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 مةلخص                            

التعرف على مدى أثر مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة هدف هذا البحث إىل   
( يف أتثري مواءمة α ≤ 0.05عمان، وقام على فرضية انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 العمر، املسمى اإلداري، املؤهل العلمي(. النوع الثقايف لوكالء التغيري يف جناح إدارة التغيري تعزى ملتغريات )اجلنس،
اقتصر هذ البحث على موضوع مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري وأثرها يف جناح إدارة التغيري، ومت إجراءه يف قطاع 
االتصاالت يف سلطنة عمان ملختلف اإلدارات واألقسام بشركات االتصاالت الُعمانية، ومن خمتلف املستوايت 

 .2015( فرٍد،  ومتثل احلد الزمين للبحث ابلعام 270العليا والوسطى والتنفيذية، والبالغ عددهم حوايل ) اإلدارية
البحث ومجع املعلومات والبياانت الالزمة لصياغة الفرضيات ومناقشة النتائج اعتمد الباحث  التحقيق أهداف هذ

بدقة. وقام الباحث بتطوير استبانة  صائصهاووصف خ الظاهرة واقع الذي يقوم على دراسةاملنهج الوصفي على 
 خاصة لقياس مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان.

وقد توصل البحث اىل جمموعة من النتائج أبرزها: أّن الدرجة الكلية ملدى مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف  -
(، بينما كانت الدرجة الكلية 3.63عمان كانت جيدة مبتوسٍط حسايب بلغ )قطاع االتصاالت يف سلطنة 

(، كما أشارت النتائج إىل وجود أثر ذو داللة 3.79لنجاح إدارة التغيري قويةً مبتوسط حسايب وصل اىل )
عمان. ومن  إحصائية ملواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة

جهة أخرى، أشارت نتائج البحث إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية ملواءمة كل من التنوع العرقي والتنوع العمري 
والتنوع اجلنسي لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان. وأتثري غياب مواءمة 

إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان بصورة سلبية. وسعى التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح 
البحث اىل تزويد مدراء وقادة املؤسسات العمانية والعربية ابلنتائج اليت أسفر عنها هذا البحث لوضعها يف 

 احلسبان عند عملية االستعانة بشركات استشارية، ومعرفة شروط اختيار وكالء التغيري.
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Abstract 

This study aims to identify the suitability of the cultural diversity of change agents, 
on the telecommunications sector as well as to identify the suitability of Age, Sexual 
and Ethnic diversity on the telecommunications sector in Oman.  

On the other hand, the study aims to determine the effect of the suitability of the 
cultural diversity of change agents, on the success of change management,  

To achieve the objectives of the study and collect the necessary information and 
data to formulate hypotheses and discuss the results, the researcher adopted a 
descriptive approach based on studying the reality of the phenomena and describing 
its characteristics accurately, The researcher has developed a special questionnaire of 
two parts to measure the suitability of the cultural diversity of change agents and its 
effect on change management:  

The Study Reported the Following Results: the total degree of suitability of 
cultural diversity of change agents was good with mean value of (3.63)in the 
telecommunications sector in Oman, while the total degree of change management 
success was high with mean value of(3.79). Furthermore, the study showed that 
there is a statistically significant effect at the level of(, 05) or below for the suitability 
of the cultural diversity of change agents on change management success, and there 
is a statistically significant effect at the level (, 05) or below for the suitability of Age, 
Sexual diversity, and Ethnic diversity of change agents on change management 
success, which reflects the significant effect of the suitability of the cultural diversity  

The study showed the negative impact of the absence of cultural diversity suitability 
of change agents on the success of change management in the telecommunications 
sector in Oman, The availability of cultural diversity suitability (ethnic, age, sexual) 
of change agents on the telecommunications sector in Oman; which provide 
opportunities for collective work and to accomplish tasks, especially in light of 
constant change and development in the communication sector 
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 مقدم 
يشهد العامل منذ أكثر من عقٍد من الزمان ثورًة علميًة تكنولوجيًة هائلة يف شىت اجملاالت وامليادين العلمية والطبية 
والتجارية والسياسية والعسكرية واالجتماعية، وهذه التطورات محلت بطيها مزيدًا من التساؤالت حول كيفية 

 ودجمها مبا يثري احلقل الذي تستخدم فيه. استغالهلا وإدراجها
وقد كان هلذا التطور العلمي اهلائل األثر البالغ يف ظهور مفاهيم متنوعة وحديثة خصوصًا يف قطاع األعمال، حبيث  

ة ، ومبثابة عملية متجدد1أصبح التغيري والتطور مطلبًا أساسيًا هلذه املؤسسات، بل أصبح التغيري أمرًا حتميًا البد منه
ومستمرة؛ ملا يؤديه إحداث التغيري يف املنظمات واملؤسسات من حتوالت يف أقسام هذه املنظمات واملؤسسات جملاهبة 

 القوى والعوامل اليت تؤثر عليها.
وهذا التغيري إما أن يكون مبثابة االستجابة ملتطلبات العمالء اليت تتجدد ابستمرار أو قد أييت كنتيجة لتبين املنظمة  

ة إدارية حديثة )مثل إدارة اجلودة الشاملة(، او حدوث تطورات وحتوالت وتغريات يف البيئة التنافسية احمليطة  لفلسف
 .2كما أشار )اهلادي(

اىل ما ستبذله هذه املنظمات من جهوٍد جبارة منظمة تسعى لتطوير وتنمية  3ويشري التغيري كما جاء عند )الكبيسي(
متزنة بني املنظمة والبيئة اليت حتيط هبا، كما نع واختاذ القرارات، وإجياد عالقات استعدادات وقدرات املنظمة على ص

ميثل هذا التغيري خطة حديثة تسعى إلحداث تغيري وتعديل للقيم واالجتاهات والعقائد بكيفية جتعلها تتناسب مع 
تغريات امللحوظة يف البيئة املتطلبات واحلاجات اجلديدة والعراقيل والتحدايت اليت قد يتم فرضها من خالل ال

 االقتصادية والثقافية واالجتماعية.
 وعند احلديث عن التنظيم املؤسسي فإنه ال بد من اإلشارة اىل أن هذا التنظيم ميثل نظامًا اجتماعيًا مفتوحًا يتألف
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احمليطة به من جهة من هيكل متشابك تتداخل فيه العالقات املتبادلة بني العاملني فيه من جهة، وبني عناصر البيئة 
أخرى، وبعبارة أخرى فإن أي تغيري حيدث يف األنظمة الفرعية سيؤدي اىل إحداث تغيري يف التنظيمات األخرى، 

 .4 وسيؤدي ابلنهاية اىل إحداث تغيري يف التنظيم الكلي وإجنازاته اليت مت حتقيقها على مستوى املنظمة واألفراد
ة لتحقيقه سواء أكان تغيري داخلي متعلق مبا جيري داخل املنظمة نتيجة إدراكها وأايً كان التغيري الذي تسعى املنظم

لتدين وتدهور مستوى إنتاجيتها وعدم امتالكها القدرة على التعاطي والتفاعل مع البيئة اخلارجية، او الوصول للبعد 
البيئة اخلارجية هلذه املنظمة،  التنافسي املنشود مع املنظمات املماثلة، او كان تغيري خارجي يتعلق مبا حيصل يف

، فاملنظمة أمام هذين النوعني من التغيري حباجة اىل فريق من اخلرباء و 5ويكون منطلقاً إما من قوى اجتماعية او بيئية
املتخصصني الذين سيقومون بقيادة عملية التغيري وإدارهتا، وذلك من خالل سعيهم إلجراء دراسة للمنظمة، وحتديداً 

اليت تواجهها، وتقدمي التوصيات املناسبة هلا، ومساعدهتا يف تنفيذ التوصيات املقرتحة وإرشاد ومساعدة للمشكالت 
 .6اإلدارة يف حتديد وحل مشكالت إدارية معينة وقد عرف هؤالء األشخاص فيما بعد بوكالء التغيري يف املنظمة

 املنظمة عملية إدارية مقصودة وخمطط هلا حبيث والبد هنا من اإلشارة اىل أنه وابلرغم من أن التغيري وإحداثه يف
يديرها أشخاص متخصصني، اال أن إحداث هذا التغيري ومدى جناحه عادة ما يكون مدعمًا بتغريات وتطورات 
مالئمة يف كل النظم الفرعية يف املنظمة، مبا فيها الثقافة التنظيمية.  فمن خالل تبين املنظور الثقايف يف املنظمة يكون 

ك تسهيالت إلحداث التغيري وذلك ابلرتكيز على املفاهيم الرمزية للمنظمة والطقوس والقيم واألمناط القيادية. لذا هنا
جند أن كثريًا من املنظمات اليوم حترص على أن تستمر ثقافتها ابلتطور وإبعطاء ميزة تنافسية للمنظمة وهو ما 

. 7فرص اليت يوفرها احمليط املضطرب واملعقد من جهة أخرىيسمح هلا مبواجهة املشاكل من جهة، واستغالل تلك ال
ولعل تنوع وتعدد واختالف الثقافات للعاملني يف املنظمة بوجه عام واملدراء والقادة املسؤولني عن إحداث التغيري 
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يف تطوير والتطوير يف املنظمة )والذين يعرفون بوكالء التغيري( بوجه خاص يؤثر على عملية التغيري وجناح أهدافها 
املنظمة، فقد أشارت بعض الدراسات إىل العالقة بني هذا التنوع وكل من منظومة القيم لدى األفراد، وكيفية التكيف 

 .8مع ضغوط العمل، وأداء فريق العمل، واملشاركة يف عملية اختاذ القرار، والصراع وآلية التكيف معه
 

 املبحث األول: استطالع مواءم  التنوع الثقايف لوكالء التغيري 
 يف سةلطن  عمان بني إدارة وإرادة التغيري االتصاالتاملطةلب االول: واقع قطاع 

وتطوراً، وأكثرها حاجًة للتغيري والتطوير الدائم واملستمر  تقدماً  القطاعات أكثر من واحداً  االتصاالت يعد قطاع
 االستجابة للتغيري بنجاح يف دول اخلليج العريب بوجه عام ، ويف سلطنة عمان بوجه خاص. ولقد حققوالسريع يف 
، واليت هتدف اىل حترير القطاع 2020تقدمًا كبريًا وهائال يتماشى مع اسرتاتيجية ورؤية احلكومة للعام  هذا القطاع
يف منظماٍت متنوعٍة بنجاح حنو حتقيق أعلى  اخلربات والقيادات اليت قادت التغيري استغالل خالل وتطويره من

اىل جانب ما  ومنافٍس، جاذبٍ  مستوايت الربح، وأفضل مستوايت األداء وأجود أنواع اخلدمات، ليتحول اىل قطاعٍ 
 . 9شركات جديدة مما شكل قفزًة هامة ابجتاه التطور العام للقطاع دخول حدث من حتوٍل نتيجة

ة ابجتاه اجملتمع الرقمي فقد برهن قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان أنه من أكثر وضمن إطار هذه التحوالت السريع
العناصر أمهية يف حتقيق التمكني األساسي يف الوصول للتنمية االقتصادية واالجتماعية هناك، فالفرص اليت تتولد يف 

ريع والقياسي يف جمال قطاع اتصاالت السلطنة ال تكاد ختلو من وجود حتدايت وعراقيل كبرية، فالتحول الس
االتصاالت يفرض نوعًا من التهديد والتحدي، كما ان التقدم وجناح التغيري هنا يعتمد على العوائد اليت تتحقق من 
خدمات الصوت والرسائل وجماالت النطاق العريض للهواتف النقالة واحلوسبة السحابية، وتقنية املعلومات 

 . 10والالسلكية وغريها مما يشتمل عليه القطاع واالتصاالت وخدمات االتصاالت السلكية
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ويف نطاق التغيري والتطوير يف هذا القطاع دأبت الشركات جبهوٍد جبارٍة إلعادة إجياد وابتكار ذاهتا لتتماشى مع 
الطلب املتزايد وامللحوظ على االنرتنت وما يرتبط به من خدمات، وذلك من خالل االنتقال والتحول من املنتجات 

يدية اىل اخلدمات اجلديدة وخصوصاً بعد االنتشار الواضح والكثيف للهواتف الذكية واليت تتطلب بطبيعة احلال التقل
احدى الشركات الكربى يف قطاع  عمانتل. فعلى سبيل املثال تعترب شركة 11طلبًا عاليًا على البياانت وبسرعة عالية

االتصاالت يف السلطنة، حيث تركز جهودها يف الوقت احلايل على استمرارية عملية التنمية املستدامة وذلك ابنتهاج 
أسلوٍب متزن مع الرتكيز على املضي قدمًا يف تنفيذ مشاريع البنية األساسية، فقد متحورت اسرتاتيجية إدارة هذه 

فوٍق على توقعات املشرتكني، وحتقيق أثٍر إجيايب طويل األمد وليس فقط حتقيق مكسٍب مادي الشركة حول حتقيق ت
قصري األمد، كما تدور هذه االسرتاتيجية حول قيادة التحول الرقمي يف السلطنة والرتكيز على العروض املبتكرة اليت 

 العمالء. يتم من خالهلا حتسني وتطوير العمليات مبا يكفل تعزيز جذب املشرتكني و 
وابإلضافة اىل ذلك فإن اسرتاتيجيتها تتمركز حول تعزيز قدرهتا على االستجابة للمتغريات واستثمار موظفيها وتعزيز 

. 12قدراهتم على مواجهة التحدايت وحتسني العمليات واإلجراءات وتطوير البنية التحتية بشكل جيعلها أكثر فعالية
ات اليت تنتهجها إدارة الشركة فقد حرصت على تنفيذ العديد من املبادرات ولتحقيق مستوايت جناح عالية يف التغيري 

اليت ترمي اىل حترير القطاع، مع األخذ بعني االعتبار حتقيق منٍو على املدى الطويل لالقتصاد الوطين بصورة عامة 
صورٍة تراعي كافة ولقطاع االتصاالت بصورة خاصة، حبيث يتم تنفيذ هذه املبادرات بشكٍل متوازٍن ومدروٍس ب

 املتغريات والعوامل والفرص والعراقيل اليت قد تواجه اي عملية للتغيري. 
ومن جهة أخرى فقد استمدت هيئة تنظيم االتصاالت خارطة طريقٍ هلا من إطار السياسة العامة اليت أقرهتا 

من التقدم والتغيري والتطور، (، حيث حتث هذه السياسة على إجراء مزيٍد 2012احلكومة، إذ مت إقرارها يف عام )
 .13وحترير القطاع وتعزيز املنافسة يف تقدمي اخلدمات

كما سعت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت يف السلطنة ويف ظل سعيها ملواكبة التطور والتغري الدائم واملتسارع بنجاٍح   
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فسة اجلديد أبدواته املتعددة، اىل وجودٍة عاليتني اىل إجراء مراجعٍة للسوق، وذلك بعد تطبيق واختبار إطار املنا
سعيها اىل بذل جهوٍد حثيثٍة لضمان النفاذ املفتوح للشبكات للنهوض واالرتقاء ابملنافسة، مع التخطيط  جانب

إلنشاء مقسٍم داخلي لضمان االنسياب األمثل للحركة الداخلية. كما حرصت هيئة تنظيم االتصاالت على مواصلة 
اء واالستشاريني مبا حيقق تصٍد انجٍح ألية حتدايت وتطورات وتغريات قد تطرأ مع احلفاظ التفاعل مع الشركاء واخلرب 

.  ومن جهة أخرى ويف إطار حرص هيئة تنظيم االتصاالت يف السلطنة على 14على املنافسة الفعالة وجبودة عالية
رصها على ضمان جناح التغيري الذي مواكبة التطور والتقدم والتغري احلاصل يف جمال تكنولوجيا املعلومات، ويف ظل ح

جتريه يف أي جماٍل من اجملاالت فقد حرصت اهليئة على ضمان التزام املشغلني الدائم بتعزيز جهودهم إرضاًء 
للمستهلكني، اىل جانب حتسني جودة اخلدمة عن طريق املراقبة املنظمة ملؤشرات جودة اخلدمة واليت تشكل جزءاً من 

. كما عملت اهليئة على إصدار 201115دمة اليت مت اإلشارة اليها ابلقرار الصادر عام ضوابط وقواعد جودة اخل
جمموعٍة من اإلرشادات يف ظل مبادرات قامت إبجرائها لتحقيق النجاح ومبستوايٍت عاليٍة من اجلودة يف أي تغيري او 

تعاقد  2013يرها السنوي عام تطوير او حتديث او مشروع تعمل على تبنيه، ومن هذه اإلرشادات كما جاء يف تقر 
( ليعمل على تدقيق وتقييم جودة خدمات Cybercomهيئة تنظيم االتصاالت مع استشاري مستقل )

االتصاالت، والوقوف على إجنازات األداء اليت مت حتقيقها حسب التقارير. وقد مشل التدقيق الذي قام به 
ضم العمل القيام جبمِع بياانٍت أولية من أنظمة املرخص هلم املستشارون شبكات االتصاالت الثابتة واملتنقلة، حيث 

واحلساابت اليت تنتج هلم مؤشرات األداء؛ هبدف التأكد من األداء الذي مت إجنازه فيما خيص القيم اليت تستهدف 
 جودة اخلدمة وفقا للضوابط والقواعد.

ونظراً ملا يتميز به هذا القطاع من حاجٍة ملحٍة ملواكبة التطور والتغري املستمر يف تقنيات االتصاالت والربامج 
واملعدات، فال بد من أن تتوفر قيادًة انجحًة هلذا التغيري حبيث تضمن أن يتم إدارته جبودة ودقة عاليتني تراعي أي 

غيري، وتعترب السلطنة بيئًة متنوعًة ثقافيًا من حيث تنوع األعراق اختالفاٍت او تنوعاٍت ثقافية او مقاومات للت
واألجناس واأللوان واملعتقدات، لذا ال بد من التأكد من وجود إدارٍة انجحة أوال هلذا التنوع من قبل وكيل التغيري مبا 

 .يضمن جناح إدارة التغيري
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 املنظم مواءم  التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف  املطةلب الثاين:
وألن هدف هذا البحث كان يف التعرف على مدى مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري وأثره يف جناح إدارة التغيري يف 

 قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان، كان ال بد :
والسجالت وتصفحها هبدف استخالص املعلومات اليت ختص املنظمة والعمال  الواثئقاالطالع على من   -

 فيها، ومن مث إجراء جوالت استطالعية داخل الورش املتعددة.
 توزيع االستبانة وإجراء املقابالت مع عينة الدراسة،  -
 (، SPSS)مجع البياانت ومعاجلتها إحصائياً ابستخدام برانمج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  -
ملواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري استخدم الباحث املعيار اآليت استنادًا على  املبحثنيتقدير استجاابت  -

 املعادلة التالية:
 تقدير توافق أفراد العينة املتوسط احلسايب

 ضعيف 1-2.33
 جيد 2.34-3.66
 قوي 3.67-5

 
 التغيري يف املنظم  املقصد األول: مواءم  التنوع العرقي لوكالء 

 يف قطاع : املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  ملواءم  التنوع العرقي لوكالء التغيري1شكل رقم
  االتصاالت بسةلطن  عمان

( اعاله أن املتوسط احلسايب العام جلميع الفقرات املتعلقة مبواءمة التنوع العرقي 1يتضح من خالل الشكل رقم )
 (، وهذا يدل على مستوى مواءمة قوي وعايل ملواءمة التنوع العرقي لوكالء التغيري. 3.76لوكالء التغيري بلغ )

وهو أمر طبيعي يعكس التقارب يف استجابة العينة.  (1وعالوة على ذلك، فإن قيمة االحنراف املعياري بلغت )
وبشكل عام، فقد كان موقف العينة حنو األسئلة إجيابياً، ونستنتج من ذلك اتفاق املشاركني على أن هناك مواءمة 

 قوية للتنوع العرقي لوكالء التغيري لقطاع االتصاالت يف سلطنة عمان.
والتوقعات والتنبؤات اإلجيابية للتنوع العرقي واليت تنبثق يف منظورها مما  أن اآلاثريعزو الباحث مثل هذه النتائج إىل 

يعرف بقيمة التنوع، حيث تنص على أن التنوع العرقي قد يؤدي خللق وإجياد الفائدة لفرق العمل، حيث إن هذا 
ل املشاكل والنزاعات، التنوع سيؤدي لنتائج يف غاية األمهية مثل زايدة املعلومات املتاحة ، وتعزيز القدرة على ح

والقدرة البناءة على النقاش والتحاور، وزايدة اإلنتاجية والقرارات جبودة عالية، ورفع مستوى الفهم لألعراق 
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 والثقافات.
 املقصد الثاين: مواءم  التنوع العمري لوكالء التغيري

يف قطاع  العمري لوكالء التغيري: املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  ملواءم  التنوع 2شكل رقم 
 االتصاالت بسةلطن  عمان

( أن املتوسط احلسايب العام جلميع الفقرات املتعلقة مبواءمة التنوع العمري لوكالء 2يتضح من خالل الشكل رقم )
 (، وهذا يدل على مستوى مواءمة قوي وعايل ملواءمة التنوع العمري لوكالء التغيري. 3.77التغيري قد بلغ )

يعزو الباحث مثل هذه النتائج إىل أنه يقع على عاتق وكيل التغيري أن يكون ذا عقلية متجددة ومبتكرة وذا قدرة على 
التصور، وأن يكون يف الوقت نفسه واقعياً بعيداً عن اخليال، وأن يقف بعيداً عن الصراعات ومراكز القوى وأن تكون 

واقرتاحاته للمسؤولني ابملؤسسة، وأن يكون أمينًا يف مهنته علميًا يف  لديه الرباعة واخلربة والقدرة على نقل أفكاره
تفكريه، وذا شخصية قادرة على التأثري يف اآلخرين وتدفعهم إىل العمل، كما البد أن يظهر نوعاً من املواءمة والقدرة 

 على التعامل مع خمتلف الفئات العمرية يف املنظمة.
 نسي لوكالء التغيرياملقصد الثالث: مواءم  التنوع اجل

: املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  ملواءم  التنوع اجلنسي لوكالء التغيري  3شكل رقم                  
 يف قطاع االتصاالت بسةلطن  عمان 

لوكالء ( أن املتوسط احلسايب العام جلميع الفقرات املتعلقة مبواءمة التنوع العمري 3يتضح من خالل الشكل رقم )
(، وهذا يدل على مستوى مواءمة جيد ملواءمة التنوع اجلنسي لوكالء التغيري. وعالوة على 3.48التغيري قد بلغ )

( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب يف استجابة العينة. وبشكل 1.02ذلك، فإن قيمة االحنراف املعياري بلغت )
نتج من ذلك اتفاق املشاركني على أن هناك مواءمٌة جيدٌة عام، فقد كان موقف العينة حنو األسئلة إجيابياً، ونست

 للتنوع اجلنسي لوكالء التغيري لقطاع االتصاالت يف سلطنة عمان.
يعزو الباحث مثل هذه النتائج إىل الدور الوسيط للتنوع اجلنسي بني فعالية اجملموعة وإنتاج هذه اجملموعة، حيث إن 

ا تظهر بوضوح وبصورة أكرب يف اجملموعات اليت تكون خمتلطة ومتنوعة بني فعالية األداء للمجموعات وجودة إنتاجه
اجلنسني مقارنًة ابجملموعات اليت تكون ذا جنس واحد، ولكن حىت تتحقق مثل هذه النتائج فال بد بنفس الوقت من 

ثل للفوائد ضمان تكافؤ فرص العمل يف كتيبات التوظيف ألي منظمة لكال اجلنسني؛ مبا يعود ابالستغالل األم
 هبا من التنوع اجلنسي يف بيئة العمل. املتنبئواإلجيابيات 

 
 املبحث الثاين: ترتيب األبعاد والدرج  الكةلي  ملواءم  التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف املنظم 
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 املطةلب األول: املواءم  وترتيب األبعاد
 

الثقايف لوكالء التغيري يف قطاع االتصاالت يف : ترتيب األبعاد والدرج  الكةلي  ملواءم  التنوع  4شكل رقم
 سةلطن  عمان

 ( ما أييت:4يتضح من خالل الشكل رقم )
 (.3.67إن الدرجة الكلية ملواءمة التنوع الثقايف كانت قويًة وعاليًة، وذلك مبتوسط حسايب قيمته ) .1
 التغيري كان كما يلي:إن ترتيب األبعاد تبعاً لدرجاهتا الكلية يف مواءمة التنوع الثقايف لوكالء  .2

I. املرتبة األوىل: التنوع العمري 
II. املرتبة الثانية: التنوع العرقي 
III. املرتبة الثالثة: التنوع اجلنسي 

ويعتقد الباحث أن مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف قطاع االتصاالت كان بدرجٍة قويٍة وعاليٍة؛ وذلك نتيجة 
ى السعي اىل اعتماد اسرتاتيجيات الستغالل القدرات للموارد البشرية خللق حلرص املنظمات يف قطاع االتصاالت عل

مزااي تنافسية جديدة للمنظمة، اىل جانب تبين هذه املنظمات السرتاتيجية تقوم على االعرتاف ابلتنوع االجتماعي 
 نظمة.وأمهيته يف بيئة عمل املنظمة، واالعرتاف ابلفروقات واالختالفات الثقافية الفردية يف امل

واليت كانت بعنوان "التنوع الثقايف ظاهرة يف  Seymen (2006)وتتشابه نتيجة هذا البحث مع نتائج دراسة 
املنظمات ومناهج متعددة إلدارة تنوع ثقايف فعالة"، حيث بينت نتائج هذه الدراسة أن إدارة التنوع الثقايف بفعالية 

من األدب اإلداري والتنظيمي، وحىت تكون املنظمة قادرة على ليس ابألمر السهل، فهناك أمناط متعددة ومتنوعة 
الوصول إلدارة تنوع ثقايف فعالة فإنه جيب وضع منوذٍج إلدارة التنوع الثقايف اعتمادًا على اجلوانب السلبية واإلجيابية 

 .16لوجهات نظر متعددة حول هذا املوضوع
، Shaw (2015)كما تتفق نتائج هذا البحث اىل حد كبري مع ما جاء يف خالصة كتاب "نقطة التقاء" ملؤلفه 

حيث بني أن بيئة العمل احلالية يف أي منظمة تتضمن أربعة أنواع من األجيال وهي: جيل احملافظني، وجيل طفرة 
األجيال أفكاره وثقافته ومعتقداته اخلاصة، لذا املواليد، وجيل الوسط، وجيل األلفية، حيث ميتلك كل جيل من هذه 
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 .17فال بد من إحكام السيطرة وإدارة التنوع يف الثقافات بطريقة مثالية ومبستوايت جيدة
 املطةلب الثاين: جناح إدارة التغيري

االتصاالت : املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  لنجاح إدارة التغيري يف املنظم  يف قطاع 5شكل رقم 
 بسةلطن  عمان 

( أن املتوسط احلسايب العام جلميع الفقرات املتعلقة بنجاح إدارة التغيري قد بلغ 5يتضح من خالل الشكل رقم )
 (، وهذا يدل على مستوى قوي وعايل لنجاح إدارة التغيري. 3.8)

لتقارب يف استجابة العينة. .( وهو أمر طبيعي يعكس ا9وعالوة على ذلك، فإن قيمة االحنراف املعياري بلغت )
وبشكٍل عام، فقد كان موقف العينة حنو األسئلة إجيابياً، ونستنتج من ذلك اتفاق املشاركني على أن هناك مستوى 
عايل وقوي لنجاح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان. حيث تتفق نتيجة هذا البحث مع نتائج 

بينت نتائجها أن أي تغيري تنظيمي سواء كان كبرياً او صغرياً فإنه يتطلب ، واليت Lunenburg (2010)دراسة 
وكيل تغيري او أكثر، كما خلصت اىل أن وكيل التغيري هو شخص لديه املهارة والقدرة على توجيه وتسهيل جهود 

وقابلية العالقة بني  التغيري، كما توصلت الدراسة أيضًا اىل أن جناح أية جهود للتغيري يعتمد بشكٍل كبرٍي على جودة
 .18وكيل التغيري يف املنظمة وبني صناع القرار األساسيني يف هذه املنظمة

 Kotterوتتشابه نتائج هذا البحث اىل حد كبري مع ما جاء يف خالصة كتاب "عندما يذوب اجلليد" لكل من 
and Rathgeber (2007) خطواٍت متعددٍة من ، والذي جاء فيه أن جناح التغيري يف أيِة منظمة يتطلب

ضمنها احلرص على ترسيخ الثقافات اجلديدة، واستيعاب الثقافات واملعتقدات القدمية واستبداهلا بثقافات جديدة، 
 .19والتأكد بعد ذلك من جناحها وترسيخ دعائمها حىت يتم استبدال العتيق البايل ابجلديد املهم

خمتلف املنظمات أن التغيري اضحى اليوم ضرورة حتمية لكافة ويعزو الباحث مثل هذه النتائج اىل إدراك إدارات 
األقسام واإلدارات كعملية متجددة ومستمرة؛ ملا يتضمنه من تطورات وحتوالت يف أقسام ووحدات املنظمة جملاهبة ما 

يف البيئة يؤثر عليها من قوى ومتغريات، كما أضحى هذا التغيري استجابة طبيعية ملتطلبات العمالء الدائمة التجدد 
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، كما ميثل هذا التغيري سعي املنظمة التنافسية، وكنتيجة العتماد هنج وفلسفة إدارية حديثة مثل إدارة اجلودة الشاملة
الدؤوب اىل تطوير وحتسني قدرات إداراهتا ووحداهتا وأقسامها وأتثريه على صنع واختاذ القرارات وإجياد عالقات متزنة 

ستخدام العلوم السلوكية املتنوعة، فهذا التغيري يكون مبثابة اسرتاتيجية حديثة هتدف مع البيئة احمليطة من خالل ا
لتنمية وتطوير االجتاهات والقيم واملبادئ واهلياكل التنظيمية مبا يتالءم ويتناسب مع املتطلبات الدائمة واملتجددة اليت 

 ادية.  تفرضها التغريات الكبرية يف البيئة االجتماعية والثقافية واالقتص
 املطةلب الثالث: النتائج املتعةلق  بفرضيات البحث 

 املقصد األول: أثر مواءم  التنوع الثقايف لوكالء التغيري عةلى جناح إدارة التغيري
يف إطار اإلجابة على فرضية البحث واملتمثلة يف: ما أثر مواءمة التنوع الثقايف )التنوع العرقي، التنوع العمري، التنوع   

 اجلنسي( لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري؟ 
التغيري على جناح إدارة ملعرفة أثر مواءمة التنوع الثقايف )التنوع العرقي، التنوع العمري، التنوع اجلنسي( لوكالء   -أوال

على املتغري  (Multiple Linear Regression)التغيري، فقد قام الباحث ابستخدام حتليل االحندار املتعدد 
)إدارة التغيري( كمتغرٍي اتبع، وأبعاد التنوع الثقايف لوكالء التغيري )التنوع العرقي، التنوع العمري، التنوع اجلنسي(  

االعتماد على حتليل االحندار البسيط لقياس أثر كل بعد من أبعاد التنوع الثقايف على  كمتغريات مستقلة، كما مت
 جناح إدارة التغيري.

ويفسر الباحث أتثري مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري أن مثل هذه املواءمة تعترب قوًة إجيابيًة 
مبختلف أنواع التنظيمات وضرورة ابلغة؛ وذلك ألن وجودها سيدعم اجلهد والسلوك الفردي واجلماعي حول 

نقاط الضعف من خالل بناء الرؤية اإلجيابية املشرتكة، وابلتايل االجتاهات السليمة لألداء الفعال، وسيقضي على 
سينعكس السلوك اإلجيايب املشرتك على أدائهم كأفراد وجمموعات وابلتايل على أداء املنظمة ككل؛ مما يعني املنظمة 

ت التكيف، فهي اليت تسعى للتغيري على بناء شخصيتها وتعزيز عالقاهتا ابآلخرين، والتزام قواعد ضابطة حلل مشكال
تستطيع أن حتقق قوهتا من خالل توجيه السلوك مبا يساعد العاملني يف أداء وظائفهم، ومبا جيعلهم أكثر توافقًا مع 

 األعمال الصعبة، إذ ميكن 
 Morgan (2015) كما تتفق نتائج هذا البحث مع مضمون ما جاء يف خالصة كتاب مستقبل العمل ملؤلفه 

 اهات متعددة تشكل بيئة العمل العصرية القابلة للتغيري بنجاح منها: استيعاب ظهوروالذي بني أن هناك اجت
والربيد اإللكرتوين وغريها؛ مما  الداخلية، التواصل شبكات العمل مثل  بيئة يف جديدة وتعاونية أساليب اجتماعية

 السلوكيات اجلدد أصحاب وظفونامل يواجه لذلك فرض ثقافات جديدة ال بد من النجاح يف إدارهتا والتعامل معها، 
 ملا توقعاهتم أن كما يف املؤسسات، العمل لطريقة التقليدية األفكار مع التعامل حتدايت عند العصرية االجتماعية

وهذا يف جممله يشري اىل األثر  ،واملعهودة التوقعات القدمية عن متاماً  خمتلفةٌ  أماكن عملهم هلم تقدمه أن يفرتض
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إضافة اىل اتفاقها مع مضمون مع ما جاء يف ، 20الواضح ملواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري
ورد فيها ويف معرض ضمان جناح رحلة التغيري  واليت  Johnson (2000)ملؤلفه " من حرك جبين" خالصة كتاب

أنه "عليك أن تطلب من اآلخرين أن يتغريوا، لكن ال حتاول إجبارهم على ذلك، فمن ال يتغري من الداخل، ال يتغري 
 .21أبدا. ويف ذلك إشارة اىل أن جناح إدارة التغيري مرتبٌط ابلتنوع الثقايف يف املنظمة

 هيمي لنتائج البحث املبحث الثالث:  اإلطار املفا
نتيجًة للتغريات الكبرية وامللحوظة واليت جاء يف طليعتها التطور الذي شهده العصر يف تكنولوجيا املعلومات وتقنياهتا 
ومستحداثهتا املختلفة، إذ اصبحت تشكل األداة الرئيسة والعامل املؤثر على البيئات اليت تعمل فيها املنظمات، وقد 

التكنولوجي يف قطاعات اإلنتاج واخلدمات ازدايدًا كبرياً  خالل العقدين األخريين؛ مما أاتح ازدادت سرعة التغري 
اليت مت استخدامها فيها. ومما جيدر ذكره فإن ثقافة  جمااًل كبرياً  لالبتكارات والتحسينات يف العديد من القطاعات

يت مير هبا العاملون، حيث تسهم هذه املمارسات املنظمة ما هي اال مزيج ونتاج املمارسات والتفاعالت واخلربات ال
والتفاعالت إبضفاء املعىن على املنظمة وحتقيق استمراريتها من خالل اسرتاتيجيتها للتكيف، إذ تعج املنظمات 
أبعداٍد كبريٍة من العاملني قد تصل أعدادهم يف بعض األحيان اىل اآلالف، وميتلك كل فرد من هؤالء العاملني 

رسات واقتناعات وثقافات خاصة تصب يف مصب التفاعل مع ثقافة املنظمة؛ مما يؤدي اىل تكوين خربات ومما
ثقافات فرعية وثقافة رئيسة، ويقود هذا اىل ظهور مفهوم التنوع الثقايف،  لذلك فإن إحداث إدارة التغيري سواء أكان 

ملتكامل وتكثيف اجلهود  لرصد اإلمكاانت حتميًا او طوعيًا اختياراًي فإنه يستدعي ضرورة االستعداد والتأهب ا
 البشرية  القائمة على إدارة هذا التغيري وقيادته واإلشراف عليه.

ولعل تنوع الثقافات للعاملني يف املنظمة بوجه عام، واملدراء والقادة املسؤولني عن إحداث التغيري يف املنظمة، والذين  
 وجناح أهدافها يف تطوير املنظمة، لذلك فال بد من التعرف على مدى يعرفون بوكالء التغيري يؤثر على عملية التغيري

 مواءمة التنوع الثقايف هلؤالء األفراد املعروفني ابسم "وكالء التغيري"، وأثر ذلك يف جناح إدارة التغيري يف املنظمة.

 انطالقا من هذه احلقائق فقد جاء هذا البحث لتحقيق جمموع  من األهداف واليت متثةلت مبا يةلي: 

التعرف على أثر مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة  -
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 عمان.
 إدارة التغيري يف املنظمة.على جناح مواءمة التنوع العرقي لوكالء التغيري التعرف على أثر  -

 على جناح إدارة التغيري يف املنظمة.التعرف على أثر مواءمة التنوع اجلنسي لوكالء التغيري  -

 على جناح إدارة التغيري يف املنظمة.التعرف على أثر مواءمة التنوع العمري لوكالء التغيري  -

لدراسة وتكون ذات قيمة وفائدة جلهات عدة التوصل إىل استنتاجات وتوصيات نظرية وعملية تتعلق مبتغريات ا -
 .منها مؤسسات االتصاالت يف السلطنة، ومراكز الدراسات والبحوث، ابإلضافة إىل الباحثني واملختصني

 

 : اإلطار املفاهيمي لنتائج البحث 6شكل رقم 

صدقها وموثوقيتها، وبعد عملية مجع البياانت من عينة البحث  وذلك من خالل أداة البحث بعد التأكد من مدى 
(. واعتمادا على SPSSفقد عوجلت هذه البياانت إحصائياً ابستخدام برانمج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
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 :خلص اىل النتائج التالية( والذي يوضح النتائج اليت مت استخالصها هلذا البحث فقد 6كل رقم )الش

 إن ترتيب األبعاد تبعاً لدرجاهتا الكلية يف مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري كانت كما يلي: .3
مما يعكس استجابة قوية لعينة  (3.77)التنوع العمري وذلك بوسط حسايب مرتفع قدره املرتبة األوىل:  .1

 البحث جتاه هذا البعد وأثره على جناح إدارة التغيري.
مما يعكس استجابة قوية لعينة البحث ( 3.76): التنوع العرقي وذلك بوسط حسايب مرتفع بلغ املرتبة الثانية .2

 على جناح إدارة التغيري.جتاه هذا البعد وأثره 
مما يعكس استجابة جيدة  (3.48): التنوع اجلنسي وذلك بوسط حسايب متوسط وصل اىلاملرتبة الثالثة .3

 لعينة البحث جتاه هذا البعد وأثره على جناح إدارة التغيري.
( وذلك من وجهة 3.8)كما يتضح أن جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت حقق وسطاً حسابيًا مرتفعاً بلغ  .4

 نظر عينة البحث.
ويعتقد الباحث أن مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف قطاع االتصاالت كان بدرجٍة قويٍة وعاليٍة؛ وذلك نتيجًة 
حلرص املنظمات يف قطاع االتصاالت على السعي اىل اعتماد اسرتاتيجيات الستغالل القدرات للموارد البشرية خللق 

اي تنافسية جديدة للمنظمة، اىل جانب تبين هذه املنظمات السرتاتيجية تقوم على االعرتاف ابلتنوع االجتماعي مزا
 .وأمهيته يف بيئة عمل املنظمة، واالعرتاف ابلفروقات واالختالفات الثقافية الفردية يف املنظمة

 املبحث الرابع: استنتاجات البحث وتوصياته
هدف هذا البحث إىل التعرف على مدى مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري وأثره يف جناح إدارة التغيري يف قطاع 

ت هذه الدراسة إحصائيا ابستخدام برانمج الرزمة اإلحصائية للعلوم االتصاالت يف سلطنة عمان، وقد ُعوجلت بياان
بحث واستنتاجاهتا، والتوصيات املقرتحة يف (، ويورد الباحث ملخصًا للنتائج اليت توصل هلا الSPSSاالجتماعية)

 ضوء تلك النتائج واالستنتاجات. 

 املطةلب األول: مةلخص نتائج البحث
أشارت نتائج البحث إىل أّن الدرجة الكلية ملدى مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة 

، بينما كانت الدرجة الكلية لنجاح إدارة التغيري قويةً مبتوسط (3.63عمان كانت جيدة مبتوسٍط حسايب بلغ )
(، كما أشارت النتائج إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية ملواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري 3.79حسايب وصل اىل )

 طاع االتصاالت يف سلطنة عمان. على جناح إدارة التغيري يف ق
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كما أشارت نتائج البحث إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية ملواءمة كل من التنوع العرقي والتنوع العمري والتنوع 
 اجلنسي لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان. 

 املطةلب الثاين: استنتاجات البحث
 حث ابالستنتاجات اآلتي :خرج الب

يوجد أثٌر إجيايب ملواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة  -1
 عمان.

يسهم مواءمة التنوع الثقايف سواء كان التنوع العرقي او التنوع العمري او التنوع اجلنسي يف دعم اجلهد  -2
حول االجتاهات السليمة لألداء الفعال، كما يسهم يف القضاء على نقاط الضعف والسلوك الفردي واجلماعي 

من خالل بناء الرؤية اإلجيابية املشرتكة؛ مما ينعكس كسلوٍك إجيايب مشرتك على أداء األفراد واجملموعات 
 وابلتايل على أداء املنظمة ككل.

رقي، العمري، اجلنسي( لوكالء التغيري يف قطاع يتوفر نوع من مواءمة التنوع الثقايف أبشكاله املتعددة )الع -3
االتصاالت يف سلطنة عمان؛ مما يتيح الفرص للعمل اجلماعي وإلجناز املهام مبؤسسية، خصوصًا يف ظل 

 التغيري والتطوير الدائم ابلقطاع.
يف سلطنة عمان يؤثر غياب مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت  -4

 بصورة سلبية.
 املطةلب الثالث: توصيات البحث

 يف ضوء ما أتى به البحث من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث يوصي مبا يةلي:

تعزيز االهتمام مبوضوع التنوع الثقايف وتناوله يف البحث والدراسة يف بيئات العمل، خصوصًا يف البيئات العربية  .1
 اليت تناولت دراسة هذا املوضوع.حيث يلحظ شح الدارسات 

جيب السعي يف خمتلف القطاعات وإدارات املنظمات اىل الربط بني التنوع الثقايف ومدى مواءمته عند وكالء  .2
 خصوصاً والتنوع العرقي والتنوع اجلنسي. للتغيري، عملية التخطيط التغيري وبني جناح التغيري يف املنظمة يف

لتنوع الثقايف غري تلك اليت تناولتها الدراسة، مث دراسة أثر مواءمة هذه األنواع تناول أنواع أخرى من أنواع ا .3
 لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف املنظمات.

توجيه مزيٍد من االهتمام لدراسة األفكار واألعراف والقيم التنظيمية اليت تسهم يف حتقيق املسؤولية االجتماعية  .4
 واع املنظمات.بشىت اجملاالت وبكافة أن
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 إنشاء دوائر خمتصة إلدارة التغيري يف املنظمات. .5
 أتهيل وتدريب موظفني خمتصني يف إدارة التغيري. .6
 الدنيا يف املستوايت العاملون يقدمها اليت األفكار من واالستفادة القرارات، صناعة يف العاملني إشراك ضرورة   .7

 لتلك احللول وطرح تواجهه املشاكل اليت ومعرفة العمل خيص مبا جديدة أفكار توليد على الناس أقدر فهم
  .املشاكل

 خالل من أكثر تفصياًل، سنوية خطط وجود مع املدى، طويلة خطة خالل من التغيري لعملية اجليد التخطيط .8
 لعملية الالزمة التدريبية هي االحتياجات ما وحتديد استخدامها، الواجب التكنولوجيا حتديد يتم اخلطط هذه

 .التغيري
إشراك الفئات العمرية املختلفة يف املنظمة يف اإلعداد خلطة التغيري حبيث يشعر اجلميع أن اخلطة املوضوعة هي  .9

خطتهم، وتكون االستجابة كبرية من قبلهم مما يساعد على االرتقاء بواقع عملية التغيري التظيمي خاصة فيما 
 يتعلق التغيري.

 
 اخلامت  : 

سعت معظم املنظمات واملؤسسات مؤخرًا جاهدة  إىل إحداث نوع من التغيري يف شىت اجملاالت، وذلك إبجراء  
تغيري تنظيمي شامل يف مجيع نواحي هذه املنظمات واملؤسسات ودوائرها وأقسامها، ولعل التداعيات واملربرات اليت 

 فرضت على مثل هذه املنظمات ضرورة إحداث التغيري تتمثل: 
وال: بوجود أسباب ومربرات غري ُمرضية نتيجة لوجود مشكالت متنوعة بيئية خارجية وداخلية، ونتيجة التغذية أ

 الراجعة من طاليب اخلدمة وعدم الرضا، فيكون التغيري ضرورة حتمية، 
ب اثنياً: حبدوث التغيري بشكل طوعي واختياري فهو ال حيدث بصور حتمية، وذلك نتيجة لوجود عوامل وأسبا

ُمرضية مثل: احلاجة للتوسع والنمو واالبتكار والتمُيز واملنافسة، وزايدة رضا العمالء، ومواكبة التغيريات احمللية 
 .     22والعاملية،

سعى هذا البحث اىل تقدمي املساعدة للمسؤولني واملعنيني وصناع القرارات يف املؤسسات اخلاصة والعامة يف التعرف 
الثقايف لوكالء التغيري، وذلك من خالل التعرف على واقع مواءمة التنوع الثقايف لوكالء على مدى مواءمة التنوع 

 اإلجراءات اختاذ يف التغيري وأثر ذلك يف جناح إدارة التغيري يف هذه املؤسسات واملنظمات، وابلتايل ستساعدهم
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البحث  يف إعادة رسم السياسات املؤسسات، حيث ميكن استخدام نتائج  تلك وفاعلية كفاءة مستوى لرفع املناسبة
اىل تزويد مدراء وقادة  ابإلضافةذات العالقة بنجاح إدارة التغيري من أجل االرتقاء ابألداء املؤسسي بشكل عام. 

املؤسسات العمانية والعربية ابلنتائج اليت أسفر عنها هذا البحث لوضعها يف احلسبان عند عملية االستعانة بشركات 
 شروط اختيار وكالء التغيري. استشارية، ومعرفة

من كونه من  وزاد من امهية البحث تناوله لقطاع االتصاالت يف سلطنة عمان، الذي يشهد تغيريات سريعة، إنطالقاً 
القطاعات احليوية واملؤثرة لناحية مسامهته يف الدخل القومي ومسامهته يف تشغيل األيدي العاملة وتقدميه ملختلف 

. مما يساهم  يف التوصل 2014مليون منتفع بنهاية العام  6خدمات االتصاالت اهلاتفية واالنرتنت لعدٍد يزيد عن 
 .ضمن النجاح يف إدارة التغيري يف خمتلف املنظمات واملؤسساتاىل صياغة خطط وسياسات واسرتاتيجيات ت

 
 املصادر واملراجع 

 الكتباوال: 
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 .11دد: ، ع6التعليم اجلامعي، جملد: اجمللة العربية لضمان جودة ، اجلامعي"
متغريات احلاضر لتحقيق التفوق واالمتياز · (: إدارة التغيري، مدخل اقتصادي للسيكولوجيا اإلدارية للتعامل مع 2003اخلضريي، حمسن ) .2

 .الباهر يف املستقبل للمشروعات، سوراي، دمشق: دار الرضا للنشر
  .، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر 7 (: السلوك التنظيمي ، ط2002السلمي، علي) .3
 .(، إدارة االبتكار واإلبداع، األسس التكنولوجية وطرائق التطبيق، اجلزء األول، سلسلة الرضا للمعلومات2000الصرن، رعد حسن ) .4
 .(: اإلدارة واألعمال، األردن، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع2007العامري، صاحل والغاليب، طاهر ) .5
 .، األردن، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع3(: السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال، ط 2005العميان، حممود ) .6
(: حتسني فاعلية االداء املؤسسي من خالل تكنولوجيا املعلومات يف مؤسسة املناطق احلرة االردنية: عمان، االردن: دار 2011الكساسبة، و ) .7

 .وزيعاليازوري العلمية للنشر والت
 دار املناهج للنشر والتوزيع· ( إدارة التكنولوجيا مفاهيم ومداخل تقنيات تطبيقات عملية األردن، عمان: 2007الالمي، غسان ) .8
 · ، األردن، عمان: دار وائل للطباعة والنشر2(: التنمية اإلدارية. ط 2002اللوزي، موسى ) .9

 .صاوي، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت(: نظرية الثقافة، ترمجة علي سيد ال1997تومبسون، م ) .10
 .األردن، عمان: دار احلامد للنشر والتوزيع· (: السلوك التنظيمي، سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال 2004حرمي، حسني ) .11
 .للنشر والتوزيع، الرايض(: إدارة أنشطة االبتكار والتغيري دليل انتقادي للمنظمات، دار املريخ 2004حسين حممود ) .12
 .(: السلوك التنظيمي، األردن، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع2002محود، خضري كاظم ) .13
 .(، السلوك التنظيمي مدخل تطبيقي معاصر اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة2003عبد الباقي، صالح الدين ) .14
 .واته وأساليبه، دار الفكر، عمان، األردن(: البحث العلمي مفهومه، أد2003عبيدات، ذوقان وآخرون ) .15
أساليبه، دار الفكر للنشر والتوزيع،  –أدواته  –(. البحث العلمي مفهومه 2012عبيدات، ذوقان؛ وعدس، عبد الرمحن؛ وعبد احلق، كايد ) .16

 .، عمان15الطبعة 
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 .راحل والتطبيقات، عمان: دار وائل للنشر(: منهجيه البحث العلمي: القواعد وامل1999عبيدات، حممد؛ أبو نصار، عقله مبيضني ) .17
 .(: "إعداد املدير لقيادة التغيري"، مركز الكتاب األكادميي، عمان2003عماد الدين، مىن مؤمتن ) .18
 · (: السلوك التنظيمي مدخل بناء املهارات اإلسكندرية. الدار اجلامعية2007ماهر، أمحد ) .19
 .ية معاصرة، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، القاهرة( إدارة السلوك التنظيمي رؤ 2000مصطفى، أمحد ) .20
  .(: مناهج البحث العلمي، دار املسرية عمان، األردن2000ملحم، سامي ) .21
 .(: املنهج العلمي يف البحوث االجتماعية، القاهرة: املكتب العريب لألوفست1992نعيم، مسري ) .22

 اثنيا : الرسائل
التنظيمية السائدة يف املدارس االبتدائية يف الكويت وعالقتها ابلتغيري التنظيمي"، رسالة ماجستري، جامعة (: "الثقافة 2012احلميدي، هتاين ) .1

 .الشرق األوسط، كلية العلوم الرتبوية، قسم اإلدارة واملناهج
تكنولوجيا املعلومات على فاعلية القرارات اإلدارية يف الوزارات يف اململكة العربية السعودية: دراسة  استخدام(: "أثر 2005اخلفرة، ن ) .2

 .ميدانية"، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية: عمان، األردن
دراسة ميدانية مقارنة بني شركات التأمني  للمنظمة: االسرتاتيجي(: "مسات املديرين واجتاهاهتم حنو اخلطر وأثرها يف اخليار 1998الدابغ، ج ) .3

 .العراقية". أطروحة يف قسم إدارة األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، بغداد، العراق
، كلية ، جامعة أم القرىدكتوراه(: "األدوار القيادية ملديري الرتبية والتعليم يف ضوء متطلبات إدارة التغيري"، رسالة 2009السبيعي، عبيد ) .4

 .الرتبية، قسم االدارة الرتبوية والتخطيط
(: "الثقافة التنظيمية وعالقتها ابالنتماء التنظيمي"، رسالة ماجستري، جامعة انيف العربية للعلوم االمنية، قسم العلوم 2005الشلوي، محد ) .5

 .االدارية
 .غزة، كلية التجارة-إللكرتونية"، رسالة ماجستري، اجلامعة االسالمية(: "دور الثقافة التنظيمية يف تفعيل تطبيق اإلدارة ا2011العاجز، ايهاب ) .6
(: "أثر ادارة التغيري يف تعزيز فعالية الشركات املسامهة العامة يف دولة الكويت"، رسالة ماجستري، جامعة الشرق 2013العنزي، يوسف ) .7

 .االوسط، كلية ادارة االعمال، قسم االدارة
افة التنظيمية وعالقتها اباللتزام التنظيمي"، رسالة ماجستري، جامعة انيف العربية للعلوم االمنية، قسم العلوم (: "الثق2005العويف، حممد ) .8

 .االدارية
(: "الثقافة التنظيمية ملدير املدرسة ودورها يف اإلبداع اإلداري من وجهة نظر مديري مدارس التعليم االبتدائي ابلعاصمة 2008الليثي، حممد ) .9

 .رسالة ماجستري، جامعة ام القرى، كلية الرتبيةاملقدسة"، 
(: "الثقافة التنظيمية يف املدارس الثانوية يف مدارس الكويت وعالقتها مبركز الضبط لدى املعلمني من وجهة نظرهم"، 2013اهلاجري، انصر ) .10

 .رسالة ماجستري، جامعة الشرق االوسط، كلية العلوم الرتبوية
إدارة التغيري لدى مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني"، رسالة ماجستري، اجلامعة (: "واقع 2008اهلبيل، أمحد ) .11

 .االسالمية، كلية الرتبية، قسم اصول الرتبية
على عينة (: "أتثري االختالفات الثقافية احملتملة على مشكالت وحوادث العمل: دراسة تطبيقية". أجريت هذه الدراسة 2012خبيت، حسن ) .12

 .من املوظفني يف ميناء صاللة يف حمافظة ظفار، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة ظفار، عمان
 .(: "دور الثقافة التنظيمية يف إدارة التغيري يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية"، أحباث اقتصادية وإدارية العدد األول2007بروش، زين ) .13
اإلدارية يف تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملني"، رسالة ماجستري، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية (: "دور القيادة 2014بوراس، نور ) .14

 .العلوم االنسانية واالجتماعية
(: "العالقة بني الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري: دراسة تطبيقية يف جامعيت جرش وإربد"، رسالة ماجستري يف إدارة 2006حلوش، وليد ) .15

 .ال، جامعة وادى النيل، مجهورية السوداناألعم
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(: "أثر القيم الثقافية يف التغيري التنظيمي يف البنوك األردنية"، رسالة ماجستري يف العلوم املالية واملصرفية، األكادميية 2004زريقات، قاسم ) .16
 .العربية للعلوم املالية واملصرفية، غ، م، عمان، األردن

التغيري وعالقتها ابإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس الثانوية يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني"، رسالة (: "إدارة 2012شقورة، منري ) .17
 .ماجستري، جامعة األزهر، كلية الرتبية

 .(: "إدارة التغيري"، جامعة دمشق، كلية االقتصاد2007صفر، امساعيل ) .18
نظيمي وإدارة التغيري لدى املؤسسات غري احلكومية الفلسطينية"، رسالة ماجستري، (: "فعالية متطلبات التطوير الت2006مرزوق، ابتسام ) .19

 .اجلامعة االسالمية غزة، كلية التجارة، قسم ادارة االعمال
توري،  (: "الثقافة التنظيمية وعالقتها بسوء السلوك التنظيمي يف االدارة العمومية اجلزائرية"، رسالة ماجستري، جامعة من2007منصور، بوبكر ) .20

 .كلية اآلداب والعلوم االنسانية
(: "أثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي"، رسالة ماجستري، جامعة ابو بكر بلقايد، كلية العلوم االقتصادية 2012وهيبة، عيساوي ) .21

 والعلوم التجارية والتسيري.
 اثلثا: دورايت

عملية التخطيط التسويقي االسرتاتيجي يف القطاع الصناعي األردين"، أحباث اقتصادية (: "إدارة التغيري ودورها يف تعزيز 2009الزعيب، ع ) .1
 .6وإدارية، العدد: 

(: "العالقة بني الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري يف شركيت البواتس والفوسفات املسامهتني العامتني األردنيتني، دراسة 2003الصرايرة، أكثم ) .2
 .، جامعة مؤتة، الكرك األردن4، عدد: 8ث والدراسات، جملد: مسحية"، جملة جؤتة للبحو 

 (: "ادارة التغيري واساليب عالجها"، متوفر على الرابط:2013الغزايل، حممد؛ والثابت، امحد ) .3
http://www.remahtraining.com/pdf/8.pdf 

، 6: "الثقافة التنظيمية والتطوير اإلداري يف مؤسسات القطاع العام األردين"، اجمللة األردنية للعلوم التطبيقية، اجمللد: (2003الفرحان، أمل ) .4
 .1العدد، 

 (: "إدارة التغيري التنظيمي ومقاومته يف الفكر اإلداري املعاصر"، متوفر على الرابط:2009الكبيسي، عامر ) .5
http://professors.nauss.edu.sa/dr-akkebesy/wp-content/uploads/sites/4/4.pdf. 

(: "ادارة تغيري مؤسسات التعليم العايل العريب حنو جودة النوعية ومتيز االداء، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم 2013اهلادي، شرف ) .6
 .11، عدد: 6اجلامعي"، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، جملد: 

، عدد: 1(: "أتثري االختالفات احملتملة للقيم الثقافة يف أداء العاملني"، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، جملد: 2005ح الدين )اهلييت، صال .7
 .، عمان، األردن1

، عدد: 2األعمال، جملد: (: "أثر الثقافة التنظيمية يف بناء املعرفة التنظيمية"، اجمللة األردنية يف إدارة 2006حرمي، حسني؛ والساعد، رشاد ) .8
 .، عمادة البحث العلمي، اجلامعة األردنية، عمان، األردن2

 التنافسية للمؤسسة الصناعية"، متوفر على الرابط: االسرتاتيجية(: "أثر إدارة التغيري على 2006خدجية، نعاس؛ وفضيلة، معمر ) .9
http://labocolloque5.voila.net/150alhadjnaas.pdf. 

 (: التقرير السنوي، متوفر على الرابط2014) شركة عمانتل .10
http://www.omantel.om/wpresources/files/Annual%20Report/2014/Annual%20Rep

ort%202014%20Arabic.pdf. 
 .6(: "دور مداخل التكيف التكنولوجي يف إدارة التغري يف املؤسسة"، جملة الباحث، العدد: 2008عبد القادر، دبون ) .11
(: "دور الثقافة التنظيمية يف التنبؤ بقوة اهلوية التنظيمية: دراسة ميدانية على أعضاء هيئة 2010، عبد اللطيف؛ جودة، حمفوظ )عبد اللطيف .12

 .2، العدد 26التدريس يف اجلامعات األردنية اخلاصة"، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد: 

http://www.remahtraining.com/pdf/8.pdf
http://www.remahtraining.com/pdf/8.pdf
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 ع االتصاالت يف سلطنة عمان، متوفر على الرابط:(: حملة عن قطا 2010كومار، سوريش ) .13
http://www.almahafinancial.com/Reports/Sector%20Reports/093429Omani%20Tel

ecommunications%20Sector%20-%20An%20Overview%20 (%20Arabic).pdf. 
 (: التقرير السنوي، متوفر على الرابط: 2013هيئة تنظيم االتصاالت ) .14

https://www.tra.gov.om/ar/annual-reports-ar/1063-2014-08-27-10-22-46. 
 مؤمتر:
خنبة من رؤساء  (: "أثر إبعاد القيادة التحويلية يف إدارة التغيري التنظيمي دراسة استطالعية ألراء2004العزاوي، حممد؛ سليمان، ماجد ) .1

 رفة. األقسام يف معمل األلبسة الوالدية يف املوصل"، ورقة عمل مقدمة اىل املؤمتر العلمي الدويل السنوي الثامن إدارة التغيري وجمتمع املع
 

 
 


