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 وصف المقرر المختصر

يغطي المساق المتعلق بإدارة التغيير التنظيمي نشأة المفهوم وطبيعته وعناصره وأشكاله وأهدافه واستراتيجياته، كما يغطي  

خصائص التغيير التنظيمي، وعوامل النجاح الحرجة، ونماذج التغيير المختلفة، ودور الثقافة التنظيمية في التغيير، ومقاومة  

ا، والتطوير اإلداري، واإلدارة في ظل الظروف المتغيرة، ودور القيادة اإلدارية في التغيير التغيير وأسبابها وطرق معالجته

 أو ما يعرف بقيادة التغيير.   

 

 

 

 اهداف المقرر

 وأهميته وأهدافه وعناصره الرئيسية. إدارة التغيير التنظيميالتعرف على مفهوم  •

 فيها. التعرف على بيئة األعمال والقوى المؤثرة  •

 التعرف على مستويات التغيير التنظيمي ومجاالته المتعددة.  •

 التعرف على أنماط ومصادر مقاومة التغير التنظيمي. •

 التعرف على نماذج التغيير التنظيمي واستراتيجياته ودور الثقافة التنظيمية في عملية التغيير. •

 (. Change Agentعرف بوكيل التغيير )التعرف على أطراف عملية التغيير وخصائص قائد التغيير أو ما ي •

مهارة تحليل القوى، ومصفوفة  الضرورية لممارسة اإلدارة في ظل الظروف المتغيرة ) اإلدارية  المهاراتاكتساب  •

 (. استعداد المدير لقبول التغيير

 

 

 مخرجات التعلم 

A النظري  الفهم–. المعرفة 

 من:  الخريج المقرر،سيتمكن متطلباتإكمال   عند

 a.1   األمثلة المالئمة مننن    ويسرد ويسترجعالمفاهيم المختلفة المتعلقة بالمادة و   تعريف، قدرة الطالب على  المعرفة والفهم

 المصادر المختلفة.

 



B - العملي  التطبيق–المعرفة 

 من:  الخريج البرنامج،سيتمك متطلباتعندا كمال 

   a.2 تحليلها بدراسة الحاالت المطلوبة منه ودعمها بأدلة علمية من مصادر موثوقة. األفكار التي تم  ان يشرح ويراجع 

 

C التحليلية   والمهارات للمشكالت العام الحل-. مهارات 

 من:  الخريج لبرنامج،سيتمكن متطلباعندا كمال 

 

 قدرة الطالب على   مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة

 الخصائص المطلوب توفرها لدى قادة التغيير في المنظمات.على تحديد  

 

 

D والحسابات واالتصاالت المعلومات  وتكنولوجيا االتصاالت–. مهارات 

 من:  الخريج البرنامج،سيتمكن متطلباتعندا كمال 

 b1   مهارة تحليل القوى، ومصفوفة استعداد  الضرورية لممارسة اإلدارة في ظل الظروف المتغيرة ) اإلدارية المهاراتيطبق ا

 (. المدير لقبول التغيير

b 2   ملية التغيير التنظيمييحدد عناصر عملية التغيير التنظيمي ويبرهن على أهمية كل عنصر في ع   

 

 

E .والسياق  والمسؤولية الذاتي : الحكمالكناياتـ 

 ن: م الخريج متطلبات البرنامج،سيتمكن كمالعندا 

c1. القدرة على تحليل الحاالت الدراسية واستنباط األدلة و يقيم ويناقش بالجج والبراهين خطط عملية التغيير التظيمي ،

 البراهين على مدى عالقة هذه الحاالت بالموضوع قيد الدراسة

 

 والتعليم  التعلم طرق

 )الكترونية(محاضرات عن بعد 

 طرق التقييم 

 ،امتحانات قصيرة،واجبات،الحضور والمشاركة امتحان فصلي 

 

 محتوى المقرر 

 طرق التقييم  طرق التعلم والتعليم  المواضيع مخرجات ال ساعات  أسبوع

1.  
  

التعارف مع الطلبة تعريف عام بالمساق 
خالل  الطالب  من  المطلوب  توضيح 

 الفصل 
  محاضرات عن بعد 

 و .2
  

 إدارة التغيير المدخل إلى 

مفهنننوم التغيينننر وإدارة التغيينننر، مجننناالت 

التغييننننر وأشننننكاله وأنواعننننه، معوقننننات 

وعناصننر عمليننة التغييننر، األسننباب التنني 

تدعو إلى التغيير، خصائص إدارة التغييننر، 

المحنناور القوى الدافعة والمحركننة للتغييننر، 

 األساسية للتغيير، األنماط المختلفة للتغيير.

 

  ضرات عن بعد محا

3.  
  

طرق إدارة التغيير التنظيمي، الخطوات  

العملية للتدريب على إدارة التغيير، 

مخرجات عملية التغيير ، األسباب التي 

تقف وراء فشل برامج التغيير، الخطوات 

 المستخدمة في التغيير.

  محاضرات عن بعد 

4.  
  

 تطور مفهوم التغيير في الفكر اإلداري

الصننناعية علننى تطننور الفكننر أثننر الثننورة -

اإلداري، التغيينننننرات التننننني اسنننننتدعتها 

 وفرضتها الثروة الصناعية

  محاضرات عن بعد 



حنناالت االقتصنناد قبننل الثننورة الصننناعية، -

 حالة العلم والتعليم

طبيعة الجهاز الحكومي ومسؤوليات 

الدولة، التحديات التي جابهت المستثمرين 

 األوائل وسبل مجابهتها

5.  
  

 تطور مفهوم التغيير في الفكر اإلداري

أثر مدرسة اإلدارة العلمية وفردريك تايلور  

مدرسة   دور  اإلداري،  الفكر  تطور  على 

تطور   فايول في  وهنري  اإلدارية  العمليات 

 الفكر اإلداري

مساهمة المدرسة البيروقراطية وماكس 

ويبر، االفتراضات والخصائص المشتركة  

 للمدارس االدارية 

  عن بعد  محاضرات

6.  
  

أهمية التطوير التنظيمي في المنظمة،  

مجاالت التطوير التنظيمي، العالقة بين 

والتطوير التنظيمي،   الثقافة التنظيمية

المدخل النظامي للتطوير التنظيمي،  

عمليات  إجراءالتحديات التي تفرض 

 التحول والتطوير 

  محاضرات عن بعد 

7.  
  

 االمتحان الفصلي

التغييننر كتحنندن لمنظمننات ،  التغييننر تحننديات 

األعمننننال، متطلبننننات إحنننندا  التغييننننر 

والتحننديات المرافقننة لننه اتجاهننات ووسننائل 

التغييننر، التحننديات المعاصننرة التنني تواجننه 

 المنظمات

 

  محاضرات عن بعد 

8.  
  

مفهننوم الثقافننة ، ثقافننة التنظيميننةالتغييننر وال

التنظيمينننة، أننننواع الثقافنننات التنظيمينننة، 

،  مسنننتويات الثقافنننة، أدوات خلنننق الثقافنننة

العوامل المؤثرة في ظهننور وتنننامي الثقافننة 

 التنظيمية، إدارة الثقافة التنظيمية وتغييرها

 

  

9.  
  

مفهننوم المنظمننة ،  التغيير والننتعل م التنظيمنني

المتعلمة، سننبب أهميننة الننتعل م كشننرط لبقنناء 

نظريات ،  المنظمة المعاصرة، عملية التعل م

وأنننواع الننتعل م، منحنننى الننتعل م ومتطلبننات 

متطلبات المنظمة المتعلمة ،    مواصلة التعل م

كنموذج لمنظمة المستقبل، نموذج المنظمننة 

 المتعلمة

  

10.  
  

حجنننم ،  اسنننتراتيجيات التغيينننر ومراحلنننه

وتواتر التغيير التنظيمنني، مجنناالت التغييننر 

األساسننية، االسنننتراتيجيات المتكاملننة فننني 

اسنننتراتيجيات التحنننول ،  التغيينننر عملينننة 

التنظيمننني، اسنننتراتيجيات تغيينننر السنننلو  

اإلنساني، اسننتراتيجيات التغييننر التنظيمنني، 

 خطوات التغيير 

  

11.  
  

مفهنننوم ، التمكنننين كأحننند منننداخل التغيينننر 

 التمكين، أهمية التمكين
  



 

12.  
  

التغيير  مقاوم  ،    مقاومة  وتعريف  مفهوم 

المقاومة  ،التغيير  القوى 

وطرق     التنظيميللتغيير 

منها،   د  مقاومة الح  أسباب 

 التغيير 

العوامل التي تؤدي الى زيادة مقاومة  

التغيير، أشكال مقاومة التغيير، كيفية  

 التغلب على مقاومة التغيير 

فوائد مقاومة التغيير، أساليب التعامل مع  

ظاهرة مقاومة التغيير، استراتيجيات 

راحل مقاومة التعامل مع مقاومة التغيير، م

 التغيير 

  

13.  
  

دور القائد فنني إحنندا  قيادة عملية التغيير ، 

التغيير، الفروق بين المدير والقائد من حيث 

دور كل منهما، التغيير والقيادة التحويلية، ، 

 دور القيادة التحويلية في إحدا  التغيير 

  

14.  
  

دور القائد فنني إحنندا  قيادة عملية التغيير ، 

التغيير، الفروق بين المدير والقائد من حيث 

دور كل منهما ، التغيير والقيادة التحويليننة، 

أبعاد القيادة التحويلية، دور القيادة التحويلية 

 في إحدا  التغيير 

  

15.  
  

سننبب االهتمننام ،  الرؤية اليابانية في التغيير 

باإلدارة اليابانيننة، مالمننح النمننوذج اليابنناني 

والتنظننيم، الخصننائص األساسننية لننادارة 

 لنظام اإلدارة اليابانية

  

16.  
   االمتحانات النهائيه   

 

 المكونات 

 الكتاب 

، الشركة المصادر واالستراتيجيات  –إدارة التغيير التنظيمي (، 2010مختار، حسن محمد )

 العربية المتحدة للتسويق والخدمات، الطبعة األولى، جمهورية مصر العربية.

 

 المراجع

، دار  إدارة التغيير والتحديات العصرية للمدير(، 2006العطيات، محمد بن يوسف ) .1

 الحامد، عمان، األردن. 

،  اليازوري أثر الخصخصة على إدارة تطوير المنتجات(، 2013المشاقبة، ابراهيم عواد ) -2

 للنشر والتوزيع، األردن 

 موصى به للقراءة 

1.  

2. Kotter, John P.(2012), Leading Change, Harvard Business Review 

Press, Boston, Massachusetts, USA.   

3. Harvey, Don&Brown, Donald(2001): An Experiential Approach 

Hall, New -edition, Prentice th, 6to Organization Development

Jersey. 

 

 للمادة على موقع التعليم االلكتروني للجامعة    pptشرائح  مادة الكترونية

  مواقع اخرى 

 

 خطة تقييم المقرر



 

 

 

 االنتحال 

السرقةاألدبيةاالنتحال   ان  او  عمال  شخصيأخذ  هو  عملهما  انه  ويدعي  اخر  الجامعة .  لشخص  في  يوجد 

سياسةصارمةبشأناالنتحال،وإذاتماكتشافاالنتحالبالفعل،سيتمتطبيقهذهالسياسة.  

ً العقوباتتنطبقأيًضاعلىأيشخصيساعدشخص آخرعلىارتكاباالنتحال  ا

 .)علىسبياللمثالعنطريقالسماحلشخصمابنسخالتعليماتالبرمجيةالخاصةبكعنعلم(

الدراسية.  لمقرراتماللجماعيحيثيشاركعددمناألفراداألفكارحولكيفيةتنفيذايختلفاالنتحالعنالع

هذايعنيأنهيمكنكالعمل ً نشجعكبشدةعلىالعملفيمجموعات،وبالتأكيدلنتتممعاقبتكعلىذلك.  وظيفةفيمعا انجاز  او  مشروع  . عمل 

منأجاللسماحبالتقييمالصحيحيجبعليكااللتزامبدقةبمتطلباتعمال او  المهمهوأنيكونلديكفهمكامللجميعجوانبالبرنامجالمكمل.  لمشروع 

هذهالمتطلباتموجودةلتشجيعالوظيفة وكماهوموضحأعالهومفصل.  الجماعي،  الفهم العمل 

 .االنتحالمنعالفردي،وتسهياللتقييمالفردي،و

 

 الدرجة  طرق التقييم 
 المخرجات 

    

  b  1 a 2 a 1 30 االمتحان األول )المنتصف( 

      االمتحان الثاني )اذا توفر(

  C1 b 2 a 1 40 االمتحان النهائي

   اعمال الفصل

ت 
ما

يي
تق

ية 
صل

لف
 ا
ل
ما

ع
ال
ا

 

     5 الوظائف 

     5 حاالت للدراسة 

     5 المناقشة والتفاعل 

      أنشطة جماعية

     5 امتحانات مختبرات ووظائف 

     5 عروض تقديمية 

     5 امتحانات قصيرة 

     100 المجموع


