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منظور استراتیجي_تأثیر ادارة التغییر على اعادة الھیكلیة التنظیمیة 

*سوسن جاسم محمد.د . م 

المستخلص

الھیاكل التنظیمیة، وعند الحدیث عن صیاغة االھداف، البد ان اكثر المواضیع جدال ھي تلك التي تدور حول بناء
االبدًا اوال في الحدیث عن الرؤیا والرسالة االستراتیجیة، ذلك لكونھا مفاھیما تشتق منھا االھداف التنظیمیة، وتحتاج 

أكد واالضطراب البیئي المنظمة الى وسائل كفوءة عندما تكون بیئة تتسم بالتعقید والغموض المستمریین لتكییف حالة الالت
ترغب ) Ends(او نھایات ) Results(الى حالة تأكد واستقرار داخل المنظمة ،فادا كان وصف االھداف بانھا نتائج 

.المنظمةالوصول الیھا، فأن وصف الھیاكل التنظیمیة یكون بأنھا وسائل ترسم السبل الى تحقق تلك االھداف
عادة الھیكلة التنظیمیة وبأطار المفاھیم المعاصرة التي تناولتھا ادبیات الفكر یدرس البحث تأثیر ادارة التغییر على ا

.التنظیمي والتي ھي االدارة االستراتیجیة، ادارة الجودة، واعادة الھندسة التنظیمیة
یعد التغییر البیئي احد أھم التحدیات التي تواجھة منظمات الیوم، ولكي تبقى المنظمة قائمة في ظل المنافسة 
المحتدمة، البد ان تطور اھدافھا بما یتالئم ومتطلبات رضا الزبون، ویترتب على ذلك بناء ھیاكل مرنة تستجیب لكل حالة 

.تغییر
یؤكد رواد االدب االستراتیجي على حقیقة مفادھا بأن البحث في موضوع االھداف التنظیمیة البد ان یرافقھ البحث 

تتضمن مجموعة المعتقدات والثقافة والفلسفة التنظیمیة والتي ترسم وحدة االتجاه عن منظومة القیم في المنظمة والتي 
لجمیع افراد المنظمة ومن ثم یمكن تحویل ھذه المفاھیم الى قواعد لسلوك العاملین بوصفھم الزبون الداخلي للنظمة 

.ویشتركون مع المنظمة باھدافھم ویسھمون في تطویر
لك المفاھیم المعاصرة وبأطار دراسة العالقة بین اعادة الھیكلة التنظیمیة عملیة یضع البحث ممازجة منفردة بین ت

.رضا الزبونبتطویر االھداف انسجامًا مع تحقیق الھدف االساس والمتمثل 

الثقافة والفلسفة التنظیمیة، االھداف التنظیمیة،الھیاكل التنظیمیة، ادارة التغیر:الكلمات المفتاحیة

____________________

كلیة المنصور الجامعة*



سوسن جاسم محمد. د . م 

2013أیار 5–4) 12(المؤتمــر العلمــي  80

:المــقدمة

كل شيء یؤول الى التغییر، وان التغییر ھو الحقیقة الثابتة الوحیدة في الوجود، كما قالھا بوذا قبل اكثر من 
ان التغییر حقیقة وھذا یؤشر ) 2012(سنة خلت،  وكما صرح  بھا مؤسس مجلة االتحاھات المستقبلیة في عام ) (2500

.ادركتھا البشریة عبر االزمنة والعصور وانھا سمة و وخاصیة ثابتة لعالم یتسم بالتغییر
وادارة 21على المنظمات ان تدرك ان البقاء لمن یمتلك قیادة التغییر فھو التحدي الكبیر الذي یجب ان یفھمھ مدراء القرن

.  منظماتھم لتكون ھي الرائدة للتغییر
كیف ُتسھم إدارة التغییر في االستجابة لمتغیرات البیئة باعتبار التغییر ضرورة حتمیة ، في ھذا البحث توضیحسنحاول 

.وعلى القیادة ان تجعل التغییر منصبا باتجاه رؤیا وطموحات المنظمة االستراتیجیة
المحتوى العلمي لموضوع ستكون منھجیة البحث مفصلة على اساس محوریین اساسیین یتضمنان المحوریین االولین  
:البحث ومحور ثالث لوصف اھم االستنتاجات والتوصیات التي توصل الیھا البحث ھي كما یأتي

یصف البحث في ھذا المحور االطار المفاھیمي لموضوع ادارة ) نظریات ونماذج التغییر: (المحور االول ،
.  المعاصرة التغییر من خالل التعرض لبیان اھم النظریات ونماذج التغییر 

یتناول البحث في ھذا المحور افرزات الثورة ) تأثیر ادارة التغییر على الھیاكل التنظیمیة: (المحور الثاني ،
التكلوجیة بمجالي المعلومات واالتصاالت وما أحدثتھ من تغییر في الھیاكل التنظیمي والتي ساھمت في تطویر 

) انموذج ادارة الجودة الشاملة(الذي احدثتھ موجة التغییر مثل طرق ونماذج اداریة تتناغم مع عمق التأثیر 
).انموذج التفّوق في االعمال (و) انموذج االنتاج الرشیق(و)انموذج اعادة الھندسة التنظمیة (و
ویتضمن خالصة للجھد البحثي متمثال بصیاغة مجموعة استنتاجات ) االستنتاجات والتوصیات: (المحور الثالث

. تمثل الثمرة والنتاج الفكري لھذه الرحلة العلمیةوتوصیات التي
)نظریات ونماذج التغییر: (المحور االول

Change Leader: قیادة التغییر: اوًال
على المنظمات ان ُتدرك ان ستراتیجیتھا الحالیة یجب ان ال تكون استراتیجیة تكییف للتغییر البیئي فحسب، بل 

وطموحاتھا االستراتیجیة نحو قیادة التغییر، تلك المنظمة قد تكون صناعیة او خدمیة، جامعة، أو علیھا ان تطور رؤیا ھا 
علیھا ان ُتدرك  انھا لن یتحقق لھا البقاء على قید الحیاة مالم تفھم ان التغیر الھیكلي السریع ھو العامل الوحید –مستشفى 

".القائدة للتغییر"كون ھي الذي یّؤمن ویضمن لھا البقاء ، وربما تتمكن من  ان ت
احد رواد الفكر التنظیمي المعاصر بالرأي الى ان المنظمات التي تعي حقیقة التغییر )  (Peter Durkerویشیر

ترى ان التغییر یمثل لھا فرصا ولیس تھدیدا ، وعلیھا ان تبحث عن قوى التغییر وتعزز قدراتھا التنافسیة لتكییف المنظمة 
والخارج وتجعلھ تغییرا كفوءًا یحقق للمنظمة مركز ریادیًا في ظل بیئة مضطربة تتسم بالغموض واالتأكد ، من الداخل 

:مما یتطلب من المنظمة  اتباع مایأتي 
. بذل الجھود بأتجاه تطویر سیاسات لصنع المستقبل .1
.تطویر نھج منظم للبحث عن التغییر المتوقع.2
.في داخل وخارج المنظمةفھم الطریق الصحیح الحداث التغییر.3
تطویر سیاسات للموازنة بین التغییر واالستمراریة على التغییر، وھذا یّؤمن استراتیجیة مستدامة لبقاء المنظمة .4

.قائمة في معترك المیدان
)( Maven Training : 2012:5

:فوائد واھمیة التغییر: ثانیًا 
والفوائد التي تندرج كمعطیات تقّیم المنظمة من خاللھا اھمیة الجھود التي تحقق ادارة التغییر الكفوءة  العدید من المنافع

:افرزتھا عملیة التغییر و التي یمكن ان تؤشر بما یأتي
: زیادة معدل العائد على االستثمار.1

وھو المعیار الذي من خاللھ یمكن للمنظمة ان تبرر وجودھا اقتصادیًا، ویعاد استخدام ھذا المقیاس عند كل .أ
.بادرة تغییر  للتأكد من ان المسار الذي الذي تسیر علیھ ال زال صحیحام

االسراع في تنفیذ اجراءات التغییر من قبل المدراء القیادین الذین لدیھم ثقة و معرفة من این یبدأ التغییر ، و لھم .ب
قدرة التأثیر على العاملین في القدرة على تقییم العملیات وبدرجة عالیة من التأكد من خالل تقییم عبء العمل ، و لھم

.االقسام 
:زیادة في جودة النتائج المتحققة.2
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ان زیادة فھم تأثیر التغییر یؤدي الى تأمین جودة كل من العملیات واالنظمة وتحسین جھود العاملین السیما .أ
.من لھم تأثیر استشاري یتطلب ادراجھ في خطة العمل

ر یزید من جودة االداء ویقلل من مقاومة التغییر ویزید معدل اشراك جمیع العاملین في اجراءات التغیی.ب
.التكییف نحو التغییر مما یؤدي الى تعظیم الفوائد المرجوة

:زیادة في كفاءة الموارد .3
توضیح ادوار ومسؤلیات جمیع المشاركین في جھود التغییر وتقییم درجة توافر المھارات والخبرات ذات .أ

.الصلة بموضوع التغییر
لیل عدد مرات الفشل والھدر بالموارد واتاحة الفرصة للعاملین في المشاركة في صنع القرار لتحسین تق.ب

.الجودة
.تقلیل عدد االنشطة المتكررة وتخفیض حاالت االزدواجیة في اماكن اخرى مماثلة.  ج
.تعزیز معنویات العاملین وتقلیل تكالیف التوظیف. د

: تكالیف ادارة التغییر. 4
تتمكن المنظمة من  تقلیص كلف التغییر من خالل تقییم وتحسین النتائج والوفورات التي تحققھا مقابل  الكلف 

:المترتبة علیھا في عملیة التغییر والتي یمكن التحكم بھا من خالل ما یأتي
برامج و جھود التدریب، كما زیادة القدرة على ادارة التغییر من خالل المھارات التي یكتسبھا العاملون من .أ

ان تطویر البرامج  تّمكنھم من فھم الجانب النظري من عملیة التغییر  وتطویر القدرة على تطبیقھا على 
.ارض الواقع ، كما یسھم  التدریب في نشر ثقافة التغییر المؤدي الى تقلیل اثر مقاومة التغییر

.وتحدید قیادة وتنفیذ التغییرتنضیج اطار عمل لالدوار والمسؤلیات. ب
.تفویض سلطة وصالحیات تنفیذ التغییرعبر العملیة التنظیمیة. ج
.تقلیل من اثر مقاومة التغییر وابتكار طرق جدیدة للعمل. د
.ییر الكبیرةقبول االنخفاض في االنتاجیة وانخفاض عدد العاملین ال سیما عند بدایة حاالت التغ. ه

Maven Training Ltd 2012: p6-11)(
)kezar:2001:25(نظریات ونماذج التغییر: ثالثًأ 

تعد عملیة فھم النظریات ونماذج التغییر ضروریة لكل عمل بحثي في ھذا الحقل المعرفي، لكونھا تساعد القادة 
والمدراء على تقییم  ادارة التغییر وبمنظور كلي وشامل ُیسھم في التوجیھ الصحیح الدارة العاملین، فضال عن ان 

تغییر؟، ماھي القوى التي تدفعھ؟، وكیفیة حدوثھ من حیث   االنموذج او النظریة تكشف النقاب عن لماذا حدث ال
محتویات التغییر، مخرجات التغییر، (، ومن ثم ماذا یحصل بعد التغییر من حیث ) مرحلتھ،و مداه، و وقتھ، وخصائصھ(

ادراك وجھة ، ویمكن القول ان كل انموذج یمثل ایدیولوجیة مغایرة ألیدلوجیة االنموذج االخر وھو یسھم في) طرق قیاسھ
.نظر اخرى مختلفة للتغییر

)kezar:2001:25(:بالرأي الى وجود ستة نماذج او نظریات في التغییر یمكن عرضھا بما یلي ) kezar( اشار 
Teleologicalاألنموذج الغائي . Evolutionary2األنموذج التطوري . 1
Socialانموذج االدراك االجتماعي . Political5ذج السیاسياالنمو. Life Cycle4انموذج دورة الحیاة . 3

Cognition االنموذج الثقافي . 6، واخیراCultural) .kezar:(2001:p26.
:یعكس كل انموذج سمات وخصائص مغایرة لالنموذج االخر، فیما یلي وصف مقتضب عن كل انموذج 

:  Evolutionaryانموذج التغییر التطوري .1
: ویمكن تصنیف نوعین من نظریاتاالنموذج التطوري تنتمي الى ھذا االنموذج ) انموذج التكّیف للتغییر( یطلق علیھ 

وابرز وصف لھ التطور البایولوجي المثیر للجدل الذي ُأفترض حصولھ على االحیاء ) نظریة التطور البایولوجي(االول 
.على وفق نظریة النشوء واالرتقاء

الذي افترض حصولھ رواد فكر علم االجتماع على المجموعات البشریة عبر )  نظریات التطور االجتماعي: (والثاني
.التاریخ

ویعتمد االنموذج التطوري على اسباب تطور البیئة الخارجیة في إحداث التغیرات، ومن ابز سماتھ ھو التكییف البطیئ 
.والتدریجي للمتغیرات البیئیة الخارجیة

استفاد منظروا التنظیم من ھذا االنموذج  السیما من خاصیة التكییف ، واكدوا على حتمیة تكییف المنظمة لفلسفتھا وقد 
وثقافتھا و منظومة القیم التنظیمیة على وفق التغییر التنظیمي، ومن ابرز المفاھیم التي انظوى علیھا ھذا االنموذج ھي 

ومفھوم ) Resource Dependence(ھوم االعتمادیة على الموارد ، ومف) Adaptation(مفھوم التكییف االداري 
والنظریة الموقفیة ) Systems Theory(التأثیر البیئي مما ادى الى تطور مفھوم كل من نظریتي النظم 

)(Contingency Theory.
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:Teleological)  للكیانات الھادفة(أألنموذج الغائي أو أنموذج التغییر .2
) حركة االدارة العلمیة(موذج رواد الفكر التنظیمي ومن ابرز اسھاماتھم في ھذا المجال انموذج طّور ھذا االن

ونماذج ) التخطیط االستراتیجي(ومدخل ) التكییف التعلیمي(ومدخل ) التغییر المخطط(ومدخل ) النماذج العقالنیة(و
لتكنلوجي منذ خمسینیات القرن المنصرم ولغایة وان جمیع ھذه المفاھیم تنظوي تحت مظلة التقدم ا) التطویر التنظیمي(

.الیوم 
یفترض ھذا االنموذج ان المنظمات كیانات ھادفة ومتكیفة الحداث التغییر الن القادة والعاملین یرون ان عملیة التغییر 

وان المدراء عملیة حتمیة البد من قبولھا لضمان االستمراریة والبقاء، وان عملیة التغییر عملیة عقالنیة ومخططة 
والعاملین مندفعون بأتجاه التغییر، وتتسع عملیة التغییر لتشمل التخطیط، التقییم، الحوافز، القیادة ، االستراتیجیة،  اعادة 

.الھیكلة التنظیمیة واعادة الھندسة التنظیمیة
ن نماذج من التوقعات المحتملة وفي مركز كل عملیة التغییر یبرز دور القیادة فھم من یقومون بتنفیذ االھداف ویطورو

لعملیة التغییر وھم من یقومون بتطویر انظمة االتصاالت ویجذبون العاملین بمنحھم المكافئات ویبرز في ھذا االنموذج 
دور االبداع التنظیمي وتطویر نماذج وسیناریوھات من الخیارات االستراتیجیة ویأخذ المدیر دوره بمعیة العاملین في 

ف وتنفیذھا وتقییمھا وتعدیلھا وتحت طیتات ھذا النموذج یبرز دور منحنى الخبرة والمعرفة االداریة ویبرز صیاغة االھدا
دور ادارة المعرفة وادارة المعلوماتیة ویضفي ھذا االنموذج مناخا تنظیمیا یستمد جذوره من مبدأ الثقافة التعاونیة 

)Collaboration Culture .(
في بدایات القرن المنصرم ومدخالن ) االدارة العلمیة(التي انتجھا ھذا االنموذج ھو انموذج ان ابرز النماذج التنظمیة

). Reengineering(وانموذج اعادة الھندسة التنظیمیة TQM)(معاصران ھما انموذج ادارة الجودة الشاملة 
) :(life Cycleانموذج دورة الحیاة .3

في مفھومین اساسیین ھما مفھوم التكییف ومفھوم النظامیة ، وان ) انموذج التطور(یشترك ھذا االنموذج مع 
التغیرات التي تطرأ ھي من نتاجات التغییر المتقدم في دورة الحیاة سوا كانت دورة حیاة الفرد  في مراحل تقدم  العمر 

تھ ، او سواء دورة حیاة المنظمة بوصفھا كیان قابل للنمو والتطور البایولوجي او تقدم  العمر الوظیفي داخل منظم
، وان الفرد یمر بنمو في حیاتھ التنظیمیة من )االضمحالل-االزدھار–الوالدة (فالمنظمات تمر اسوة باالفراد بمراحل 

الوظیفیة الیومیة وعملیات خالل التقدم المعرفي الناجم عن عملیات التدریب  وزیادة منحنى الخبرة الناجم عن الممارسة 
). Organizational Enrichment(االثراء الوظیفي 

التغیر الوظیفي على وفق ھذا االنموذج من خالل نمو قدرة العاملین على االبداع الوظیفي ،القدرة Grener)(یصف 
.ور تعاوني على تحدید االتجاه ، القدرة على التفاوض، القدرة على التنسیق والقدرة على العمل بمنظ

:)Dialectical(أو األنموذج الجدلي ) Political(أألنموذج السیاسي .4
یفترض ھذا النموذج ان المنظمات تخضع لنوعین من قوى التغییر عبر حیاتھا التنظیمیة ، قوى تدفعھا نحو التطور و 

دى القصیر تكون معاكسة لھا التغییر الحضري والتكنلوجي وھي تظھر على المدى الطویل ،وقوى اخرى تظھر على الم
ھو حالة متأصلة في النفوس البشریة وتظھر بوضوح Conflict)(بالتأثیر ، ویرى المنظرون لھذا االنموذج ان الصراع 

عند التفاعل  بین العاملین في المنظمة، وان عملیة التغییر وفق ھذا االنموذج تأتي لتعدیل االیدیولوجیات ونقاط االختالف 
ن وھي تعمل على تخفیف حدة الصراع التنظیمي من خالل ممارسة القادة ادوارا ناجحة تتضمن استخدام بین العاملی

اسالیب اداریة كالمساومة بین العاملین أو استخدام اسلوب االقناع او بأستخدام الحراك االجتماعي أو ربما بأستخدام اسلوب 
تنظیمیة في تخفیف وجھات النظر المتباینة بین العاملین السیما تلك القوة للتأثیر على سلوك العاملین كما ُتسھم الثقافة ال

.التي تنمي روح العمل الجماعي

: )Social Cognition(انموذج االدراك االجتماعي .5
االخرین ویحدث ذلك في اطار لسلوكمالحظتھان اإلنسان یكتسب الخبرة والعلم من خالل تفترض ھذه النظریة

ویمكن االستفادة من ھذه الخاصیة لتوجیھ وتغییر سلوك العاملین على  العالقات االجتماعیة بین العاملین في المنظمة،
.فھامن تحقیق اھدانحو ما تصبو الیھ المنظمة

التي تنص على ان الفرد یمكن لھ ان یتعلم من خالل ) التعلم من المجتمع(تعد ھذة النظریة اشتقاق من نظریة 
الحوار مع االخرین أكثر من تعلمھ من الكتب والدراسات وغیرھا من ادوات التعلیم الحدیثة، وھذة النظریة تشدد على دور 

یة من اجل زیادة فرصة التعلم لدیھم وان اإلنسان یتعلم من خالل مالحظة ومراقبة اشراك العاملین في برامج علمیة جماع
ومشاھدة واستماع االخرین، وان عملیة التعلیم بحد ذاتھا قد التكون سببا في  تغییر الفرد من سلوكھ ، اال ان المجتمع قد 

.یكون سببا في تغییر سلوكھ
االساسیة الخاصة بتنظیم المعلومات التي ترد إلى العقل من البیئة الخارجیة في ویفھم االدراك على انھ العملیة المعرفیة

وقت معین، بینما االدراك االجتماعي فأنھ العملیة المنوطة بفھم اآلخرین، والممارسات التي تؤدي إلى تولید استجابة لمثیر 
ي ترد إلى الفرد من البیئة المحیطة حیث یتم معین ، ویعد االدراك عملیة استقبال وتنظیم وتفسیر وترجمة المدخالت الت
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عمل مقارنات وتفاعل بین ما یرد من معلومات أو بیانات وبین مثیالتھا المخزون في الذاكرة على نحو یؤدي إلى سلوك 
.محدد 

في تفسیر التغییر الحاصل )phenomenology(احد االسھامات العلمیة لھذا االنموذج ھو استخدام علم الظواھر  
و من االنتقادات الموجھھ لھذا االنموذج ھي ان التغیرات التي تحصل لیست . في سلوك العاملین عند تفاعلھم مع االخرین

. بالضرورة ان تؤدي الى التقدم التنظیمي او ان تكون عملیة التغییر ایجابیة، وھنا یأتي دور القادة في ادارة التغییر
):Cuitural(ثقافي االنموذج ال.6

یحدث التغییر الثقافي بصورة طبیعیة كأستجابة للتغییر في البیئات البشریة، كما ان الثقافة تتغییر بأستمرار رغم كونھا 
تحتاج الى وقت طویل ، ویحصل التغییر ببطء اال انھا تبقى عملیة مستمرة غیر متوقفة  وقد یأخذ منحى التغییر في كل 

. قدات، واالساطیر وفي الشعائر والطقوس الدینیةمن القیم ،المعت
یفترض انموذج التغییر الثقافي ان الثقافة تكّونھا التجمعات البشریة ویسھم في تطویرھا علم الظواھر 

)phenomenology (من حیث الظواھرھو توجھ فلسفي یتناولایضا، وان علم الظواھر او الظاھریات
إدموند أسسھ الفیلسوف األلمانيمنھج فلسفياألشیاء، وھوو حقائقماھیاتطلبا لبلوغالشعورأوبالوعيصلتھا

أن یقیم الفلسفة بالممارسة العلمیة ، فعلم الظواھر ھو دراسة وبحث عن ما تمثلھ الظواھر في خبرتنا الذي أراد بھ ھوسرل
لحقیقة غیر أنھا ال تدعي التوصل. الواعیة من أساس للتحلیل الذي یمكننا من رؤیة حقیقة األشیاء ومعرفة ماھیاتھا

،بل ُتراھن على فھم غایة حضور اإلنسان في العالمالغیر میتافیزیقي،العلمأو فيالمیتافیزیقامجردة سواء فيمطلقة
.وان جمیع ھذه المفاھیم تنظوي تحت مظلة الثقافة 

العثور على تكوین الشعور الباطني وذلك الن الفینو مینولوجیا علم للشعور ھي )Phenomenologie(ان مھمة 
.الباطني قائم على تحلیل المعاني بأعتبارھا ماھیات تدرك بالحدس في رؤیة واضحة

یسھم ھذا المدخل في تنضیج مفھوم ادارة التغییر الثقافي لدى المنظمات واالستفادة من االنموذج لتوجیھ جھود العاملین 
.و ما تروم المنظمة تحقیقھ من اھداف تنظیمیة نح

:تقییم نظریات التغییر: رابعا 
كانت موضع اھتمام وجدل الباحثین والُكّتاب ، منذ ان )  kezar( بعیدا عن المغاالت فأن النظریات التي اشار الیھا 

ادراك وتھیئة التغییر التنظیمي (في الكتاب المثیر لالھتمام الموسوم ب)  نماذج ونظریات التغییر(نشر مقالتھ الموسومة ب
یات التغییر من ولغایة یومنا ھذا ، اذ إستل الكاتب تلك معظم نظر) (2001وذلك في عام )  للقرن الواحد والعشرین

أالدب الخاص بعلم النفس وعلم االجتماع وقد كان متمكنًا من توظیفھا بمھنیة عالیة واحتراف كبیرین في علم التنظیر 
االداري المعاصر ، مستندا على اساس علمي مفاده ان المنظمات كیانات اجتماعیة التزال وتبقى انظمة مفتوحة تؤثر و 

جیة ، وایًا كانت ردود افعال الُكّتاب والباحثین في تقییم تلك النظریات ، فأن جمیع النظریات تتأثر بتغییرات البیئیة الخار
.المطروحة تطور مفاھیم خاصة لمن یرید ان یتبناھا في موضوع ادارة التغییر التنظیمي 

بوصفھ انموذجا Teleological)  للكیانات الھادفة(سینصب اھتمام البحث على أألنموذج الغائي أوأنموذج التغییر 
ینسجم مع التطور الفكري التنظیمي ویتناغم مع موجات التغییر السریع والفائق الذي احدثتھ ثورة تكنلوجیا المعرفة 
والمعلوماتیة  وثورة تكنلوجیا االتصاالت والتي اسھمت كثیرا في تطویر السلوك التنظیمي من خالل النماذج االداریة 

ارة الجودة الشاملة وانموذج اعادة الھندسة التنظمیة  وانموذج االنتاج الرشیق والتي ستكون المعاصرة مثل انموذج اد
.موضع اھتمام البحث للمحور الثاني

.تأثیر ادارة التغییر على الھیاكل التنظیمیة: المحور الثاني
من غیر الممكن ان نرى الھیكل الداخلي  الحدى المنظمات بالطریقة التي نرى فیھا معداتھا وادواتھا و منتجاتھا، 
وعلى الرغم من اننا نرى الموظفین والعاملین یقومون بواجباتھم  ویؤدون مھامھم ویعملون في مواقع مختلفة اال ان 

ا الھیكل التنظیمي ھي من خالل الخارطة التنظیمیة وعلى الورق، فالخارطة الطریقة الوحیدة التي نستطیع ان نرى فیھ
التنظمیة تمثیل بصري منظور لمجموعة شاملة من االنشطة ، وھي تفید في فھم الطریقة التي تعمل بھا المنظمة ، وُتظھر 

مھمة لتقیم السلم الھرميالكیفیة التي تترابط بھا االجزاء المتنوعة والعالقات التي یتوافق فیھا كل قسم، وھي 
)Daft:2004:86.(

یعد الھیكل التنظمي متغییر تابع لالستراتیجیة التنظیمیة ،وعلى الرغم من ان المنظمات ومن خالل الھیاكل تحاول توفیر 
بیئة مستقرة في داخل المنظمة تتمكن فیھا من تنفیذ االسترتیجیة، اال ان الكثیر منھا تواجھ مشاكل تتعلق بالھیكل التنظیمي، 

ء مرحلة التغییر مما یجعل احتمالیة فشلھا كبیر، اال ان المنظمات المعاصرة  قائدة التغییر وذلك  لعدم قدرتھا على احتوا
تخطت تلك العقبة من خالل تطویر ھیاكل تنظیمیة مرنة  قادرة على االستجابة لكل مبادرة تغییر، وھذا یتطلب من 

:المنظمة ان تعتمد خصائص مرنة في عملیاتھا التشغیلیة  مثل
.في اتخاذ القرارلتعاطي مع المركزیة واالتجاه نحو الالمركزیة تقلیل حدة ا.1
.(U)استخدام اسلوب العمل الفرقي والترتیب الداخلي للمعدات الخلوي وبشكل حرف .2
.تدریب العاملین لیصبحوا متعددي المھارات.3
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.الصالحیاتتمكین العاملین للمشاركة في اتخاذ القرارات ازاء المشاكل التي تعترضھم من خالل تفویض .4
.التنسیق العالي بین االقسام لمنع االزدواجیة في وحدة االمر.5
تطویر ھیاكل مرنة تستجیب لمعدالت سرعة التغییر مثل الھیكل المصفوفي والھیكل الشبكي والھیكل الخلوي.6

)Thomas:2012:285.(
منظمات  بسبب تغییر الرؤیا ویمكن االشارة الى اھم نماذج التغییر التنظیمي التي تؤدي على اعادة ھیكلة ال

االستراتیجیة والتي یتبعھا تغییرا في رسالة المنظمة ومن ثم تغییرا في االھداف التنظیمیة ومن اھم ھذه 
:التغییرات ما یاتي

TQM:ادارة الجودة الشاملة: اوال 
االداء، وھي نظام كفوء لتكامل وتطویر على أنھا فلسفة تبحث عن كیفیة تحسین جودة : ( ُعرّفت ادارة الجودة الشاملة

وصیانة وتحسین انشطة الجودة لمختلف مستویات المنظمة لتمكینھم من وضع منتوج او خدمة یتضمن تلبیة كاملة 
)..) (لمتطلبات رضا الزبون Johnston: 2010:508

الزبون واجراء عملیات التحسین ھي فلسفة عمل والتزام المنظمة للعمل على وفقا متطلبات رضا ) (Thoms(ویعرفھا 
)Thomas:2012:318(، )المستمر وصوال الى التفوق في جمیع الوظائف

معلموا (ُیعد الیابانیون اول من طّور مفھوم ادارة الجودة ومن ثم استخدمت بنطاق واسع من قبل االفراد سموا ب
ودة و اعتبر مدخال الدارة الجودة الشاملة  فیما وقد اجتھد كل منھم في تطویر جانب  معین من الج) (Gurus) الجودة

خطوة لتنفیذ خطة تنسجم مع عملیة التحسین المستمرفي العملیة االنتاجیة من اجل " Deming("14(بعد، اقترح دیمنك 
ب تطابق المواصفة وتقلیل التباین واالختالفات بعد استبعاد مشاكل الجودة المتعلقة برداءة التصمیم او نقص في تدری

العاملین او نقص بالمعدات ، دیمنك ساھم ایضا في وضع تقنیات حول الرقابة على الجودة او تحسین مشاركة العاملین في 
خطوات لنتفیذ برنامج الجودة الشاملة اكد فیھا " 10"وھو احد معلموا الجودة وضع ) Juran(تحسین الجودة ، جوران 

وى جودة المنتج  و لتأمین الوصول الى الجودة المطلوبة بأستخدام على عناصر تخطیط وتصمیم الجودة لتحدید مست
" 14" فأنھ اقترح  ) Crosby(العملیات االحصائیة  وكشف مشاكل الجودة من خالل عملیات التحسین ، اما كروسبي 

إلى أن ر مستندا فیھ على موضوع تقلیل الكلف، حیث أشار بالرأيوطرح اسلوبھ بمنظور مغای) TQM(خطوة لتنفیذ  
.تكلفة الجودة الردیئة  تفوق بكثیر الكلف الوقائیة للجودة

وكثیرة ھي التعاریف التي وضعھا معلموا الجودة للتعبیر عن ھذا الجھد الممیز في مجال الصناعة العالمیة والتي تكشف 
)(Aized:2012:220: النقاب عن حقیقة الجودة بنظور معاصر فمن التعاریف التي وردت بھذا الصدد

.او الخدمة\للمعاییر والمواصفة للمنتج) conforming(تعني المطابقة : الجودة .1
%).(  100تعني العیوب الصفریة، او تلبیة المواصفة : الجودة .2
.الخدمة للغرض الذي صممت من اجلھ\المنتج) fitness(تعني موائمة : الجودة .3
.وتوقعات الزبونتعني قدرة المنتج على تلبیة احتیاجات : الجودة .4
.تعني المواصفة التي ُتعّین فقط من قبل الزبون وھو من یحدد خصائصھا: الجودة .5
.تعني عدم االنحراف عن المقیاس المصمم  وفق الخصائص المطلوبة: الجودة .6
.تعني رضا الزبون: الجودة .7

ذلك النھا تعكس التطور الفكري لمفھوم وعلى الرغم من ان ھذه التعاریف تعطي معاني مغایرة في كل واحدة منھا ،
الجودة عبر التاریخ ، فالتعریف االول یصف الجودة على انھا المطابقة للمواصفة ،ولم یحدد فیھا كیفیھ وضع المواصفة، 
فلربما یكون المنتج ھو من یصمم المواصفة في تلك المرحلة وحسب ما یملیھ الظرف المحیط بالمنظمة كترتیب المعدات 

ود تتعلق بالموارد الداخلة في المنتج او بمھارات االفراد او بالطبیعة االستراتیجیة التي تنتھجھا المنظمة وقتذاك ،وقد او قی
تكون ال تالئم تماما عما یرغب بھا الزبون  لذا یمكن مالحظة تطور المفاھیم حول الجودة الى ان تتوصل في تعریف 

اما مع رضا الزبون  حتى ُتصبح ھي رضا الزبون ، وھذا یؤشر منحى آخر االخیر على انھا الجودة تعني المطابقة تم
وفھم مخالف لعملیة التغییر في سلوك المنظمات ، اذ اخذت  المنظمات تفھم ان بناء ستراتیجیاتھا التشغیلیة البد ان تتم 

.استنادا لفلسفة رضا الزبون
في قلب كل عملیة ) (TQMوبعیدا عن المغاالة فان ھذه الفلسفات تركز وقبل كل شيء على شمولیة الجودة وجعل 

:ُمراد انجازھا  وفي قلب كل نشاط ُمراد اداءه ، وتتلخص ھذه الشمولیة بما یلي
.تلبیة متطلبات رضا الزبون الحالیة وتوقعاتھ المستقبلیة.1
.المنظمةتغطیة جمیع اجزاء وانشطة .2
.اشراك جمیع العاملین في المنظمة.3
خالي من العیوب من اول (مراجعة جمیع التكالیف التي لھا عالقة بالجودة السیما كلف الفشل وصنع المنتوج .4

).Right Frist Tim(مرة 
.تطویر االنظمة واالجراءات التي تدعم ادارة الجودة.5
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.سینتطویر االنظمة واالجراءات التي تدعم عملیة التح.6
بأنھا فلسفة في ادارة المنظمة من خالل التركیز على : ادارة الجودة الشاملة ) Ressull &Taylor(وعرف كل من 

رضا الزبون، وھي استراتیجیة لتحقیق النجاح على المدى البعید، وھي عملیة تعاون في االنجاز یشترك فیھ جمیع االفراد 
ام االسالیب االحصائیة، وھي نھج یتطلب تحقیقھ االلتزام الكامل من قبل العاملین وتستلزم التدریب المتواصل واستخد

).67:2011Ressul &Taylor(رجال القمة 
:العناصراالساسیة التي تستند علیھا ادارة الجودة الشاملة

.الجودة نشاط یجب ادارتھ.1
لعلیا وھو مطلب غیر یحدد مفھوم الجودة على اساس رضا الزبون ویتم تبنیھ كھدف على مستوى االدارة ا.2

.قابل للمناقشة وغیر قابل للتفاوض
عملیة التحسین المستمر ھدف استراتیجي یتطلب التخطیط لھ وااللتزام بھ من قبل االدارة العلیا .3
.تحسین الجودة مسؤولیة كل موظف ویجب التدریب علیھا من قبل جمیع العاملین.4
.نھائيمشاكل الجودة تظھر بالعملیات و یجب منعھا بشكل .5
). العیب الصفري(یجب ان تبنى معاییر الجودة على اساس معیار .6
یجب ان تقاس الجودة من خالل استخدام ادوات الرقابة ، وعملیة التحسین تتطلب استخدام ادوات احصائیة .7

).2011:67l:Ressull &Taylor. (متقدمة
لھ الرضا جنبا الى جنب الزبون التأكید على الزبون الداخلي وھم العاملین وعلى المنظمة ان تحقق.8

.الخارجي من خالل خلق بیئة االبداع  وتصمیم انظمة حوافز ومكافئات للجھود الممیزة
.تطویر انظمة للتدریب وتعلیم العاملین كجزء من عملیة التحسین.9

. وتشجیعھم على العمل الفرقي ونشر روح التعاون )  empowerment(تمكین العاملین .10
Thomas:2012: 319)(

: اعادة الھندسة التنظیمیة: ثانیا
تعد اعادة الھندسة التنظمیة نموذجا اخر من نماذج ادارة التغییر التنظیمي مبني على اساس فلسفة السجل النظیف أي 

بھا البدء بورقة بیضاء وقلع جذور العملیات السابقة من خالل االبتعاد عن القواعد واالجراءات واحالل عملیات تمتزج 
معاني الحداثة في التكنلوجیا ومستندة على وفق متطلبات الزبون في الجودة االفضل والكلفة االقل ووقت قیاسي للتسلیم 

.المنتج او الخدمة
كثیرون ھم من تكلموا عن ادارة الھندسة التنظمیة ،اال ان افضل من اشار الیھا بالتعریف ھو بیتر دراكر اذ ادرجھا 

داع التنظیمي مستندا بذلك على قدرة االبداع  البشري في توظیف نتائج الثورة التكنلوجیا للمعلومات تحت عنوان االب
واالتصاالت في علم المنظمات ویمكن تعریف اعادة الھندسة التنظمیة على وفق ما جاء بھ مایكل وجامبي مؤسسي ھذا 

)(Nesrine:2012:213:الحقل المعرفي كما یأتي
إعادة التفكیر المبدئي واألساسي وإعادة تصمیم العملیات إالداریة بصفة جذریة بھدف تحقیق تحسینات جوھریة بأنھا(

).فائقة ولیست ھامشیة تدریجیة وفق معاییر األداء الحاسمة مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة
یة اعادة الھندسة وفھم انھا إعادة التفكیر ومن خالل تحلیل التعریف یمكن الوصول الى حقائق تنظیمیة في تفسیر عمل

األساسي وإعادة التصمیم الجذري للعملیات، ودراسة وفحص وتحلیل تدفق األنشطة والمعلومات المكونة للعملیات 
الجوھریة بالمنظمة، بھدف إعادة التصمیم السریع لعملیات المنظمة التصنیعیة واإلداریة، وكذلك للنظم والسیاسات 

تنظیمیة المدعمة لھذه العملیات، الستبعاد أي عمل ال یضیف قیمة، وتحسین تدفق العمل وتخفیض زمن دورة والھیاكل ال
تخفیض التكلفة، تحسین الجودة، تطویر الخدمة، : التشغیل، وتحقیق تحسینات جوھریة في معاییر األداء الھامة مثل

المعلومات المتطورة كعامل تمكین أساسي یسمح وتحقیق المرونة وسرعة إنجاز العمل، وذلك باستخدام تكنولوجیا 
.للمؤسسات والمنظمات بإعادة ھندسة نظم إعمالھا

فھي وسیلة إداریة منھجیة تقوم على إعادة البناء التنظیمي بدءا من جذوره، وتعتمد على إعادة ھیكلة وتصمیم 
سرعة األداء، تخفیض التكلفة، : یكفل تحقیقالعملیات اإلداریة بھدف تحقیق تطویر جوھري وطموح في أداء المنظمات 

.تحسین جودة الخدمة والمنتج
وجدیر باالشارة الى وصفھا بانھا مدخل یسعى إلعادة التفكیر وإعادة الھیكلة المتزامنة لكل من عملیات المنظمة 

ة والعالقات الخارجیة بشكل یمكن ونظم المعلومات والعمل على انسیابیة كل من ھیكل المنظمة وعملیاتھا واألنظمة اإلداری
.من تحقیق تحسینات جذریة في كل من الوقت والتكلفة وكل ما یتعلق بالسلع والخدمات المقدمة للزبون

وتتیح اعادة الھندسة التنظمیة التفكیر في اعادة تصمیم عملیات المنظمة ذات القیمة المضافة، وذلك من خالل تحویلھا 
عة على وظائف مختلفة معزولة عن بعضھا البعض یجمع بینھا ھیكل تنظیمي رأسي إلى عملیات من عملیات مجزأة وموز
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یجمع بینھا ھیكل تنظیمي شبكي، مع إجراء - بحیث یؤدى كل فریق عملیة كاملة -كاملة موزعة على فرق عمل 
.القیمة المقدمة للزبون التعدیالت المالئمة في كل من النظم اإلداریة والثقافة التنظیمیة، وذلك بغرض تعظیم 

. یتیح تطبیق ھذا المفھوم التعرف على جوانب الھدر في الوقت والموارد والطاقات الذھنیة والمادیة، ومن ثم التخلص منھا
ولعل ابرز ما یدعو إلیھ ھذا التقدیم  یتمثل في دعوة العاملین إلى اإلبداع في أعمالھم والتخلص من قیود التكراریة والرتابة 

ظر إلى األمور المحیطة بأعمالھم بنظرة شمولیة تساعد على تفجیر الطاقات اإلبداعیة الكامنة في كل فرد منا، كما والن
یمنح الصالحیات للعاملین ویدفعھم للنجاح، واالھتمام بالعمیل والمستفید وتلبیة احتیاجاتھ وتحقیق تطلعاتھ، من خالل إعادة 

الجذري للعملیات الرئیسیة بالمنظمات مما یضمن كفاءة وفعالیة األداء، وتحقیق التفكیر بصورة أساسیة وإعادة التصمیم 
.الخدمة والجودة والتكلفة وسرعة إنجاز العمل: نتائج تحسین طموحة في مقاییس األداء العصریة وھي 

:جراء مایأتي ان اعادة الھندسة التنظیمیة ھي اعادة تصمیم جذري لمعالجة لعملیات من اجل تحقیق مكاسب كبیرة من 
تقلیل التكالیف او تقدیم خدمة افضل اوتقلیل لوقت انجاز العملیات وتعد اعادة الھندسة التنظمیة برنامج فاعل لتنفیذ 

)Thomas:2012:336(استراتیجیة التحّول 
: الذي نشر مفھوم اعادة الھندسة التنظمیة العناصر التالیةMichael Hammerویقترح  

وفرق العمل حول النتائج ولیس حول المھام، أي تصمیم سلسلة من المھام حول الھدف او النتائج بدال من تنظیم األفراد -1
ان تكون حول المھمةوھذا یؤدي الى وفورات في عدد العاملین ووفورات في الوقت ، فضال عن زیادة في عدد الوحدات 

.المنتجة  وقدرة اكبرفي االستجابة للعمالء
من قبل العاملین األقرب لھا، وھم مستخدمي مخرجاتھا لتمكینھم من استخدام مخرجات عملیة معینة تنفیذ العملیة -2

.كمدخالت لعملیة أخرى
دمج عملیة معالجة البیانات في األعمال التي تنتج المعلومات مباشرة وھذا یعني ان الذین یقومون بجمع المعلومات، -3

وھذا یقلل من الحاجة إلى مجموعة أخرى لتدقیق تلك ة ھذه المعلوماتینبغي أن یكونوا ایضا مسؤولین عن معالج
.المعلومات ومعالجتھا، ویقلل بدرجة كبیرة من األخطاء من خالل خفض عدد نقاط االتصال الخارجي للعملیة

التصاالت التي التعامل مع الموارد المنتشرة جغرافیًا بصورة مركزیة من خالل استخدام انظمة المعلومات وتكنلوجیا ا-4
.ُأسھمت في استخدام الموارد عن ُبعد ومن خالل اجراءات تنسیق عالیة بین االقسام لمنع تضارب حاالت االستخدام

المعالجة المتوازیة للعمل من قبل وحدات تنظیمیة منفصلة تؤدي نفس الوظیفة، فان قواعد البیانات المركزیة وشبكات -5
مع وحدات منفصلة أو األفراد العاملین في موقع العمل، مما یتیح لھم تحقیق وفورات االتصاالت تسمح للمنظمات بالربط

.الحجم، مع المحافظة على المرونة واالستجابة الفوریة للعمالء، وفي نفس الوقت تحسین الرقابة الشاملة للمنظمة
كامل بین مخرجات األنشطة المتوازیة، ھو الربط بین األنشطة المتوازیة بًدال من التكامل بین مخرجاتھا ،ان فكرة الت- 6

وینبغي أن تكون األنشطة المتوازیة . السبب الرئیسي لتكرار العمل، وارتفاع التكالیف والتأخیر في مجریات العملیة ككل
.مرتبطة ومنسقة مع بعضھا البعض بشكل مستمر خالل العملیة اإلنتاجیة

عمل، وھذا أمر یتطلب التعامل مع قوى عاملة أكثر تعلیما ومعرفة، تمكین العاملین التخاذ القرارات في موقع ال-7
.باإلضافة إلى إمكان استخدام التكنولوجیا للمساعدة في اتخاذ القرار

الحصول على المعلومات من مصدرھا األصلي و للمرة واحدة وھذا المنھج یسھم في تجنب إدخال بیانات خاطئة، -8
.ھاووتجنب تحمل تكلفة إعادة إدخال

)Reengineering Features)) (234:2011:Russellخصائص إعادة الھندسة : ثالثا
.إزالة الھدر، وتبسیط، ودمج االنشطة المماثلة. 1
.تصمیم العملیات على اساس مبدأ خلق القیمة المضافة. 2
.السماح للمنظمة لتكون أكثر قدرة في تنفیذ العملیات االنتاجیة. 3
.لیة وممارسة النشاط في أي وقت وفي أي مكان، بأي شكل من األشكالالمرونة في العم. 4
.استخدام التكنلوجیة الرقمیة بصورة مركزیة ونشر استخدام المعلومات من قبل كل المخولین لھذه العملیة. 5
.اثراء المعلومات أفضل وأكثر عن وضع العملیة. 6
.والتغذیة المرتدة التي یمكن أن تعید دورة العملتناسب عملیة اعادة الھندسة مع أجھزة االستشعار . 7
.إضافة قدرات تحلیلیة لعملیة اعادة الھندسة. 8
.االتصال، وجمع، وخلق المعرفة حول عملیة اعادة الھندسة من خالل كل من تعامل مع انظمة المعلومات. 9

.  إضفاء الطابع الشخصي على عملیة مع تفضیل والعادات من المشاركین. 10

(Six Sigma):نظام : رابعا 
في غضون الثمانینیات من القرن المنصرم Six Sigma)(شركة موتورال الیابانیة كانت اول من تبنت مفھوم  

بعد دخولھا میدان المنافسة العالمیة المستندة على اساس المیزة التنافسیة والمتمثلة في عناصر الكلفة االقل، الجودة العالیة، 
ادارة العملیات في قلب تنفذھافي التسلیم، وغني عن البیان ان ھذة الخصائص في االنتاج تمثل اسبقیات تنافسیة وسرعة
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طریقة تحلیلیة Sigma (Six(استراتیجیة العملیات االنتاجیة ، وبعیدا عن المغاالة في التعبیر فأن ) Core(وجوھر 
اج مع التأكید على تقلیل التباین في االنتاج لرفع مستوى الجودة و الكفاءة، لتحقیق النتائج القریبة من الكمال على خط االنت

الى التباین في منحنى القیاس ذي شكل الجرس وتتمحور العملیة الى ) Sigma( ففي االحصائیات یشیر الحرف الالتیني 
انحرافات معیاریة عن المواصفة ) 6(لكل ملیون وحدة منتجة والتي تمثل ) 3.4(تحسین الجودة بتقلیل المعیب لیصل الى 
االتیني ) (Sللحرف ياشارة لرمز االنحراف المعیار(Six Sigma )المعتمدة وعلى ھذا الغرار سمیت ب

)Tomas:2012:290.(
: تندرج في خمس خطواتSix Sigma)(وجدیر بالذكر ان عملیة التحسین في برنامج 

1.)D (Define  : تحدید العملیة التي تكون النتائج فیھا اضعف من المعدلویتم في ھذه الخطوة: التعریف.
2.)M(Measure :في ھذه ا لخطوة یتم تحدید مواصفة االداء الحالي المطلوب تنفیذه: القیاس.
3.)A (Analyze :یتم في ھذه الخطوة تحلیل المعلومات لمعرفة نقاط الخطأ اثناء سیر العملیة االنتاجیة.
4.)I (Improve  :وة یتم تحسین العملیة وازالة الخطأفي ھذه الخط.
5.Establish control (C) :تأسیس انظمة الرقابة لمنع حدوث العیوب .

:Lean Production)(وخصائص االنتاج الرشیق   ) TQM(ادارة الجودة الشاملة : خامسا 
ان اروع ما تم  تقدیمھ من النظریات في الفكر التنظیمي المعاصر ھو نموذجان یعدان امثل ما كان ابداعھ على مر 

)(L P .Anvari:2012:1)(و ) TQM(السنوات السابقة ،ھما  
الغرض منھا ھو یبرز في استراتیجیة االعمال اثناء مرحلة التنفیذ االستراتیجي وان ) TQM(وغني عن البیان فأن دور 

زیادة ادراك الجودة ولجمیع اجزاء التنظیم وھو ادارة متكاملة ومجموعة تطبیقات من شأنھا التركیز على البدء بالجودة من 
االعلى حیث االلتزام من قبل رجال القمة ونزوال الى اسفل الھرم التنظیمي لكي تشمل كافة العاملین ، وھي نھج الھدف 

-World(العمال وتسخیر جمیع موار المنظمة لتحقیق مستوى جودة االداء العالمي منھ تطویر استراتیجیة ا Class (
. وبمستوى الكلف المعقولة

الى اختزال الوقت بین امر طلب الزبون وعملیة صنع Anvari:2012:1 )(L P)(تھدف انظمة االنتاج الرشیق 
وب واھم ما یركز علیھ نظام االنتاج الرشیق النقطتین المنتوج وشحنھ وذلك من خالل القضاء على اسباب نشوء العی

: التالیتین
التركیز على قیمة التدفق االجمالي للعملیة االنتاجیة حیث ان اغلب طرق التحسین تتجھ نحو تحسین اجراءات .1

.تنفیذ العاملین
.یة التركیز على تعظیم القیمة  المضافة من خالل استبعاد االنشطة التي لیس لھا قیمة اضاف.2

بالرأي الى ان االدارة العلیا یجب ان تتبنى فلسفة النظم الرشیقة وتجعلھا جزاءا من الثقافة ) Krajewski(ویشیر 
التنظیمیة واجراءات التعلم للعاملین ودمجھا مع الفلسفة الحالیة وصھرھا وتذویبھا معھا، لذا فھي تؤثر على الروابط 

یات المنظمة ، كما وتؤثر على الروابط الخارجیة للمنظمة من اجل اسناد الدعم الداخلیة للمنظمة وتندمج مع سیاسات وعمل
).Krajewski:(320 :2010اللوجستي مع عمالئھا الموردین ضمن اطار سلسلة التورید واالمدادات  ، 

:التحسین المستمر باستخدام النظم الرشیقة: سادسا 
Just-In(الرشیقة ھو نظام اكثر االنظمة شیوعا التي تعمل بفلسفة النظم  –Time) (الذي ) االنتاج في الوقت المناسب

یبنى على اساس فلسفة بسیطة بالمحتوى قوي بالتأثیر وھي تقلیل الھدر والفاقد من خالل تخفیض المخزون الفائض و 
الى التخلص منھ ھو ما ازالة االنشطة التي لیس لھا قیمة مضافة،  ومن امثلة  الھدر الذي تروم انظمة االنتاج الرشیق 

:یأتي
االنتاج المفرط  قبل ورود الطلبیات مما یزید من كلف الخزین ویجعل الكشف عن العیوب : االنتاج المفرط.1

.امرا صعبًا
االستخدام المفرط لمعدات رأسمالیة باھضة الثمن، قد یفي استخدام معدات صغیرة : العملیات الغیر مالئمة.2

.ومرنة   بدال  عنھا
الھدر بالوقت الناجم من ادارة العملیات الطویلة التي تتضمن حاالت انتظار طویلة ضمن سلسلة : االنتظار.3

.عملیات تدفق االنتاج
االفرط في الحركة ومناولة المواد والمنتجات بین العملیات والتي ممكن ان تسبب تدھورا في جودة :النقل .4

).Krajewski:(320 :2010.المنتج 
لجھود الغیر ضروریة  المرتبطة ببیئة العمل من االنحناء ، التمدد، الرفع، المشي ، لذا یجب ان ا: الحركة.5

.یعاد تصمیم الحركات واستبعاد التي التضیف قیمة للمنتوج



سوسن جاسم محمد. د . م 

2013أیار 5–4) 12(المؤتمــر العلمــي  88

المخزون یستھلك مساحة یزید وقت بدایة عملیات االنتاج ونھایتھا لذا یعتمد النظام الرشیق على : المخزون .6
من المخزون االزمة توفیره حین العملیة المطلوبة وبالكمیة والوقت المطلوب  ومنھا منظمات شریكة تؤ

JIT).(جاءت تسمیة االنتاج في الوقت المناسب
تزاد الوحدات المعیبة  عند االفراط في االنتاج  مسببھ زیادة في تكالیف الجودة  فضال عن ھدر في : العیوب.7

. الفحص والتفتیش وفقدان ثقة الزبون بالمنظمةالوقت المستخدم العادة العملیات واعادة
) : Business Excellence Model(نظام التفوق في االعمال : سابعا 

استخدام ومن خالل Lean)(وھو نھج للتكامل بین ادارة الجودة الشاملة وعملیات التحسین المستمر للنظم الرشیقة 
(Six Sigma) المنظمات المعاصرة من اجل تحسین الجودة وذلك من خالل دمج المدخل ، وھو النظام الذي تستخدمھ

.JIT)(مع برنامج التصنیع الرشیق (Six Sigma)االحصائي ل
تسببت التطور السریع الى تغییرات كبیرة في بیئات االعمال ومن ثم في إدارة المنظمات  وكذلك   بزیادة حركة 

.التجارة العالمیة فدفعت الضغوط التنافسیة المتزایدة في السوق الى قیام المنظمات بمتابعة سرعة االبتكار وتحسین الجودة
ءات استراتیجیة من شأنھا خلق حالة من التكامل بین اكثر من برنامج ونظام مثل ، وكان نتیجتھ اعتماد الصناعات اجرا

، و )(Reengineering، وإعادة ھندسة التنظیمیة(ISO )، والنظام المواصفة(TQM)دمج إدارة الجودة الشاملة 
سة الحادة، فأن تنفیذ ھذه ولكن في عالم الیوم  وبتأثیر المنافالستخدام في منظمة واحدة ،(Six Sigma)برنامج 

فھي بحاجة إلى تطویر كفاءاتھا والقدرات األساسیة من أجل اإلجراءات قد ال تكون كافیة المتالك القدرة على المنافسة
النظام المتكامل من ھذه المكونات الحرجة، من أجل تحقیق التفوق في االختراع ومن ثم تطویر نموذج األعمال المبتكرة

ى المدى الطویل ،ادى السعي للحصول على انموذج الریادة العالمیة  وھو انموذج التفوق في األعمالأرباح عالیة عل
)Business Excellence Model ( من خالل الفوز بجوائز الجودة العالمیة مثل )جائزة مالكولم بالدریدج الوطنیة (

" نموذج تمّیز األعمال 'المعروفة باسم (EQA)أو أنموذج جائزة الجودة األوروبیةاالمریكیة(MBNQA)للجودة
تحتاج المنظمات التي تصل الى مستوى الریادة العالمیة الى تطویر ھیاكل تنظیمیة مرنة تستجیب لحاالت التغییر 

كي المتكررة ویكون العمل على درجة عالیة من التنسیق بین المدراء واالقسام وتنفرد باستخدام النظام المصفوفي او الشب
Aized):2012:223.   (ویكون ھو السائد الیھا في العملیات التشغیلیة) Cell(على اساس الترتیب الخلوي 

یعد الفوز بجائزة الجودة مالكلوم بالدریج  بمثابتة ترشیح المنظمة للریادة والتفوق في مجال االعمال ویؤھلھا لتكون  
.ھي القائدة للتغییر 

اجات و التوصیاتاالستنت: المحو الثالث 
االستنتاجات: اوًال

على ضوء المھاد النظري الذي تناولھ البحث نماذج و نظریات ادارة التغییر وما تلتھ من المحاوالت البحثیة المتعلقة بفھم 
:تأثیر ادارة التغییر التنظیمي على ھیكلة او اعادة ھیكلة المنظمات  المعاصرة توصل البحث الى االستنتاجات التالیة

التغییر مفھوم و خاصیة  تحملھا الطبیعة الكونیة، ففي كل لحظة ُتلبس الوجود ثوبا جدید من نسیج الحقائق .1
المتغیرة، لتتألق حقیقة جدیدة اخرى مفادھا ان التغییر ھو الحیاة ، ھو الوجود، ھو روح االشیاء المنبعثة 

. والراغبة بالبقاء
.و الحیاة  وان الالتغییر ھو السكون، الركود ،الثبات ،الموت ان التغییر ھو التجدد ،االزلي، السرمدي،ھ.2
حاجات الزبون متغیرة وفلسفة رضا الزبون تعني ھناك سلسلة غیر منتھیة من صور التغییر ،وھي بذلك تعني .3

.ابرام عقد ائتالف مع التغییر والممازجة معھ بشكل ودي بدال من االنغالق او النفور
.تنفك عنھا االشیاء ،سواء فرد كان او منظمات ، فكل شيء یؤول الى التغییرالتغییر ضرورة حتمیة ال .4
المنظمات الریادیة ھي منظمات استباقیة وكانت اكثر المنظمات فھما الدارة التغییر واكثرھا احتواءًا لحقیقة .5

. التغییر االستباقیة والمبنیة على اساس التنبؤ المبكر لتوقعات اللزبون
.دمج مع التغییر وتنصھر معھ تكون قادرة على قیادة رضا الزبون المنظمات التي تن.6
ال تنجح المنظمات مالم تجعل من التغییر منھاجا لكل نشاط استراتیجي تطور من خاللھ، رؤیا ، ورسالھ واھدافھا .7

).الغائي( التنظیمیة لتحاكي انموذج التغییر 
. نماذج ونظریات التغییر تساعد القائد في تطویر مفاھیم تسھم في استجابة المنظمة لحاالت التغییر .8
.االلتزام من قبل االدارة العلیا اساس في انجاح عملیة التغییر .9

. نشر ثقافة التغییر یسھم في استجابة العاملین للتغییر فضال عن كون یخفف من ظاھرة مقاومة التغییر.10
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التوصیات: نیا ثا
من خالل ھذه الرحلة العلمیة توصل البحث الى مجموعة توصیات یمكن توجیھھا الى جمیع المنظمات التي تروم 

: العمل باالسس الصحیحة في ادارة التغییر
على منظمات االعمال التي تروم الولوج في میدان الریادة العالمیة ،ان تعي حقیقة مفادھا ان لھا ھیكال وكیاننا .1

.یسمح لھا ان تكون ھي القائدة الى التغییر وبأمكانھا السعي لتحقیق ذلك
على المنظمات االستفادة من النظریات التي ُطّورت في مجال التغییر لفھم واحتواء مضاھر التغییر والنظر على .2

انھا فرصة تّؤمن البقاء المستدام واالستراتیجي للمنظمة
.في تطویر ھیاكل تنظیمیة مرنة سریعة االستجابة  للتغیر االستراتیجياالفادة من تجارب المنظمات العالمیة.3
. فھم ان التعھد وااللتزام من قبل االدارة العلیا یؤمن نجاح التغییر االستراتیجي.4
تدریب العاملین ضروري لتخفیف حدة مقاومة التغییر ویكسب العاملین مھارات متعددة یمكن من خاللھا تطویر .5

.باسلوب تنطیمي معاصر  اداء المنظمة 
على المنظمات ترتیب انظمة التشغیل على اساس مبدأ العمل الفرقي من سمات المنظمات الریادیة ویعزز قدرتھا .6

.التنافسیة 
على المنظمات نشر ثقافة التغییر وتبني مفاھیم التغییر كجزء من الفلسفة التنظیمیة وكأساس في تطویر بیان .7

.الة على اسس سلیمةالرؤیا وصیاغة بیان الرس
.السعي في تطویر مفاھیم عمل شاملة تكون قاعدتھا االساس رضا الزبون وادراجھا في منظومة القیم التنظمیة.8
.العمل بمبدأ تمكین العاملین لكونھ من سمات المنظمات المعاصرة ویعزز قدرات المنظمة الداخلیة.9

ط احد الجوائز العالمیة مثل جائزة مالكولم بالدرج المنظمات التي تروم التفوق في االعمال علیھا وضع شرو.10
كاطار عمل ونھج یدخل في صمیم عملھا االستراتیجي ، وتدرج مبادئھا كجزء من منظومة القیم التنظیمیة 
وتطور طموحاتھا ورؤیاھا ورسالتھا على وفق عناصر الجائزة العالمیة وتجتھد في تطبیقھا من خالل عملیات 

. الیاتھا وانشطتھا الیومیھ لیكون یومھا افضل من االمس وغدھا افضل من الیومالتحسین المستمر لفع
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"The Impact Of Change Management On Organization Re-
Structure: Strategic – Perspective"

Lecturer Dr. Sawsan Jassim Mohammed

Abstract

More argument conversations are those that revolve around organizational
structures building, and when talking about the formulation of goals, it should firstly
talked about the strategic vision and mission, because these concepts are derived
from goals. Organization needs the efficiently means especially when an
environment is characterized by complexity and uncertainty to adapt and make
certainty and stability state within the organization.

The research studies the impact of change management on organizational Re-
structure in term of recent concepts that taken by organizational consideration
literatures such as the organizational strategy, total quality management, and Re-
engineering management.

Environmental change is one of the most important challenges which face
organizations today, and in order to keep the organization in intense competition, it
must develop goals according with the requirements of customer satisfaction, and
needs to build flexible structures responding to each change situation.

The pioneers of organizational literatures emphasis on fact that the searching
on the subject of goals should be associated with searching about system of values
of the organization, which include a set of beliefs, culture and organizational
philosophy, which lead all organizational member for unit direction then convert these
concepts to the rules of behaviors for working.

The research sets unique mix these recent concepts in term of relationship
study the re- structure process with goals developing process according with
continues change goals that represent the customer satisfaction.

____________________
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