مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية

المجلد )(4

العدد ) ( 8

لسنة 174 )) ---------- 2014

((

دور األنماط القٌادٌة والمتغٌرات الشخصٌة لألفراد فً التغٌٌر التنظٌمً
دراست مُذانُت نهشركت انىطنُت نتىزَع انكهرباء وانغاز بشار حضرٌ
The role of leadership styles and personal variables for individuals in
organizational change
برباوٌ كمال
أستار مساعذ "أ" خامعت بشار" اندسائر" كهُت انعهىو االقتصادَت وانتسُُر
K_berbaoui@yahoo.fr
انمهخص:
٠ؼذ اٌزغ١١ش اٌزٕظ ِٓ ّٟ١عّبد اٌّإعغبد اٌؾذ٠ضخ ٘ٚزا اٌزغ١١ش ال ٠ى ْٛػف ٞٛثً رفشػٗ اٌظشٚف اٌّؾ١طخ
ثبٌّإعغخ ،فؼٍ ٗ١فمجبء اٌّإعغبد ٠ؼزجش س٘بْ ٚاٌشغً اٌشبغً ٌذ ٜاٌم١بد ٓ١٠اإلداس،ٓ١٠فجٙزا ٔمٛي ثأْ ٔغبػ
اٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١ف ٟاٌّإعغخ ال ٠ى ْٛئال ثّٕؾ ل١بد ٞفؼبي ،فمذ رزشبثٗ أ٘ذاف اٌّإعغبد ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظّٟ١
ٌىٓ ٔزبئظ اٌزغ١١ش رخزٍف ثبخزالف األّٔبؽ اٌم١بد٠خ ف ٟاٌّإعغبد.فّٓ خالي ٘زا ٔٙذف ِٓ اٌّمبي ئٌ ٝئثشاص دٚس
إٌّؾ اٌم١بد ٞف ٟػٍّ١خ اٌزغ١١ش اٌزٕظ ،ّٟ١ثبإلػبفخ ئٌ ٝدٚس اٌّزغ١شاد اٌشخظ١خ( اٌغٕظ ،اٌؼّش ،اٌّغزٜٛ
اٌزؼٍ،ّٟ١اٌخجشح اٌّ١ٕٙخ،اٌّشوض اٌٛظ١فٌ )ٟزا األفشاد ف ٟػٍّ١خ اٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١
كهماث انمفاتُح:إٌّؾ اٌم١بد ٞاألٚرٛلشاؽ ،ٟإٌّؾ اٌذّ٠مشاؽ ،ٟإٌّؾ اٌؾش ،اٌزغ١١ش اٌزٕظّٟ١
Abstract
The organizational change characteristic of the modern enterprise , and
this change is not spontaneous but rather imposed by the circumstances
surrounding the institution , It or survival of institutions is a bet and
preoccupation with leading administrators, Through this we say that the
success of organizational change in the organization not only be a pattern of
effective leadership , it has similar goals of institutions to change but the
results of organizational change for different leadership styles in institutions.
through this article we aim to highlight the role of leadership style in the
( process of organizational change , in addition to the role of personal variables
gender , age , educational level, professional experience, career center ) so
individuals in the process of organizational change.
Key words: autocratic leadership style, democratic style, free style,
organizational change
انمقذمت:
٠ؼذ ِٛػٛع اٌم١بدح ِٓ اٌّٛاػ١غ اٌٙبِخ اٌز ٟأطجؾذ رغزمطت ا٘زّبِـبد اٌّفىش ٚ ٓ٠اٌجبؽز ٓ١فِ ٟخزٍف
ِغبالد اٌؼٍ َٛاإلٔغبٔ١خ  ٚاالعزّبػ١خ ٔظشا ٌؾبعخ ِخزٍف رٕظّ١بد اٌؼًّ اٌٍّؾخ ٌٍجؾش.
وّب ٠ؼزجش اٌزغ١١ش أؽذ أٚعٗ ؽ١بح اٌّإعغخ فأٗ لذ ٠خٍك أؼىبعبد ػٍ ٝعٍٛن أفشاد٘ب ِٓ عٙخ  ِٓٚعٙخ أخشٜ
فأٗ ع١إد ٞثٙب ئٌ ٝص٠بدح ؽبعبرٙب ئٌ ٝاإلداسح اٌذٕ٠بِ١ى١خ اٌّشٔخ ٚاٌفؼبٌخ اٌمبدسح ػٍِٛ ٝاعٙخ اٌزؾذ٠بد ٌزا ٟ٘
ثؾبعخ ئٌ ٝأْ رمبد ،ثم١بدح سش١ذح ٚفؼبٌخ رزّزغ ثبٌّٛاطفبد  ٚاٌخظبئض اٌز ٟرّىٕٙب ثبٌّؼ ٟثبٌّإعغخ ٔؾٛا
اٌزطٛس  ٚاالعزّشاس٠خ .
ٚثّـب أْ ٔغـبػ اٌمبئـذ ف ٟئداسح ٚرـٛعِٕ ٗ١ظّبرــ٠ ُٙزؾمك ثمذسرــ ُٙف ٟئؽـذاس اٌزغ١ـ١ش  ٚاالعزغبثخ ٌٗ ،فاْ
اٌؾبعخ األِضً ٌٙإالء اٌمبدح أِش ػشٚسٌ ٞم١بدح اٌزغ١١ش .ثبػزجبس أٍّٔ٠ ِٓ ُٙى ْٛاٌمذسح ػٍ ٝاٌزأص١ش ٚدسعخ رمجٍُٙ
ٌزاٌه ٠ؼزّذ ػٍ ٝأعٍٛة أ ٚإٌّٛرط اٌم١بدِّ ، ٞب ٠غؼً ػٍِ ُٙ١غإ١ٌٚبد فِ ٟزبثؼخ وً ِب ٠غش ٞف ٟاٌج١ئخ،
ٚٚعٛة رض٠ٚذ ِشؤٚع ُٙ١ثبٌّؼٍِٛبد اٌىبف١خ ٚاٌؼشٚس٠خ ػٓ اٌزغ١١ش اٌزٕظٚ ّٟ١خٍك عِٕ ٛبعت إلؽذاصٗ .
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ئشىبٌ١خ اٌم١بدح ٚاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رطشػ ٔفغٙب ٌّـٛاوجخ رغـ١١ش اٌظـشٚف اٌج١ئـ١خ ٌٍـّإعغخٌٚ ،ىٓ ٠جمٝ
اٌزغبؤي اٌّطشٚػ ؽٛي إٌّٙظ اٌظؾ١ؼ اٌّزجغ ف ٟاٌم١بدح ٚاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١أِ ٞب ؽج١ؼخ إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌفؼبي فٟ
ٔغبػ اٌزغ١١ش اٌزٕظّٟ١؟
هذف انبحث:
اٌزؼشف ػٍ ٝرأص١ش أّٔبؽ اٌم١بدح اإلداس٠خ ثبإلػبفخ ئٌ ٝاٌّزغ١شاد اٌشخظ١خ ٌألفشاد اٌؼبٍِٓ١
(اٌغٕظ،اٌؼّش،اٌّغز ٜٛاٌزؼٍ،ّٟ١اٌخجشح اٌّ١ٕٙخ،اٌّشوض اٌٛظ١ف )ٟػٍ ٝاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١
منهح انذراست:
رُ اإلػزّبد ػٍ ٝإٌّٙظ اٌٛطف ٟاٌزؾٍ ٍٟ١ف ٟرمذ٘ ُ٠زٖ اٌذساعخ ٚ،اٌز٠ ٞؼزّذ ػٍ ٝعّغ اٌّؼٍِٛبد
 ٚاٌج١بٔبد ػٓ اٌظب٘شح اٌّذسٚعخ ٚرؾٍٍٙ١ب ٚرفغ١ش٘ب لظذ اٌٛطٛي ئٌٔ ٝزبئظ ِؾذدح.
فرضُاث انبحث:
-

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن النمط القٌادي األوتوقراطً والتغٌٌر التنظٌمً.
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن النمط القٌادي الدٌمقراطً والتغٌٌر التنظٌمً.
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن النمط القٌادي الحر والتغٌٌر التنظٌمً.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً التغٌٌر التنظٌمً تعود إلى الجنس.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً التغٌٌر التنظٌمً تعود إلى العمر.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً التغٌٌر التنظٌمً تعود إلى المستوى التعلٌمً.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً التغٌٌر التنظٌمً تعود إلى الخبرة المهنٌة.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً التغٌٌر التنظٌمً تعود إلى المركز الوظٌفً.

حذود انذراست :رّذ اٌذساعخ ػٍِٛ ٝظف ٟاٌششوخ اٌٛؽٕ١خ ٌٍزٛص٠غ ٚاٌغبص اٌؾؼش ٞثشبس ِٓ خالي اعزج١بْ.
أوال مفهىو انقُادة:
ٕ٘بن ػذح رؼبس٠ف ٌٍم١بدح ّ٠ىٓ روش ثؼؼٙب:
-1
-2
-3
-4
-5

ٌعرف كل من كونتز" " koontzو أودونٌل " "odonnelالقٌادة على أنها "عملٌة التأثٌر التً ٌقوم بها
1
القائد على مرءوسٌه إلقناعهم وحثهم على المساهمة الفعالة بجهودهم للقٌادة بنشاط متعاون".
أما فٌدلر" " fiedlerفٌعرف القٌادة بقوله "تعنً الجهود المبذولة للتأثٌر على أو تغٌٌر سلوك الناس
2
من أجل الوصول إلى أهداف المؤسسة واألفراد".
ٌعرفها ففنر وبرسثوس"–  " presthus"pfiffnerبأنها "نوع من الروح المعنوٌة والمسؤولٌة التً
تتجسد فً المدٌر ,والتً تعمل على توحٌد جهود مرؤوسٌه لتحقٌق األهداف المطلوبة ,والتً تتجاوز
3
مصالحهم األنٌة".
تعرفها سٌكلر هدسون " "ceckler-hudsonبقولها "القٌادة فً التنظٌمات اإلدارٌة الكبٌرة والواسعة
4
تعنً التأثٌر فً األفراد وتنشٌطهم للعمل معا فً مجهود مشترك حقٌق أهداف التنظٌم اإلداري".
وتعرف "هً قدرة الفرد على التأثٌر على شخص أو جماعة وتوجٌههم وإرشادهم لنٌل

رؼبٚ ُٙٔٚؽفضُ٘ ػٍ ٝاٌؼًّ ثأػٍ ٝدسعخ ِٓ اٌىفب٠خ ِٓٚ ،أعً رؾم١ك األ٘ذاف اٌّشعِٛخ".

5

 1بوخريسة بوبكر,وآخرون ,دراسات في تسير الموارد البشرية – إدارة األفراد -دار قرطبة للنشر والتوزيع ,الطبعة األوىل,8002,ص .020
 2املرجع السابق ,ص .020

3نواف كنعان,القيادة اإلدارية ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان ,الطبعة األوىل , 8002ص.22
4املرجع السابق ,ص.22

5بالل خلف السكارنة,القيادة اإلدارية الفعالة,دار املسرية للنشر والتوزيع,عمان,الطبعة األوىل ,8000ص.02

مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية

المجلد )(4

العدد ) ( 8

لسنة 176 )) ---------- 2014

((

 -6تعرف بأنها "قدرة تأثٌر شخص ما على اآلخرٌن بحٌث ٌجعلهم ٌقبلون قٌادته طواعٌة ودون التزام
قانونً ,وذلك العترافهم التلقائً بقٌمة القائد أهدافها وكونه معبرا عن أمالهم وطموحاتهم ,مما ٌتٌح له
6
القدرة على قٌادتهم الجماعٌة بالشكل الذي ٌرٌده".
ثانبا :أنماط انقُادة
رزؼذد أّٔبؽ اٌم١بدح ٚ ،رزٕٛع ثزٕٛع اٌّإعغبد ٚاخزالف اٌشخظ١بد ٚاألدٚاد ٚاٌٛظبئف ٚاٌّٛالف ،فٍىً
ّٔؾ ل١بد ٞؽبثؼٗ اٌز١ّ٠ ٞضٖ ػٓ غ١شٖٚ .لذ ؽبٌٚذ ػذح دساعبد اٌزّ١١ض ث ٓ١أّٔبؽ اٌم١بدح ٌ ،ىٓ سغُ ٘زٖ
اٌزظٕ١فبد األّٔبؽ اٌم١بدح ّ٠ىٓ اٌمٛي أٔٗ ٚئْ اخزٍفذ ف ٟثؼغ اٌغٛأت ،فمذ رزفك ف ٟعٛأت أخش، ٜ
٠ٚظجؼ ثّٕٙ١ب رذاخً ٚلذ ٠غّغ اٌمبئذ ث ٓ١أوضش ِٓ ّٔؾ ٚئْ وبْ  ً١ّ٠ئٌ ٝعٍٛن ّٔؾ ل١بدّ٠ ٞىٓ
رظٕ١فٗ ػٍ ٝأعبعٗٚ .فّ١ب  ٍٟ٠رٛػ١ؼ ٌٙزٖ اٌزظٕ١فبد.
 1-2انقُادة انذَمقراطُت
٘ ٟاٌم١بدح اٌز ٟرٙزُ ثبٌّشؤٚعٚ ، ٓ١لذ أعّبُ٘ اٌجؼغ اٌم١بدح االعزشبس٠خ أ ٚاإلٔغبٔ١خ ٚاٌجؼغ ا٢خش أعّب٘ب
اٌم١بدح اإل٠غبث١خ ألٔٙب رغزخذَ اٌزؾف١ض اإل٠غبث ٟاٌمبئُ ػٍ ٝئشجبع اٌؾغبد  ٚاٌشغجبد ٌٍزبثؼ ،ٓ١ف ٟٙرم َٛػٍٝ
أعبط اؽزشاَ شخظ١خ اٌفشد ٚؽش٠خ االخز١بس ٚأْ اٌمشاساد ٌألغٍج١خ د ْٚرغٍؾ أ ٚاإلس٘بة فب ٌمبئذ ٠شغغ اٌزبثؼٓ١
٠ٚمزشػ د ْٚئِالء أ ٚفشع .
ئْ عٍٛن اٌمبئذ ٕ٘ب ٠م َٛػٍ ٝئػطبء اٌزبثؼ ٓ١ؽش٠خ اٌزظشف ٚاٌزفى١ش ٚئثذاء اٌشأ ٞف ٟعٔ ٛفغِ ٟش٠ؼ،
ٚأْ اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌّإعغخ ٠ؼٍِّ ْٛـؼٗ ١ٌٚـظ ػٕذٖ ف٠ ٛٙأخز ثشأ٠ٚ ُٙ٠ششوـــ ُٙف ٟطـٕغ اٌمـشاس  ٚرى ْٛلٕٛاد
االرظبي ِفزٛؽخ ثغّ١غ االرغب٘بد.
٘ٚزا إٌّؾ ِٓ اٌم١بداد ٙ٠زُ ثجؼذ اإلٔزبط ثبٌّإعغخ ٠ٚغؼٌ ٝزؾم١ك أ٘ذافٙب ٌٚزاٌه رؼزجش ٚوّب أشبسد
7
اٌذساعبد ئٌ ٝأٔٙب أفؼً أٔٛاع اٌم١بداد ٠ٚى ْٛاٌمبئذ فؼبال.
 2-2انقُادة األوتىقراطُت
ٌمذ وشفذ اٌذساعبد عٍٛن اٌمبئذ ػٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌخظبئض اٌّّ١ض ٌغٍٛن اٌمبدح رٛ١ِ ٞٚي
األٚرٛلشاؽ١خ ،رذٚس فِ ٟغٍّٙب ؽٛي عّخ ع٘ٛش٠خ ٌغٍٛو١بر ُٙرزّضً ف ٟئرخبرر ِٓ ُٙعٍطز ُٙاٌشعّ١خ أداح رؾىُ
ٚرؼغؾ ػٍِ ٝشؤٚع ُٙ١إلعجبسُ٘ ػٍ ٝئٔغبص اٌؼًّ ٌمذ أرجزذ اٌذساعبد أْ عٍٛن اٌمبدح األٚرٛلشاؽٕ٠ ٓ١١ذسط
ف ٟشذرٗ ثٔ ٓ١مطز. ٓ١
أ -السلـوك األوتوقراطً المتطرق فً استبدادٌة وٌسمى كــذالك بالقٌـادة المتسلطــة أو المتحطمة .
8
ب -السلوك األوتوقراطً غٌر متطرق فً استبدادٌة وٌسمى كذالك بالقٌادة األوتوقراطٌة البقة .
 3-2انقُادة انحرة
ئْ ّٔؾ اٌم١بدح اٌؾشح ٠شزشن ِغ إٌّط ٓ١ا٢خشٌٍ ٓ٠م١بدح اٌذّ٠مشاؽ١خ  ٚاألٚرٛلشاؽ١خ ف ٟئٔٗ ٠غزٙذف رٛعٗ
ِغٛٙراد األفشاد اٌؼبٍِ ِٓ ٓ١خالي اٌزأص١ش ف ٟعٍٛؤٚ ،ُٙظشا إلخزالف ث٘ ٓ١زا إٌّؾ ٚإٌّط ٓ١ا٢خش ٓ٠فٟ
دسعخ اٌزأص١ش وّب أْ وً ّٔؾ ِٓ أّٔبؽ اٌم١بدح اٌضالصخ ٠شوض ا٘زّبِٗ ػٍ ٝػٕظش ِؼ ، ٓ١فبٌم١بدح اٌذّ٠مشاؽ١خ رشوض
ا٘زّب ِٙب ػٍ ٝاٌفشد اٌؼبًِ ف ٟأداء اٌؼًّ ٚاٌم١بدح األٚرٛلشاؽ١خ رشوض ػٍ ٝاإلٔزبط  ِٓٚأُ٘ اٌخظبئض اٌّّ١ضح
ٌّٕؾ اٌم١بدح اٌؾشح ٘ ٟوبألر: ٟ
 6عالء حممد سيد قنديل  ,القيادة اإلدارية وإدارة االبتكار,دار الفكر للنشر والتوزيع’ عمان ,الطبعة األوىل  ,8000,ص .01

 7معن حممود عياصرة  ,وآخرون  ,القيادة والرقابة واالتصال اإلداري  ,دار احلامد للنشر والتوزيع  ,عمان  ,8002 ,ص ص.051-050

 8برباوي كمال ,دور االتصال الداخلي في تحقيق فعالية المؤسسة  ,مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستري يف علوم التسيري  ,ختصص إدارة أعمال  ,جامعة
بشار  ,8002 ,ص .055
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أ -اتجاه القائد إلى إعطاء أكبر قدر من الحرٌة لمرؤوسٌه.
ب -اتجاه القائد إلى تفوٌض السلطة لمرؤوسٌه ,فتفوٌض السلطة ٌتم على أوسع نطاق ألنه ال ٌعطً لمرؤوسٌه
المزٌد من الحرٌة
ت -فالقائد الذي ٌتبع نمط القٌادة ٌرى أن أسلوب الحرٌة فً اإلدارة لم ٌكن مجدٌا إال إذا جعل بابه مفتوحا
لمرؤوسٌه,وعلى حساب إتباع القائد نمط القٌادة الحرة ال ٌعنً بصفة كاملة استماع القائد إلى مرؤوسٌه
لحل كل المشاكل ,وإنما إعطاء التوجٌهات والتعلٌمات العامة تاركا لمرؤوسٌه حرٌة التصرف على ضوء
9
تجربتهم فً العمل .
رابعا :مفهىو انتغُُر انتنظُمٍ
رزؼذد أ٠ؼب رؼبس٠ف اٌزغ١١ش اٌزٕظّ٠ ّٟ١ىٓ روش ثؼؼٙب:
 ٛ٘ - 1رغ١١ش اٌٛػغ اٌشا٘ٓ ٠،ؾظً ثبعزّشاس ٚلذ ٠ى ْٛرغ١١شا ف ٟاٌج١ئخ اٌذاخٍ١خ أ ٚاٌخبسع١خ ٚف ٟؽبالد
ػذ٠ذح ٠غجت اٌزغ١١ش اٌخبسع ٟرغ١١شا داخٍ١ب (.) 10
 ٛ٘ -2ئؽذاس رؼذ٠الد ف ٟأ٘ذاف ٚع١بعبد اإلداسح أ ٚف ٟػٕظش ِٓ ػٕبطش اٌؼًّ اٌزٕظِ ّٟ١غزٙذفخ أؽذ
أِشّ٘ ٓ٠ب ِالئّخ أٚػبع اٌزٕظ ُ١أ ٚاعزؾذاس أٚػبع رٕظ١ّ١خ ٚأعبٌ١ت ئداس٠خ ٚأٚعٗ ٔشبؽ عذ٠ذح رؾمك
ٌٍّٕظّخ عجمب ػٓ غ١ش٘ب (.)11
ٌ -3عرف العالم رٌشا رد روبرت .R Richardأن التغٌٌر عبارة عن ظاهرة التحول فً التوازن بٌن
األنظمة المعقدة من ثقافٌة و اجتماعٌة واقتصادٌة وتكنولوجٌة والتً تكون أساسٌات المجتمع (. )12
٠ -4ؼشف اٌذوزٛس ػٍ ٟاٌغٍّ ٟاٌزغ١١ش ثأٔٗ  :رؾٛي ِٓ ٚػغ ِؼ ٓ١ػّب وبْ ػٍ ِٓ ٗ١لجً ٚلذ ٠ى٘ ْٛزا اٌزؾٛي
ف ٟاٌشىً أ ٚإٌٛػ١خ أ ٚاٌؾبٌخ ()13
خامسا:أسباب انتغُُر انتنظُمٍ .
ّ٠ىٓ ئعّبي األعجبة اٌز ٟرذػ ٛاٌّإعغبد ٚاألفشاد ئٌ ٝئؽذاس اٌزغ١شاد اٌّخزٍفخ ئٌ ٝاألعجبة اٌزبٌ١خ :
األسباب االختماعُت وانسُاسُت :ئْ ِب ٠غٛد اٌّغزّغ ِٓ ٔضاػبد أ ٚئرغب٘بد ع١بع١خ ٚاعزّبػ١خ ٚاٌز ٟرّظ وً فشد ف ٟاٌّغزّؼبد اٌظغ١شح
ٚاٌىج١شح ،أعّٙذ ثشىً ِؼطشد ٚ،خبطخ خالي اٌغٕٛاد األخ١شح ف ٟرؾٛي ّٔؾ اٌؾ١بح االعزّبػ ٟاٌّشرىض ػٍٝ
إٌضػخ اٌفشد٠خ ئٌ ٝإٌضػخ ٚإٌظشح اٌغّبػ١خ ٚ.الشه أْ اٌؼًّ ٠زأصش ثٙزٖ إٌضاػبد ٚ،اٌز ٟرإصش ثذٚس٘ب فٟ
اؽز١بعبد ٚعٍٛو١بد األفشاد اٌّخزٍفخ ٌ،زا ٕ٠ظؼ اٌّذ٠شٚ ْٚاٌمبدحِ ،غبساح ِٚزبثؼخ اٌزغ١شاد اٌّغزّشح ٚاٌزٟ
رطشأ ػٍ ٝؽ١بح األفشاد ِٚؼشفخ أعجبثٙب ٚ.ئْ اٌمشاءح ٚاإلؽالع ػٍ ٝاٌّٛػٛػبد االعزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚاالعزفبدح
ِٕٙب،ع١ى ْٛػبِال ِغبػذا ػٕذ ئؽذاس اٌزغ١شاد اٌّخزٍفخ ثفبػٍ١خ .وّب أٔٙب رّىٓ ِٓ اٌزٕجإ ثّب لذ ٕ٠زظ ػٕٙب ِٓ
أصبس ثذسعخ وج١شح (.)14
 األسباب االقتصادَت :ئْ اٌزغ١شاد االلزظبد٠خ أطجؾذ عّخ ِٓ عّبد ٘زا اٌؼظش ٚأطجؾذ رزُ ئِب ثغشػخ وج١شح عذا أ ٚثجطٟء
شذ٠ذ ِّ.ب ٠ؼمذ فشص اٌزغٍت ػٍٙ١ب أٚ ٚلفٙب ٚ.لذ ٠ى ْٛاٌزغ١١ش ف ٟرمٍت األعؼبس أ ٚاٌزذفمبد إٌمذ٠خ ِّ ،ب لذ ٠إدٞ
ئٌ ٝرغ١ش ف ٟإٌشبؽبد ٚاٌخذِبد ٚؽشق رمذّٙ٠ب .وّب أْ اٌؼٛاًِ اٌزمٕ١خ اٌؾذ٠ضخ ٚػٕبطش اٌزؾذ٠ش أدد ئٌ٘ ٝذَ
أّٔبؽ وبٔذ صبثزخ ٌفزشاد ؽٍ٠ٛخ ِٓ اٌضِٓ ٘ٚ،زٖ األِٛس رشرت ػٍِ ٝذ٠ش ٞاٌّإعغبد أخز اٌؾ١طخ ٚاٌزأ٘ت
9

املرجع السابق  ,ص .80

 10أياد حممود عبد الكرمي ,التغيير التنظيمي وسيلة المنظمة للبقاء والتكيف ،جملة التقين ,اجمللد العشرون ,العدد . 2007-2

11توفيق برباش ,دور االتصاالت الداخلية في إنجاح التغيير التنظيمي ,كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية ,جامعة فرحات عباس سطيف ,ص.802
12حممد بن يوسف النمران العطيات ,إدارة التغيير والتحديات العصرية للمدير ,دار احلامد للنشر والتوزيع ,الطبعة األوىل  8002,ص.21
13حممد بن يوسف النمران ,مرجع سبق ذكره ,ص.21

 14بومشال أمحد ،سوسيولوجيا التغيير التنظيمي وفعالية المنظمات ,مذكرة ماجستري يف علم االجتماع,ختصص تنظيم وعمل,جامعة قاصدي مرباح ,ورقلة -8000,
,8000ص .12
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ٌٍزٛافك ِغ اٌزغ١شاد اٌّفبعئخ ػٍ ٝوً اٌّغز٠ٛبد ٌ،زا فّٓ اٌؾىّخ أْ ٠م َٛاٌّذ٠ش ْٚثاػذاد اٌخطؾ ٚ،اٌخطؾ
اٌجذٍ٠خ ٌالعزؼبٔخ ثٙب خالي فزشاد االػطشاة ٚاٌزغ١١شاد اٌز ٟرؾذس ثغشػخ وج١شح عذا.
 األسباب انتكنىنىخُت أو انتقنُت :رإصش صٛسح اٌّؼٍِٛبد اٌزىٌٕٛٛع١خ ثشىً وج١ش ػٍ ٝأعبٌ١ت اإلداسح ٚرمذ ُ٠اٌخذِبد ئػبفخ ئٌ ٝػٍّ١بد اٌج١غ
ٚاٌششاء ٚ،رزظبػذ ٘زٖ اٌزأص١شاد ِٛ٠ب ثؼذ ٚ َٛ٠ثشىً عش٠غ عذا ألْ رمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد أطجؾذ عضءا ِٓ االرغبٖ
اٌٙبدف ئٌ ٝئٔغبص اٌّٙبَ اٌّزذاٌٚخ ثفبػٍ١خ أوجش ٚ.ثٕبء ػٍ ٝرٌه ٕ٠ظؼ اٌّذ٠شٚ ْٚاٌمبدح ٌٍؼًّ ػٍ ٝاعزخذاَ ٚئرمبْ
رمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد ٌٍزٕبفظ ِٓ أعً اٌجمبء ٚ،ئرجبع ع١بعخ االٔفزبػ ؽ١بي وً رطٛس رىٌٕٛٛع١خ ،ؽ١ش أْ اٌزمٕ١بد
اٌؾذ٠ضخ اٌز ٟرظٙش ف ٟثذا٠خ أ ٞػًّ لذ رى ْٛغ١ش ِالئّخ ٚغ١ش راد عذٚ ٜٚلذ رى ْٛفشط اٌش٘بْ فّ١ب ثؼذ
،إلٔغبص أِّٙ ٞخ ثىفبءح ٚفؼبٌ١خ ػبٌ١خ .
٘ٚزٖ األعجبة ِغزّؼخ لذ ٠ى ْٛعججٙب داخٍ١ب أ ٞداخً اٌمطش أ ٚاٌّإعغخ أ ٚلذ ٠ى ْٛخبسع١ب ٔم َٛثٗ ثشغجزٕب أٚ
ِفشٚػب ػٍٕ١ب ثغجت اٌظشٚف اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ أ ٚاٌؼبٌّ١خ.
سادسا :اٌذساعخ اٌّ١ذأ١خ
نمىرج انبحث٠ :زُ فٙ١ب رج ٓ١اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ  ٚػاللزٙب ثّزغ١ش اٌزبثغ.
انشكم(َ )1ىضح نمىرج انذراست
انمتغُراث انمستقهت
انمتغُراث انمستقهت
إٌّؾ
األٚرٛلشاؽٟ

اٌغٕظ
انمتغُر انتابع
اٌؼّش
اٌزغــ١١ش اٌزٕظـّٟ١

اٌـّٕؾ
اٌذّ٠مشاؽٟ

اٌّغز ٜٛاٌزؼٍّٟ١

اٌخجشح اٌّ١ٕٙخ
إٌّــؾ
اٌؾـش
اٌّشوض اٌٛظ١فٟ
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اٌشىً ٛ٠ػؼ ّٔٛرط اٌذساعخ ٚاٌز٠ ٞفزشع أٔٗ ٕ٘بن صالس ِزغ١شاد ِغزمٍخ رزّضً ف ٟأّٔبؽ اٌم١بدح (إٌّؾ
األٚرٛلشاؽ ،ٟإٌّؾ اٌذّ٠مشاؽ ،ٟإٌّؾ اٌؾش) ِٚزغ١ش ربثغ  ٛ٘ٚاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١

 -1إجراءات الدراسة من موظفً الشركة الوطنٌة لتوزٌع الكهرباء و الغاز بشار الحضري.
 -2العينة ونوعها :تم تحدٌد حجم العٌنة و قدر بـ  66فرد من أفراد الشركة الوطنٌة لتوزٌع الكهرباء و
الغاز ,وكانت العٌنة عشوائٌة بسٌطة ,وكان عدد االستبٌانات المستردة  66وتم استبعاد منها  18استبٌان
و بقً  42استبٌان صالح لدراسة أو التحلٌل اإلحصائً.
 -3منهجية تصميم الدراسة الميدانية:تم جمع البٌانات األولٌة لمفردات عٌنة الدراسة من خالل إعداد
استبٌان التً تم إعدادها خصٌصا من أجل هدف الدراسة وفق لبرنامج  SPSSالذي ٌعمل على ماٌلً:
 جمع البٌانات.
 التحلٌل اإلحصائً للبٌانات.
 إستخدام التحالٌل اإلحصائٌة عن طرٌق المتوسطات الحسابٌة.
ٚلذ رُ ل١بط وبفخ اٌؼٕبطش ثاعزخذاَ ِم١بط ِٓ خّظ ٔمبؽ "ٌ١ىشد"
 موافــق بشدة 5(:درجات)
 موافــق 4(:درجات)
 محايـد 3(:درجات)
 معـارض( 2درجات)
 معـارض بشدة(:درجة واحدة)
ٚثؼذ رٌه رُ ؽغبة ِؼبًِ اٌزجبد ( ٚ )Gorabacf AL phaاٌز ٞلذس ثـ ِّ 6.788ب ٠إوذ أْ أراد اٌم١بط
رزّزغ ثذسعخ ػبٌ١خ ِٓ اٌزجبد.
 – 4انمعاندت اإلحصائُت :رُ رٛص٠غ اٌج١بٔبد اٌّشرجطخ ثبالعزج١بْ اٌخبص ثبٌذساعخ  ِٓٚرُ اعزخذاَ ثشٔبِظ
 ِٓ SPSSخالي:
النسب المئوٌة.
المتوسطات الحسابٌة.
االنحدار
إختٌار المجموعتٌن مستقلتٌن.
اختبار تحلٌل التباٌن األحادي"" ANOVA
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سابعا :نتائح انذراست
ٚطف خظبئض ػٕ١خ اٌذساعخ.
اندذول( )1خصائص انمتغُراث انشخصُت
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
اٌؼذد
اٌّغز٠ٛبد
اٌّزغ١شاد
روش
% 64.3
27
اندنس
أٔضٝ
%35.7
15
 36-26عٕخ
انعمر
%31
13
 46-31عٕخ
%33.3
14
 56-41عٕخ
%21.4
9
أوضش ِٓ 56
%14.3
6
عٕخ
اثزذائٟ
%6
6
انمستىي انتعهُمٍ
ِزٛعؾ
%6
6
ِزٛعؾ
%35.7
15
عبِؼٟ
%64.3
27
ألً ِٓ
انخبرة انمهنُت
%46.5
17
5عٕٛاد
16-5
ِٓ
%23.8
16
عٕٛاد
15-11
ِٓ
%16.7
7
عٕخ
أوضش ِٓ 16عٕخ
%19
8
ئؽبس
%56
21
انمركس انىظُفٍ
ػ ْٛرٕف١ز
%33.3
14
ػ ْٛرؾىُ
%16.7
7

ثامنا:اختبار فرضُاث انذراست
انعالقت بُن انمتغُراث انمستقهت وانمتغُر انتابع
انفرضُت األونً :رج ٓ١اٌؼاللخ ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاألٚرٛلشاؽ ٚ ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١
 :H0ال رٛعذ ػاللخ ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاألٚرٛلشاؽٚ ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١

((
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:H1رٛعذ ػاللخ ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاألٚرٛلشاؽ ٚ ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١
رّضً اٌغذاٚي ٔزبئظ رؾٍ ً١االٔؾذاس اٌخط ٟث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاألٚرٛلشاؽ ٚ ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١

اندذولَ : 2ىضح االنحذار انخطٍ بُن األوتىقراطٍ و انتغُُر

رج ٓ١اٌغذاٚي أػالٖ أْ لّ١خ اإلسرجبؽ اٌزٕبئ)R ( ٟث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاألٚرٛلشاؽٚ ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١وبٔذ رمذس ثـ
 6.678أ ٞثٕغجخ  % 7.8أٔ ٞغجخ ػؼ١فخ ،وّب ثٍغ ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ  6.666أ ٞأْ  ِٓ %6.66اٌزغ١١ش فٟ
اٌزغ١١ش اٌزٕظ٠ ّٟ١ؼٛد ئٌ ٝاٌزغ١١ش ف ٟإٌّؾ اٌم١بد ٞاألٚرٛلشاؽ.ٟ
وّب ٔالؽع أْ ِغز ٜٛاٌذالٌخ ٠مذس ثـ ٠ ٛ٘ٚ 6.623فٛق اٌّغز ٜٛاٌّؼٕ 6.65 ٞٛأٔ ٞمجً اٌفشػ١خ
اٌّؼذِٚخ ئرْ ال رٛعذ ػاللخ ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاألٚرٛلشاؽٚ ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١
وّب ٠ش١ش اٌغذٚي األخ١ش ئٌ ٝأٔٗ ّ٠ىٓ وزبثخ ِؼبدٌخ اإلٔؾذاس ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاألٚرٛلشاؽٚ (X1)ٟاٌزغ١١ش
اٌزٕظ (Y)ّٟ١وّب :ٍٟ٠
Y= 3.560+0.076X1
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انفرضُت انثانُت:رج ٓ١اٌؼاللخ ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌذّ٠مشاؽ ٚ ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١
:H0ال رٛعذ ػاللخ ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌذّ٠مشاؽٚ ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١
:H1رٛعذ ػاللخ ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌذّ٠مشاؽٚ ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١
رّضً اٌغذاٚي ٔزبئظ رؾٍ ً١االٔؾذاس اٌخط ٟث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌذّ٠مشاؽ ٚ ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١

اندذول (َ )3ىضح اإلنحذار انخطٍ بُن اننمظ انذَمقراطٍ وانتغُُر انتنظُمٍ

رج ٓ١اٌغذاٚي أػالٖ أْ لّ١خ اإلسرجبؽ اٌزٕبئ)R ( ٟث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌذّ٠مشاؽٚ ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١وبٔذ رمذس ثـ
 0.098أ ٞثٕغجخ  %9.8أٔ ٞغجخ ػؼ١فخ ،وّب ثٍغ ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ 0.01أ ِٓ %1 ٞاٌزغ١١ش ف ٟاٌزغ١١ش
اٌزٕظ٠ ّٟ١ؼٛد ئٌ ٝاٌزغ١١ش ف ٟإٌّؾ اٌم١بد ٞاٌذّ٠مشاؽ.ٟ
وّب ٔالؽع أْ ِغز ٜٛاٌذالٌخ ٠مذس ثـ ٠ ٛ٘ٚ 6.536فٛق اٌّغز ٜٛاٌّؼٕ 6.65 ٞٛأٔ ٞمجً اٌفشػ١خ
اٌّؼذِٚخ ئرْ ال رٛعذ ػاللخ ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌذّ٠مشاؽٚ ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١
وّب ٠ش١ش اٌغذٚي األخ١ش ئٌ ٝأٔٗ ّ٠ىٓ وزبثخ ِؼبدٌخ االٔؾذاس ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌذّ٠مشاؽٚ (X2)ٟاٌزغ١١ش
اٌزٕظ (Y)ّٟ١وّب :ٍٟ٠
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Y=3.472+0.091X2
انفرضُت انثانثت:رج ٓ١اٌؼاللخ ث ٓ١اٌّؾ اٌم١بد ٞاٌؾش  ٚاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١
:H0ال رٛعذ ػاللخ ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌؾش ٚاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١
:H1رٛعذ ػاللخ ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌؾش ٚاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١
رّضً اٌغذاٚي ٔزبئظ رؾٍ ً١اإلٔؾذاس اٌخط ٟث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌذّ٠مشاؽ ٚ ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ.ّٟ١

اندذول (َ )4ىضح االنحذار انخطٍ بُن اننمظ انحر وانتغُُر انتنظُمٍ

رج ٓ١اٌغذاٚي أػالٖ أْ لّ١خ االسرجبؽ اٌضٕبئ )R( ٟث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌؾش ٚاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١وبٔذ  6,725أٞ
ثٕغجخ  % 7225ف ٛٙاسرجبؽ ل،ٞٛوّب ثٍغ ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ ( 62526 )R Squareأ ٞأْ  ِٓ %5226اٌزغ١١ش فٟ
اٌزغ١١ش اٌزٕظ٠ ّٟ١ؼٛد ئٌ ٝاٌزغ١١ش ف ٟإٌّؾ اٌم١بد ٞاٌؾش.
وّب ٔالؽع أْ ِغز ٜٛاٌذالٌخ(  6266 )Sigف ٛٙألً ِٓ ِغز ٜٛاٌّؼٕ٠ٛخ  6265فإٔب ٔشفغ اٌفشػ١خ اٌّؼذِٚخ
ٔٚمجً اٌفشػ١خ اٌجذٍ٠خ أ ٞرٛعذ ػاللخ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌؾش ٚاٌزغ١١ش اٌزٕظّٟ١
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وّب ٠ش١ش اٌغذٚي األخ١ش ئٌ ٝأٔٗ ّ٠ىٓ وزبثخ ِؼبدٌخ االٔؾذاس ث ٓ١إٌّؾ اٌم١بد ٞاٌؾش (ٚ )X3اٌزغ١١ش اٌزٕظ)Y( ّٟ١
Y=2,004+0,415X3
وّب :ٍٟ٠
فروقاث راث دالنت إحصائُت فٍ انتغُُر انتنظُمٍ تعىد إنً متغُراث خاصت بانمعهىماث انشخصُت
انفرضُت األونً:اٌزغ١١ش اٌزٕظٚ ّٟ١اٌغٕظ.
:H0ال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش اٌغٕظ.
:H1رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش اٌغٕظ.
اندذول (َ )5ىضح فروق راث دالنت إحصائُت فٍ انتغُُر انتنظُمٍ تعىد إنً متغُر اندنس

٠ش١ش اٌغذٚي أػالٖ ئٌ ٝأْ اٌٛعؾ اٌؾغبثٌ ٟإلعبثبد اٌزوٛس فٙ١ب ٠زؼٍك ثبٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١وبْ 3.81
ثبٔؾشاف ِؼ١بس،6.765 ٞأِب اٌٛعؾ اٌؾغبثٌ ٟإلٔبد ف 3.76 ٛٙثبٔؾشاف ِؼ١بس،6.524 ٞأ ٞأْ اٌٛعؾ
اٌؾغبثٌٍ ٟزوٛس وبْ أػٍ ِٓ ٝاٌٛعؾ اٌؾغبثٌ ٟإلٔبد ٌٚىٓ ً٘ ٘زٖ اٌفشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ؟
ثبٌٕظش ئٌ ٝاخزجبس ٌ١فٓ ٔLEVENEغزٕزظ أْ اٌّغزّؼِ ٓ١زغبٔغ ٓ١ألْ ِغز ٜٛاٌذالٌخ  6.736أوضش ِٓ
اٌّغز ٜٛاٌّؼٕ 6.65 ٞٛفؼٍ ٗ١فاْ لّ١خ ( )tرجٍغ ٚ 6.269أْ ِغز ٜٛاٌذالٌخ ٘ ٛ٘ 6.835 ٛأوجش ِٓ  6.65أٞ
ٔمجً اٌفشػ١خ اٌّؼذِٚخ  H0أ ٞال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش اٌغٕظ.
اٌفشػ١خ اٌضبٔ١خ:اٌزغ١١ش اٌزٕظٚ ّٟ١اٌؼّش.
:H0ال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش اٌؼّش.
:H1رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش اٌؼّش.
اندذول (َ )6ىضح فروق راث دالنت إحصائُت فٍ انتغُُر انتنظُمٍ تعىد إنً متغُر انعمر

٠ج ٓ١اٌغذٚي رؾٍ ً١أؽبد ٞأْ ِغز ٜٛاٌذالٌخ  ٛ٘ٚ 6.913أوجش ِٓ اٌّغز ٜٛاٌّؼٕ 6.65 ٞٛأٔ ٞمجً
اٌفشػ١خ اٌّؼذِٚخ ال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش اٌؼّش.
اٌفشػ١خ اٌضبٌضخ:اٌزغ١١ش اٌزٕظٚ ّٟ١اٌّغز ٜٛاٌزؼٍّٟ١
:H0ال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش ِغز ٜٛاٌزؼٍ.ّٟ١
:H1رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش ِغز ٜٛاٌزؼٍ.ّٟ١
اندذول (َ )7ىضح فروق راث دالنت إحصائُت فٍ انتغُُر انتنظُمٍ تعىد إنً متغُر مستىي انتعهُمٍ
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٠ج ٓ١عذٚي اٌزؾٍ ً١أؽبد ٞأْ ِغز ٜٛاٌذالٌخ وبْ  6.288ف ٛٙأوجش ِٓ اٌّغز ٜٛاٌّؼٕ 6.65 ٞٛفإٔب ٔمجً
اٌفشػ١خ اٌّؼذِٚخ  H0أ ٞأٔٙب ال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش ِغزٜٛ
اٌزؼٍ.ّٟ١
اٌفشػ١خ اٌشاثؼخ:اٌزغ١١ش اٌزٕظٚ ّٟ١اٌخجشح اٌّ١ٕٙخ.
:H0ال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش اٌخجشح اٌّ١ٕٙخ.
:H1رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش اٌخجشح اٌّ١ٕٙخ.

اندذول (َ )8ىضح فروق راث دالنت إحصائُت فٍ انتغُُر انتنظُمٍ تعىد إنً متغُر انخبرة انمهنُت

٠ج ٓ١اٌغذٚي اٌزؾٍ ً١األؽبد ٞأْ ِغز ٜٛاٌذالٌخ  ٛ٘ٚ 6.754أوجش ِٓ ِغز ٜٛاٌّؼٕ 6.65 ٞٛأ ٞإٔٔب ٔمجً
اٌفشػ١خ اٌّؼذِٚخ  H0أ ٞال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش اٌخجشح اٌّ١ٕٙخ.
انفرضُت انخامست:اٌزغ١١ش اٌزٕظٚ ّٟ١اٌّشوض اٌٛظ١ف.ٟ
 :H0ال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش اٌّشوض اٌٛظ١ف.ٟ
:H1رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش اٌّشوض اٌٛظ١ف.ٟ
اندذول(َ )9ىضح فروق راث دالنت إحصائُت فٍ انتغُُر انتنظُمٍ تعىد إنً متغُر انمركس انىظُفٍ
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٠ج ٓ١اٌغذٚي رؾٍ ً١أؽبد ٞأْ ِغز ٞٛاٌذالٌخ  6.869ف ٛٙأوجش ِٓ اٌّغز ٜٛاٌّؼٕ 6.65 ٞٛأ ٞرمجً
اٌفشػ١خ اٌّؼذِٚخ  H0أ ٞال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ف ٟاٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١رؼٛد ئٌِ ٝزغ١ش اٌّشوض
اٌٛظ١ف.ٟ
نتائح انبحث:
ِٓ خالي اٌزؾٍ ً١اإلؽظبئٌ ٟج١بٔبد اٌجؾش اٌّ١ذأ١خ ّ٠ىٓ اعزخالص إٌزبئظ اٌزبٌ١خ:
 .1هناك توافر ألنماط القٌادة الثالثة حٌث نجد بأنه تمارس القٌادة وفق النمط الدٌمقراطً والبٌروقراطً بدرجة
أقل ,فً حٌن بأن النمط الحر ٌمارس بدرجة عالٌة.
 .2هناك عالقة ارتباط ذات دالة إحصائٌة موجبة بٌن النمط القٌادي الحر والتغٌٌر التنظٌمً ,فً حٌن نرى
وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة سالبة بٌن النمط القٌادة والتغٌٌر التنظٌمً لدى كل من نمط القٌادة
الدٌمقراطً واألوتوقراطً.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً التغٌٌر التنظٌمً تعود إلى المتغٌرات الشخصٌة لألفراد العاملٌن
(الجنس,العمر,المستوى التعلٌمً,الخبرة المهنٌة,المركز الوظٌفً).

انتىصُاث:
ثٕبء ػٍٔ ٝزبئظ اٌجؾش ّ٠ىٕٕب ئػطبء ثؼغ اٌزٛط١بد اٌزبٌ١خ:
 .1نظرا لتوفر األنماط القٌادٌة الثالثة نوصً بتزوٌد أفراد الشركة الوطنٌة لتوزٌع الكهرباء والغاز بشار
حضري بأهمٌة القٌادة اإلدارٌة ونظرٌاتها وأنماطها وخصائص كل منها عن طرٌق إعداد برامج و دورات
تدرٌبٌة وتكوٌنٌة.
 .2أظهرت النتائج أٌضا بأنه هناك عالقة ارتباط ذات دالة إحصائٌة موجبة بٌن النمط القٌادي الحر والتغٌٌر
التنظٌمً ,فً حٌن نرى وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة سالبة بٌن النمط القٌادة والتغٌٌر التنظٌمً لدى كل
من نمط القٌادة الدٌمقراطً واألوتوقراطً ,لذا نوصً بأن تكون القٌادة فً الشركة الوطنٌة لتوزٌع الكهرباء
والغاز بشار حضري وفق النم القٌادي الحر ألنه ٌساعد فً عملٌة التغٌٌر التنظٌمً وٌحد من مقاومة التغٌٌر.
 .4كما نوصً بعدم تعمٌم نتائج أثر المتغٌرات الشخصٌة لألفراد العاملٌن ( الجنس,العمر,المستوى
التعلٌمً,الخبرة المهنٌة,المركز الوظٌفً) فً التغٌٌر التنظٌمً بٌن جمٌع التنظٌمات حتى وإن كانت تتشابه
معها فً طبٌعة الخصائص والمتغٌرات الشخصٌة.

