكلفة والعائد.
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فوائد مقاومة التغيري:

من اجلدير بالقول اإن مقاومة التغيري لها فوائد منها على �سبيل املثال:اأنها توؤدي اإىل 
مراجعة عملية التغيري قبل اإبالغ املنفذين مما يزيد من فاعلية التغيري.

كما اأن مقاومة التغيري تك�سف عن امل�سكالت واالأخطاء يف عملية التغيري نف�سها.

أشكال مقاومة التغيري:

التغيري نذكر منها على  اأ�سكااًل عدة ملقاومة  اأن هناك  القريوتي  الدكتور حممد  يرى 
العمل  داخل  وال�رساعات  العمل،  يف  والبطء  االإنتاجية،  م�ستوى  تخفي�س  املثال:  �سبيل 

)القريوتي،1989،�س173(.
 وميكن اأن تاأخذ مقاومة التغيري �سكل املعار�سة احلادة لفكرة معينة، وعدم التعاون 
اأو عدم ح�سور االجتماعات، وال�سمت وعدم التفاعل، وحجب املعلومات وتاأخري و�سولها، 

وا�ستخدام ال�سوت املرتفع واإ�سارات اليد، واالنتقادات واجلدال والتهديد.
ويلخ�س Angelo و Robert اأ�سكال مقاومة التغيري يف النقاط الآتية:

امل�سكالت،  واإثارة  الرد،  وعدم  وال�سمت،  اجلديدة،  واالقرتاحات  االأفكار  مهاجمة 
واالإ�رسار على اأن التغيري غري عادل،و ن�رس االإ�ساعات عن النتائج ال�سلبية للتغيري،والتقليل 
  )Kreitner and التغيري.  عن  االنتقادات  من  االإكثار  التغيري،و  اإىل  احلاجة  اأهمية  من 

.Kinicki،،  1989، p.734(

مراحل عملية التغيري:

 يرى الدكتور ح�سني حرمي اأن التغيري يت�سمن ثالث مراحل هي:-
1 .Unfreezing :اإذابة اجلليد اأو اإ�سالته

واالأرباح،   الرواتب  انخفا�س  �سبب  املرحلة  هذه  يف  للعاملني  االإدارة  ت�رسح  اأن  ميكن 
ومدى احلاجة اإىل عملية تغيري يف املمار�سات وال�سلوكيات والقيم.

2 .Changing :التغيري
ويف هذه املرحلة يتعلم الفرد اأفكاراً واأ�ساليب ومهارات ومعارف جديدة.

3 .Refreezing :اإعادة التجميد
االإيجابية. احلوافز  طريق  عن  وذلك  التغيري،  تثبيت  اإىل  املرحلة  هذه  وتهدف 

)حرمي،2003،�س �س464-494(.
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الدراسات السابقة
اأولً: الدرا�سات العربية:

درا�سة ن�ال اأحمد الع��سي )2006(:
هدفت هذه الدرا�سة اإىل ما ياأتي:

املفتوحة متمثلة يف القيادة واالت�سال وم�ساركة  التعرف اإىل اجلوانب التنظيمية لالإدارة  	
العاملني واجلوانب ال�سلوكية متمثلة يف االجتاهات والتعلم، واأثر ذلك على التغيري الفعال.

التعرف اىل تاأثري كل من االجتاهات واال�ستعداد الذاتي والتعلم على التغيري الفعال. 	
وقد ت��سلت الباحثة اإىل النتائج الآتية:

توجد عالقة طردية قوية 	 بني احلوافز االإيجابية والتغيري الفعال.
بني اأ�سلوب القيادة والتغيري الفعال. توجد عالقة طردية قوية  	

توجد عالقة طردية قوية بني 	 م�ساركة العاملني والتغيري الفعال.
االت�سال املفتوح والتغيري الفعال. توجد عالقة طردية قوية بني  	

درا�سة ابت�سام اإبراهيم مرزوق )2006(:
هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتديد طبيعة العالقة بني اخل�سائ�س ال�سخ�سية والتنظيمية، 
ومدى و�سوح مفهوم اإدارة التغيري لدى املوؤ�س�سات الفل�سطينية غري احلكومية يف قطاع غزة، 
كما هدفت اإىل تبني توجهات خا�سة ت�ساعد يف اإحداث التغيري يف املوؤ�س�سات الفل�سطينية 

غري احلكومية يف قطاع غزة.
واأظهرت النتائج اأن:

هناك عالقة ارتباطية قوية 	 بني و�سوح مفهوم اإدارة التغيري لدى املوظفني، وبني قدرة 
املوؤ�س�سات على اإدارة التغيري.

قدرة  وبني  اال�سرتاتيجي،  التخطيط  اأ�سلوب  اتباع  	 بني  اإيجابية  طردية  عالقة  وجود 
املوؤ�س�سة على عملية اإدارة التغيري.

. هناك عالقة طردية بني تنمية مهارات العاملني، وبني قدرة املوؤ�س�سة على اإحداث التغيري 	

درا�سة �سهام حممد رم�سان حممد )2002(:
هدفت هذه الدرا�سة اإىل ما ياأتي:

التغيري واأثره على فعالية املنظمات. التعرف اإىل دور  	
التعرف اإىل اأثر البعد التكنولوجي 	 على فعالية املنظمات.

اقرتاح منوذج للتغيري التنظيمي. 	 
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وتوصلت الباحثة إىل النتائج اآلتية:
، وبني فعالية املنظمات. هناك عالقة عك�سية بني البعد التكنولوجي للتغيري 	

للتغيري، وبني فعالية املنظمات. هناك عالقة طردية بني البعد ال�سلوكي  	
، وبني فعالية املنظمات. هناك عالقة بني البعد التنظيمي للتغيري 	

درا�سة اأحمد �سامل العامري ونا�رش حممد الف�زان )1997(:
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل حتقيق جمم�عة من الأهداف تتلخ�س فيما ياأتي:

التعرف اإىل اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري يف 	 االأجهزة احلكومية.
مقاومتهم  الأ�سباب  املوظفني  روؤية  على  	 الدميغرافية  العوامل  تاأثري  مدى  عن  الك�سف 

للتغيري.
اأمور  يف  تتمثل  للتغيري  املوظفني  ملقاومة  م�سادر  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
ومل  و�سيا�سية،  واإجرائية  وتنظيمية  وفكرية  وثقافية  واجتماعية  �سخ�سية  باأ�سباب  تتعلق 
تك�سف هذه الدرا�سة اأن ثمة تاأثرياً يذكر للعوامل الدميغرافية على روؤية املوظفني الأ�سباب 
مقاومتهم للتغيري، وكان اال�ستثناء الوحيد بني املوؤهل العلمي واملرتبة الوظيفية مع عدد 

قليل من العوامل.

درا�سة حممد جالل عزب )1994(:
اأجريت الدرا�سة حول جتربة �رسكة حميف�س لالأدوية وال�سناعات الكيمياوية يف جمال 
التطوير والتغيري، وهي تدور حول اأ�سباب التغيري ودوافعه يف �رسكة حميف�س، وقد حددت 

الدرا�سة م�سارات التغيري التي �سلكتها ال�رسكة، ومن اأبرزها:
امتالك اأحدث تكنولوجيا يف جمال �سناعة الدواء 	 امل�رسي.

التدريب النظري والتطبيقي يف جمال �سناعة الدواء امل�رسي. 	
تنفيذ العديد من الربامج التدريبية لالإدارة الو�سطى والتنفيذية. 	 

ات. اأ�سلوب فرق العمل الإجناز بع�س املهمَّ اعتماد  	
اإن�ساء اإدارة نظم 	 معلومات.

اإعادة بحث الهيكل الوظيفي لل�رسكة. 	 

درا�سة فريد حممد �س��سة )1995(:
وهي درا�سة تطبيقية عن العالقة بني مدى التغري املطلوب يف املنظمة وبني قدرة 
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املديرين على اإحداثه، وقد اأ�سفرت هذه الدرا�سة عن النتائج االآتية:
يف  الرغبة  زادت  كلما  الب�رسية،  املوارد  مع  التعامل  على  املديرين  • قدرة 	 زادت  كلما 

اإحداث تغيري �سامل يف املنظمة.
• للتغيري، كلما زادت الرغبة يف اإحداث التغيري ال�سامل  كلما ارتفعت درجة تقبل املدير	

يف املنظمة )35(.

درا�سة حممد اأمين ع�س��س )2000(:
 هدفت هذه الدرا�سة اإىل ما ياأتي:

• طرف املوظفني العاملني يف بنوك  الوقوف على اأ�سباب مقاومة التغيري التنظيمي من	
املختلفة  االأ�ساليب  وبيان  العربية،  م�رس  جمهورية  يف  الزراعي  واالئتمان  التنمية 

للتغلب عليها.
اأ�سباب  على  الدرا�سة  حمل  البنوك  فيها  توجد  التي  املناطق   • اختالف	 اأثر  حتديد 

ظاهرة مقاومة التغيري التنظيمي، وعلى اأ�ساليب التغلب عليها.
على  واالئتمان  التنمية  بنوك  ملديري  الدميوغرافية   • اخل�سائ�س	 تاأثري  حتديد 

اجتاهاتهم نحو اأ�سباب مقاومة التغيري،ونحو اأ�ساليب التغلب عليها.
واأظهرت النتائج:

 • اأن برامج التغيري التي جتريها خمتلف املنظمات تتعر�س ل�سكل اأو اأكرث من اأ�سكال	
مقاومة التغيري.

• االأ�ساليب االإدارية يف التغلب على  هناك عالقة عك�سية ذات داللة اإح�سائية بني	
مقاومة التغيري، وبني اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري.

فيه  يطبق   • الذي	 البنك  باختالف  للتغيري  املوظفني  مقاومة  اأ�سباب  تختلف 
التغيري.

• ملفردات العينة يف البنك على  ال يوجد اأي تاأثري معنوي للخ�سائ�س الدميوغرافية	
روؤيتهم الأ�سباب ظاهرة مقاومة التغيري.

ثانياً: الدرا�سات الأجنبية:
:Dobosz Bourne )2006( درا�سة

جرنال  �رسكة  يف  الدرا�سة  اأجريت  وقد  التغيري.  مقاومة  ت�سكيل  اإعادة  بعنوان:  وهي 
موتورز يف بولندا، وملخ�س هذه الدرا�سة ي�سف جناح �رسكة موتورز، يف تغيري القيم عند 
التغيري  عملية  متنع  اأن  املمكن  من  كان  التي  القدمية  القيم  ح�سور  من  بالرغم  املوظفني 
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اأخرى  بكلمات  التغيري  مقاومة  كلمة  ا�ستبدال  اأنه ميكن  اإىل  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتو�سلت 
مثل: االإ�رسار على الوظيفة والتم�سك بها،و احلالة الدرا�سية ال�سابقة بينت كيف اأن االأو�ساع 

اجلديدة طورت عمل اجتاهات جديدة بدل القدمية.
:Cunningham، Gorge B )2006( درا�سة

تركز هذه الدرا�سة وهي بعنوان العالقة بني االلتزام بالتغيري واإعادة البناء التنظيمي.
 على ال�سلوك الفردي للعاملني، كما تركز اأي�سًا على حجم ا ملعرفة واالإدراك عند العاملني، 

والهدف من هذه الدرا�سة فح�س العالقة بني االلتزام بالتغيري واإعادة البناء التنظيمي.
جمعت املعل�مات من 299 م�ظفاً يعمل�ن يف م�ؤ�س�سات متر مبرحلة التغيري، وت��سلت 

الدرا�سة اإىل النتائج الآتية:
• الفعال بالتغيري، وبني اإعادة البناء التنظيمي. هناك عالقة غري مبا�رسة بني االلتزام	

• هناك عالقة غري مبا�رسة بني اال�ستمرار يف االلتزام التنظيمي، وبني اإعادة البناء التنظيمي.	
• التنظيمي. هناك عالقة مبا�رسة بني االلتزام املعياري للتغيري، وبني اإعادة البناء	

:Podlesnik، Christopher A. )2006( درا�سة
اأجريت هذه الدرا�سة وهي بعنوان تاأثري التعليم على مقاومة التغيري على جمموعتني، 
حيث كانت ُتعطى تعليمات واإر�سادات خالل جل�سات عدة ملجموعة اأكرث من االأخرى، وبينت 
نتائج الدرا�سة اأن املجموعة التي اأخذت اإر�سادات وتعليمات اأكرث ، كانت اأكرث مقاومة للتغيري 

من املجموعة التي اأخذت تعليمات واإر�سادات اأقل يف خالل 14-15 جل�سة تعليمية.

 :Msweli – Mbanga، P. Potwana، N. )2006( درا�سة
درا�سة بعنوان: امل�ساركة يف التغيري التنظيمي واأثره على ال�سلوك التنظيمي. 

للم�ساركة يف جهود  والفر�س  باملعلومات  املوظفني  تزويد  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
التغيري املوجودة يف موؤ�س�ساتهم، كما هدفت اإىل فح�س العالقة بني التغيري التنظيمي، وبني 

اأثره على ال�سلوك التنظيمي.
واأظهرت نتائج هذه الدرا�سة اأن امل�ساركة بجهود التغيري التنظيمي له االأثر الكبري يف 

تقليل مقاومة التغيري.

 :Messer، Carol O. )2006( درا�سة
وهي بعنوان: تاأثري كل من امل�ساركة واالت�سال املفتوح واالإدراك التنظيمي والدعم 
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وااللتزام التنظيمي على مقاومة التغيري يف الكليات االأهلية.
الفعال،  )االت�سال  االأربعة:  املتغريات  بني  العالقة  لفح�س  الدرا�سة  هذه  اأجريت 
التنظيمي(، وبني م�ستويات  التنظيمي، وااللتزام  والدعم  واالإدراك  التنظيم،  وامل�ساركة يف 

مقاومة التغيري عند املوظفني يف الكليات االأهلية احل�رسية.
املتغريات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  اأن  الدرا�سة  هذه  نتائج  واأظهرت 
القادة  الدرا�سة  هذه  تزود  اأن  املتوقع  ومن  للتغيري،  املوظفني  معار�سة  وبني  ال�سابقة، 

مبعلومات جديدة، وبخا�سة قادة الكليات االأهلية.

:Kan، Melanie M. Parry، Ken W. )2004( درا�سة
درا�سة بعنوان: ا�ستخدام نظرية القيادة يف التغلب على مقاومة التغيري.

طبقت هذه الدرا�سة على قيادة هيئة التمري�س يف امل�ست�سفيات النيوزيلندية، وجمعت 
بياناتها على مدار �سنتني، وا�ستخدمت طرق عدة جلمع البيانات منها: املالحظة، واملقابلة، 
واال�ستبانة، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه اإذا التقى التغيري مع م�سالح املوظفني، وكان تغيرياً 
واقعيًا، فاإنه يكون مقبواًل والعك�س �سحيح، واإذا مل يكن التغيري واقعيًا، ومل يلتق مع م�سالح 

املوظفني فاإنه يكون غري مقبول.

:Gaylor، Thomas Kent، Jr )2001( درا�سة
وكانت بعنوان: العوامل املوؤثرة على مقاومة التغيري: حالة درا�سية على اأق�سام ال�رسطة 

�سمال والية تك�سا�س.
زت الدرا�سة على اأربعة عوامل رئي�سة توؤثر على مقاومة التغيري يف املوؤ�س�سات العامة  ركَّ
واخلا�سة. وبالتايل قامت هذه الدرا�سة بفح�س العالقة بني )التعليم، والثقة، وامل�ساركة، 

واالت�سال( واأثرها على مقاومة التغيري.
طبقت الدرا�سة على 286 �رسطيًا يف �سمال والية تك�سا�س، وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع 
املعلومات عن هذه احلالة. واأظهرت النتائج اأن امل�ساركة واالت�سال املفتوح حت�سن الثقة 

مع االآخرين.

:Brinson، Bonnie Burns )1999( درا�سة
درا�سة  اجلماعية.  امل�ساركة  مبداأ  خالل  من  التغيري  مقاومة  تقليل  بعنوان:  وكانت 

ميدانية على �رسكات نظم املعلومات.
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اأن م�ساركة املوظفني يف اتخاذ القرارات تقلل من مقاومة  افرت�س يف هذه الدرا�سة 
ميدانية  درا�سة  اأجريت  املفهوم  هذا  ولفح�س  املعلومات،  نظم  قبول  من  وتزيد  التغيري، 
لتطوير نظم املعلومات يف �رسكة احلا�سوب على جمموعتني، وا�ستخدم اأ�سلوب امل�ساركة يف 
اتخاذ القرار مع اإحدى املجموعات، بينما ظلت الثانية كما هي، وتو�سلت نتائج الدرا�سة 
اإىل: اأن امل�ساركة يف اتخاذ القرار يف املجموعة االأوىل نتج عنه مقاومة للتغيري اأقل موازنة 
القرار يف  اتخاذ  امل�ساركة يف  اأن  تبني  القرار، كما  اتخاذ  ت�سارك يف  التي مل  باملجموعة 

املجموعة االأوىل لها تاأثري على االلتزام بجهود التطوير.

:Giangreco، Antonio، Peccei، Riccardo)2005( درا�سة 
وكانت بعنوان: مقاومة التغيري عند مديري االإدارة الو�سطى يف �رسكة الكهرباء الوطنية 
االإيطالية، وبالرغم من النجاح الوا�سع الإدارة التغيري يف كثري من املنظمات ولكن اأهملت 

االإدارة الو�سطى من اأدب اإدارة التغيري.
وبالرتكيز على مديري الإدارة ال��سطى فح�ست الدرا�سة تاأثري عاملني اثنني على اإدارة 

التغيري هما:
أ- فهم العاملني واإدراكهم لفوائد التغيري.

امل�ساركة يف عملية	-  التغيري.
وعندما ُفح�ست الفر�سيات ال�سابقة من عينة مكونة من 300 مدير يعملون يف االإدارة 
على  توؤثر  ال�سابقة  الفر�سيات  اأن  وجد  االإيطالية،  الوطنية  الكهرباء  �رسكة  يف  الو�سطى 

مقاومة املديرين لعملية التغيري.

التعليق علي الدراسات السابقة:

اإن جميع الدرا�سات ال�سابقة كانت قد طبقت يف بيئات اأجنبية وعربية، ومن هنا 
تربز اأهمية هذه الدرا�سة، وبخا�سة اأن الدرا�سات حول هذا املو�سوع قليلة، ولعل هذه 
التنظيمي  التي تتحدث عن مقاومة املوظفني للتغيري  االأويل يف قطاع غزة  الدرا�سة 
من  الفل�سطينية  الوزارات  ت�سهده  ملا  ونظراً  غزة،  قطاع  الفل�سطينية يف  الوزارات  يف 
تتطلبها  وتو�سيات  نتائج  اإيل  توؤدي  اأن  ميكن  الدرا�سة  هذه  فان  للتغيري،  مقاومة 

الوزارات الفل�سطينية. 
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األساليب اإلحصائية املستخدمة:

ا�ستخدم يف حتليل بيانات هذا البحث برنامج التحليل االإح�سائي SPSS،  حيث جرى 
ا�ستخدام االأ�ساليب االآتية يف حتليل البيانات و الو�سول للنتائج:

لقيا�س االرتباط بني املتغريات. معامل ارتباط بري�سون،  و ذلك . 1
اثنني. اختبار )ت( الختبار الفرق بني متو�سطني . 2

حتليل التباين االأحادي و ذلك الختبار وجود فروق ذات. 3 داللة اإح�سائية بني املتو�سطات 
يف احلاالت التي كان فيها عدد م�ستويات املتغري اأكرث من 2.

حتليل  جدول  عنها  ك�سف  التي  االختالفات  م�سدر  اإىل  للتعرف  وذلك . 4  LSD اختبار 
التباين االأحادي.

لوحة االنت�سار: وذلك للتدليل بر�سم بياين على طبيعة. 5 العالقة بني متغريين.
املتو�سطات و الن�سب املئوية. 6 .

ح�سب الوزارة: توزيع العينة . 7
( توزيع اأفراد العينة ح�سب الوزارة. يبني اجلدول )1. 8

جدول )1(
توزيع العينة حسب الوزارة

ǥǿǟȁɀȱǟǻǼȞȱǟĕ ǦǤȆȺȱǟ

ǦȑǠɅȀȱǟ ȿ ǡǠǤȊȱǟĎČĔ,Č

ǦȝǟǿȂȱǟčďĒ,ċ

ǧɍǠȎǩɍǟďĔČď,ď

ǦɆȲǹǟǼȱǟĔďčĒ,đ

ȷǠȮȅɋǟďēČď,Č

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȷɀǞȊȱǟĐċČď,Ē

ǦɆȱǠƫǟďĐČĎ,ċ

ƃǠƤɋǟĎďČČċċ
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توزيع العينة حسب املستوى التعليمي:

اجلدول )2(
التوزيع النوعي ألفراد العينة حسب املستوي التعليمي

ɁɀǪȆƫǟǻǼȞȱǟĕ ǦǤȆȺȱǟ
ǦȵǠȝ ǦɅɀȹǠǭ ȸȵ ȰȩǕčČđ,č

ǦȵǠȝ ǦɅɀȹǠǭĐċČď,Ē
ȔȅɀǪȵ ȳɀȲǣǻĎĐČċ,Ď
ȃɀɅǿɀȱǠȮǣČēďĐď,ċ
ƘǪȆǱǠȵďčČč,Ď
ȻǟǿɀǪȭǻĔč,đ
ƃǠƤɋǟĎďČČċċ,ċ

توزيع العينة حسب اجلنس:

وقد لوحظ اأن 66.9% من اأفراد العينة هم من الذكور،  و 33.1% من االإناث.

توزيع العينة حسب سنوات اخلدمة:
 ويبني اجلدول رقم )3(توزيع اأفراد العينة ح�سب �سنوات اخلدمة.

اجلدول )3(
توزيع العينة حسب سنوات اخلدمة

ǦȵǼƪǟ ǧǟɀȺȅǻǼȞȱǟĕ ǦǤȆȺȱǟ
ǧǟɀȺȅ Đ ȸȵ ȰȩǕĐĎČĐ,Đ
ǧǟɀȺȅ Čċ-đ ȸȵČċĔĎč,ċ
ǦȺȅ ČĐ-ČČ ȸȵēĐčď,Ĕ
ǦȺȅ čċ-Čđ ȸȵĎďČċ,ċ
ȧɀȥ Ǡȶȥ ǦȺȅ čČ ȸȵđċČĒ,đ

ƃǠƤɋǟĎďČČċċ,ċ
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توزيع العينة حسب العمر:
ويبني اجلدول رقم)4(توزيع اأفراد العينة ح�سب العمر.  

اجلدول )4(
توزيع العينة حسب العمر

ȀȶȞȱǟǻǼȞȱǟĕ ǦǤȆȺȱǟ
ǦȺȅ čĐ-čċĎčĔ,ď
ǦȺȅ Ďċ-čđĒĐčč,ċ
ǦȺȅ ĎĐ-ĎČĒēčč,Ĕ
ǦȺȅ ďċ-ĎđďĎČč,đ
ǦȺȅ ďČČČĎĎĎ,Č
ƃǠƤɋǟĎďČČċċ,ċ

توزيع العينة حسب احلالة االجتماعية:   

غري   %15 و  متزوجون،    %83.3 العينة   اأفراد  من  ال�ساحقة  الغالبية  اأن  تبني  لقد 
متزوجني، و 1.8% غري ذلك.

ثبات االختبار:

ُح�سب ثبات املقيا�س عن طريق اإعادة االختبار،  حيث جرى توزيع عينة مكونة من 30 
مفردة،  و بعد مرور اأ�سبوعني وزعت اال�ستبانة مرة اأخرى على اأفراد العينة اأنف�سهم، وُح�سب 
االرتباط  معامل  بلغ  حيث  املرتني،   يف  العينة  اأفراد  درجة  بني  بري�سون  ارتباط  معامل 
على متتع  يدلل  معنوية 0.01،  مما  م�ستوى  عند  دال  قوي  ارتباط  معامل  و هو   0.679

املقيا�س بالثبات، وذلك اأن اأفراد العينة اأعطوا اإجابات ثابتة على االأ�سئلة نف�سها.

صدق االختبار:
�سدق املحكمني:. 1

ُعر�ست اال�ستبانة على جمموعة من املحكمني املتخ�س�سني يف جمال االإدارة، و اأبدوا 
اآراءهم على ما احتواه املقيا�س من بنود،  حيث جرى بعد ذلك اإجراء التعديالت الالزمة على 

اال�ستمارة بناء على املالحظات التي قدِّمت من قبل املحكمني.
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�سدق الت�ساق الداخلي:. 2
ُح�سب �سدق االت�ساق الداخلي للمقيا�س عن طريق ح�ساب معامل االرتباط بني درجة كل 
عبارة، وبني درجة البعد الذي تنتمي اإليه،  حيث يبني اجلدوالن رقم )5و6( اأن جميع عبارات 
املقيا�س متتعت مبعامل ارتباط معنوي،  مما يدل على متتع املقيا�س ب�سدق االت�ساق الداخلي.

اجلدول )5(
معامالت االرتباط بني عبارات بعد أسباب مقاومة التغيري وبني الدرجة الكلية للبعد

ȳǥǿǠǤȞȱǟȓǠǤǩǿɍǟ ȰȵǠȞȵǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ
Č.ǦȦɆșɀȱǟ ȷǟǼȪȥ ȸȵ ȣɀƪǟċ,ďĒĎċ,ċČ
č.ƘɆȢǪȲȱ ǦǲɆǪȹ ȰȶȞȱǟ ȴǲǵ ǥǻǠɅȁċ,ĎĒċċ,ċČ
Ď.ƘɆȢǪȲȱ ǜȕǠƪǟ ȴȾȦȱǟċ,ďċēċ,ċČ
ď.ǧǠɆǵɎȎȱǟ ȷǟǼȪȥ ȸȵ ȣɀƪǟċ,ĐČċċ,ċČ
Đ.ƘɆȢǪȲȱ ȴǝɎƫǟ Ƙȡ Ǩȩɀȱǟċ,ĐĐČċ,ċČ
đ.ƘɆȢǪȱǟ ɂȲȝ ǢɅǿǼǩ ǻɀǱȿ ȳǼȝċ,Đċđċ,ċČ
Ē.ƘɆȢǪȱǟ ǦɆȲȶȝ Ž ƙȦșɀƫǟ ǦȭǿǠȊȵ ȳǼȝċ,Đċċċ,ċČ
ē .ƘɆȢǪȱǟ ǦɆȲȶȞȱ ǧǠɆȹǠȮȵɋǟ Ȁȥǟɀǩ ȳǼȝċ,ĐċĔċ,ċČ
Ĕ.ƘɆȢǪȱǟ ǦɆȲȶȝ Ž ǳɀȑɀȱǟ ȳǼȝċ,ĐĐčċ,ċČ
Čċ.ƘɆȢǪȱǟ ǦɆȞȩǟȿ ȳǼȝċ,ĐďĒċ,ċČ
ČČ.ƙȅȿǗȀƫǟȿ ǒǠȅǗȀȱǟ ƙǣ ǦǞɆȆȱǟ ǦȩɎȞȱǟċ,ĐčĐċ,ċČ
Čč.ǥɀȪȱǠǣ ƘɆȢǪȱǟ ȏȀȥċ,ĐĎČċ,ċČ
ČĎ.ƘɆȢǪȱǟ ǼǝǟɀȦǣ ǿɀȞȊȱǟ ȳǼȝċ,ďďĎċ,ċČ
Čď.ƘɆȢǪȱǟ ǾɆȦȺǪȱ ǦȵȁɎȱǟ ǥƎƪǟ ȌȪȹċ,ĐĐēċ,ċČ
ČĐ.ƘɆȢǪȱǠǣ ǠɆȲȞȱǟ ǥǿǟǻɋǟ ȳǟȂǪȱǟ ȳǼȝċ,Đċđċ,ċČ
Čđ.ƘɆȢǪȱǠǣ Ȥșɀƫǟ ǦȝǠȺȩ ȳǼȝċ,ďđĒċ,ċČ
ČĒ.ƘɆȢǪȱǟ Ž ǦɆȹǠȆȹɋǟ Ǣȹǟɀƨǟ ȰȽǠƟċ,Đčċċ,ċČ
Čē.ȼǝǻǠǤȵȿ Ȥșɀƫǟ ȴɆȩ Ȝȵ ƘɆȢǪȱǟ ȏǿǠȞǩċ,ĐĐďċ,ċČ
ČĔ.ȯɀȾǲƫǟ ȸȵ ȣɀƪǟċ,ďĒđċ,ċČ
čċ.ȀǱɉǟ ȏǠȦƳǟ ȸȵ ȣɀƪǟċ,ďĒĒċ,ċČ
čČ.ǧǔȥǠȮƫǟ ȷǟǼȪȥ ȸȵ ȣɀƪǟċ,ďčĐċ,ċČ

 .ȔȪȥ ǦȪǣǠȆȱǟ ǡǠǤȅɉǟ ɂȲȝ ǦȅǟǿǼȱǟ ǧȀȎǪȩǟ :ǦȚǵɎȵ *            
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اجلدول )6(
معامالت االرتباط بني عبارات بعد أساليب اإلدارة يف التغلب على مقاومة التغيري

 وبني الدرجة الكلية للبعد
ȳǥǿǠǤȞȱǟȓǠǤǩǿɍǟ ȰȵǠȞȵǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ

čč.ƙȅȿǗȀƫǟȿ ǒǠȅǗȀȱǟ ƙǣ ǦȩɎȞȱǟ ƙȆƠċ,ĐĐďċ,ċČ

čĎ.ƘɆȢǪȱǟ ǦɆȲȶȝ Ž ƙȦșɀƫǟ ȫǟȀȉǙċ,đĐċċ,ċČ

čď.ƘɆȢǪȱǟ ǰȵǟȀǣ ǦȹȿȀȵċ,đĎĒċ,ċČ

čĐ.ƾɆƶǿǼǩ ƘɆȢǪȱǟ ȨɆǤȖǩċ,đčēċ,ċČ

čđ.ƘɆȢǪȱǟ ǳǠǲȺȱ ǧǠɆȹǠȮȵɋǟ Ƙȥɀǩċ,đĒČċ,ċČ

čĒ.ȼǭȿǼǵ ȰǤȩ ƘɆȢǪȱǟ ɂȲȝ ǦɆǝǼǤȵ ǦǣȀƟ ǒǟȀǱǙċ,ĐĔđċ,ċČ

čē.ƘɆȢǪȱǟ ǦȖƪ ƙȪǤȖƫǟ ǥǖȥǠȮȵċ,ĐďĒċ,ċČ

čĔ.ǿɀǱɉǟ ǼɅȂɆȅ ƘɆȢǪȱǟ ȷǖǣ ǼɆȭǖǪȱǟċ,ĐĔďċ,ċČ

Ďċ.ǧǠɆǵɎȎȱǟ Ȅƹ ȸȱ ƘɆȢǪȱǟ ȷǖǣ ǼɆȭǖǪȱǟċ,ĐčĒċ,ċČ

ĎČ.ǦɆȦɆșɀȱǟ ȂȭǟȀƫǟ Ȅƹ ȸȱ ƘɆȢǪȱǟ ȷǖǣ ǼɆȭǖǪȱǟċ,ĐĎċċ,ċČ

Ďč.ƘɆȢǪȱǟ Ǽǝǟɀȥ ǳȀȉċ,đďēċ,ċČ

ĎĎ.ǳɀȑɀǣ ƘɆȢǪȱǟ ǦȖǹ ǳȀȉċ,đďĒċ,ċČ

Ďď.ƘɆȢǪȱǠǣ ǠɆȲȞȱǟ ǥǿǟǻɋǟ ȳǟȂǪȱǟċ,đďĔċ,ċČ

ĎĐ.ƘɆȢǪȱǟ ǦɆȲȶȝ ɂȲȝ ƙȦșɀƫǟ ǢɅǿǼǩċ,ĐēĐċ,ċČ

Ďđ.ƘɆȢǪȲȱ ƙȵȿǠȪƫǟ ǒǟǿǓ ƂǙ țǠȶǪȅɍǟċ,ĐēĔċ,ċČ

ĎĒ.ƘɆȢǪȱǟ ǫȿǼǵ ȰǤȩ ƙȦșɀƫǟ ǒǟǿǓ țɎȖǪȅǟċ,ĐĒĎċ,ċČ

.ȔȪȥ ǦȪǣǠȆȱǟ ǦɅǿǟǻɋǟ ǢɆȱǠȅɉǟ ɂȲȝ ǦȅǟǿǼȱǟ ǧȀȎǪȩǟ:ǦȚǵɎȵ *          

�سدق التك�ين: 3 .
ُح�سب �سدق التكوين للمقيا�س عن طريق ح�ساب معامل االرتباط بني درجة كل بعد 
لبعدي  االرتباط  معامالت  اأن   )7( رقم  اجلدول  يظهر  حيث  للمقيا�س،   الكلية  الدرجة  مع 

املقيا�س كانت اأكرب من 0.701،  و هذا ي�سري اإىل متتع املقيا�س ب�سدق التكوين.
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اجلدول )7(
معامالت االرتباط بني درجة كل بعد وبني الدرجة الكلية للمقياس

ȳǼȞǤȱǟȓǠǤǩǿɍǟ ȰȵǠȞȵǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ
ČƘɆȢǪȲȱ ƙȦșɀƫǟ ǦȵȿǠȪȵ ǡǠǤȅǕċ,ēčČċ,ċČ
čƘɆȢǪȱǟ ǦȵȿǠȪȵ ɂȲȝ ǢȲȢǪȱǟ Ž ǥǿǟǻɋǟ ǢɆȱǠȅǕċ,ĒċČċ,ċČ

فرضيات الدراسة:
الفر�سية الأول:

     هناك عالقة عك�سية ذات دللة اإح�سائية بني الأ�ساليب الإدارية يف التغلب على 
مقاومة التغيري، و بني اأ�سباب مقاومة امل�ظفني للتغيري.

العبارات  علي  العينة  اأفراد  درجات  جمموع  ُح�سب  فقد  الفر�سية  هذه  �سحة  من  للتحقق 
املتعلقة  الدرجات  جمموع  ُح�سب  وكذلك  للتغيري،  املوظفني  مقاومة  باأ�سباب  املتعلقة 
باأ�ساليب االإدارة يف التغلب على مقاومة املوظفني للتغيري، ثم ُح�سب معامل ارتباط بري�سون 
بني الدرجتني. حيث بلغ معامل االرتباط - 0.213 و هو معامل ارتباط دال عند م�ستوى 
0.01،  مما ي�سري اإىل وجود عالقة عك�سية بني االأ�ساليب االإدارية يف التغلب على مقاومة 

التغيري، و بني اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري،  و ال�سكل )1( يو�سح ذلك.
الشكل )1(

رسم توضيحي للعالقة بني األساليب اإلدارية يف التغلب على مقاومة التغيري، و بني أسباب مقاومة 
املوظفني للتغيري

االأ�ساليب االإدارية يف التغلب على مقاومة التغيري 
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الفر�سية الثانية:
     تختلف اأ�سباب مقاومة امل�ظفني للتغيري باختالف ال�زارة التي يطبق فيها التغيري.

 F للتحقق من �سحة هذه الفر�سية، فقد ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي،  حيث بلغت قيمة
6.174 مما ي�سري اإىل وجود اختالفات جوهرية يف اأ�سباب مقاومة املوظفني تبعًا للوزارة، 

و ذلك عند م�ستوى داللة 0.001.
اجلدول )8(

جدول حتليل التباين للفروق بني املتوسطات

ȣɎǪǹɍǟ ǿǼȎȵǧǠȞǣȀƫǟ țɀȶƭǦɅȀƩǟ ǦǱǿǻǧǠȞǣȀƫǟ ȔȅɀǪȵFǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣĐĐĎČ,đĒĔđĔčČ,ĔďĒ

đ,ČĒďċ,ċċČ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻďĔēĒđ,ĒđČĎĎďČďĔ,ĎĎč

ɄȲȮȱǟĐĐďċē,ďďċĎďċ

	
وللتحقق من م�سدر االختالف بني الوزارات، فقد ا�ستخدم اختبار LSD للتعرف اإىل الفروق 
ذات الداللة االإح�سائية، حيث يظهر اجلدول )9( املتو�سطات لكل وزارة باالإ�سافة للفروقات بني 

الوزارات،  وقد ُو�سعت اإ�سارة )*( للتعبري عن وجود فرق معنوي عند م�ستوى 0.05.

اجلدول )9(
نتائج اختبار LSD للفرق بني متوسطات أساليب مقاومة التغيري يف الوزارات

ǥǿǟȁɀȱǟ
ǦȝǟǿȂȱǟǧɍǠȎǩɍǟǦɆȲǹǟǼȱǟȷǠȮȅɋǟ ȷɀǞȊȱǟ

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟǦɆȱǠƫǟ

ďĔ,ĒĐĐČ,ēČďđ,čĔĐĎ,ċčĐē,ċđĐč,čč

ǦȑǠɅȀȱǟȿ ǡǠǤȊȱǟďđ,ďĐĎ,Ď-Đ,Ďđ-ċ,Čđ*đ,ĐĒ-*ČČ,đČ-*Đ,ĒĒ-

ǦȝǟǿȂȱǟďĔ,ĒĐ-č,ċđ-Ď,ďđĎ,čĒ-*ē,ĎČ-č,ďĒ-

ǧɍǠȎǩɍǟĐČ,ēČ--*Đ,ĐčČ,čČ-*đ,čĐ-ċ,ďČ-

ǦɆȲǹǟǼȱǟďđ,čĔ---*đ,ĒĎ-*ČČ,ĒĒ-*Đ,ĔĎ-

ȷǠȮȅɋǟĐĎ,ċč----*Đ,ċď-ċ,ē

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȷɀǞȊȱǟĐē,ċđ-----*Đ,ēď
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يت�سح من اجلدول)9( اأن اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري يف وزارة ال�سئون االجتماعية 
كانت اأكرث من غريها من الوزارات،  حيث بلغ متو�سط اأ�سباب مقاومة التغيري فيها 58.06  
تلتها وزارة االإ�سكان مبتو�سط 53.02،  ثم املالية مبتو�سط 52.22،  اأما وزارة االت�ساالت 
فبلغ متو�سط اأ�سباب مقاومة التغيري فيها 51.81، ووزارة الزراعة مبتو�سط 49.75،  و اأخريا 

جاءت وزارة ال�سباب والريا�سة مبتو�سط 46.45.
ويبني اجلدول )10( ترتيب اأ�سباب مقاومة التغيري لدى املوظفني وذلك يف كل وزارة، 
حيث ي�سري الرقم)1( اإىل ال�سبب الذي احتل املرتبة االأوىل،  و ترتفع الدرجة كلما قلت اأهمية 

هذا ال�سبب.
اجلدول )10(

ترتيب أسباب مقاومة التغيري لدى املوظفني و ذلك يف كل وزارة,
ǡǠǤȊȱǟǦȝǟǿȂȱǟǧɍǠȎǩɍǟǦɆȲǹǟǼȱǟȷǠȮȅɋǟȷɀǞȊȱǟǦɆȱǠƫǟ

Č.ȀǱɉǟ ȏǠȦƳǟ ȸȵ ȣɀƪǟďČĔččċčČČĒČđ

č.ǧǔȥǠȮƫǟ ȷǟǼȪȥ ȸȵ ȣɀƪǟČčċČČĐČĔČĔČĎ

Ď.ǦȦɆșɀȱǟ ȷǟǼȪȥ ȸȵ ȣɀƪǟČđčďĎČČČČĔ

ď ȴɆȩ Ȝȵ ƘɆȢǪȱǟ ȏǿǠȞǩ
 Ȥșɀƫǟ ǛǻǠǤȵȿ

čČĐēČČĎČĐĐ

Đ.ƘɆȢǪȲȱ ǦǲɆǪȹ ȰȶȞȱǟ ǥǻǠɅȁčċČčĔČđČčČčČĒ

đ.ƘɆȢǪȲȱ ȴǝɎƫǟ Ƙȡ ǨȩɀȱǟČēēĐčČďđ

Ē.ǥɀȪȱǠǣ ƘɆȢǪȱǟ ȏȀȥđĎĎČĐČČ
ē.ƘɆȢǪȱǟ ǦɆȞȩǟȿ ȳǼȝčČČđčČēďĎē

Ĕ.ȯɀȾǲƫǟ ȸȵ ȣɀƪǟČČďČďĐččč

Čċ ǒǠȅǗȀȱǟ ƙǣ ǦǞɆȆȱǟ ǦȩɎȞȱǟ
 ƙȅȿǗȀƫǟȿ

ČĔČċČĐČĒĒČċČď

ČČ ȷǟǼȪȥ ȸȵ ȣɀƪǟ
.ǧǠɆǵɎȎȱǟ

ČďĐČēČċČĒđČČ

Čč.ƘɆȢǪȱǟ ǼǝǟɀȦǣ ǿɀȞȊȱǟ ȳǼȝĒČĒČČČďČēČĎČč

ČĎ ǦɆȲȶȞȱ ǧǠɆȹǠȮȵɋǟ Ȁȥɀǩ ȳǼȝ
 .ƘɆȢǪȱǟ

ČčČĎČčČĎČĎČďĎ

Čď.ƘɆȢǪȱǠǣ Ȥșɀƫǟ ǦȝǠȺȩ ȳǼȝČĐĔĒđēĐď
ČĐ.ƘɆȢǪȲȱ ǜȕǠƪǟ ȴȾȦȱǟČĒČďđďĔĒĒ
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Čđ Ž ǦɆȹǠȆȹɋǟ Ǣȹǟɀƨǟ ȰȽǠƟ
.ƘɆȢǪȱǟ

ēČČĎČčČċēČċ

ČĒ ǾɆȦȺǪȱ ǦȵȁɎȱǟ ǥƎƪǟ ȌȪȹ
.ƘɆȢǪȱǟ

ČĎđČċĔđĔČĔ

Čē ǠɆȲȞȱǟ ǥǿǟǻɋǟ ȳǟȂǪȱǟ ȳǼȝ
.ƘɆȢǪȱǠǣ

ĔČēČĒČēčċČđČē

ČĔ ǦɆȲȶȝ Ž ǳɀȑɀȱǟ ȳǼȝ
.ƘɆȢǪȱǟ

ČĒČđĒČĐČēČĐ

čċ ɄȲȝ ǢɅǿǼǩ ǻɀǱȿ ȳǼȝ
.ƘɆȢǪȱǟ

ĐčČČĔčČČďčċčČ

čČ Ž ƙȦșɀƫǟ ǦȭǿǠȊȵ ȳǼȝ
 ƘɆȢǪȱǟ ǦɆȲȶȝ

ĎČČčċČĔČđčČčċ

الفر�سية الثالثة:
ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية يف اأ�سباب مقاومة امل�ظفني للتغيري تعزى للمتغريات 

الدمي�غرافية.
و يتفرع عن هذه الفر�سية الرئي�سة خم�س فر�سيات فرعية هي:

اإح�سائية يف اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري تعزى للم�ستوى  توجد فروق ذات داللة . 1
التعليمي.

حيث تظهر النتائج  و للتحقق من �سحة هذه الفر�سية فقد ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي،  . 2
املبينة يف اجلدول )11( اأن اختبار F قد بلغت قيمته 1.808 مما ي�سري اإىل عدم وجود فروق 

ذات داللة اإح�سائية يف اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري وفقا للم�ستوى التعليمي. 

اجلدول )11(
جدول حتليل التباين للفروق بني املتوسطات

ȣɎǪǹɍǟ ǿǼȎȵǧǠȞǣȀƫǟ țɀȶƭǦɅȀƩǟ ǦǱǿǻǧǠȞǣȀƫǟ ȔȅɀǪȵFǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣČďĐđ,ČčĎĐčĔČ,ččĐ

Č,ēċēǦȱǟǻ Ƙȡ ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻĐĎĔĐč,ĎČĒĎĎĐČđČ,ċĐč

ɄȲȮȱǟĐĐďċē,ďďċĎďċ
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تعزى ملتغري  للتغيري  املوظفني. 2  اأ�سباب مقاومة  اإح�سائية يف  داللة  ذات  فروق  توجد 
النوع.

متو�سطني،   بني  للفرق  )ت(  اختبار  ا�ستخدم  فقد  الفر�سية  هذه  �سحة  من  للتحقق  و 
حيث يظهر من بيانات اجلدول )12( اأن قيمة )ت( قد بلغت 0.230 وهي غري دالة اإح�سائيًا،  
مما ي�سري اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني املتغريين،  حيث بلغ املتو�سط لدى 

الذكور 50.68 و لدى االإناث 51.02.

اجلدول )12(
املتوسطات و االحنرافات املعيارية و قيمة)ت( للفرق بني الذكور و اإلناث من حيث أسباب مقاومة 

التغيري
țɀȺȱǟǻǼȞȱǟȔȅɀǪƫǟɃǿǠɆȞƫǟ ȣǟȀƲɍǟǧǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ
ȀȭǽččēĐċ,đēČĎ,ďčċ,čĎċǦȱǟǻ Ƙȡ
ɂǮȹǕČČĎĐČ,ċčČČ,Ďē

تعزى ملتغري  للتغيري  املوظفني  اأ�سباب مقاومة  اإح�سائية يف  داللة . 3 ذات  فروق  توجد 
�سنوات اخلدمة.

االأحادي،  حيث تظهر  التباين  ا�ستخدم حتليل  الفر�س فقد  للتحقق من �سحة هذا  و 
اإىل عدم  F قد بلغت قيمته 1.003 مما ي�سري  اأن اختبار  النتائج املبينة يف اجلدول )13( 
وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري وفقا ملتغري �سنوات 

اخلدمة.
اجلدول )13(

جدول حتليل التباين للفروق بني املتوسطات

ȣɎǪǹɍǟ ǿǼȎȵǧǠȞǣȀƫǟ țɀȶƭǦɅȀƩǟ ǦǱǿǻǧǠȞǣȀƫǟ ȔȅɀǪȵF ɁɀǪȆȵ
ǦȱɍǼȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣđĒĎ,čďČďČđē,ĎČċ

Č,ċĎĎǦȱǟǻ Ƙȡ ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻĐďĒĎĐ,ČĔĔĎĎđČđč,Ĕċč

ɄȲȮȱǟĐĐďċē,ďďċĎďċ

توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف اأ�سباب. 4 مقاومة املوظفني للتغيري تعزى ملتغري العمر.
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و للتحقق من �سحة هذه الفر�سية فقد ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي،  حيث تظهر 
اإىل عدم  F قد بلغت قيمته 1.753 مما ي�سري  اأن اختبار  النتائج املبينة يف اجلدول )14( 

وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري وفقًا ملتغري العمر.

اجلدول )14(
جدول حتليل التباين للفروق بني املتوسطات

ȣɎǪǹɍǟ ǿǼȎȵǧǠȞǣȀƫǟ țɀȶƭ ǦǱǿǻ
ǦɅȀƩǟ

 ȔȅɀǪȵ
ǧǠȞǣȀƫǟFǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣČČĎč,ĐĐĎďčēĎ,ČĎē

Č,ĒĐĎǦȱǟǻ Ƙȡ ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻĐďčĒĐ,ēēĒĎĎđČđČ,ĐĎĐ

ɄȲȮȱǟĐĐďċē,ďďċĎďċ

ملتغري  تعزى . 5 للتغيري  املوظفني  اأ�سباب مقاومة  اإح�سائية يف  داللة  ذات  فروق  توجد 
احلالة االجتماعية.

و للتحقق من �سحة هذه الفر�سية فقد ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي،  حيث تظهر 
F قد بلغت قيمته 1.429 مما ي�سري اإىل عدم  اأن اختبار  النتائج املبينة يف اجلدول )15( 
وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري وفقًا ملتغري احلالة 

االجتماعية.
 

اجلدول )15(
جدول حتليل التباين للفروق بني املتوسطات

ȣɎǪǹɍǟ ǿǼȎȵǧǠȞǣȀƫǟ țɀȶƭǦɅȀƩǟ ǦǱǿǻǧǠȞǣȀƫǟ ȔȅɀǪȵF ɁɀǪȆȵ
ǦȱɍǼȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣďđď,ďďĎččĎč,ččČ

Č,ďčĔǦȱǟǻ Ƙȡ ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻĐďĔďĎ,ĔĔĒĎĎēČđč,ĐĐđ

ɄȲȮȱǟĐĐďċē,ďďċĎďċ
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الفر�سية الرابعة:
تتباين الأهمية الن�سبية لأ�سباب ظاهرة مقاومة التغيري يف ال�زارات الفل�سطينية.

لتو�سيح ذلك فاإن اجلدول )16( يبني متو�سط ا�ستجابة اأفراد العينة على اأ�سباب مقاومة 
التغيري، و كذلك الن�سب املئوية و ترتيب هذه االأ�سباب من حيث �سيوعها،  حيث يالحظ اأن 
اخلوف من انخفا�س االأجر جاء يف املرتبة االأوىل بن�سبة 58.6%،  و تاله اخلوف من فقدان 
املكافاآت، و ذلك بن�سبة 57.2%،  و تدرجت هذه االأ�سباب و�سواًل الأدنى م�ستوى عند ن�سبة 

40.6%، وذلك بالن�سبة لعدم م�ساركة املوظفني يف عملية التغيري.
اجلدول )16(

استجابة أفراد العينة على عبارات بعد )أسباب مقاومة املوظفني للتغيري(

ȳǥǿǠǤȞȱǟ
ǥǼȊǣ ȨȥǟɀȵȨȥǟɀȵ ǦǱǿǼǣ Ȩȥǟɀȵ

ǦȖȅɀǪȵȨȥǟɀȵ ƘȡǥǼȊǣ Ȩȥǟɀȵ Ƙȡ
ȔȅɀǪƫǟǦǤȆȺȱǟ

ǻǼȞȱǟǦǤȆȺȱǟǻǼȞȱǟǦǤȆȺȱǟǻǼȞȱǟǦǤȆȺȱǟǻǼȞȱǟǦǤȆȺȱǟǻǼȞȱǟǦǤȆȺȱǟ

Č ȸȵ ȣɀƪǟ
.ȀǱɉǟ ȏǠȦƳǟĒċčċ,ĐēċčĎ,ĐďĒČĎ,ēĔČčđ,ĒĐĎČĐ,Đč,ĔĎĐē,đ

č
 ȣɀƪǟ
 ȷǟǼȪȥ ȸȵ
.ǧǔȥǠȮƫǟ

Ēċčċ,ĐēēčĐ,ēĐĒČđ,ĒĒČčċ,ēĐĐČđ,Čč,ēđĐĒ,č

Ď ȸȵ ȣɀƪǟ
.ǦȦɆșɀȱǟ ȷǟǼȪȥĔččĒĒČčċ,ēĐďČĐ,ēĔČĔ,ĒĎĎĔ,Ēč,ĒČĐď,č

ď
 ƘɆȢǪȱǟ ȏǿǠȞǩ
 Ȥșɀƫǟ ȴɆȩ Ȝȵ

.ȼǝǻǠǤȵȿ
ĒččČ,ČĔċčđ,ďĒĐččĒččČ,ČĎčĔ,ďč,ĒČĐď,č

Đ ȰȶȞȱǟ ǥǻǠɅȁ
.ƘɆȢǪȲȱ ǦǲɆǪȹēċčĎ,ĐČċĒĎČ,ďďĔČď,ďēċčĎ,ĐčĐĒ,Ďč,ĐĔĐČ,ē

đ Ƙȡ Ǩȩɀȱǟ
.ƘɆȢǪȲȱ ȴǝɎƫǟēĐčď,ĔĔēčē,ĒđďČē,ēđďČē,ēĎċē,ēč,ĐēĐČ,đ

Ē ƘɆȢǪȱǟ ȏȀȥ
.ǥɀȪȱǠǣČċēĎČ,Ēēďčď,đĐĎČĐ,ĐđčČē,čĎďČċč,ĐĐċ,ċ

ē ǦɆȞȩǟȿ ȳǼȝ
.ƘɆȢǪȱǟĔĐčĒ,ĔĔĐčĒ,ĔēČčĎ,ēďĔČď,ďčČđ,čč,ďĎďē,đ
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Ĕ ȸȵ ȣɀƪǟ
.ȯɀȾǲƫǟĔđčē,čČČĎĎĎ,ČĐĐČđ,ČďčČč,ĎĎĐČċ,Ďč,ďĎďē,đ

Čċ
 ǦǞɆȆȱǟ ǦȩɎȞȱǟ
 ǒǠȅǗȀȱǟ ƙǣ
.ƙȅȿǗȀƫǟȿ

ĔĒčē,ďČċđĎČ,ČĒĎčČ,ďĎđČċ,đčĔē,Đč,ĎĔďĒ,ē

ČČ
 ȣɀƪǟ
 ȷǟǼȪȥ ȸȵ
.ǧǠɆǵɎȎȱǟ

ČČďĎĎ,ďĔēčē,ĒďċČČ,ĒđČČĒ,Ĕčēē,čč,ĎēďĒ,đ

Čč ǿɀȞȊȱǟ ȳǼȝ
.ƘɆȢǪȱǟ ǼǝǟɀȦǣĔĐčĒ,ĔČċĔĎčĒēčč,ĔďďČč,ĔČĐď,ďč,Ďďďđ,ē

ČĎ
 Ȁȥɀǩ ȳǼȝ
 ǧǠɆȹǠȮȵɋǟ
 .ƘɆȢǪȱǟ ǦɆȲȶȞȱ

ĒĔčĎ,čČďĐďč,ĐđċČĒ,đĎēČČ,ČČĔĐ,đč,ĎĎďđ,đ

Čď
 ǦȝǠȺȩ ȳǼȝ
 Ȥșɀƫǟ
.ƘɆȢǪȱǠǣ

ČċĐĎċ,ēČČčĎč,ēđČČĒ,ĔďđČĎ,ĐČĒĐč,čĔďĐ,ē

ČĐ ǜȕǠƪǟ ȴȾȦȱǟ
.ƘɆȢǪȲȱĔēčē,ĒČčđĎĒĐđČđ,ďďĎČč,đČēĐ,Ďč,čēďĐ,đ

Čđ
 Ǣȹǟɀƨǟ ȰȽǠƟ
 Ž ǦɆȹǠȆȹɋǟ
.ƘɆȢǪȱǟ

ČċĒĎČ,ďČČđĎďđČČĒ,ĔĎđČċ,đčČđ,čč,čđďĐ,č

ČĒ
 ǥƎƪǟ ȌȪȹ
 ǾɆȦȺǪȱ ǦȵȁɎȱǟ

.ƘɆȢǪȱǟ
Ĕēčē,ĒČĎĎĎĔĐĒČđ,ĒĎĔČČ,ďČďď,Čč,čĎďď,đ

Čē
 ȳǟȂǪȱǟ ȳǼȝ
 ǠɆȲȞȱǟ ǥǿǟǻɋǟ
.ƘɆȢǪȱǠǣ

ČČďĎĎ,ďČČČĎč,đđċČĒ,đĎēČČ,ČČēĐ,Ďč,ččďď,ď

ČĔ
 ǳɀȑɀȱǟ ȳǼȝ
 ǦɆȲȶȝ Ž
.ƘɆȢǪȱǟ

ČċďĎċ,ĐČďċďČ,ČĐđČđ,ďčđĒ,đČĐď,ďč,Čďďč,ē

čċ
 ǻɀǱȿ ȳǼȝ
 ɄȲȝ ǢɅǿǼǩ
.ƘɆȢǪȱǟ

ČčēĎĒ,ĐČČčĎč,ēďēČď,ČďčČč,ĎČČĎ,čč,Čďč,ċ

čČ
 ǦȭǿǠȊȵ ȳǼȝ
 Ž ƙȦșɀƫǟ
 .ƘɆȢǪȱǟ ǦɆȲȶȝ

ČčĒĎĒ,čČĎďĎĔ,ĎĎēČČ,ČčĐĒ,ĎČĒĐč,ċĎďċ,đ
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مناقشة النتائج وتفسريها:

مناقشة الفرضية األوىل وتفسريها:

وهي تن�س على وجود عالقة عك�سية ذات داللة اإح�سائية بني االأ�ساليب االإدارية يف 
التغلب على مقاومة التغيري، و بني اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري، وهو ما اأثبت �سحة 
الفر�سية االأوىل من فر�سيات الدرا�سة، وميكن تف�سري ذلك باأنه كلما زادت االأ�ساليب االإدارية 
يف التغلب علي مقاومة املوظفني للتغيري مثل: حت�سني العالقة بني الروؤ�ساء واملروؤو�سني، 
و�سالحياتهم،  اأجورهم  وزيادة  وتدريبهم،  وحتفيزهم،  التغيري،  عملية  يف  واإ�رساكهم 

واال�ستماع اإىل اآراءهم، كلما قلت اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري.
 Msweli – اتفقت نتائج هذه الفر�سية مع نتائج درا�سة حممد اأمين ع�سو�س ودرا�سة
 Brinson، Bonnie Burns ودرا�سة ،Meser، Carolo ودرا�سة Mbanga، p. Potwana،

.،Chawla، Anuradha S. ودرا�سة

مناقشة الفرضية الثانيةوتفسريها:

التي  الوزارة  باختالف  للتغيري  املوظفني  مقاومة  اأ�سباب  اختالف  علي  تن�س  وهي 
يت�سح  و  الدرا�سة.  فر�سيات  من  االأوىل  الفر�سية  �سحة  اأثبت  ما  وهو  التغيري  فيها  يطبق 
اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري يف وزارة ال�سئون االجتماعية كانت  اأن  من اجلدول )9( 
عملية  يف  املوظفني  اإ�رساك  عدم  اإىل  ذلك  ُيعزى  اأن  وميكن  الوزارات،  من  غريها  من  اأكرث 
التغيري، وعدم �سعورهم بفوائد التغيري، واخلوف من فقدان الوظيفة واالأجر وال�سالحيات، 
والعالقة ال�سيئة بني الروؤ�ساء واملروؤو�سني داخل وزارة ال�سئون االجتماعية.واتفقت نتائج 
هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة حممد اأمين ع�سو�س التي تقول اإن اأ�سباب مقاومة املوظفني 

للتغيري تختلف باختالف املكان الذي يطبق فيه التغيري.

مناقشة الفرضية الثالثةوتفسريها:

وهي تن�س على وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري 
فر�سيات  من  الثالثة  الفر�سية  �سحة  تثبت  مل  وبالتايل  الدميوغرافية  للمتغريات  تعزى 
الدرا�سة، وميكن تف�سري ذلك باأنه اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري موجودة مب�ستوى واحد 
عند جميع اأفراد العينة بغ�س النظر عن م�ستواهم العلمي وجن�سهم وخربتهم و�سنهم وحالتهم 
العامري  �سامل  اأحمد  درا�سة  نتائج  مع  جزئيًا  الفر�سية  هذه  نتائج  واتفقت  االجتماعية، 

ونا�رس حممد الفوزان، ومع نتائج درا�سة حممد اأمين ع�سو�س. 
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مناقشة الفرضية الرابعة وتفسريها:

وهي تن�س على اختالف االأهمية الن�سبية الأ�سباب ظاهرة مقاومة التغيري يف الوزارات 
اأن  الدرا�سة، حيث يالحظ  الرابعة من فر�سيات  الفر�سية  اأثبت �سحة  الفل�سطينية، وهو ما 
اخلوف من انخفا�س االأجر جاء يف املرتبة االأوىل، تاله اخلوف من فقدان املكافاآت بالن�سبة 
الأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري، وهذا يعد منطقيًا حيث اإن االأجر واملكافاآت من االأمور 
املهمة جداً يف حياة االإن�سان، فبو�ساطة االأجر ي�سرتي االإن�سان حاجته االأ�سا�سية ال�رسورية 

مثل املاأكل، وامل�رسب، و امل�سكن،و غري ذلك.

التوصيات:
وزارة  التنظيمي يف كل من  للتغيري  املوظفني  �سبب ملقاومة  اأهم . 1 اأن  الدرا�سة  اأظهرت 
الباحث  لذا يو�سي  بالقوة،  التغيري  االجتماعية هو فر�س  وال�سئون  والداخلية  املالية 
مب�ساركة العاملني يف عملية تخطيط برامج التغيري وتنفيذها، واالبتعاد عن االأ�ساليب 

الدكتاتورية يف تطبيق التغيري.
مقاومة املوظفني للتغيري التنظيمي يف كل من وزارة  اأ�سباب . 2 اأهم  اأن  اأظهرت الدرا�سة 
الباحث  يو�سي  لذا  املكافاآت،  فقدان  من  اخلوف  هو  واالت�ساالت  والريا�سة  ال�سباب 

مبكافاأة املطبقني خلطط التغيري، واالهتمام مبو�سوع املكافاآت ب�سكل عام.
اأظهرت الدرا�سة اأن اأهم اأ�سباب مقاومة املوظفني للتغيري التنظيمي يف وزارة الزراعة. 3 
هو جتاهل اجلوانب االإن�سانية، لذا يو�سي الباحث باالهتمام بالعن�رس االإن�ساين داخل 

هذه الوزارة، ومراعاة �سعور العاملني عند تطبيق التغيري. 
وزارة االإ�سكان  اأظهرت النتائج اأن اأهم اأ�سباب  مقاومة املوظفني للتغيري التنظيمي يف . 4
التغيري، وحتديد موعد  الباحث ب�رسح خطة  لذا يو�سي  للتغيري  الوقت غري املالئم  هو 

البدء واالنتهاء مب�ساركة املنفذين للتغيري.
اإجراء درا�سات مماثلة للتاأكد من اأن االأ�سباب التي تو�سل اإليها. 5 الباحث هي التي تقف 

خلف مقاومة املوظفني للتغيري التنظيمي.
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