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المستخلص :
يزخر الواقع البيئي بجملة معطيات تؤشر القدرة ألتدعيميه له  ،لكن ذلك تعيقه إشكاليات إلى حد إنها تمثل
المقوووا اللعلووي لهو ذ ه المعطيووات ممووا يعنووي أن القوودرة ألتدعيميووه للبيئووة قوود ت خ و ذ عوودة مسووارات منهووا مووا يجسوود
االيجابية وآخر قد يكوون رهون السولبية ا مور الو ذ ي يسوهم فوي ودوود بعوف اللوورات التن يميوة والبيئيوة تلوك التوي
تشوكل معيقووات يوة تغييوورات مموا ي ووع متخو ذ و القوورارات علوى ماووك الجوديات بايو يراوزوا ياقوواتهم ويسووتثمروا
عائداتهم ويقروا ستراتيجياتهم في أيار العقالنية سعيا لت مين القوة القرارية وب ذات الوقو تاجيموا يوة معيقوات
تن يمية وحتى بيئية من هنا وددت الباحثة مدخال إلثا رة مشكلة دراستها التي انطلق من تساؤل ملاده (هول يمكون
لمتخ ذ ي القرارات اإلدارية أن يجعلوا منها عامول قووة لاحايوة ب يوة قووى معيقوة للعلهوم وماجموة لاواالت التغييور
التي تبتغيها من ماتهم ).
وقد اعتمدت الباحثة ا ستبانة أداة رئيسة في دمع البيانات الخاصة بال اهرة قيد الدراسة اما وظلو عودد مون
ا ساليب اإلحصائية الختبار فرضية دراستها وقد توصل إلى دملة استنتادات أبرزها ودود عالقات ارتبواي وأثور
بين المتغيرات المدروسة على المستويين الكلي والجزئي وانبثق عن ه ذه االستنتادات دملة مقترحات .
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Abstract
The Strength of managerial decisions and their reflects to include the hindering
powers of managerial change .
The environmental situation surrounding the organization is full some indications
which indicates its supporting ability . This situation is hindered by
Problems to the extent that they represent the real damage for there income
This means that the supporting ability of the environment takes of some
directions ; some represented positivevely , others negatively this leads to the
creation of some organizational and environmental uprisings forming oppositions
to any change . This makes decision makers concentrates their efforts utilize their
Incomes and make their statigies logically aiming to provide decision power : at the
same time stopping any organizational and even environmental hinders .
This led the researcher to tackle the problem of her study arising from the enquiry
"can decision make of their decisions with a power to surround any hindering
power which stops their work and stopping change situations their organizations
follow . The researcher used the questioner as a main tool to collect data . She also
Used some statistical styles to test the hypothesis of the study .
The research came to some conclusions; most disting uished among them : There
are relations correlation and effort among the variables studies on both &part and
full levels .The research ended with some suggestions .
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المقدمة
ينتهج القادة اإلداريون في المستويات العليا من الهرم التن يمي أساليب وصيغ عدة عند اتخواذهم للقورارات ذات
الصلة بعملهم ا مر ال ذ ي ي عهم تا الدالة الت ثيرية لبيئتهم ف ال عما يوادههم من ت ثيرات داخلية ذات مساس
مباشر ب نشطتهم ا مر ال ذي حدا بهم إلى التماس أنجع ا ساليب وأدقها سواء أاان ذلك في مجال العلمية حتوى إن
اقت

ال رورة وتطلب الموقف فقد يتم اعتماد ضروب الادس والتخمين وحتى التجربة والخطو بقصود االدتهواد

وحتى المناورة في أيار ما يسمى بالتكتيكات الداعمة لعملية صنع القرارات  ،عليه يت و لنوا أن المن موات تجهود
ذاتها بقصد احتواء ال ما يايطها وه ذ ا ال يوتم إلوى فوي إيوار الل واء ألقوراري الو ذي يؤشور حصويلة الملاعلوة بوين
مجموعة من القدرات والمهارات والسمات الشخصية لمتخ ذي القرارات اإلدارية من منطلق مداه ت شير قووة هو ذه
القرارات تلك التي تاددت في مستوى ا ثر والت ثير ال ذي تادثه في ا وساي التن يميوة .لكوون هو ذه ا وسواي هوي
المختبر ال ذي يكشف حقيقة اللرضيات من عودمها موع ا خو ذ بن ور االعتبوار التطلعوات المسوتقبلية ن قووة القورار
تت

في مدى ت شيره لمعالم المستقبل وما بغوص في وقعه  ،مون هنوا تجلو مؤشورات الملاضولة بوين موا متوا

ومتيسر من بدائل علما أن ال بديل ينجم عنه أعباء وتبعات مثلما يلصو عون فوائود ومنوافع وايجابيوات ذات إيقوا
خاص أو عام في عالم التغيير ال ذي تشهده المن مات علما أن ه ذا التغيير يتخ ذ أوده متعوددة ومجواالت إلوى الاود
الو ذي تطلووو علووى سووطاه شووتى المنغ صووات التووي تعوود بمثابووة قوووى معيقووة لووه مثلمووا داعيووة إلووى االدتهوواد والتاوووي
الحتوائه وفي ذلك إشارة إلى ضرورة اعتماد القيادات اإلداريوة فوي المسوتويات العليوا القورارات ذات السومة القويوة
التي تؤهلها مثلما تمكنها من اإلحاية واالحتواء ية قوة معيقة في مجال التغيير انطالقا وأيمانوا بلكورة ملادهوا أن
التغيير يرمي إلى أحداث التطوير ومادام التطوير هدفا منشودا فالبد من استا وار اآلليوات الداعموة لوه والمؤمنوة
حداث فعله وهنا أشارة إلى قوة القرارات اإلدارية .
عليه عمدت الباحثة إلى ت شير منهجية دراستها على وفق السياق اآلتي -:
أوال  :مشكلة الدراسة
تتسم البيئة التي تعمل فيها المن مات بدردة من االضطراب وضعف االستقرار إلى حود العشووائية ا مور الو ذي
ي ع القيوادات اإلداريوة أموام حالوة مون التلكيور ومون ثوم الت هوب لموادهوة تلوك الاواالت علموا أن مثول ه و ذا التلكيور
يسووتلزم موون القيووادات تجنيوود اوول مووا تمتلكووه موون إمكانيووات بقصوود امتصوواص حوودة العشوووائية والتخليووف موون وي و ة
االضووطرابات  ،وهنووا أشووارة إلووى أهميووة فعوول وملاعلووه القوورارات اإلداريووة اونهووا المؤشوور اللاعوول لاوواالت التصووور
والمعايشة لألحداث  ،عليه تاددت مشكلة الدراسة في تساؤل ملاده اآلتي :
" إلى أي مدى يمكن لصنا القرار تاجيم القوى المعيقة للتغيير اإلداري في مجال عملهم وفي أيار ما يسمى
بالقرارات اإلدارية التي يتم اتخاذها من قبلهم "
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ثانيا  :أهداف الدراسة :
تسعى الدراسة الاالية إلى تاقيق دملة أهداف يمكن ت شيرها باآلتي :
 .1عرا تصور ن وري عون قووة القورارات اإلداريوة والقووى المعيقوة للتغييور فوي أيوار اإلفوادة مون يروحوات
الباحثين في اللكر اإلداري .
 .2الوقوووف علووى واقعيووة قوووة القوورارات اإلداريووة فووي المن مووة عينووة الدراسووة وموون ثووم ت شووير القوووى المعيقووة
للتغيير فيها.
 .3تاديود أودووه االرتبواي وا ثوور بوين قوووة القوورارات اإلداريوة والقوووى المعيقوة للتغييوور علوى المسووتويين الكلووي
والجزئي.
ثالثا  :فرضية الدراسة :
تاددت فرضية الدراسة في اآلت ي :
ال تودد عالقة ارتباي وأثر بين قوة القرارات اإلدارية وبين القوى المعيقة للتغيير فوي أيوار المؤشورات وا بعواد
الخاصة بكال المتغيرين على مستوى المن مة عينة الدراسة.
رابعا  :عينة الدراسة وأساليب دمع البيانات :
تمثل عينة الدراسة برؤساء ا قسام العلمية والوحدات اإلدارية في المعهد التقني الموصل ،وقد بلغ حجم العينة
( )30وعدت ا ستبانة ا داة الرئيسة في دمع البيانات الخاصة بال اهرة قيد الدراسة  ،علما إن ا ستبانة عرض
على مجموعة من الماكمين *** لبيان ودهة ن رهم بش نها وقد تم ح ذف بعوف اللقورات وإضوافة فقورات أخورى
لتصب صالاة للدراسة  ،ثم قام الباحثة ب دراء اختباري الصدق والثبات وقد اان النتائج تتماشى مع ما متلوق
عليه بخصوص الدراسات اإلنسانية .
و دل تاقيق أهداف الدراسة واختبار فرضيتها فقد تم تناول إيارين -:

***
 د.نوال يونس مامد – أستاذ
 د .سلطان أحمد خليف  -أستاذ مساعد
 د.نبال يونس مامد  -أستاذ مساعد
 وزيرة يايى مامد  -أستاذ مساعد
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أوال  :اإلطار النظري للدراسة :
 -1قوة القرار
تغطي قوة القرار اإلداري م امين ومتجهات عدة في المجال اإلداري وعلى الناو ال ذي يجعل من ه ذه القووة
مصدرا لوالدة ا فكار الجديدة ومن ثم استيعاب التغييرات الماتملة والقائمة وه ذا يلسر لنوا أن قووة القورار رهينوة
قدرته على تطوير ا فكار الجديدة والبا عن ال ما هو أصيل في مجال اختيار البدائل ووضوع الالوول التوي تقلول
من حدة المشكالت وتسهم في امتصاص زخمها (إبراهيم  ،مامود مامود  )170 ، 2000،مموا يعنوي أن قووة القورار
تعد الاصيلة النهائية لتلعيلة مجموعة من العوامل والمتغيرات سواء اتخ ذ ت االتجاه التن يمي أو االدتماعي وبموا
يجسد االستجابة اللعلية للتاديات البيئية وعلى ناو غير م لوف  ،من هنا يت

دليا أن قوة القرار تؤشر أمكانية

متخ ذيه وحتى صانعيه في تصور ا مور حد التبصر ومن ثم الغور في والدة ال ما هو دديد تجواه ا حوداث البيئيوة
أي أن قوة القرار تالزمها حالة مرضية من التلكيور اإلبوداعي وعلوى الناوو الو ذي يؤشور دوودة القورار مثلموا يوؤمن
فعله في الت ثير  ،وه ذا ما داء متماشيا مع يروحات ال من ( دالب ( ، )587،2011،مشورقي )30،1997 ،التوي
أادت على أن قوة القرار ونجاحه هي مؤشر والدة حاالت االبتكار واإلبدا لدى متخ ذيه .
وبناءا على ما تقدم فقد يتبين لنا أن قوة القرار هي تردمة فعلية لدردة العقالنية التي يمتلكها صانع القرار في
إيوار الودعم الو ذي يا وى بوه موع ا خو ذ بن ور االعتبوار أمكانيوة تغطيتوه لمجموعوة مون االسوتراتيجيات الهادفوة إلوى
تاقيق العائدات والرامية إلى الاد من التبعات (التكاليف وا عباء) .
 -2أهمية قوة القرار
تسووود حالووة موون الرهووان بووين متخو ذي القوورارات اإلداريووة وعلووى الناووو ال و ذي حوودا بهووم إلووى الكشووف عوون القوووة
وا همية ف ال عن الوقع والت ثير ال ذي تادثه في الميدان التن يمي مع ا خ ذ بن ر االعتبار ردود اللعل النلسية ،
ا مر ال ذ ي يجعلهم أمام مجموعوة مون المقواييس المعيورة لكيليوة انتقواء البودائل وبيوان مودى قيموة ووزن اول بوديل
قياسا بالبدائل ا خرى أي أن قوة القرار هي حصويلة انتقواء أف ول بوديل فوي ظول أحلوك ال وروف واعقودها غموضوا
وأشودها التباسوا ممووا يجسود لنووا إن قووة القورار ت وولي ب لهوا علووى مسواحات واسوعة فووي الل واء البيئووي ف وال عوون
ألمن مي وهنا إشارة إلى اآلثار التي تنجم عن قوة القرار وقد تتمثل ه ذه اآلثار في بناء مصودات دفاعيوة لموادهوة
حاالت التنافس الااد ف ال عن إن ه ذ ه القوة تجسد التودهات المعاصرة وتسهم في قراءة متجهوات الصوال العوام
مع ا خ ذ بن ر االعتبار الطموحات التن يمية في أيار العملية التلاعلية بين العاملين والقيادات اإلداريوة وفوي ذلوك
أشارة حية إلى قدرة تلك القيادات على رسم معالم الواقع التن يمي وعلى مختلف المستويات وه ذا يعني ضورورة
استنهاا القدرات اإلستراتيجية لمتخ ذ ي القورارات بايو يمثول القورار السوبيل ا نسوب لبنواء التااللوات ومون ثوم
احتوواء أسووأ االحتمواالت فوي أيوار المعلوموات إلوى أن ذ لوك يجوب أن يكوون مالزموا لموا يسومى بولقرار العائودات مون
منطلق أساسه إن القرار القوي هو القرار ال ذ ي يؤمن المنافع مثلما يسهم في التخليف من حدة اآلثار السولبية فوي
ميدان العمل وفي ذلك مناى العتماد فكرة ا خ ذ بالمخايرة عند اتخاذ القرارات مع استا ار شتى التودهات لو ذا
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يبدو دليا أن قوة القرار هي نسيج مترابط يؤشر قوة اإلحساس س مثلموا يلصو

عون اول موا هوو غيور من وور فوي

أيار الواقع بعيدا عن الت مالت التي ال تم إلى الاقيقة بشيء من الصلة .
وه ذا ما داء متماشيا مع القول ب ن أهمية القرارات اإلدارية تمثل مؤشرا فعليا لطبيعة القوة التي تتسم بهوا ،
أي إن حيوية القرار وأهميته وتجانس ماتوياته ومن ثم مستوى النتائج النادمة عنوه وبالو ذات عنود تعقود ا عموال
وظهور حاالت الغموا وهنا مناى للقول ب ن التاديات التي توادهها المن مات في أيار ما يسمى بوالتغييرات قود
يلص عن معدن القرارات  ،وفي ه ذ ا الصدد أشار ( الكاللودة وآخورون  )140 ،1998 ،إلوى أن قووة القورار تؤشور
أمكانية القائد ف ال عن الاءته إلى حد أقرار نجاحه .
واتساقا مع ما تقدم فقد يت

لنا أن قوة القرارات اإلدارية قد تتباين تبعوا لطبيعتهوا ف وال عون المسوتويات التوي

تعد أو تتخ ذ فيها فقوة القرار اإلداري في المجال المالي قد ال ت خ ذ ذ ات القووة فوي المجوال التسوويقي وحتوى مجوال
إدارة الموارد البشرية  ،وهنا انعطافة واسعة في مجال قوة القرارات ف ال عن أهمية توخي المعايير الجامعة لمثل
ه ذا التنو سواء في مستوى القرارات أو حتى يبيعتها.
 -3أبعاد قوة القرارات اإلدارية
لما اان قوة القرارات اإلدارية تؤشر مستوى الت ثير ال ذي تادثه في ميدان العمل وحتى خاردوه عليوه اسوتلزم
ا مر تبني مجموعة من ا بعاد الداعمة ل ذلك والمتردمة له وه ذا ما سيكون موضع اهتمام اللقرات الالحقة :
أ -العقالنية  :تلص العقالنية عن دردة الرشود التوي يتسوم بهوا القورار وبموا يوؤمن المصولاة االقتصوادية وبو ذات
الاال يؤشر مستوى الهتمام بالعا ئدات وا عباء المالية وحتى النلسية  ،وهنا مناوى للقوول ب ورورة تلكيور القائود
به ذا االتجاه إلى حد استا اره الجوانب االقتصادية ن ال بديل البد أن يخ ع للمعايرة سواء اوان ذلوك مون قبول
العاملين وحتى منل ذي القرارات اإلدارية وصوال إلى الجمهور الخاردي وحتى المنافسين  ،مون هنوا تت و أهميوة
العقالنية وعلى الناو ال ذي يجعل منهوا أسولوبا يجوب أن يوتم اعتمواده عنود اتخواذ القورارات اإلداريوة علموا أن هو ذه
القرارات تت من سلسولة مون الخطووات وفوي اول خطووة البود أن يتجلوى أثور القووة ويت و فعلهوا بودءا مون تاديود
المشكالت مرورا بجمع البيانوات وصووال إلوى الملاضولة بوين البودائل وانتقواء أف ولها موع استا وار دوانوب ا مون
والسوووالمة التوووي ياققهوووا فوووي أيوووار موووداه الكلووواءة ودووووهره القبوووول (العميوووان( ،)346،2005 ،حوووريم، 2004،
(،)229مامد (، )277 ، 2001،الشمري والعابدي .)97، 2006 ،
ب -الدعم ال ذي يا ى به القرار
يقع القرار اإلداري تا وي ة الت ثيرات سواء اان داخلية أم خاردية ا مر ال ذي يؤشور أهميوة الاادوة إلوى
دعمه ومن ثم ت شير مديات ت ثيره وهنا يعني أن القرار يتارك بمتجه يؤشر الت ثير ال ذي يادثه مثلما يلصو عون
الت ثير ال ذي يقع عليه ل ذا تبرز الاادة إلى تسخير اافة القدرات إلقرار ذلك الدعم وبشتى مستوياته وأنواعه ن
عملية الدعم باد ذاتها هي مؤشر لاالة اإلسناد وودود ه ذ ه الاالة يعني أمكانية التورويج للقورار ومون ثوم قبولوه
إلى حد ت مين اآلليات الالزمة للدفا عون النتوائج المترتبوة عليوه علموا أن مون بوين هو ذه اآلليوات قود يتمثول الجانوب
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القيمي بايو يكوون القورار ذ ات مناوى أخالقوي يقور المسوؤولية القانونيوة مثلموا يستا ور المسوؤولية االدتماعيوة
(حريم ،مصدر سابق . )233،
ج  -تغطية القرار لمجموعة من االستراتيجيات :
تعد عملية تغطية القورار لمجموعوة مون االسوتراتيجيات أقورارا واعترافوا فعليوا بودوود مجموعوة مون التهديودات
علمووا أن المووتمعن لهووذه التهديوودات يجوود أنهووا تمثوول موودخال لت شووير اللوورص المتاحووة وموون ثووم الكشووف عوون مجموعووة
االحتماالت القائمة عند اتخاذ القرارات وصوال إلى تاديد أسوأها على اعتبار إن تاديد الااالت السيئة يمثل دعووة
الختيار مجموعة من البدائل المغطية لسلسة من االستراتيجيات سواء اان ذلوك فوي مجوال الترغيوب أو الترهيوب أو
حوواالت االنسووااب والترادووع وصووال إلووى إسووتراتيجية االنوودماج ،موون هنووا يت و لنووا دليووا إن عمليووة تغطيووة القوورار
لمجموعووة موون االسووتراتيجيات قوود يوونم عوون صووعوبات وذ لووك لتبوواين الرغبووات ف ووال عوون ودووود دردووة متاراووة موون
التغييرات تلك التي تتسم بالعشووائية فوي بعوف ا حيوان ا مور الو ذي يثيور حلي وة متخو ذي القورارات ويودفعهم إلوى
اعتماد مجموعة من السلوايات بقصد احتواء أيوة مخواير وتهديودات نادموة عون اتخواذ القورارات ن وهو ذا موا دواء
متماشوويا مووع مووا أشووار إليووه اوول موون ( ) Jauch.W.and Glueck,1988,270بقولهمووا أن القوورار اإلداري ذات
المناى االستراتجي يمثل أنسب اختيار ف ل إسوتراتيجية توؤمن الاالوة التوافقيوة بوين البودائل المتاحوة علوى شوتى
المستويات في أيار مداه ا هداف التن يمية ومبتغاه اإلحاية بالمستجدات البيئية.
د  -العائد والتكللة
يلص ه ذا البعد عن سعي متخ ذي القرارات اإلدارية إلى استا ار العائد والتكللة عند اتخاذهم أي قرار يتم
تبنيه لكون عملية الملاضلة بين البدائل في ظل العائد والتكللة تكوون قائموة وضورورة المنواص عنهوا وعلوى الناوو
ال ذي يتي اللرصة لمتخ ذ ي القرارات لوضع سلما وليات البدائل المتاحة لديهم مع ا خ ذ بن ر االعتبار التخليف
من حدة اآلثار السلبية ية تصرفات نادمة عن تنلي ذ تلك القرارات وفي ذلك أشارة إلى أهميوة تاقيوق الموردودات
االقتصادية من دراء تنلي ذ القرارات مما يعني أن القيوادات اإلداريوة معنيوة بتوظيوف الن ريوة االقتصوادية فوي هو ذا
المجال وي تي ذلك متماشيا مع ما أاد ه الشما بقوله أن القرار الرشيد هو القرار ال ذي يؤمن المصلاة االقتصادية
(الشما .)568 ،2004 ،

 -4القوى المعيقة للتغيير
توادوه عمليووة التغييور دملووة معوقوات تعوود بمثابوة القوووى المعيقووة لوه وعلووى الناوو الو ذي يودفع القيووادات اإلداريووة
خطوات تجاه وضع المعالجات وعليه فقد تم تاديد ه ذه القوى باآلتي :
أ -التعارا في ا هداف
تشكل عملية التعارا في ا هداف ودود حالة مون التبواين بوين موا تبتغيوه المن موة وبوين موا يسوعى إليوه
العاملين فيها مما ينجم عنه ودود فورات سلواية تؤشر فجوات وتلص عون اختناقوات إلوى الاود الو ذي يودفع
ا فراد إلى الترايوز علوى اول موا هوو ذاتوي فوي أيوار موداه الو ذات اموا أن ذالوك يقتورن باعتمواد سولوايات تؤشور
التمسك بما هو قائم في أيار اإلدراءات على اعتبار أن ه ذ ه اإلدراءات هي مصدات توؤمن دانبوا مون الامايوة
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لألفراد عند التمسك بها مما يجعل المن مة بمعزل عما يبتغيه ا فراد وهنا أشارة إلوى غيواب حالوة التنواغم بوين
ا هداف  ،صاي أن اإلدراءات السليمة الصاياة تسهم في خدمة العمل إلى أنها قود تكوون مودخال سولبيا عنود
التوظيوف غيوور الجواد لهووا  ،مون هنووا تسوود حالووة أحووالل ا هوداف بايو تصوب اإلدووراءات هوي السووبيل ا نسووب
لتاقيووق أهووداف اللوورد دون المن مووة وممووا يوودعم ه و ذا التودووه يروحووات اولوودنر وسوولزنيك (المصووري1981،
 )260-245،التي أشرت أن عملية التمسك بخيوي اإلدراءات وبشكل حرفي قد يسهم في وضع قواعد إدرائية
منمطة للسلوك وماددة ي تاراات تتجاوز الم لوف وهنا إشوارة إلوى تاجويم السولوك ومون ثوم دمووده بايو
يخ ع لطائلة اإلدراءات المعقودة وفوي ذ لوك ضويا لم ومون ا هوداف وبالتوالي ودوود حالوة مون الصوعوبة فوي
تاديدها مما يعني أن الهدف النهائي للتغيير قود يتبودد فعلوه ويلقود قوتوه ويصوب فوي أيوار التو مالت مموا يعنوي
غياب ا هداف الاقيقية وبالتوالي التاورك تاو مسومى المصوال الو ذاتيوة إلوى حود اإلسواءة فوي فهوم المتغيورات
البيئية وفي ذ لك مناى إلقرار حاالت التناقف ليس على مستوى ا هداف فاسب بل على مسوتوى السولوايات
(حريم،مصدر سابق ( ، )379-378،اللوزي .)52،2003 ،
ب -تدني مستوى الثقة
تات ن الثقة دملة دالالت وعلى ناو يؤشر أمكانية مكاشلة اآلخرين بكل ما تمليه ظروف العمل ومتطلباتوه
وفي ذ لك ت ايد على أن الثقة ال تناصر في مجال ال ذ ات وما يغور في أعماقها بل قد ينصرف ا مر إلى ما يموس
التعوي ات واإلدراءات وه ذ ا ما أيلق عليه الباحثون بالثقة (اإلدرائية ،الثقة ،التعوي ية) .ف ال عن ذلك ف ن
الثقة قد تلص عن حالة من التعاقدية بين ا يراف وفي سيادة ه ذه الاالة بمنااها االيجابي تقر الثقة  ،أما في
حالة بوروز عوامول الغيواب فعندئو ذ يسوود االرتيواب وتهتوز المشواعر ف وال عون تعو ذر حواالت االنلتوا مموا يعنوي
التودس بعينه فال تستا ر ا فكار والطروحات إلى بعد اسدال الستارات وفي ذلك مؤشر لغيواب حواالت التلواهم
بين ا فراد ا مر ال ذي يادو بهم إلى أقرار المقاومة بش ن أية تغييرات وذلك مرده انخلاا مستوى الثقة علما
أن الثقة تمثل الدرس ا ول في اافة ميادين الاياة(دالب ،مصدر سابق .)690 ،
ج -الصرا القيمي
ينم ه ذ ا المؤشر عن ودود حالة من الخالف بين ما يامله العام لين من تل يالت وبوين موا تسوعى المن موة إلوى
أقراره في مجال أخالقيات العمل إذ أن مثل ه ذ ا التعارا قد يقود المن مة إلى تجاهل ال ما يامله ا فراد من قيم
ومثل ه ذ ا التجاهل يترتب عليه غياب حالة التلاعل االيجابي إلى حود إن هوؤالء العواملون ال يمثلوون إال فئوة تعكوس
وتجسد المثالية اللارغوة فوي التصورفات علموا إن الموتلاص لهو ذ ا النوو مون الصورا يجوده أخطور أنووا الصورا
وأشده ت ثيرا فوي ميودان العمول لكونوه يتعلوق بالو ذ ات البشورية وموا توؤمن بوه مون معتقودات وموا تاملوه مون معوايير
وضوابط والتزامات .
ودعما لما تقدم فقد أشار (الرحاحلة ،العزام  )258-257 ،2011 ،إلى أن سيادة حالة التصادم في المعايير قد
يترتووب عليووه ودووود اختناقووات مثلمووا هووي م ووايقات إلووى حوود أفوورات المن مووة موون حوواالت التعوواون وبالتووالي سوويادة
المجهول وهنا أشارة إلى دملوة أموور منهوا  ،موا يجسود ضوعف حواالت التجواوب بوين ا يوراف الواقعوة تاو ويو ة
9

التغييور  ،وآخوور ينصوورف إلوى ت ووارب المصووال  ،وثالو يمووس حوواالت التمسوك الملووري بكوول موا هووو قووديم (شوووقي،
.)456 ،2000
د  -الخوف من المجهول
تالزم العاملون واإلدارات على السواء حالة من التودس بش ن أيوة مسوتجدات تموس حيواا العمول وأنشوطته
ا مر ال ذي يترتب عليه والدة الخوف من ال ما هو دديد أو مجهول أو غير متوقع وفي ذلك تع ذر أمكانيوة انتقواء
ما هو أنسب ف ال عن صعوبة االستا ار لكل ما يوازي متطلبوات الموقوف إلوى حود أن المجاهيول تموارس دورهوا
وتغيب المعاليم بايو يغوص الواقوع بكثيور مون اإلشوكاليات وفوي ذ لوك يمكننوا أن نؤاود أن الخووف مون المجهوول قود
يؤشر حاالت االستياء وانعدام الراحة بقصد المااف ة على ال ما هو م لوف ( العميان،مصدر سابق )357-356،
 .وفي ظل ه ذه الااالت تعمد إدارة المن مة إلوى انتهواج سوبيل التاليول بقصود الوقووف علوى أدق النتوائج المتوقعوة
والنادموة عون عمليووة التغييور ومورد اوول ذلوك هووو بوروز حواالت ألووال ت اود بمووداها العوالي ف وال عوون حواالت القصووور
المعلوموواتي بكوول مووا يخووص المسووتقبل ممووا يترتووب عليووه نشوووء مووا يسوومى بمقاومووة التغييوور(دالب ،مصوودر سووابق،
.)John & James & Richard,1991,500-501(،)690

قوة القرارات اإلدارية وانعكاساتها على احتواء القوى المعيقة للتغيير اإلداري :
تتباين القرارات اإلدارية في قوتها ومسوتوى التو ثير الو ذي تادثوه فوي نلووس منلو ذيهوا وحتوى صوانعيها وعلوى
ناو يؤشر ودود ردود فعل متباينوة بشو نها مموا يعنوي أن قوتهوا تكمون فوي قيمتهوا ومودى أحوداثها أثورا وتو ثيرا فوي
واقعهوا وهو ذ ا ال يمكون أن يوتم دون مالمسوة القورارات اإلداريوة لو ذ لوك الواقوع بشوكل دلوي ف وال عون إمكانياتهوا فووي
اإلحاية بمتطلبات الصال العام دون االنصراف إلى ما دون ذ لك وفي ما تقدم تلبية فعلية للاادات بغف الن ر عن
نوعها ومستوى إشباعها لكونها الوليد والصوورة اللعليوة التوي تمتلكهوا القيوادات اإلداريوة عون ميودان عملهوا إذ أن
القرار ات التي ال تولد من رحم الواقع ال يمكنها مسايرة التغييرات اما أنها تدور ضمن فلكيات الجزئيوات وفوي ذلوك
أشارة ل عف قدرتها ا مر ال ذي يلسر لنا أهمية ا خ ذ بلكورة التغييور المخطوط وبموا يؤشور الماواوالت المدروسوة
وي عها على متصل التواصل موع ا هوداف مموا يسوتلزم استا وار المناوى االسوتراتيجي وحتوى التكتيكوي فوي هو ذا
المجال بعيدا عن تجريد الااالت من االحتماالت أو إغلال عامل الاسبان فوي مجوال التنبوؤات وبموا يقوود إلوى فقودان
اللرص واستنزاف القدرات (. )D.Hellrigd & J.Slocum,1978,473
فالعائد ينعدم والتكللة تسوود وفكورة ا خو ذ بالمخوايرة ال مكوان لهوا فوي حسوابات المن موة عندئو ذ تغيوب حواالت
الترابط بين تودهات العاملين وبين ما تاتويه القرارات اإلدارية وما تغطيه وفي ذلك مناى لبوروز فكورة التعوارا
في ا هداف إلى حد أن المنل ذين يتخ ذ ون من عملية التمسك الارفوي بواللوائ مصودات لهوم مقابول دموود سولواهم
وبالت الي مادودية وضيق الن رة لديهم تجاه ا فق ألمن مي  ,ا مر ال ذي يترادع فيه مؤشر الثقة وتسود ال نيات
وت خو ذ العواموول الشووكواية مووداها باي و يوورون العوواملون ذ اتهووم فووي أيووار االهتووزاز واالنلعووال إلووى دردووة االرتيوواب
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عندئ ذ تتعثر خطوات ا داء ويغيب الوالء وتتجلى السلبيات إ لى حد بروز اللجوات وأتسا المسافات بين العواملين
والقيادات باي تسود فكرة التجاهل بين أيراف العمل وتسود المثاليات اللارغة وتنتشر منشطات الخوف إلوى حود
التردد في اختيار البدائل ذات المساس بعمليات المن مة عندئ ذ يصب التغيير يشكل أودها مرفوضة إلى حود بوروز
موا يسووم ى بمقاومتووه  ،وهنوا ت ايوود علووى أن أفورات القوورارات اإلداريووة مون م وومونها العقالنووي فوي أيووار السوولوايات
االيجابية لمتخ ذيها يمثل منادرا سلبيا تجاه ا خ ذ بها وتنلي ذ م امينها عندئ ذ تتشوه أهميتها ويال الترادوع فوي
مس لة التمسك بها فاالدتهادات تعوم التن يم وتتجلوى حواالت المجادلوة ب بشوع صوورها وتسوود فكورة رفوف الجديود
والتمسك بالنواد ذ بكول موا هوو قوديم وفوي ذ لوك عالموة دالوة تجواه رفوف التغييور ومقاومتوه ونصوب الشوباك ووضوع
المعوقات بش نه عليه يبدو لنا دليا أن القرارات اإلدارية ذ ات السمة القوية هوي التوي توتمكن مون امتصواص حواالت
المقاومة وأحداث التغيير ال ذ اتي قبل الولوج ناو التغيير المادي فالماانة تتغيور والمكتوب يعواد تن يموه لكون الو ذات
ايف يتم تغييرها لتستجيب لما يراد أحداث تغييره فيها وفي ميدان حراتها  ،ل ذا يقت ي ا مر أن نوظف مخردوات
عملية التغيير لصال السلوايات وبما ي هور ت ثرهوا بوالقرارات اإلداريوة ( H.Tosi & S.Carrol,1976,493-
 .) 500أي أن نجعل قراراتنا تنبع من ال ذات في أيار االحتواء للمنغ صات وتشخيص الخلجات في اافوة المتجهوات
فال نراز على مجال دون غيره وال نترك مناف ذنوا ملتوحوة لودخول الملسودات التن يميوة وبوروز موا يورفف أصوال ،
صاي أن ا مر يستلزم أقامة دسور تواصل ونصب معابر ثقة بين العاملين ومتخ ذي القرارات اإلداريوة فوي أيوار
ير ا فكار والبدء من دقائق ا مور مع استا ار المشاون بالثقافة القويوة بايو توتم االسوتجابة الطوعيوة دون
الت ذمر أو وضع داالت االس تياء في ميدان العمل  ،إذ أن تغليف الوضع التن يمي به ذه الداالت يعني بروز اللجوات
وبالتالي حدوث الترادعات وسيادة فكرة المقاومة ية تغييرات فالقرارات يجب أن تتخ ذ مناى احتواء أية مقاومة
في أيار الاوار والمناقشة الهادئة وتطبيع النلوس على ال ما هو دديد على اعتبار ذلك مودخال لالنلتوا وإمكانيوة
خلق حالة من التعايش الدبلوماسي في ميدان العمل .

ثانيا :اإليار الميداني :
أشتمل ه ذا اإليار على عملية وصف وتشخيص متغيرات ال اهرة قيد الدراسة واما مؤشر أدناه :
 -1وصف وتشخيص مؤشرات قوة القرارات اإلدارية في المن مة عينة الدراسة .
أشوورت معطيووات الجوودول ( ) 1بخصوووص مؤشوور العقالنيووة أن هنوواك أتلوواق بووين المباوووثين بشو ن عمليووة تجسوويد
القرارات المتخ ذة في تلك المن مة الواقوع الو ذي تعمول فيوه هو ذا موا دسودته إدابوات ( )%77وبوسوط حسوابي ()4
واناووراف معيوواري ( ،)0.809والزم ذلووك ودووود أدمووا بووين المباووو ثين علووى أن القوورارات التووي تووم تبنيهووا تعكووس
التودهات المعاصرة مثلما تسترعي الصال العام ه ذا ما فسرته إدابات ( )%73وبوسط حسابي ( )4.1واناراف
معياري ( ،)0.740وفي ما يخص مؤشر الدعم ال ذي يا ى به القرار فقد اشول إدابوات ( )%73مون المباووثين
أن القوورارات المتخ و ذة تلبووي يموحوواتهم مثلمووا تثيوور قوودراتهم واووان ذلووك بوسووط حسووابي ( )3.9واناووراف معيوواري
( )0.887والزم ذلك االتلاق ت ايد ( )% 70من المباوثين على أن القرارات تمثل الاصيلة اللعلية لااالت التداؤب
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السائدة بين العاملين وأقترن ذلك باتلاق ( )%63مونهم وبوسوط حسوابي ( )4.2واناوراف معيواري ( )0.830علوى
أن القوورارات المتخو ذ ة فووي المن مووة المباوثووة تؤشوور مجموعووة القوودرات اإلسووتراتيجية المتوووافرة فيهووا والتووي تمثوول
مدخال لتبني مجموعة من االستراتيجيات ذ ات اللعل اللاعل في تغطية القرارات وه ذا ما تجسد في أتلاق ()% 77
من المباوثين وبوسط حسابي ( ، )4.3واناراف معياري ( ، )0.695ا مر ال ذي يؤمن فرصوة بنواء الشوراات موع
ا يراف المايطة بالمن مة ويتطلب استا ار مجموعة من اآلليات المجسدة للقرارات والمساهمة في تبنوي أسووأ
المتوافرة ه ذا ما عكسته إدابات ( )%84وبوسط حسابي ( ، )4.3واناراف معياري (.)0.691
وفي ذلك إشارة واضاة إال أن القرارات المعتمدة في ميدان الدراسة دسدت دانبا من الرغبة اإلسوتراتيجية ف وال
عن أنها تمثل إشارات واضاة لتلبية الطموحات المستقبلية إلى أن ذ لك قد تعترضه حالة العائدات والتكاليف ا مر
ال ذي يتطلب من القيادات اإلدارية في ه ذه المن مة أن تتووخى المنوافع عنود اتخواذ أي قورار تتبنواه موع ا خوذ بن ور
االعتبار إسهاماته في التخليوف مون حودة اآلثوار السولبية وردود اللعول الراف وة يوة تودهوات ايجابيوة وهنوا مناوى
للقول ب همية اعتماد مبدأ المخايرة ه ذا ما أتلق عليه ( )%73من المباوثين وبوسط حسوابي ( ، )4.3واناوراف
معياري ( ،)0.860ا مر ال ذ ي يلسر لنا أن مبدأ المخايرة اان قائما في حسابات متخ ذي القرارات إلوى أن ذلوك ال
ينلي أهمية مراعاة تلك القرارات لطبيعة التودهات االدتماعية التي تسود بين العاملين .
وبناءا على ما تقدم يت

لنا أن هنالك أدماعا لودى المباووثين أبشو ن تووافر مؤشورات قووة القورارات اإلداريوة فوي

المن مة المباوثة مما دسدت العقالنية وب ذات الوق أفص عن حاالت الدعم واإلسوناد التوي تا وى بهوا القورارات
فوي أيوار تغطيووة االسوتراتيجيات وحتووى التكتيكوات مووع ا خور بن وور االعتبوار العائوودات غلوى اعتبووار أن توردي قيمووة
العائدات على التكاليف يمثل أحد المؤشرات الدالة على قيمة القرار وبالتالي قوته اللعلية إذ أن القورارات المتخو ذة
تتادد قوتها في قيمتها ومدى الت ثيرات االيجابية التي تادثها إلى أن ذلوك اليعنوي إغلوال أو تجاهول حواالت مقاوموة
التغييور فالمقاوموة قائموة ومؤشوراتها قود تكوون سوائدة إلوى إن القيوادة اإلداريوة الناداوة هوي التوي تسوتلهم معطيووات
الواقع مثلما تستوعب توتراته وعلى ناو يدفعها خطوات تجاه ما يسمى بااالت االحتواء ية مقاومات  ،علموا أن
شب المقاومة قد يبدو واضاا وربما خليا إال إن القائد اإلداري ذو اللكر االستراتيجي هو القادر على تشخيص تلك
الااالت ومن ثوم وضوع مجموعوة مون اآلليوات وهو ذ ا موا يودفعنا عون تاديود واقعوي للقووى المعيقوة للتغييور فوي أيوار
اللقرات الالحقة .
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جـدول ( )1يمثل التحليل اإلحصائي للمتغيرات الثانوية للمتغير الرئيسي المستقل قوة القرار

 -2وصف وتشخيص القوى المعيقة للتغيير في المن مة عينة الدراسة :
تلرا متطلب ات العمل سلوايات معينة من العاملين علما أن هو ذه اللئوة تالزمهوا يموحوات ذاتيوة مموا يسوهم فوي
ودود حالة من التباين بين ما تنشده المن مة في أيار متطلبات العمل وبين ما يسعى إليوه ا فوراد فوي أيوار إشوبا
حادوواتهم وتلبيووة رغبوواتهم ا موور ال و ذي يوودفع القيووادات اإلداريووة فووي تلووك المن مووات إلووى اعتموواد سلسوولة القواعوود
واإلدراءات بقصد تنلي ذ المهمات على وفوق موا توراه  ،وفوي ذ لوك مناوى لتعوارا المصوال وصووال إلوى ا هوداف
انطالقا من أن التمسك بارفية اإلدراءات حد التعقيد قد يلص عن الروتينية غير الهادفة وعلى ناو يجسد الرؤية
الشخصوووية للعووواملين ذات الطوووابع المصووولاي الخووواص هووو ذا موووا أشووورته إدابوووات ( )%66مووون المباووووثين وبوسوووط
حسابي( )4.2واناوراف معيواري(  ، ) 0.699وموع سويادة حواالت التعوارا فوي ا هوداف فقود أنخلوف مؤشور الثقوة
سواء تعلق ا مر بالتردد في مكاشلة ا فراد بشان متطلبات العمول وحتوى بوروز حواالت االهتوزاز وتغطيوة المواقوف
خشية لاواالت المااسوبة وصووال إلوى االرتيواب عنود الاودي موع الوزمالء هو ذا مااشول عنوه إدابوات(  )%46مون
المباوثين وبوسط حسابي ( ، )4واناراف معيواري ( )0.615وفوي ذ لوك مناوى لبوروز موا يسومى بالصورا بوين موا
يامله العاملين من قيم ومعايير وما تسعى المن مة عينة الدراسة إلى تكريسه فوي الميودان هو ذا موا أقرتوه إدابوات
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( )%54من المباوثين وبوسط حسابي ( )4.2واناراف معياري ( ،)0.568وفي ذلوك ت ايود علوى ودوود حالوة مون
التجاهل لدى بعف أيراف العمل بش ن الل ائل التي ياملها بعف العاملين إلى حد بروز ما يسومى بالسولبية وفوي
ذلك إشارة إلى ودوود اللجووة بوي ن العواملين والقيوادات اإلداريوة مموا يترتوب عليوه صوراعات وبالتوالي تسوود الاالوة
المثاليووة اللارغووة  ،هو ذا مووا عبوورت عنووه إدابووات ( )%54موون المباوووثين وبوسووط حسووابي ( )4واناووراف معيوواري
( ) 0.677مما يعني إن عامل القيم قد تدن أهميته لدى بعف العاملين إلى حد تجاهل فعله على أنوه مصودر لل وبط
ه ذا ما أقرته إدابات ( )%66من المباوثين وبوسط حسابي ( )3.6واناراف معياري ( ، )0.830ومما الشك فيه
أن بروز ه ذ ا النو من الصرا قود يترتوب عليوه مخواوف توراود ا فوراد بايو يتعو ذر علويهم انتقواء موا هوو أنسوب
وبالتالي تسود حاالت االسوتياء عنود حودوث أيوة تغييورات هو ذا موا فسورته إدابوات ( )%56مون المباووثين وبوسوط
حسابي( )4واناراف معياري ( ،)0.887وفي ذلك مناى لتع ذ ر استا ار البودائل وبموا يووازي متطلبوات المواقوف
مما يعني إن دالة المعاليم يختلي أثرها باي تصب المجاهيل هي التي تارك الموقف وما يغوص بوه وهنوا إشوارة
إلوى حواالت التر ادوع وبالتوالي الخووف موون أيوة تغييور هو ذا موا أتلووق عليوه ( )%50مون المباووثين وبوسوط حسووابي
( )4.1واناراف معياري ( ،)0.893ودعما ل ذلك فقد أشرت إدابات ( )%64من الماثوثين أن هناك دردوة عاليوة
من حاالت الال ت اد تعترضهم في ميدان عملهم  ،عليه يت

للباحثة أن القوى المعيقة للتغيير قد أخرت فعلها مون

خالل أثارة حاالت التعارا في ا هداف واهتزاز مستوى الثقة إلوى حود بلوورة الصوراعات القيميوة يمنااهوا الخطور
مما وضع العاملين واإلدارات على متصل الخوف من المجهول وبالتالي عدم التجرؤ على اقتاام الصوعوبات بايو
أصب هؤالء يدورون في حلقة ملرغة نواتها الخوف وإيارها المجهول مما يعني بروز فعل القوى المعيقة للتغيير
في المن مة عينة الدراسة.
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جـدول ( )2يمثل التحليل اإلحصائي للمتغيرات الثانوية للمتغير الرئيسي المعتمد القوى المعيقة للتغيير
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 -1عالقات االرتباي  :ددول ()3
عالقات االرتباي بين المتغيرات الثانوية للمتغير الرئيسي قوة القرار مع متغيرات المتغير المعتمد القوى
المعيقة للتغيير
قوة
القرارات اإلدارية
X
القوى
المعيقة للتغيير
Y

العقالنية
)(X1

الدعم الذي يا ى به
القرار
)(X2

االستراتيجيات
()X3

العائد والكللة
()X4

Average

**0.51

**0.57

*0.48

*0.41

**0.59

تدني مستوى الثقة
()Y2

**0.66

**0.69

**0.55

**0.74

**0.65

الصرا ألقيمي
()Y3

**0.65

**0.68

**0.78

**0.67

*0.48

الخوف من المجهول
()Y4

**0.58

**0.59

**0.59

**0.49

**0.66

االرتباط الكلــي واملتعدد

**0.60

**0.63

**0.60

**0.58

**0.60

التعارا با هداف

()Y1

عند مستوى أهمية = 0.05

العينة = 30

المصدر:أعداد الباحث باعتماد المخرجات البرمجية اإلحصائية لنظام ()SPSS
أظهرت معطيات الجدول ( )3ودود عالقات ارتباي ذ ات داللة معنوية بين أبعاد قوة القرارات اإلداريوة وبوين القووى
المعيقة للتغيير على المستويين الكلي والجزئي في المن مة عينة البا وفيما يخص المستوى الجزئوي فقود تبوين
أن تدني مستوى الثقة اقوى معيقة للتغيير فوي ميودان الباو قود ارتبطو بو على معودالتها موع أبعواد قووة القورارات
اإلدارية ( العقالنية ،الودعم  ،العائود والتكللوة) ،وبالنسوب ( ، )0.74, 0.69,0.66علوى التووالي مموا يووفر لنوا دلويال
قايعا على أن تدني مستوى الثقة في المن مة المباوثة يشكل قيدا وعامال معيقا ي حاالت تغييور يدعموه فوي ذلوك
الصوورا ألقيمووي الو ذي أرتووبط ببعوود االسووتراتيجيات ا حوود ا بعوواد المعيوورة لقوووة القوورارات اإلداريووة وبدردووة ارتبوواي
( .)0.78أما على المستوى الكلي فقد تبين إن عالقة االرتباي اان قائمة وبمعدل قدره ( )0.60بين قووة القورارات
اإلدارية وبين القوى المعيقة للتغيير وفي ذلك مناى للقول ب ن دردة االرتباي اان مودودة بين متغيوري ال واهرة
قيد الدراسة وعلى الناو ال ذي يمكننا من اإلدالء بت شير العالقة ومن ثم الت ايد على أن أية قوة ايجابيوة فوي مجوال
القرارات اإلدارية ستنساب أثارها على تاجيم فعل القوى المعيقة للتغييور  ،أي أن القووى المعيقوة للتغييور يناسور
مجالها وت يق فجوتها عندما تتجسد قوة القرارات اإلدارية ونعني هنا القرارات التي تتووافر فيهوا ا بعواد المعبورة
عنها والمجسدة لم مونها بعيدا عن الشكليات باي أن صدى القرارات اإلدارية يكون مسموعا لدى المت ثرين به
وحتى ا نطقة التن يمية التي تقع خارج امتدادات ذلك الصدى.
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 -2تاليل التباين بين قوة القرارات اإلدارية والقوى المعيقة للتغيير على مستوى عينة البا .
جدول ( )4تحليل التباين بين قوة الق اررات اإلدارية والقوى المعيقة للتغيير على مستوى عينة البحث
النموۮج

متوسط
المربعات

مجمو
المربعات

 tالجدولية

 tالماسوبة

 Fالجدولية

 Fالماسوبة

R2

R

df

Model 1

(.1الثاب )
X

المتغير
المستقل
المتغير
المعتمد
Y

2.668
.274

2.668
7.402

1.223

10.070

3.700

3.115

9.732

0.36

3.120

Durbin Watson = 1.827

**0.60

1

Regression

27

Residual

28

Total

a. Predictors : (Constant). X
b. Dependent Variable :Y
Sample = 30

مستوى الداللة المعنوية = 0.004a
مستوى األهمية = 0.05
المصدر :أعداد الباحث باعتماد المخرجات البرمجية اإلحصائية لنظام ()SPSS

أشرت معطيات الجدول( )4ودود فروق معنوية ذات داللة إحصائية في المن مة عينة الدراسة من حي أبعواد قووة
القوووورارات اإلداريووووة ( العقالنيوووو ة  ،الوووودعم الووووذي يا ووووى بووووه القوووورار ،تغطيووووة االسووووترتيجيات،العائد والتكللووووة )
فووي القوووى المعيقووة للتغييوور يوودعم ذلووك قيمووة ( )Fالماسوووبة ( )9.732مقارنووة بقيمتهووا الجدوليووة ( )3.115عنوود
مسوتوى معنووي ( ، )0.05ممووا يووفر لنوا انطباعووا بوان أبعوواد قووة القورارات اإلداريووة تتورك أثورا فووي القووى المعيقووة
للتغيير أي أن استا ار العقالنية الملعمة بااالت الدعم والمست لة بعدد من االستراتيجيات في ظل العائد والتكللة
مما يلسر لنا إمكانية احتواء القوى المعيقة للتغيير بغف الن ور عون نوعهوا ومصوادر دعمهوا إلوى حود أنهوا (أبعواد
قوة القرارات اإلدارية) تمثل منشطات لللعل اإلداري فوي ميودان العمول بايو تقووا مهلكاتوه مثلموا تشوكل سويادا
مانعا ية خروقات فالدعم قائم واللعل االستراتيجي مستا ر يجول في مداراتوه الموؤثرة والعوائود تاورك النلووس
مثلما تشدها إلى شود الجهوود واسوتنلار اول موا هوو خلوي فوي أيوار موداه العقالنيوة التوي تقور التلاضولية وبموا يؤشور
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الواقعية ويسوترعي فكورة الصوال العوام وفوي موا تقودم ت ايود لألثور الو ذي تمليوه قووة القورارات اإلداريوة فوي احتوواء
القوى المعيقة للتغيير اإلداري.
االستنتاجات والتوصيات :
أوال  :االستنتاجات :
أسهم عملية تاليل نتائج الدر اسة التي قام بهوا الباحثوة بشو ن ال واهرة المدروسوة فوي التوصول إلوى مجموعوة
من االستنتادات يمثل التعبير عنها باآلتي :
.1

ودود تباين واض المستوى بش ن توافر أبعاد قوة القرارات اإلدارية على مستوى المن مة المباوثة مما

يجلي لنا حقيقة واقعية وهي أن المدراات اللردية للمباوثين تتباين بش ن ال بعد ف ال عن أن ه ن ه ا بعواد قود ال
تقع على متصل واحد بالنسبة لتلك العينة فالبعف يرى أن توافر العقالنية في القرارات اإلدارية يمثل أنجع ا بعاد
وأاثرها قوة على حين نجد آخرون من تلك العينة يرازون على العائد والتكللة وهك ن ا الش ن بالنسبة لبقية ا بعاد
مما أسهم في والدة ه ن ا التباين وقادنا إلى عرا ه ن ا االستنتاج .
.2

خ وو المن موة المباوثوة لقووى معيقوة للتغييور فووي ميودان عملهوا علموا أن هو ن ه القووى أتخو ن ت أشووكاال

متعددة منهوا موا تجلوى فوي التعوارا ألهودفي إلوى حود بوروز ظواهرة أحوالل ا هوداف اللرديوة ماول التن يميوة وآخور
تماور في تدني مستوى الثقة في تلك المن مة سواء بين المباوثين  ،وحتى اإلدارات الممثلة له ويكاد أن ينعكس
ن لك على يبيعة أدائهم ومستوى العالقة السائدة بينهم مما قاد ن لك إلى بروز ما يسومى بالصورا القيموي بايو أن
المن مة تناشد قيما وتبتغي تطلعا وبالمقابل يلو المباوثين بقويم أخورى لو ن ا تشوتد المنازلوة فوي الصورا وتسوود
ال بابية إلى دردة أن القيم تلقد قيمتها وت ن وب في مراب الصرا السلبي .
.3

تترك أبعاد قوة القرارات اإلدارية فعلها في القوى المعيقة للتغيير في المن مة المباوثة إلى حد أن ال بعد

من ا بعاد يختط عالق ة وينش أثرا في تقييد حراية القوى المعيقة للتغيير  ،فالعقالنية أذ ا استا رت ستعمل على
امتصاص الصراعات القيميه وا ن لك الش ن بالنسبة لبعود الودعم فقود يووفر منطلقوا مثلموا يوؤمن سويادا المتصواص
الثقة المتدنية ويجعل منها عامل وثوب ناو المستقبل .
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ثانيا :التوصيات :
بناءا على ما ورد من استنتادات فقد خرد الباحثة بعدة توصيات تمثل باآلتي :
 .1ضرورة العمل على توافر أبعاد أخرى معوززة لقووة القورارات اإلداريوة فوي المن موة المباوثوة بايو يكوون
لهوا دورهوا التلسويري فوي المجوال التن يموي أي ا ننوا نجعول مون هو نه ا بعواد سواحة عمول واسوعة للعوواملين
والقيادات اإلدارية باي تسود المشاراة وتقور عمليوة تبوادل اآلراء وتبورز مسو لة تشوخيص المثبطوات فوي
العمل أي أن أبعاد قوة القرارات تشكل مصدات ية معيقات .
 .2ا خ ن بلكرة ت ييق فعل القوى المعيقة للتغيير في المن مة المباوثة باي يتع ن ر عليها أداء حرااتها أو
ممارسة ن شاياتها سواء تجلى في الصرا القيمي  ،والتعارا في ا هداف وما إلى ن لوك مموا يعنوي تووفر
الثقة بين أيراف العمل باي يرتبط اللعل والتنلي ن بالقول إلى حد ان ال فعل يؤشر قووال سوابقا ويونم عون
مستقبال منشودا ف ال عن أهمية االنلتا التن يمي على البيئة ورصد ال ما يدور فيها.
 .3استا ار مبدأ تجاوز اإلدراءات الملرية في العمل وبما ي ن لل الصعوبات ويسهم في تالشوي اإلشوكاليات
باي يسود المناخ التن يمي الصاي بعيدا عن أية تعقيدات وه ن ا يتطلب تجنب الالقات الملرغوة وا خو ن
بمووا هووو أهووم وضووروري باي و توظلووا لقواع ود لصووال العموول وتنلي و ن اإلدووراءات لتسووهيل سووير وانسوويابية
المعامالت دون ماددات.
 .4العمل على دعل القرارات اإلدارية بمثابة والدات حقيقة للواقع بايو أنهوا تمثول الوليود الشورعي للواقوع ال
ينجم عن مثاليات وال يطل بالخياليات بل هي رهن الواقعيوات بايو ال يباور متخو نوا القورارات إال عنودما
يلتمسوا حادة ل ن لك وال يقروا قرارا إال بعد بزوت الاادة إليه  ،باي ان القرارات تتارك ضمن مدارات
العموول التن يمووي وتمودووات البيئووة أي ان القوورارات اإلداريووة تستا وور متطلبووات العموول مثلمووا تووؤمن حالووة
التلاعل مع البيئة وتجنب حاالت التخلف عن رابها.
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ا ستبانة
ن ووع بووين أيووديكم ا سووتبانة الخاصووة بالباو الموسوووم (قوووة القوورارات اإلداريووة وانعكاسوواتها علووى احتووواء القوووى
المعيقة للتغيير اإلداري /دراسة حالة في المعهد التقني –الموصل ) ن مل اإلدابة على اللقرات الخاصة بها خدمة
غراا الدراسة .
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قوة القرار
العقالنية
يمثل القرار أف ل بديل من بين المنافسات المتاحة
يجسد القرار الواقع بشكل فعلي
يعكس القرار التوديهات المعاصرة ويتماشى معها
يستا ر القرار ردود اللعل في اللا ة المناسبة
يراعى القرار الصال العام مثلما يهتم بالمصال التن يمية
الدعم الذي يا ى به القرار
ينال القرار الذي اعتمده النصيب ا وفر من القبول لدى العاملين في
المن مة
يلبي القرار يموحات العاملين ويثير قدراتهم الذاتية
يمثل القرار الاصيلة اللعلية للاالة التداؤبية بين العاملين
يعكس القرار الصورة الاية التي تمتلكها اإلدارة العليا عن الواقع
التن يمي
يجسد القرار حادات العاملين في مختلف المستويات التن يمية مثلما
يلص عن متابعته لتودهاتهم
يؤشر القرار الذي تتخذه مجموعة القدرات اإلستراتيجية المتوافرة
في من متك
تغطية القرار لمجموعة من االستراتيجيات
القرار الذي تتخذه يتي لك فرصة بناء الشرااات مع اإليراف
ا خرى
تستا ر مجموعة من اآلليات المجسدة للقرار الذي تتخذه في
من متك
يؤخذ في الاسبان أسوأ االحتماالت عند اتخاذ القرار وفي إيار
المعلومات ت المتوفرة
يؤمن القرار الذي تنتهجه دانبا من الرغبة االستراتيجية في
من متك مثلما يلبي الطمو المستقبلي
العائد والتكللة
يجسد القرار الذي تتبناه مجموعة من المنافع التي تتوخاها
المستويات التن يمية
يسهم القرار الذي تتخذه في تخليف حدة اآلثار السلبية ية تصرفات
في ميدان العمل
يتم اعتماد مبدأ ا خذ بالمخايرة عند اتخاذ القرار من قبلك
يتلق القرار مع التودهات االدتماعية السائدة لدى العاملين للعاملين
مثلما يراعي تطلعاتهم المستقبلية
القوى المعيقة للتغيير

1
1ـ
12
3ـ

التعارا في ا هداف
تراز على مصالاك الذاتية دون مصال من متك
تتمسك باإلدراءات في ميدان العمل حد التعقيد
تن ر إلى الروتين في من متك على انه دليل ال يمكن الخروج منه
22

اتلق

غير مت اد

ال
اتلق

ال
اتلق
بشدة

4
2
1
2
3

تتجسد أهداف من متك في حدود رؤيتك الشخصية
تدني مستوى الثقة
تتردد في مكاشلة اآلخرين بخصوص متطلبات العمل
تن ر إلى اآلخرين في ميدان العمل باالة التودس
تهتز مشاعرك وتنلعل أمام أيروحات العاملين في من متك إزاء
العمل ومتطلباته
يتعذر عليك االنلتا بشكل صاي أمام زمالءك في العمل
تشعر باالرتياب عند الادي مع زمالءك في العمل

6

تستا ر فكرة مااسبة ذاتك عند عرا أفكارك في ميدان العمل

3
1
2
3
4
5
6

الصرا القيمي
ما تامله من قيم ال يتناسب مع ما يؤمن به العاملين في من متك
يتجاهل العاملون في من متك ما تامله من ف ائل في ميدان العمل
يراز العاملون في من متك على ال ما يجسد السلبية في العمل
تعتقد بودود فجوه بينك وبين زمالءك في العمل
ين ر العاملون في من متك على انك مصدرا للمثالية اللارغة
يعيب على العاملين في من متك إن القيم هي مصدر ال بط وااللتزام

4
1
2
3
4

الخوف من المجهول
تراودك مخاوف عند اإلقدام على انتقاء ما هو انسب في ميدان عملك
تالزمك حالة من االستياء عند حصول أية تغييرات في بيئة عملك
يتعذر عليك استا ار البدائل التي توازي متطلبات الموقف الجديد
يص عب عليك استا ار المعاليم لخدمة المجاهيل التي يغص بها واقع
من متك
تشعر بقدر من الخوف عند اإلقدام على أية عملية تغيير في من متك
تعترضك في ميدان عملك دردة عالية من حاالت الال ت اد .
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