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 أحمد علي يوسف الخليفي
 ملخص الدراسة

هددد ال را ةرإدددا تادددع رامتدددات قيدددع لمغييدددلت ظيدددلمد راماللدددا رامتويطددد   طددد رة  رامتيدددي  راطم إددد  اددد  
لدد  رقمطدد ت راطددت ا را يددل  رامحيليدد   درإددمم ا رايلددد  ادد  مةرإددم  لحلاوددا رمدطدد و ة ااددا راو دددل  ا دد  

( ليحد   لدا راطد ةرا اراطد ةرا راطودلق ان اة إدلا 69را ةرإا قيع رإمطلةد رالإمبيلن رام  ت  تغبيق دل قيدع  
ارابتدددلت  ا ددد  نت دددات رمدددلنا را ةرإدددا نن نهطيدددا راطمغييدددلت راي دددادا ا يدددلمد راماللدددا  رم ودددلا  طددد رة  رابتدددلا

ارم قلتا را ةرإا  اهذر يد   قيدع نن ظيدلمد راماللدا رامتويطع ا  قلتا را ةرإا جلات لاتلتا لا اج ا روا نا
رامتويطدددع تمدددكلا   دددأو ليل دددا نا للدددا ليل دددا  لاطمغييدددلت راي دددادا  كطدددل نلبمدددل را ةرإدددا نرددد   طأدددا تحقلددد  
رمه رت رام  توتع تال ل ل رة  رامتيدي  راطم إد  اكدذال راطاإودلت رامتييطيدا راطمميلدا  اداجدل  ادل تادع نن 

طمغييلت راي ادا  تولق  ا  تحقل  ر صع رإمللمد لا راط رةم راطملدا  ا   نت ات راتمدلنا رإلهمطلا ة ةرإا را
ن ًضل نن نهطيا راطمغييلت راطلم ا ا يدلمد راماللدا رامتويطدع اد  قلتدا را ةرإدا جدلات لم إدغا لدا اج دا رودا 

نا للدا ليل دا  لاطمغييدلت ناارم قلتا را ةرإا  اهذر ي   قيع نن ظيدلمد راماللدا رامتويطدع تمدكلا   دأو ليل دا 
راطلم ا مرخو قلتا را ةرإا  ابتلاً قيع  ادل ي يد  رايلدد   ضدااةد اظدل رودلا لموللدو ايحد راف  ودله  اد  
تد ر  راماللا رامتويطع  لاط رة   كطل  جب نن يمو  را يأو رامتويط   لاطااردا الإدميتلم لمغييدلت راماللدا 

متويطدد   لاغادقددا راطغي بددا  اضدددًر قددا ظددااةد اظددل خغدددا  لاط ةإددا  تدد  نلددا ظددااةو امحقلددد  اماللددا را
ايماللدا تمتلإددب لددل تلألرددلت راط ةإدا  ادجددب نن تمدد ال راط ددلةكا راطجمطةيدا ةددلا راط ةإددا اراطجمطددل راطحيدد  

 ايتطو قيع تغ دا ة دا راط ةإا   لإلظلاا تاع ظااةد ت جيل ااق راتطو ايطولهطا ا  راماللا.
 راماللا رامتويط . –را يلمد  كلمات مفتاحية:

Abstract 

The study aimed to identify the requirements of leadership of organizational 

change in middle schools in Ahmadi governorate, Kuwait. The researcher used the 

descriptive analytical method. The study relied on the questionnaire form that was 

applied to (96) of directors, assistant directors and heads of departments in boys' 

and girls’ schools. The results of the study showed that the importance of the 

human requirements to lead organizational change in the sample study came high 

from the point of view of the study sample. This shows that the leadership of 

organizational change is directly or indirectly affected by human requirements. As 

well, the study proved that the goals sought by middle schools as well as various 

educational institutions can be achieved, due to the fact that the interest in studying 

human requirements helps to make the most of the available resources. The results 

also showed that the importance of the physical requirements to lead organizational 

change in the study sample was moderate from the point of view of the study 

sample members. This indicates that the leadership of organizational change is 

directly or indirectly influenced by the material requirements within the study 
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sample. Accordingly, the researcher recommends the need to develop an integrated 

system of incentives that contributes to organizational change in schools. As well, 

the organizational structure must be flexible to accommodate the requirements of 

change in the school, which is necessary to achieve organizational change in the 

required method. In addition to the need to develop a plan for change 

commensurate with the potential of the school, and community participation should 

be distributed between the school and the community to work to develop the school 

vision, besides the need to encourage teams to contribute to change. 

Key words: Leadership – Organizational Change. 
 اإلطار النظري للدراسة -أوًل 

 تمهيد: 

تتمبدا راقدد ةد قيددع ظيدلمد راماللددا هدد  نإددل  قطييدا رامتطيددا رإلمرةدددا  دلد  تبدد و ظيددلمد راماللددا 
ل كبلًار  لامحاك ارالرمقدل  لدا را ظدل راحدلا  تادع اظدل لودمقبي  يمطلدف  د ة نكبدا لدا راولدلاد رهمطللً 

ارالتلايدددا  ا ادددل لدددا خدددر  ت تيدددي راطددد رةم راي دددادا ارامدددكللا قيل دددل   دددأو قيطددد  إددديي   رافهاررددد   
7102 :110 .) 

ا رامدد  تمددفرلا ادتددما راماللددا رامتويطدد  راتددلجر قددا تمرةد رامدد تا راتددلج  قددا ردميلجددلت راطتوطدد
لددل رالإددمقارة اراماللددا  اتقددل هددذل راط طددا قيددع قددلت  رم ددملص راددذيا   دداي ن لتليددب ظيلم ددا ادد  

 (. Hallinger, 2007:178راطتوطلت  
الطل ال  ل في  نن را يلمد ا ل ماة ل   ا  تغ دا اإمرةد راماللدا اد  نو لاإودا  ا ادل لدا 

  Abbas & Asghar, 2010: 24  هدذر راماللدا  خر  خي  راطتلخ راطتلإدب مرخدو راطتوطدا امبتد

 .) 
اال  دددل نن راماللدددا ارامغددد ة  ضددديا لتم ددداد اددد  كلادددا راطددد رة  ارمروطدددا رامتييطيدددا  الا يطدددا 
راتللا راتلايدا ايمتيدي  تجتيد  خ لدا قللدا   لإلظدلاا نر دل تتد  تإدمارتيجيا ل طدا ايحأ لدلت  ا د  نم  

    راماللا راطمميلدا راتل د ا قدا رامغد ةرت را  ط لارفيدا  تحولا ارإم رلا رملنا راغرم ا  ل رج ا
اراموت ا جيدددا اراويلإددديا ارال مصدددلم ا تادددع مادددل راطددد رة  انروطدددا رامتيدددي  تادددع را يدددلا ةمددد خرت تاللدددا 

 (.   Beycioglu& Kondakci, 2014:1لمواةد   
  تمود   لامتقلد    لإلظدلاا تادع  ادل ادون ماة را يدلمد اد  قطييدا راماللدا رامتويطد  اد  راطد رة 

دل  ييفا تق رم خغدا يدم  لدا خرا دل ترجدلا راط طدا لدا رلديدا  الدا رلديدا نخدا  ال ةد  لدا تحقلد  
رإدددمجل لت نقضدددلا رامتودددي  اددديي اقبددد   راماللدددا اقددد  اإرطدددل ايط دددلةكا اددد  تتللدددذل ن ًضدددل  راحودددلت   

7101 :61   .) 
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متويط   ط رة  رامتيي  راطم إ  ا  ابتلًا قيع  ال إ ت يم  تتلا  لمغييلت ظيلمد راماللا را
 لحلاوا رمدط و. 

 مشكلة الدراسة:   -أوًل 

توطا ل أيا را ةرإا ا  راماللا راذو ي رج  راط رة  راطم إغا  لاو ددل اد  ةل م دل راملةجيدا 
ارا رخييددا  اهددذر يمغيددب  لإددمطارة لارجتددا ل  ل ددل ادد  ةل ددا رمقطددل   احجدد  راماللددا راددذو ت رجدد  هددذل 

كبلا لطل يمغيب تقلمد راتوا اد  رامد للت رامد  تقد ل ل اإجدارارت تتللدذ نر دغم ل راطمميلدا   راط رة 
اا ذر نيير الاًلل قيع ل رة  رامتيي  راطم إد  تغد دا ل رةمهدل راي دادا لدا نجدو اددلمد  د ةت ل قيدع 

تح دييددا رامللقددو لددل رقددلة راقدد د اراضددتا ادد  ةل م ددل را رخييددا اراملةجيددا  اهددذر ةدد اةل يمغيددب ظيددلمد 
راتددلليلا اط رج ددا راماللددارت رامدد  تحدد   ادد  لدد رة  رامتيددي  راطم إدد  -الكم ددلت اتغدد دا ل ددلةرت 

ة اادددا راو ددددل  الدددا هتددددل تو دددا ل دددأيا را ةرإددددا اددد  رامودددل   ر تددد : لددددل لمغييدددلت ظيدددلمد راماللددددا 
 رامتويط   ط رة  رامتيي  راطم إ  ا  لحلاوا رمدط و؟  

 تساؤلت الدراسة:  -ثانيًا

 لددددددل راطمغييددددددلت رامتويطيددددددا ا يددددددلمد راماللددددددا رامتويطدددددد   طدددددد رة  رامتيددددددي  راطم إدددددد   طحلاوددددددا  -0
 رمدط و ؟

 لددددددل راطمغييددددددلت راي ددددددادا ا يددددددلمد راماللدددددددا رامتويطدددددد   طدددددد رة  رامتيددددددي  راطم إدددددد   طحلاودددددددا  -7
 رمدط و ؟

 لدددددددل راطمغييدددددددلت راطلم دددددددا ا يدددددددلمد راماللدددددددا رامتويطددددددد   طددددددد رة  رامتيدددددددي  راطم إددددددد   طحلاودددددددا  -1
 دط و ؟رم

لددددل رالددددااق  رت را الاددددا رإلدصددددلنيا ةددددلا لم إددددغلت رإددددمجل لت  لندددد و راطدددد رة  راطم إددددغا  -4
ااكرن ل  طد رة  رامتيدي  راطم إد   طحلاودا رمدطد و دد   لمغييدلت ظيدلمد راماللدا رامتويطد  

إدت رت رامبداد  – ط رةإ   رام  تتفو الخمرت راطمالارت را  ط لارفيا راملايا:  طبيتا راتطدو 
 را يلمد راط ةإيا(؟ا  
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 أهداف الدراسة:   -ثالثًا

إدتل را ةرإدا تادع رامتدات قيدع لمغييدلت ظيدلمد راماللدا رامتويطد   طد رة  رامتيدي  راطم إد   
 ا  لحلاوا رمدط و ة ااا راو دل لا خر  ر ت : 

تح يدددد  راطمغييددددلت رامتويطيددددا ا يددددلمد راماللددددا رامتويطدددد   طدددد رة  رامتيددددي  راطم إدددد   طحلاوددددا  -0
 مدط و.ر

تح يددددد  راطمغييدددددلت راي دددددادا ا يدددددلمد راماللدددددا رامتويطددددد   طددددد رة  رامتيدددددي  راطم إددددد   طحلاودددددا  -7
 رمدط و.

تح يددددد  راطمغييدددددلت راطلم دددددا ا يدددددلمد راماللدددددا رامتويطددددد   طددددد رة  رامتيدددددي  راطم إددددد   طحلاودددددا  -1
 رمدط و.

م إدغا راو ا قا رالااق  رت مالاا تدصلنيا ةلا لم إغلت رإمجل لت  لند و راطد رة  راط -4
ااكرن ل  ط رة  رامتيدي  راطم إد   طحلاودا رمدطد و دد   لمغييدلت ظيدلمد راماللدا رامتويطد  

إدت رت رامبداد  – ط رةإ   رام  تتفو الخمرت راطمالارت را  ط لارفيا راملايا:  طبيتا راتطدو 
 ا  را يلمد راط ةإيا(.

 مفاهيم الدراسة: -رابعًا

 القيادة: -
تتمطدد  قيل ددل راتطييددلت ايمايددب قيددع رامحدد  لت رامدد   قلةي ددل كددو  را يددلمد هدد  راططلةإددلت رامدد 

قطددو  اتتمطدد  را يددلمد قيددع تا ددلا اة دددا ل ددماكا  اتطأددلا ر خددادا لددا رامصددات  ايدديللا راغدداق 
 (. Klingborg, 2006: 281رام  يميت ل راجطيل  ارام جيل  

 حدددددد  تحقلدددددد كطددددددل تتددددددات را يددددددلمد  كر ددددددل قطييددددددا رامددددددكللا قيددددددع نر ددددددغا لجط قددددددا لتوطددددددا ر
را ددد ت  الاقلنددد  هددد  رادددذو  ح ددد  ر خدددادا رحددد  هددد ت ل دددماك ةدددلا راقدددلمد ارمتيدددلل  دلددد  تن راقدددلمد 
ارمتيلل ارمه رت   أي ن لرلدا مقدلن  ظدااةدا ةدتلي راقد ة اي يدلمد  ارااداي رمإلإد  لدا را يدلمد 

 (.Summerfield, 2014: 251ه  تد ر  تاللا للل   ال إيطل راماللا للا رام ةدج    
اتتددات را يددلمد ن ًضددل  كر ددل  دد ةد رالددام ادد  رامددكللا قيددع  ددمص نا لجط قددا لددا رم ددملص 
ات جل    اإة دلمه  لدا نجدو كودب تتدلار   ادلدفه  قيدع راتطدو  دكقيع مةجدا لدا راولل دا اد  إدبلو 

   (091: 7102تحقل  رمه رت راطجط قا  راطااب   اآخاان  
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ا قيددع  ددمص نا جطلقددا اتدد جل    اإة ددلمه  اتلددو كطددل تتددات  كر ددل  دد ةد رالددام قيددع رامددكلل
تتددلار   اتحللددفه  ايتطددو  ددكقيع مةجددا لددا راولددلاد لددا نجددو تحقلدد  رمهدد رت راطاإدد لا.  ي إددا  

7171 :176)  

اتتدات را يددلمد تجارنًيدل  كر ددل ماة رجمطددلق  ةنيود   قدد ا  دد  رالدام راقلندد  نلتددلا تللقيد  لددل للددال 
  ادمو  هذر را اة  كن لدا  قد ا  د  اد    راطم إ   طحلاوا رمدط و ط رة  رامتييلا ناارم راجطلقا 

راق ةد اراق د قيع راتطو  كقيع مةجا لا راولل ا ا  إبلو تحقل  رمه رت راط ظ قا  كطدل نر دل تتد  
 قطييا جطلعيا تتمط  قيع اج م راجطلقا  لا ةجا رمااع.   

 التنظيمي:  التغيير -
ادددا امحددد ي  نا تتددد يو رابل دددا رامتويطيدددا  رمهددد رت رامقتيدددا  تدددات راماللدددا رامتويطددد  نرددد  لحلا 

 (. 077: 7112راطومم لا نا ل طلت راتطو ايطتوطا  را طاو  
ادتدددات ن ًضدددل  كرددد  ج ددد م لمغغدددا ال ةاإدددا ايمددد خو اددد  نإدددي م قطدددو راطتوطدددلت  ة ددد ت 

و اتتطيدا  د ةرت تد ر  تاللارت ا  راطجلالت راوي كيا ارامتويطيا ه ا ل تحولا رممرا ا  ةل دا راتطد
راتددلليلا  اتحودددلا را يلكددو رامتويطيدددا لددا خدددر  رإدددمح ر  تمرةرت لاهيددا ا دددلمةد قيددع رامتللدددو لدددل 

  (96: 7104راطومج رت.  لحط   

كطددل  تددات ن ًضددل  كردد  ج دد  ار ددلة ط دددو راطدد    وددم  ت تحوددلا  دد ةد راطتوطددا قيددع دددو 
ااتلاددا اطتدلخ رامتودي  تتغدد  تككلدً ر خلًيددل ل دأرت ل اتج يد   رت ددل لدا خدر  تمرةد ل ددماكا اتتلاريدا 

ايتطددو راجطددلق  را دددللو  ادتمبددا اتدددو لمغدد  اهدددلمت  وددتع تادددع رإددمزطلة راطددد رةم  ألددلاد إلرجدددلا 
نهدد رت تحقدد  اتلايددا راطتوطددا اتحقلدد  ةل ددا مرخييددا اخلةجيددا تضددطا اجدد م دلاددا تتويطيددا جلدد د ا ددل 

قدلن  اقلد و اد  لودلة راطتوطدا مان تمغدي  راق ةد قيع دو راط لكو ارادذو  تمبدا تالدا طبيتد  اتي
لوب   رلج  قا راماللدارت رابل يدا نا راطتلخيدا را رخييدا اراملةجيدا رامد  تدالا قيدع قطييدلت راطتوطدا 

  (77: 7109 را ايط   
اراماللا رامتويط  ه  عيلةد قدا تاللدا ل جد  القصد م اهدلمت  ودتع امحقلد  رامويدي رابل د  

رالرمقددل  تاددع دلاددا تتويطيددا نكزددا  دد ةد قيددع دددو راط ددأرت  قااددا  رادد رخي  ارامددلةج   طددل  ضددطا 
(  ا   قات راماللا رامتويط   كر  ج   لمغ    طو راطتوطا  ككطي ل اد رة لدا راقطدا 96: 7107

ة  ت ادلمد اتلايا رامتوي  لا خر  تمخل  تحولتلت ات خرت ل ةاإا ا  قطييا رامتودي   ماميدا  
7107 :02)  
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ل  كرددد  راطحلاادددا رامددد   قددد ا ة دددل راطددد ياان ةبدددذ  ج ددد  لدددتو  المغددد  الددد ق ا ادتدددات تجارنًيددد
المصو  ادتمط  قيع رامح   ا  ميتلليأيا راتو  رالجمطلعيدا مرخدو راطد رة   اداتودف قيدع را ةرإدا 
راذرتيددا الردوددا راودداات ارمددد ر  راحلايددا  ادددم  تكإيودد  كماللددا لالدد م  اهددذر راج دد  راطقصدد م 

اد  لد رة  رامتيدي  را رامتويط  اادلمد رالتلايا لا نجو رالهمطلا  لات رد  راماب ددا ه ت امحولا رمم
 .  راطم إ   طحلاوا رمدط و

 الدراسات السابقة:   -خامًسا

( تاع رامتات قيدع ماة را يدلمد رامح دييدا اد  راماللدا رامتويطد  7171ه ال مةرإا  ي إا  
وا راطتيطلا ة ااا راو دل  ا   رتيتل را ةرإدا راطدت ا ا  لتغقا ليلةك راوبلا رامتييطيا لا اج ا ر

را يل  امحقل  را  ت  دل  رتمذت رالإميلرا نمرد ا ل  اطيقل قيع قلتا لا راطتيطلا اراطتيطدلت 
ا  راط رة   ات  رخميلةه   غادقا ق  رنيا  ا   ت ييل را ةرإا تاع ق د رملنا لا نهط دل نن هتدلك 

ةلا را ةجا راوييا اي يدلمد رامح دييدا اراماللدا رامتويطد   انن راطم إدغلت  قر ا رةتيلطيا ل جيا را راا
راحولةيا مادارم لجمطدل را ةرإدا ت دلا تادع رامقدلة اجد م را يدلمد رامح دييدا اد  راماللدا رامتويطد  ت دلا 

 تاع راحلجا ا ج م لزو هذل راط لةرت ا  راط رة .    
ات قيددددع راطت  ددددلت رامدددد  ت رجدددد   لندددد رت تاددددع رامتدددد (7102ةلتطددددل هدددد ال مةرإددددا  رافهارردددد   

راطد رة  اد  لطلةإدا ظيدلمد راماللددا  لاطد رة  راطم إدغا  جد د  اراو ددا قدا رالخدمرت ةدلا اج ددلت 
روا  لن رت راط رة   تفو اطمالا إت رت رامباد  ا   رإمم لل را ةرإدا راطدت ا را يدل  ارا يدل  

 لند د   طزيد ن جطيدل نادارم لجمطدل رايحد   (011راطقلةن لا خر  تغبل  رإميلرا قيدع قلتدا  د ةهل  
لا  لن رت راط رة  راحأ ليا ايمتيي  راتلا راطم إ   جد د  ا د  ت يديل را ةرإدا تادع قد د رمدلنا لدا 
نهط ددل نن هتددلك لت  ددلت تمرةدددا ااتيددا ت رجدد   لندد رت راطدد رة  ادد  لطلةإددا ظيددلمد راماللددا  لاطدد رة  

ت جد  ادااق  ا مالادا ندصدلنيا ةدلا لم إد  رإدمجل لت راطم إغا  ج د جلات ة ةجدا قلايدا  انرد  ال 
مةجلت  لن رت راط رة  ايطت  لت رإلمرةدا ارالتيا رام  ت رج  ا اد  لطلةإدا ظيدلمد راماللدا  لاطد رة  

 راطم إغا  ج د تتفو اطمالا إت رت رامباد.  
تاددددع رامتددددات قيددددع ماة را يددددلمد ادددد  خيدددد  راماللددددا  (Melinda  7109ا دددد  هدددد ال مةرإددددا  

متويطددد  رادددراا امح ددددو في دددا لدددا لت ددد  خدددلص لددد د را ةرإدددا  ددد  قدددلللا تادددع كييدددا تطدددتر  ددد لمد را
رايألا ةدددل ادد  نةبددل إددت رت  اكيددي  صددا نيددحلم راطصدديحا رامحدد   لددا لت دد  يددالا تاددع كييددا 
 ألا ةدددل اماة را يددلمد خددر  لاردددو قطييددا رامحدد    ات يدديل را ةرإددا تاددع قدد د رمددلنا نهط ددل نن ماة 

خي  راماللا رامتويط  كلن لا نكزا رات رلو رالتلاا رامد  تتدف  تادع رجدلت راماللدا  كدذال  را يلمد ا 
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رام رادد  لددل لجيددي رملتددلا  لاوييددا كددلن ادد  ماة اتددل  ادد  تودد لو راماللددا  كطددل نن رازقلاددا رامتلاريددا 
 راولن د إلهطل ا  راق ةد قيع رامض ل ايمح   إادًتل.  

رامتددات قيددع ار ددل كددو لددا را يددلمد اإمرةد راماللددا ادد   تاددع (7104اهدد ال مةرإددا  ةدد قرق  
راطاإودددا ايو دددا قيدددع قر دددا راطودددااالا رإلمرةددددلا  طا إدددل   لدددا خدددر  راماكلدددف قيدددع رمإدددي م 
راطوددمم ا ادد  تددد ر  راماللددا  اجتددو راطتوطددا راجفرنيددا تدد ةك نن راماللددا نلددا دمطدد  يم  ددا قييدد  

راطت ا را يل  رامحيلي  قيع رقميلة نن راطت ا را يدل   قلن ل ارإمطارةدم ل  ا   رإمم لل را ةرإا 
ال  قمصا قيع جطل رابيلرلت اتب دب ل اإرطل يمضطا   ًةر لا راملولا ا ذل رابيلردلت  هدذر قيدع جلردب 
رإددمم را راطددت ا رإلدصددلن  املوددلا رالددااق ارادد الالت رإلدصددلنيا ةددلا راطمالددارت رامل تددا اراطوددمقيا 

ييل را ةرإا تاع ق د رملنا لا نهط ل نهطيا را يلمد اد  تودللا راطاإودلت رامليا  لا ةرإا  ا   ت  
تظدددلاا تادددع تغددد ة هدددذر رمإدددي م لتدددذ راقددد     تال نن لل  ل دددل راوللدددو اددد  يمضدددر  تددد  قيدددع لودددم   
لاإوددلتتل راطحييددا ارا طتيددا  ةددو ر مصددات قيددع لجددام راطتصددب راددذو تدد   دداي  اراودديغا راططت دددا 

لت ددددل تيدددد رة رمارلددددا اراموددددي  ارإددددمار  راطتليددددب امحقلدددد  راطصدددددلار اطلاددددل هددددذل را تيلددددا اخي ي
را مصدديا مان رالكمددار  اطصدديحا راطاإوددا  انن تمرةد راماللددا مرخددو نو لاإوددا ال  طأددا إددادلر ل 
قيع نكطو اج  مان ت خو  لمد تمرةدلا  لمةدا قيع راولا  ولألريلت راطاإوا راطح امد تاع راطألرا 

 نجي ل.  راطتلإيا رام  اج ت لا
تاع ةيلن ل ظ ل راماللا رامتويط  اإقغلا ا د  قطيد   (Banker  7107كطل ه ال مةرإا  

إلمرةد راماللا رامتويط  ارا   ت قيع رات يلت رام  ت رج  تمرةد اتتللذ راماللدا رامتويطد   دلد  ناقدل 
اللدا قيدع رحد  اتدل   را ةرإا راض ا قيع رمإلالب راتطييا راطمميلا رام   طأا رإمم رل ل امتللذ رام

ات يدديل را ةرإددا تاددع قدد د رمددلنا لددا نهط ددل راتطددو قيددع يددتل رإلدوددل   تطييددا راماللددا لددا  بددو 
راطدد ةرا ادد  رإلمرةد راتييددل اادد  رإلمرةد را إددغع  اا دد  رامغدد  ارابددارلا اماة رامجابددا ارامغددك إلجددارا 

طددو قيددع ت دلدد  رازقلفيددا ارماوددلة راماللددا رامتويطدد   التااددا رامراددلت رمي ي ا جيددا ادد  راطتوطددا ارات
ةلا رمقضدلا ارامايدب قيدع رمالدلت رال مصدلم ا اراتطدو قيدع إد  رالدميلجدلت راطلم دا ايتدلليلا اد  

 راطتوطا. 

( تاع ا   رإلإدمارتيجيلت رامد  رإدمم لم ل راقدلمد اطتاادا Donna  7101ةلتطل ه ال مةرإا  
تغددلق  ات يدديل را ةرإددا تاددع قدد د رمددلنا نهط ددل نن رممارة راج يدد د خددر  راماللددا رامتويطدد  ارإددل را

 دلمد رالدد ا طدد ةار راولددلارت ارإلإددمارتيجيلت راج يدد د اررمقدل  ادد  تددو رابل ددا راطمالدداد  ااطتااددا ماةهدد  
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راج ي  هتل  ت ا لجل  رامتيي  راج يد   رادمتي  راتدلطل  لدا خدر  راتطدو( جتًيدل تادع جتدب لدل رادمتي  
 رامجادب  ارامتلار .  

 على الدراسات السابقة:  ليقالتع -
 أوجه االختالف بين الدراسات السابقة والدراسات الحالية:

تمميددددا را ةرإددددا راحلايددددا قددددا را ةرإددددلت راوددددل قا لددددا دلدددد  تغبيق ددددل قيددددع لدددد رة  رامتيددددي   .ن
راطم إ  رام  ت  مةرإم ل اتحيلي ل  اطتو  را ةرإدلت راودل قا طيقدل قيدع لد رة  نخدا  اد  

 صديا تادع لد رة  رامتيدي  راطم إد  رامد  إد ت  غبد  قيل دل را ةرإدا  لاردو لمميلا ال تطل
 راحلايا. 

تتمبا هذل را ةرإا مةرإا  ط ايا  مر ل إ ت تق ا ة ةرإدا لمغييدلت ظيدلمد راماللدا رامتويطد   .م
  ط رة  رامتيي  راطم إ  ا  لحلاوا رمدط و   أو توللي . 

 موقف الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة: 
ميا را ةرإا راحلايا لل را ةرإلت راول قا لا دل  را  ت راتدلا  دلد  نن را ةرإدا راحلايدا تم

تمطلددف  كر ددل جطتددل ةددلا رات يدد  لددا رم تددلم رامدد  ادد  تمتلاا ددل را ةرإددلت راوددل قا رمخددا   اقدد  تتلااددل 
 لمغييلت ظيلمد راماللا رامتويط   ط رة  رامتيي  راطم إ  ا  لحلاوا رمدط و.  

 اإلطار المنهجي للدراسة -ثانيًا

 منهج الدراسة وأدواتها: -1

 رقمط ت را ةرإا قيع راطت ا ر ت : 
 المنهج الوصفي التحليلي: .أ

راطت ا را يل  رامحيلي  راذو  قد ا قيدع نإدل  تح يد  خصدلنص رإمم ا رايلد  ا  مةرإم  
طدددل  تمطددد  راطدددت ا اايدددا طبيتم دددل ار عيدددا راتر دددا ةدددلا لمالارت دددل انإددديلة ل ارتجلهلت دددل  ك راودددلهاد

راددذو تمطزددو ادد  را يددل  رامحيليدد  قيددع تلوددلا را ظددل راقددلن  ادد  لجمطددل را ةرإددا اتح يدد  راودداات 
 لمغييلت ظيلمد راماللا رامتويط   ط رة  رامتيي  راطم إ  ا  لحلاوا رمدط و. 

 أدوات الدراسة:  .ب

راطد ةرا اراطد ةرا  ( للامد لدا011قيع رإمطلةد رالإمبيلن رام  ااقل قيع    را ةرإارقمط ت 
( للدددامد  ارإدددمم لل راتلتدددا راتط  دددا اددد  لددد رة  69راطودددلق ان اة إدددلا رم ودددلا  اتددد  رإدددماجلل  
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لتجددب  –ليددلةك قبدد  رايدد  راجددلةا راطم إددغا  -رابتددلا:  ل ةإددا قبدد  راددادطا ةددا نةدد   أددا لم إددغا
راصدديلديا  –رنيددا ه  ددا رالةم  –را اإدداو راطم إددغا(  نلددل لدد رة  رابتددلت:  ل ةإددا ابلدد د راطم إددغا 

 لم إغا(. 

 مجتمع الدراسة والعينة:  .ج
 مجتمع الدراسة: -

ادد  لدد رة  لحلاوددا  راطدد ةرا اراطدد ةرا راطوددلق ان اة إددلا رم وددلااقدد  تدد  رخميددلة قلتددا لددا 
( للامد  ات  تغبلد  رالإدمطلةرت قيدع 011رمدط و دل  ةيغ راحج  راوي  رالتي  اطجمطل را ةرإا  

 ط رة  رابتلا:  ل ةإا قب  رادادطا  راط ةرا راطولق ان اة إلا رم ولاراط ةرا ا ( ليح   لا 69 
لتجب را اإاو راطم إغا(  نلل ل رة   –ليلةك قب  راي  راجلةا راطم إغا  -ةا نة   أا لم إغا

 راصيلديا لم إغا(. –ه  ا رالةم رنيا  –رابتلت:  ل ةإا ابل د راطم إغا 

 عينة الدراسة: -

ادد  لدد رة  رابتددلا:  راطدد ةرا اراطدد ةرا راطوددلق ان اة إددلا رم وددلا يمودد ن لجمطددل را ةرإددا لددا
لتجدب را اإداو  –ليدلةك قبد  رايد  راجدلةا راطم إدغا  - ل ةإا قبد  رادادطا ةدا نةد   أدا لم إدغا

راصديلديا لم إدغا(   –ه  دا رالةم رنيدا  –راطم إغا(  نلل ل رة  رابتدلت:  ل ةإدا ابلد د راطم إدغا 
لمغييددددلت ظيددددلمد راماللددددا رامتويطدددد   طدددد رة  رامتيددددي   او راتر ددددا  دلدددد   ددددطو جطيددددل راتددددلليلا لددددا
ادد  قطييددا تقدد رم ارام ل ددا امغبيق ددل ادد  راطدد رة   ابددذال تدد  راماكلددف راطم إدد  ادد  لحلاوددا رمدطدد و 

( للدامد اهدع ا دا لحد امد تطميدل رامبداد اراطتاادا  قضدل ل لمغييدلت ظيدلمد راماللدا رامتويطد  69قيع  
 إ  ا  لحلاوا رمدط و   ا   ت دأو اد ي ل تصد ة لحد م اا د  ارظدر ا  تدلم  ط رة  رامتيي  راطم

( 22( للدامد  اة إدلا رم ودلا  07( للامرت  ااكدرا راطد رة   9راطأ را  دل  ةيغ ق م راط ةرا  
 للامد. 

 حدود الدراسة:  -2
 ودلا ة إدلا رم –لد يا لودلق   – راطد ةرا قيع قلتدا لدا ت  تجارا را ةرإا  الحدود البشرية: -

  ط رة  رامتيي  راطم إ   طحلاوا رمدط و(.   

تددد  تجدددارا را ةرإدددا قيدددع لددد رة  رامتيدددي  راطم إددد  ايبتدددلا ارابتدددلت رامل تدددا  الحددددود الميا:يدددة: -
 اطحلاوا رمدط و ة ااا راو دل. 

 ا.   7170ت  تجارا را ةرإا خر  رالماد رافلتيا ا    ا يتليا لا قلا   الحدود الزمنية: -
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 إلطار الميدا:ي للدراسةا -ثالًثا
 البيا:ات األساسية لعينة الدراسة:  -1

( اطتاادددا 0( ارا دددأو ة ددد   0اددداًمر  ابطمل تدددا راجددد ا  ة ددد    69تموددد ن راتلتدددا لدددا ةيلردددلت  
ترل   % 9949لا قلتا را ةرإا  ك ة ا % 1444رام ادل راتوب  ايت ل ا  قلتا را ةرإا تبلا نن 

 رإلرل  لطل  تتع نن نليب ناارم راتلتا لا 
 ( يبين توزيع العينة حسب النوع1جدول رقم )

 النوع

 Frequency Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 34.4 34.4 33  كا

 100.0 65.6 63 نرزع

Total 96 100.0  

 

 

 ( يبين التوزيع النسبي للنوع في عينة الدراسة1الشيل رقم )
( اطتااددا رام ادددل راتوددب  ايطاهددو راتيطدد  ادد  قلتددا 7  ( ارا ددأو ة دد 7 طمل تددا راجدد ا  ة دد   

لا قلتدا را ةرإدا دصدي ر قيدع مةجدا رايأدلا ةد    ييدل   دطيدا راطلجودملا  %24را ةرإا يمضر نن 
لا قلتا را ةرإا اهع راتويا رال و  %644  ل  راحلييلا قيع مةجا را كم ةرل ةتويا %0942ةتويا 

 ةلا ناارم راتلتا .
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 يبين التوزيع النسبي للمؤهل العلمي في عينة الدراسة( 2الجدول رقم )

 المؤهل العلمى

 Frequency Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 74.0 74.0 71  ألا ةد  

 90.6 16.7 16 للجوملا

 100.0 9.4 9 مكم ةرل 

Total 96 100.0  

 

 عينة الدراسة( يبين التوزيع النسبي للمؤهل العلمي في 2الشيل رقم )
( دل  تبدلا 1( ارا أو ة    1نلل قا راحلاا را تي يا ا  قلتا را ةرإا البلت ل راج ا  ة    

  ييل ددل اتيلددا %2041نن نقيدع را تددلنا رودديا ادد  قلتددا را ةرإددا هدع اتيلددا ة إددلا رم وددلا ةتودديا 
 را ةرإا. اهع راتويا رم و ا  قلتا  %941  ل  اتيلا ل يا اروبم   %0749را كلو ةتويا 

 

 ( يبين التوزيع النسبي للحالة الوظيفية في عينة الدراسة3الجدول رقم )

 الوظيفة

 Frequency Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
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Valid 

 6.3 6.3 6 ل يا

 18.8 12.5 12 اكلو

ة إلا 
 رم ولا

78 81.3 100.0 

Total 96 100.0  

 

 ( يبين التوزيع النسبي للحالة الوظيفية في عينة الدراسة3الشيل رقم )
( ارا دأو ة د  4نلل قا إت رت رام لا ا  را تلنا ماارم قلتا را ةرإا البلت دل راجد ا  ة د   

إددت رت( ةتودديا  01 - 9( دلدد  تبددلا نن نقيددع ا ددا اوددت رت رام لددا ادد  قلتددا را ةرإددا هددع ا ددا  4 
  لدد  %7142( ةتودديا 09 - 00  لدد  رال ددا  %79إددت رت( ةتودديا  9لددا  ييل ددل رال ددا  ن ددو 4149%
 اهع راتويا رم و ا  قلتا را ةرإا .  %0749إتا الكزا( اروبم    09رال ا  
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 ( يبين التوزيع النسبي لسنوات الخدمة في عينة الدراسة4الجدول رقم )
 سنوات الخدمة

 Frequency Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 26.0 26.0 25 إت رت 5 لا ر و

 66.7 40.6 39 إت رت 10- 6

11-15 20 20.8 87.5 

 100.0 12.5 12 الكزا إت 16

Total 96 100.0  

 

 

 ( يبين التوزيع النسبي لسنوات الخدمة في عينة الدراسة4الشيل رقم )
 ثبات االستبا:ة:  -2

( 0ادقا رإلدصلنيا نالل كااريدلخ راجد ا  ة د   ت  ردمولم ليلت اقارت رالإميلرا  لإمم را راغ
 يبلا لتللو نالل كااريلخ اولاا ن تلم رايح : 
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 ( يبين معامل ألفا كرو:باخ لمتغيرات البحث.5جدول رقم )
 الصدق معامل ألفا كرو:باخ األبعاد

 0.906 14270  تلقا راطتيطلا ا  رإمم را تقتيا راطتي للت

 0.868 14291 راطتي للت رام ةدب قيع رإمم را تقتيا

 0.889 14260 دج  رممرا

 0.880 14224 راواقا

 0.912 14210 تيولا راتطو

 0.888 14226 راطزلةاد

 0.891 0.793 راطا ا راتلا

 تمطمدل رمإلإديا لمالدارت رايحد  جطيدل نن نقدرل راجد ا  اد  راد رةمد رابيلردلت جطيدل لدا تبدلا

( 14210 –14291لدل ةدلا   را ةرإدا نالدل كااريدلخ اطمالدارت   لتد دلد  تدارات  ليدلت لقبد      طت  
 نن  طأدا راط يدل  نن راصد ق لتللو ة ل  اد ظر را ل ق  اإلألريا اقارت رالإميلرا لطل ي   قيع م ا

 – 14292رم تدلم لدل ةدلا   اجطيدل راصد ق تاراددل ظيطدا  لتللدو اظدل ا يلإد   دلد   لدل   ديي
14607.) 

 :الدراسة تمتغيرا أهمية وتشخيص وصف -3
اد  لتاادا لمغييدلت ظيدلمد راماللدا رامتويطد   رايحد  ن تدلم نهطيدا ات دميص ايدا هتدل يدم 

 رامتددات قيددع  تدد  خددر   طدد رة  رامتيددي  راطم إدد   ادد  لحلاوددا رمدطدد و ة ااددا راو دددل  لددا

 اقدارت قيدع رامد  نجاددل رام دمل القدلييي راطاكفددا راتفقدا لقلييي را يا رالدصدلنع لزدو لقدلييي

  كت : ( اقاد كطل72رايلاغ ق مهل   ميلرارالإ
  :ُبعد المتطلبات التنظيمية لقيادة التغيير التنظيمى  :تائج تحليل -ن

رامتدات قيدع راطمغييدلت رامتويطيدا ا يدلمد  اد و را يدلمد  كهطيدا راولفيدا راقتلقدا تمد راا نن يتياد 
ج ددل كطددل هدد  ل ظددر ادد  هددذر رايتدد   قيددع ق ددا اقددارت  اكلرددل رملن ر ددمطو راماللددا رامتويطدد   ا دد 

 (:9راج ا  ة    
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 على الدراسة عينة مفردات إلجابات المعياري  واال:حراف الحسابي ( يبين المتوسط6الجدول رقم )

 )المتطلبات التنظيمية لقيادة التغيير التنظيمي( فقرات

 م

المتطلبات 
التنظيمية 

لقيادة التغيير 
 التنظيمى

 النسبة المئوية إلجابات المبحوثين

 لمتوسطا
اال:حراف 
 المعيارى 

غير  الرتبة النتيجة الدرجة
 موافق
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

0 

ت دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارك 
راتددددددلليلا ادددددد  
رتمدددددددل  راقدددددددارة 

  لاط ةإا

 4 لاتلل 73.3 1.270 3.667 34.4 26.0 17.7 15.6 6.3

7 

ت ادددددددل رممارة 
قيدددع راتدددلليلا 
اددددددددددددددد  ادددددددددددددددداق 
راتطدددددددددو ااددددددددد  

 خبارت  

4.2 8.3 3.1 36.5 47.9 4.156 1.099 83.1 
 لاتلل
 ج ر

0 

1 

اظددددددددل روددددددددلا 
لموللدددددددددددددددددددددددددددددددددو 
ايح راف  وله  
اددددددددد  تدددددددددد ر  

 راماللا

 01 لم إ  40.4 1.179 2.021 5.2 11.5 4.2 38.5 40.6

4 

لااردددا را يأدددو 
رامتويطددددددددددددددددددددددددد  
الإددددددددددددددددددددددميتلم 
لمغييددددددددددددددددددددددددددلت 
راماللدددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

  لاط ةإا

 9 لم إ  45.8 1.321 2.292 13.5 7.3 2.1 49.0 28.1

9 

ل خغدددددددا اظددددددد
ايماللدددددددددددددددددددددددددددددددددددا 
تمتلإددددددددب لددددددددل 
تلألردددددددددددددددددددددددددددددلت 

 راط ةإا

 2 لم إ  44.2 1.329 2.208 9.4 13.5 3.1 36.5 37.5

9 

تلددددددددددددددددددددددددددددددددد د  
راصددددددددددددرديلت 
اممتلإددددددب لددددددل 
لوددددددددددددددددددددااايلت 

 ااق راتطو

 9 لاتلل 67.1 1.522 3.354 26.0 38.5 2.1 11.5 21.9
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 م

المتطلبات 
التنظيمية 

لقيادة التغيير 
 التنظيمى

 النسبة المئوية إلجابات المبحوثين

 لمتوسطا
اال:حراف 
 المعيارى 

غير  الرتبة النتيجة الدرجة
 موافق
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

2 

تر ددددددلا  لقدددددد د 
ةيلردددددددددددددددددددددددددددددددددددددلت 
لمولليدددا دددد   
ج رردددب راتطدددو 

 راط ةإ 

6.3 7.3 1.0 36.5 49.0 4.146 1.161 82.9 
 لاتلل
 ج ر

7 

2 
تقلددددددددددددددددددددددددي  نمرا 
راتدددلليلا ااددد  
 لتليلا لح مد

9.4 1.0 1.0 51.0 37.5 4.063 1.131 81.3 
 لاتلل
 ج ر

1 

6 

ت ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 
راط ددددددددددددددددددددددددددلةكا 
راطجمطةيا ةلا 
راط ةإددددددددددددددددددددددددددددددا 
اراطجمطدددددددددددددددددددددددددل 

 راطحي 

 2 لم إ  41.3 1.435 2.063 13.5 7.3 2.1 26.0 51.0

01 

ل ددددددددددددددددددددددددددددددددلةكا 
راطجمطدددددددددددددددددددددددددددددل 

ادددددددد  راطحيدددددددد  
تغدددددد دا ة دددددددا 

 راط ةإا

 6 لم إ  40.5 1.151 2.021 6.3 9.4 1.0 46.9 36.5

 - لاتلل 91 04791 74666 راطا ارت راتللا

يمبلا لا راطا ارت راط ظحا نقرل نن راطم إ  راحولة  راتلا اطمالا  راطمغييلت رامتويطيا 
( لل اج م رتللق كيد  ةتوديا 04791(  لرحارت لةيلةو   ةل  74666ا يلمد راماللا رامتويطع( ةيغ   

(  الل  تفا هذل راتميجا رالقارت رازلريا اراول تا ارازللتا  ارام  دصيل كدو لت دل قيدع روديا 91% 
( 04166قيددددع رامدددد را  ابددددلرحارت لةيددددلةو    %2041ا %2746  ا%2140رتلددددلق قددددلا  ايدددديل 

   %2141اراولمإدا ةتوديا   رماادع  ( اودو لت دل قيدع راماتلدب  تيدل   رالقداتلا04010( ا 04090ا 
( اودددو لت دددل قيدددع رامددد را    اهددددذل 04977( ا 04721قيدددع راماتلدددب  دددلرحارت لةيدددلة    %9240ا

رالقددارت دققددل رميجددا لاتلتددا  ظيلإددًل  لاطم إدد  راتودداو  نلددل رالقددارت راار تددا ارامللوددا اوددلن تدداتلب   
(قيدع راماتلدب  04176ا ( 04170 دلرحارت لةيدلةو   % 4447ا  %4942راولم  اراودل ل ةتوديا 
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  %4041نلددددل رالقددددارت راملإددددتا اراتل دددداد ارازلازددددا اوددددلن تاتلب ددددل ادددد  رال ددددلت راددددزر  رمخلدددداد ةتودددديا 
( اهددددذل رالقددددارت دققددددل 04026( ا 04090( ا 04419ابددددلرحارت لةيددددلةو   %4144  ا%4149ا

مالدا  راطمغييدلت رميجا لتملضدا ظيلإدًل  لاطم إد  راتوداو  لطدل يد   قيدع نن لودم   رالتلدلق قيدع ل
 رامتويطيا ا يلمد راماللا رامتويطع( جلا لاتلًتل   أو قلا  اهذر لل اج  قيع نةي را ر ل.  

 تحليل :تائج ُبعد المتطلبات البشرية لقيادة التغيير التنظيمي:    -ب
 يتياد  نن تمدد راا راقتلقددا راولفيددا ادد   را يددلمد  كهطيددا رامتددات قيددع راطمغييددلت راي ددادا  ا يددلمد
راماللددا رامتويطددد   ا دد  ر دددمطو هدددذر رايتدد   قيدددع توددل اقدددارت  اكلردددل رملنج ددل كطدددل هدد  ل ظدددر اددد  

 (:2راج ا  ة    
 على الدراسة عينة مفردات إلجابات المعياري  واال:حراف الحسابي ( يبين المتوسط7الجدول رقم )

 )المتطلبات البشرية لقيادة التغيير التنظيمى( فقرات

 م
لقيادة  المتطلبات البشرية

 التغيير التنظيمي

 النسبة المئوية إلجابات المبحوثين

 المتوسط
اال:حراف 
 المعيارى 

غير  الرتبة النتيجة الدرجة
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

0 

تددددددد راا قددددددد م كدددددددلت لددددددددا 
راتلليلا اي ادلا  لدميلجدلت 

 راماللا

 2 لم إ  46.7 1.158 2.333 5.2 13.5 16.7 38.5 26.0

7 
تتطيدددا راتددددلليلا ل تًيدددل  طددددل 

  و   ا  ظيلمد راماللا
 0 لاتلل 75.8 1.196 3.792 37.5 26.0 17.7 15.6 3.1

1 

تغددددد دا ل دددددلةرت راتدددددلليلا 
اددد  رامتللددددو لدددل رامقتيددددلت 

 راح يزا

 9 لم إ  59.8 1.252 2.990 16.7 18.8 19.8 36.5 8.3

4 
رلدددددددددمرك  لنددددددددد  راط ةإدددددددددا 

 لااط لةرت ظيلمد رامال
 9 لاتلل 71.7 1.600 3.583 46.9 15.6 3.1 17.7 16.7

9 
رإددددددددمقغلم كلددددددددلارت  رت 
رتجلهدددددددلت ت جلةيدددددددا رحددددددد  

 راماللا

 2 لم إ  46.9 1.493 2.344 19.8 2.1 8.3 32.3 37.5

ةتددلا قر ددلت تروددلريا ةدددلا  9
 راتلليلا  لاط ةإا

 4 لاتلل 73.1 1.177 3.656 26.0 38.5 16.7 12.5 6.3

راتطددددددددددددو  ت ددددددددددددجيل ادددددددددددداق  2
 راطولهطا ا  راماللا

 6 لم إ  45.6 1.185 2.281 7.3 9.4 15.6 39.6 28.1

تتفددددددددف رازقدددددددا ةدددددددلا نادددددددارم  2
 راطجمطل راط ةإ 

 7 لاتلل 74.6 1.021 3.729 16.7 59.4 9.4 9.4 5.2

تبتدددد  راطيددددلمةرت رإل جلةيددددا  6
 لا راتلليلا رح  راماللا

 1 اتللل 74.2 1.329 3.708 34.4 36.5 3.1 17.7 8.3

 - لاتلل 9140 04792 14092 راطا ارت راتللا
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يمبلا لا راطا ارت راط ظدحا نقدرل نن راطم إد  راحودلة  راتدلا اطمالدا  راطمغييدلت راي دادا 
( لدل اجد م رتلدلق كيد  ةتوديا 04792(  لرحارت لةيلةو  د ةل  14092ا يلمد راماللا رامتويطع( ةيغ  

ارت رازلريا ارازللتا اراملإتا رام  دصيل كو لت ل قيع روديا (  الل  تفا هذل راتميجا رالق9140% 
( 04069قيددددددع رامددددد را  ابددددددلرحارت لةيددددددلةو   %2444ا %2449  ا%2942رتلدددددلق قددددددلا  ةيادددددل 

  %2140( اوددو لت ددل قيدددع راماتلددب  تيددل   رالقددداتلا راولمإددا اراار تددا ةتوددديا 04176( ا 04170ا 
( اودددو لت دددل قيدددع رامددد را    اهددددذل 04911ا  (04022قيدددع راماتلدددب  دددلرحارت لةيدددلة    %2042ا

 رالقدددددددددددددددددارت دققدددددددددددددددددل رميجدددددددددددددددددا لاتلتدددددددددددددددددا  ظيلإدددددددددددددددددًل  لاطم إددددددددددددددددد  راتوددددددددددددددددداو  نلدددددددددددددددددل رالقدددددددددددددددددارت 
 ددددلرحارت لةيددددلةو  % 4946ا  %9642رازلازددددا ارامللوددددا اوددددلن تدددداتلب   راوددددلم  اراوددددل ل ةتودددديا 

 رال ددددددلت (قيددددددع راماتلددددددب  نلددددددل رالقددددددارت رمااددددددع اراوددددددل تا اوددددددلن تاتلب ددددددل ادددددد  04461( ا 04797 
( اهدذل رالقدارت دققدل 04029( ا 04092  ابدلرحارت لةيدلةو  %4949  ا% 4942رمخلداد ةتوديا 

رميجا لتملضدا ظيلإدًل  لاطم إد  راتوداو  لطدل يد   قيدع نن لودم   رالتلدلق قيدع لمالدا  راطمغييدلت 
 . راي ادا ا يلمد راماللا رامتويطع( جلا لاتلًتل   أو قلا اهذر لل اج  قيع نةي را ر ل

 تحليل :تائج ُبعد المتطلبات المادية لقيادة التغيير التنظيمى :  -ج
هتدددل يتياددد  نن تمددد راا راقتلقدددا راولفيدددا اددد   را يدددلمد  كهطيدددا رامتدددات قيدددع راطمغييدددلت راطلم دددا  
ا يلمد راماللا رامتويط   ا   ر مطو هذر رايت   قيع تول اقارت  اكلرل رملنج ل كطل هد  ل ظدر اد  

 (:2راج ا  ة    
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 على الدراسة عينة مفردات إلجابات المعياري  واال:حراف الحسابي ( يبين المتوسط8الجدول رقم )

 )المتطلبات المادية لقيادة التغيير التنظيمى( فقرات

 م
المتطلبات المادية لقيادة 

 التغيير التنظيمي

 النسبة المئوية إلجابات المبحوثين

 المتوسط
اال:حراف 
 المعيارى 

غير  الرتبة جةالنتي الدرجة
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

0 
تددددددد اا خ لدددددددا رالتصدددددددل  
   يأا رإلرمارل  لاط ةإا

5.2 6.3 2.1 47.9 38.5 4.083 1.063 81.7 
 لاتلل
 جً ر

0 

7 

اددددددددددددددددددلمد لمصصدددددددددددددددددلت 
راط ةإدددددددا لدددددددا راطلفرريدددددددا 

 رام الييا

 9 لم إ  54.2 1.458 2.708 16.7 18.8 9.4 29.2 26.0

1 

تج لددف رالصدد   را ةرإدديا 
 لامقتيددددددددددددددددلت رامتييطيددددددددددددددددا 

 راح يزا

 1 لاتلل 65.0 1.026 3.250 4.2 44.8 33.3 7.3 10.4

4 
اجددددددد م لاكدددددددف اطصدددددددلمة 

 رامتي   لاط ةإا
 4 لم إ  55.8 1.414 2.792 16.7 18.8 13.5 29.2 21.9

لغل قدددا راطبتددد  راط ةإددد   9
 اطتليلا رملا اراورلا

 2 لم إ  41.0 1.137 2.052 8.3 2.1 10.4 44.8 34.4

9 
تددددددد الا لصدددددددلمة تط ددددددددو 
ايط ةإدددا ةملتلدددو را ددداركا 

 راطجمطةيا

 9 لم إ  42.5 1.275 2.125 10.4 5.2 9.4 36.5 38.5

اجددددددددددد م  لقدددددددددددا تددددددددددد ةدب  2
 لمولليا  لاط ةإا

 7 لاتلل 78.3 1.130 3.917 34.4 44.8 2.1 15.6 3.1

2 
ت الا لأميا ة طيدا تودله  

ا مرخدددو اددد  ر دددا راطتااددد
 راطجمطل راط ةإ 

 2 لتمل  37.7 1.178 1.885 7.3 6.3 1.0 38.5 46.9

 - لم إ  92 04701 74297 راطا ارت راتللا

يمبلا لدا راطا دارت راط ظدحا نقدرل نن راطم إد  راحودلة  راتدلا اطمالدا  راطمغييدلت راطلم دا 
( لل اج م رتللق كيد  ةتوديا 04701(  لرحارت لةيلةو   ةل  74297ا يلمد راماللا رامتويطع( ةيغ   

(  الل  تفا هذل راتميجا رالقارت رمااع اراودل تا ارازلازدا  رامد  دصديل كدو لت دل قيدع روديا 92% 
( 04191قيدددددددع رامددددددد را  ابدددددددلرحارت لةيدددددددلةو   %99ا %2241  ا%2042رتلدددددددلق قدددددددلا  ةيادددددددل 

تدا  ظيلإدًل  لاطم إد  ( اوو لت ل قيع راماتلب  اهذل رالقارت دققدل رميجدا لاتل04179( ا 04011ا 
  % 9447ا  %9942راتودددداو  نلدددددل رالقدددددارت راار تدددددا ارازلريددددا اراولمإدددددا ارامللودددددا اولردددددل رودددددبم   
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( قيدددع راماتلدددب  04012( ا 04729( ا 04492( ا 04404 دددلرحارت لةيدددلة    %40ا %4749ا
اهددذل رالقددارت ( 04022  ابددلرحارت لةيددلة   % 1242نلددل رالقدداد رازللتددا اوددلن تاتلب ددل رمخلددا ةتودديا 

دققدددل رميجدددا لتملضدددا ظيلًإدددل  لاطم إددد  راتوددداو  لطدددل يددد   قيدددع نن لودددم   رالتلدددلق قيدددع لمالدددا 
 راطمغييدددلت راطلم دددا ا يدددلمد راماللدددا رامتويطدددع( جدددلا لم إدددًغل   دددأو قدددلا  اهدددذر لدددل اجددد  قيدددع نةي 

 را ر ل. 
 النتائج والتوصيات:

 النتائج: -
رمدلنا را ةرإدا رامد  ت د ت تادع رامتدات قيدع  رومتاي اد  هدذل را ة دا رايحزيدا لتل  دا  تد 

لمغييددلت ظيددلمد راماللددا رامتويطدد   طدد رة  رامتيددي  راطم إدد   ادد  لحلاوددا رمدطدد و ة ااددا راو دددل  
 ادطأا ت ظير  ال لا خر  ر ت : 

   مناقشة النتائج المتعلقة بمتطلبات التنظيمية لقيادة التغيير التنظيمي: -0

غييددلت رامتويطيددا ا يددلمد راماللددا رامتويطددع ادد  قلتددا را ةرإددا نت ددات راتمددلنا نن نهطيددا راطم .أ
جدددلات لاتلتدددا لدددا اج دددا رودددا نادددارم قلتدددا را ةرإدددا  اهدددذر يددد   قيدددع نن ظيدددلمد راماللدددا 
رامتويطع تمكلا   أو ليل دا نا للدا ليل دا  لاطمغييدلت رامتويطيدا  مرخدو قلتدا را ةرإدا  

رإددا تيددل راطمغييددلت امحقلدد  رامغدد ة ا اددل  جتددو راطدد رة  اراطاإوددلت رامتييطيددا ت ددم  ة ة 
ارامتوي  اراماللا  ارامتطيا راطوم رلا ا  لجل  رامتيي  راطم إ  ارام للت رامتييطيا   دأو 

 قلا. 

 طأدددا تحقلددد  رمهددد رت رامددد  تودددتع تال دددل لددد رة  رامتيدددي  راطم إددد    اكدددذال راطاإودددلت   .ب
غييدلت رامتويطيدا رامد  تودلق  رامتييطيا راطمميلا  اداجل  ال تادع نن رالهمطدلا ة ةرإدا راطم

ا  تحقل  ن صع رإمللمد لا راط رةم راطملدا اه  لل يتتأي قيع راقغلل رامتييط  كأو  
اداادددل لدددا راتلنددد  رامتييطددد   ارالجمطدددلق  ايطددد رة  رادددذ  ةددد اةل  جتدددو إيلإدددلت راماللدددا 

 اإو .رامتويطع رامع يم  تغبيق ل  رت القييا نكبا قيع راطوم   رامتللذو رالامو اراط

تبددلا نردد  قيددع لوددم   ن تددلم را ةرإددا نن هتددلك اقددارت دققددل رودديا ةادد  لاتلتددا الددع هددذر  .ج
رايتدد  دققددل رالقدداد راملإددتا  ت ادددل راط ددلةكا راطجمطةيددا ةددلا راط ةإددا اراطجمطددل راطحيدد ( 

تيل دددل رالقددداد رازلازدددا  اظدددل رودددلا لموللدددو ايحددد راف  ودددله  اددد   %90ةتوددديا ةاددد  ةيادددل 
  لدد  رالقدداد رامللوددا  اظددل خغددا ايماللددا % 4149ا ةادد  ةياددل تددد ر  راماللددا( ةتوددي

 .  %1249تمتلإب لل تلألرلت راط ةإا( ةتويا ةا  ةيال 

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالمتطلبات البشرية لقيادة التغيير التنظيمى: -2
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نت دددات راتمدددلنا نن نهطيدددا راطمغييدددلت راي دددادا ا يدددلمد راماللدددا رامتويطدددع اددد  قلتدددا را ةرإدددا  .أ
لات لاتلتددددا لددددا اج ددددا روددددا ناددددارم قلتددددا را ةرإددددا  اهددددذر يدددد   قيددددع نن ظيددددلمد راماللددددا جدددد

رامتويطددع تمدددكلا   ددأو ليل دددا نا للددا ليل دددا  لاطمغييددلت راي دددادا  مرخددو قلتدددا را ةرإدددا  
ا اددل  جتددو راطدد رة  اراطاإوددلت رامتييطيددا ت ددم  ة ةرإددا تيددل راطمغييددلت امحقلدد  رامغددد ة 

راطوددم رلا ادد  لجدل  رامتيددي  راطم إدد  ارامدد للت رامتييطيددا   ددأو ارامتودي  اراماللددا ارامتطيددا 
 قلا .

 طأددددا تحقلدددد  رمهدددد رت رامدددد  توددددتع تال ددددل لدددد رة  رامتيددددي  راطم إدددد  اكددددذال راطاإوددددلت  .ب
رامتييطيدددا راطمميلدددا  اداجدددل  ادددل تادددع نن رالهمطدددلا ة ةرإدددا راطمغييدددلت راي دددادا  تودددلق  اددد  

هدد  لددل يددتتأي قيددع راقغددلل رامتييطددع كأددو  تحقلدد  ر صددع رإددمللمد لددا راطدد رةم راطملدددا ا 
ادااددددل لددددا راتلندددد  رامتييطددددع  ارالجمطددددلقع ايطدددد رة  راددددذ  ةدددد اةل  جتددددو إيلإددددلت راماللددددا 

 رامتويطع رامع يم  تغبيق ل  رت القييا نكبا قيع راطوم   رامتللذو رالامو اراطاإو .

تلتددا الددع هددذر تبددلا نردد  قيددع لوددم   ن تددلم را ةرإددا نن هتددلك اقددارت دققددل رودديا ةادد  لا  .ج
رايت  دققدل رالقداد رامللودا  رإدمقغلم كلدلارت  رت رتجلهدلت ت جلةيدا رحد  راماللدا( ةتوديا 

تيل ل رالقاد راول تا  ت جيل ااق راتطو راطولهطا اد  راماللدا( ةتوديا  %1249ةا  ةيال 
  لد  رالقداد رماادع  تد راا قد م كدلت لدا راتدلليلا اي ادلا  لدميلجدلت % 7240ةا  ةيادل 

 . %79للا( ةتويا ةا  ةيال راما
 مناقشة النتائج المتعلقة بالمتطلبات المادية لقيادة التغيير التنظيمى: -3

نت دددات راتمدددلنا نن نهطيدددا راطمغييدددلت راطلم دددا ا يدددلمد راماللدددا رامتويطدددع اددد  قلتدددا را ةرإدددا  .أ
جدددلات لم إدددغا لدددا اج دددا رودددا نادددارم قلتدددا را ةرإدددا  اهدددذر يددد   قيدددع نن ظيدددلمد راماللدددا 

ع تمكلا   أو ليل ا نا للا ليل ا  لاطمغييلت راطلم ا مرخو قلتدا را ةرإدا  ا ادل رامتويط
 جتو راطد رة  اراطاإودلت رامتييطيدا ت دم  ة ةرإدا تيدل راطمغييدلت امحقلد  رامغد ة ارامتودي  

 اراماللا ارامتطيا راطوم رلا ا  لجل  رامتيي  راطم إ  ارام للت رامتييطيا   أو قلا .

رت رامددد  تودددتع تال دددل لددد رة  رامتيدددي  راطم إددد   اكدددذال راطاإودددلت  طأدددا تحقلددد  رمهددد   .ب
رامتييطيدددا راطمميلدددا  اداجدددل  ادددل تادددع نن رالهمطدددلا ة ةرإدددا راطمغييدددلت راطلم دددا  تودددلق  اددد  
تحقلدد  ن صددع رإددمللمد لددا راطدد رةم راطملدددا اهدد  لددل يددتتأي قيددع راقغددلل رامتييطددع كأددو  

  راددددذ  ةدددد اةل  جتددددو إيلإددددلت راماللددددا ادااددددل لددددا راتلندددد  رامتييطدددد  ارالجمطددددلق  ايطدددد رة 
 رامتويطع رامع يم  تغبيق ل  رت القييا نكبا قيع راطوم   رامتللذو رالامو اراطاإو . 
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تبددلا نردد  قيددع لوددم   ن تددلم را ةرإددا تبددلا رن هتددلك اقددارت دققددل رودديا ةادد  لاتلتددا الددع  .ج
تاادا مرخدو راطجمطدل هذر رايت  دققل رالقداد رازللتدا  تد الا لأميدا ة طيدا تودله  اد  ر دا راط

تيل ددددل رالقدددداد راولمإددددا  تدددد الا لصددددلمة تط دددددو   %4946راط ةإدددد ( ةتودددديا ةادددد  ةياددددل 
ايط ةإدددا ةملتلدددو را ددداركا راطجمطةيدددا( تددد الا لأميدددا ة طيدددا تودددله  اددد  ر دددا راطتاادددا مرخدددو 
راطجمطل راط ةإ  تيل ل رالقداد رامللودا  لغل قدا راطبتد  راط ةإد  اطتدليلا رملدا اراودرلا( 

  لدد  رالقدداد رازلريددا  ادددلمد لمصصددلت راط ةإددا لددا راطلفرريددا % 1444ةادد  ةياددل  ةتودديا
 . %79رام الييا( ةتويا ةا  ةيال 

 التوصيات:   -

 ةتلًا قيع راتملنا رام  ت  رام يو تال ل اون رايلد  ي يع  ل ت :
 ظااةد اظل رولا لموللو ايح راف  وله  ا  تد ر  راماللا رامتويطع  لاط رة  . -0
را يأددو رامتويطدد  الإددميتلم لمغييددلت راماللددا  لاط ةإددا  تدد  نلددا ظددااةو امحقلدد   لاارددا -7

 اماللا رامتويط   لاغادقا راطغي با .

 ظااةد اظل خغا ايماللا تمتلإب لل تلألرلت راط ةإا. -1
 جددب نن تمدد ال راط دددلةكا راطجمطةيددا ةددلا راط ةإدددا اراطجمطددل راطحيدد  ايتطدددو قيددع تغددد دا  -4

 ة دا راط ةإا.
  راا ق م كلا  لا راتلليلا اي الا  لدميلجلت راماللا.  جب نن يم -9
 ظااةد رإمقغلم كللارت  رت رتجلهلت ت جلةيا رح  راماللا. -9
 تغ دا ل لةرت راتلليلا ا  رامتللو لل رامقتيلت راح يزا نلا ل   ج ر امحقل  راماللا . -2
 ظااةد ت جيل ااق راتطو ايطولهطا ا  راماللا.  -2
 ا توله  ا  ر ا راطتااا مرخو راطجمطل راط ةإ .  جب نن تم اا لأميا ة طي -6
 ظااةد ت الا لصلمة تط دو ايط ةإا ةملتلو را اركا راطجمطةيا. -01
 ظااةد اج م لاكف اطصلمة رامتي   لاط ةإا.  -00
 ادلمد لمصصلت راط ةإا لا راطلفرريا رام الييا.    -07
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 قائمة المراجع

 الكتب العربية:  -
د راماللدددا اددد  راطتوطدددلت  رمةمن  لاإودددا راددد ةرق (. ظيدددلم7109راددد ايط   إدددتل  دطلددد  .  .0

 ايت ا ارام ادل.

(. تمرةد راماللددا ارامغدد دا رامتويطدد   رمةمن  مرة رايددلااةو 7107ماميددا  ندطدد  ي إددا .  .7
 ايت ا ارام ادل.

(. تمرةد راجددد مد را دددلليا يدددتلقا رامحددد  لت اددد  إددديلق 7112را دددطاو  دللددد  ةدددا لدددلار .  .1
  د التقحا. رامح  لت  راادلي  طيتا لفد

(. رتجلهددلت د يزددا ادد  تمرةد راماللددا  رمةمن  مرة راار ددا ايت ددا 7107قااددا  إددل  إددلا  .  .4
 ارام ادل. 

(. تمرةد راماللدا ارامغد دا رامتويطد   قطدلن  مرة رايدلااةو 7104لحط   جطل  قبد  رايد  .  .9
 ايت ا ارام ادل.

هاد  مرة رالوددددا ايت ددددا (. نإلإدددديلت ادددد  رإلمرةد  راقددددل7102راطاابدددد   كللددددو  اآخدددداان .  .9
 ارام ادل.

 المجالت والدوريات: -
(. راطت  دددلت رامدد  ت رجدد   لندد رت راطدد رة  اددد  7102رافهارردد   لوددم ةد قبدد  رايدد  جددارم .  .0

  راجطةيا 09لطلةإا ظيلمد راماللا  لاط رة  راطم إغا  ج د  لجيا رإلمرةد راماب دا  رات م 
 ا.راطصادا ايمابيا راطقلةرا ارإلمرةد رامتييطي

لحطددد  لحطددد  راحودددلت  لحطددد   لمغييدددلت تغبلددد  راماللدددا رامتويطددد   لاطاإودددلت رامتييطيدددا   .7
 .7101  0  ج24لجيا كييا رامابيا  لاطتص ةد  رات م 

(. ماة را يددلمد رامح دييددا ادد  راماللددا رامتويطدد  7171ي إددا  اغيلددا  ددادي إددل  لحطدد  .  .1
ا  لجيدا راقداراد اراطتاادا  راتد م ا  لتغقا ليلةك راوبلدا رامتييطيدا لدا اج دا رودا راطتيطدل

 راجطةيددددددددددددا راطصددددددددددددادا ايقدددددددددددداراد -كييددددددددددددا رامابيددددددددددددا  -  جللتددددددددددددا قددددددددددددلا  ددددددددددددطي 776
 اراطتااا. 

 المؤتمرات والندوات: -
(. ماة را يددلمد رإلمرةددا ادد  تاإدية قطييدا راماللددا  راطداتطا رادد اا  7104ةد قرق  رد ر  .  .0

ةلدلت   –اتغد دا راطد رةم راي دادا راتيط  د   تمرةد راماللا ا  قلا  لمالا  لاكدف رايحد  
 قطلن. 
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