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 جامعة فيالدلفيا

العلوم اإلدارية والماليةكلية   

إدارة األعمالقسم   
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

إدارة التغيير والتطوير عنون المــادة:  0330417رقم المــادة:     

السنة الرابعة مستوى المادة:  0330110:  المتطلب السابق   

ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:    

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 
 

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

رقم المكتب 

 ومكانه 
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

    
 

 
 

 :وصف المادة

مفهعوم التغييعر  ، وتتبع  تطعورإدارة التغييرتحديد مفهوم  لطالب من يهدف هذا المساق الى تمكين ا

، وتوضيح العالقة تحديات التغييرقشة ، ومناالتطوير التنظيمي، وبيان المقصود بفي الفكر اإلداري

مععن ةهععة ، ععرا، وبيععان  والععتعم م التنظيمععيمععن ةهععة، والتغييععر  لتغييععر والاقافععة التنظيميععةبععين ا

، ومناقشععة قضععية التمكععين كدحععد مععدا م التغييععر، وتنععاوم موضععو  اسععتراتيةيات التغييععر ومراحمعع 

، اعم الرؤيعة اليابانيعة فعي التغييعروتحديعد ، قيادة عمميعة التغييعرب، وتوضيح المقصود مقاومة التغيير

 .الربي  العربيبما يسمى التغيير  بيان عالقة مفهوم

 

 :أهداف المادة

 .المقصود بالتغيير وإدارة التغييرمعرفة  (1

 كيفية إجراء التغيير والتطوير للمنظماتفهم  (2

 مطلوب.عموًما، لمعرفة كيفية تقبل المنظمات للتغيير الدراسة و تحليل بيئة االعمال  (3

 .التغيير على كل من الثقافة التنظيمية وتعلم األفراد رتحديد كيفية تأثي (4

 تحديد كيفية مقاومة التغيير، ووضع استراتيجيات لذلك. (5
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 مكونات المادة: 

 لكتب المقررة:.  ا1

 .للنشر والتوزيع دار الرايةعمان:  ،1ط، إدارة التغيير اتجاهات حديثة في (. 2012) أحمد،  سيد ،عرفة

 أساليب تدريس المادة:

 . محاضرات، مناقشات، مناظرات  

  Learning outcomesنتائج التعلم 

قةةدرة الطالةةب علةةى فهةةم المفةةاهيم  ، Knowledge and understandingالمعرفةةة والفهةةم   .1

 المختلفة المتعلقة بالمادة و تقديم االمثلة المالئمة من المصادر المخلتفة.

القةدرة علةى تحليةل الحةاالت الدراسةية  ،  Cognitive skillsفكةار مهارات اإلدراك ومحاكاة األ .1

 .دلة و البراهين على مدى عالقة هذه الحااللت بالموضوع قيد الدراسةاط األبواستن

 Communicationمهةةةارات االتصةةةال والتوااةةةل األكةةةاديمي )مةةةع المصةةةادر واأل ةةةخا   .2

skills)، تةي تةم تحليلهةا بدراسةة الحةاالت المطلوبةة قدرة الطالب على مناقشةة ارراء و االفكةار ال

 .دلة علمية من مصادر موثوقةأمنه ودعمها ب

 Practical   and/ or مهةةةارات عمليةةةة اااةةةة بالتخصةةةت والمهنةةةة  ات العالقةةةة .3

professional skills (Transferable Skills) ، قةةدرة الطالةب علةةى تحديةةد الخصةةائت

 .ظماتقادة التغيير في المنالمطلوب توفرها لدى 

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم  فوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي 

 20 ارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع / االمتحانات القصيرة  التق

 100 المجموع
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 األمانة العلمية والتوثيق

 أسلوب التوثيق 

  إسناد الحقوق الفكرية ألاحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 

الواجبات الدراسية 

التقارير  وأوقات و

 تسليمها

 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

 التعارف مع الطلبة 

 تعريف عام بالمساق 

 توضيح المطلوب من الطالب خالل الفصل

 

  عطلة عيد األضحى المبارك 

 تغييرإدارة المدخل إلى ال 

 نواعهجاالت التغيير وأ كاله وأ، ممفهوم التغيير وإدارة التغيير ،

األسباب التي تدعو إلى ، معوقات وعناار عملية التغيير

القوى الدافعة والمحركة ، اصائت إدارة التغيير، التغيير

 .األنماط المختلفة للتغيير، المحاور األساسية للتغيير، للتغيير

 الخطوات العملية للتدريب على ، طرق إدارة التغيير التنظيمي

األسباب التي تقف ، التغيير مخرجات عملية ، إدارة التغيير

 .الخطوات المستخدمة في التغيير، وراء فشل برامج التغيير

 

 تطور مفهوم التغيير في الفكر اإلداري 

 التغييةةةرات التةةةي اسةةةتدعتها ، أثةةةر الثةةةورة الصةةةناعية علةةةى تطةةةور الفكةةةر اإلداري

 وفرضتها الثروة الصناعية

 لم والتعليمحالة الع، حاالت االقتصاد قبل الثورة الصناعية 

 التحةديات التةي جابهةت المسةتثمرين ، طبيعة الجهاز الحكومي ومسةووليات الدولةة

 األوائل وسبل مجابهتها

 

 تطور مفهوم التغيير في الفكر اإلداري  

 دور ، أثر مدرسة اإلدارة العلمية وفردريك تايلور على تطور الفكر اإلداري

 الفكر اإلداري مدرسة العمليات اإلدارية وهنري فايول في تطور

 الفتراضات والخصائت ، امساهمة المدرسة البيروقراطية وماكس ويبر

 المشتركة للمدارس االدارية

 

 

 التطوير التنظيمي 

 اصائت بيئة األعمال المعاارة، التطور التاريخي لمفهوم التطوير التنظيمي ،

األسباب التي دعت إلى ظهور مفهوم التطوير ، مفهوم التطوير التنظيمي

 التنظيمي في المنظمة

 دواعي التطوير وأسبابه، الفرق بين التطوير التنظيمي والتغيير التنظيمي ،

 أساليب المختت بالتطوير، مناهج التطوير التنظيمي، التطوير التنظيميمراحل 

 العالقةة بةين ، مةيمجةاالت التطةوير التنظي، أهمية التطةوير التنظيمةي فةي المنظمةة

، المةةدال النظةةامي للتطةةوير التنظيمةةي، والتطةةوير التنظيمةةي الثقافةةة التنظيميةةة

 والتطوير التحديات التي تفرض اجراء عمليات التحول

 

 حديات التغييرت 

   متطلبةةةات إحةةةداث التغييةةةر والتحةةةديات ، منظمةةةات األعمةةةاللالتغييةةةر كتحةةةد

  له المرافقة

 ديات المعاارة التي تواجه المنظماتالتح، اتجاهات ووسائل التغيير 
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 ثقافة التنظيميةالتغيير وال 

 أدوات الةق ، مسةتويات الثقافةة، أنواع الثقافةات التنظيميةة، مفهوم الثقافة التنظيمية

 الثقافة

 إدارة الثقافةةة التنظيميةةة ، العوامةةل المةةوثرة فةةي ظهةةور وتنةةامي الثقافةةة التنظيميةةة

 وتغييرها

  نمو ج ثقافة التميزييم تق، ثقافة التميزنمو ج 

 

 

 لتغيير والتعلّم التنظيميا 
 سبب أهمية التعلّم كشرط لبقاء المنظمة المعاارة، مفهوم المنظمة المتعلمة ،

 عملية التعلّم

 منحنى التعلّم ومتطلبات مواالة التعلّم، نظريات وأنواع التعلّم 

 منظمة المتعلمةنمو ج ال، متطلبات المنظمة المتعلمة كنمو ج لمنظمة المستقبل 

 

 استراتيجيات التغيير ومراحله 

 االسةةةتراتيجيات ، مجةةةاالت التغييةةةر األساسةةةية، حجةةةم وتةةةواتر التغييةةةر التنظيمةةةي

 المتكاملة في عملية التغيير

 اسةةةةتراتيجيات تغييةةةةر السةةةةلوك االنسةةةةةاني، اسةةةةتراتيجيات التحةةةةول التنظيمةةةةي ،

 اطوات التغيير، استراتيجيات التغيير التنظيمي

 

 كين كأحد مداخل التغيير التم 

 أهمية التمكين، مفهوم التمكين 

 التمكين وعالقته بالممارسات اإلدارية األارى 

 التمكين كأساس للتغيير والتطوير 

 

 مقاومة التغيير 

 وطرق الّحد  التنظيمي القوى المقاومة للتغيير، مفهوم وتعريف مقاومة التغيير

 أسباب مقاومة التغيير، منها

 كيفية ، أ كال مقاومة التغيير، تودي الى زيادة مقاومة التغيير العوامل التي

 التغلب على مقاومة التغيير

 اسةتراتيجيات ، أسةاليب التعامةل مةع ظةاهرة مقاومةة التغييةر، فوائد مقاومة التغييةر

 مراحل مقاومة التغيير، التعامل مع مقاومة التغيير

 

 قيادة عملية التغيير 

 الفروق بين المدير والقائد من حيث دور كل منهما، يردور القائد في إحداث التغي 

 دور القيادة التحويلية في إحداث ، أبعاد القيادة التحويلية، القيادة التحويليةو التغيير

 التغيير

 

 الرؤية اليابانية في التغيير 

 مالمح النمو ج الياباني لإلدارة والتنظيم، سبب االهتمام باإلدارة اليابانية ،

 ألساسية لنظام اإلدارة اليابانيةالخصائت ا

 مستقبل النمو ج الياباني للتنظيم، مشاكل النمو ج الياباني 

 متطلبات نجاح إدارة الجودة الشاملة ومشاكلها، إدارة الجودة الشاملة 

 

 التغيير والربيع العربي 

 الحالة قبل الثورة 

 وراء التغييرالكامنة سباب األ 

 نجاح عملية التغيير 

  الثورات من أبجديات التغيير والتطوير استفادتكيف 

 

  حاالت عملية  

  االمتحانات النهائية 

 

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس
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 سياسة الحضور والغياب:

أو قهري  % من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من       

يقبله عميد الكلية إ  يترتب اعتبار الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من 

التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المادة افراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو 

 القهري.

 

 المراجع العلمية للمادة      

 ـبالكتــــــــــ* 

 ( اتجاهةةات حديثةةة فةةي 2012عرفةةة، سةةيد ، أحمةةد .)عمةةان: دار الرايةةة للنشةةر  ،1إدارة التغييررر ، ط

 . والتوزيع

 ( 2003الخضيري، محسن أحمد .) إدارة التغيير: مدخل اقتصادي للسيكلوجيا اإلدارية للتعامل مع

شق: دار الرضا ، دممتغيرات الحاضر لتحقيق التفوق واالمتياز الباهر في المستقبل للمشروعات

 للنشر.

 Jones، R. Gareth (2007). Organizational Theory, Design and Change, 

Fifth Edition, Pearson International Edition. 

 Burnes, B.(2000). Managing Change: A Strategic Approach to 

Organizational Dynamics, Third Edition. Prentice Hall. 

 ات العلميةالدوري* 

o http://search.epnet.com (EBSCO through the university library) 

o مجلة دراسات  
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