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فى المنظمات العامة  التغيير وإدارةالشفافية اإلدارية  العالقة بين   
 دراسة ميدانية على مديريات الخدمات بمحافظة الدقهلية

 
 د/ محمد على عبد الحميد سعد

كلية إدارة األعمال ـــ جامعة الحدود الشمالية   -أستاذ مساعد  

 

 مستخلص 

المنظمات العامة،   ياستهدفت الدراسة تحليل العالقة بين الشفافية اإلدارية وإدارة التغيير ف
المنهج المعلومات التحليلي، الوصفي  وباستخدام  المكتبية،  المصادر النظرية من وجمع 

الخدمات 384ستبانة وزعت على )امن خالل   والبيانات العاملين بمديريات  ( مفردة من 
لتحليل    (SPSS)للعلوم االجتماعية    اإلحصائيةبمحافظة الدقهلية، حيث تم استخدام الرزمة  

أهمها أن إدراك   من نتائج  عدة  إلى الدراسة  البيانات واختبار فرضيات الدراسة، وقد توصلت
للشفافية اإلدار  العاملين إلدارة  العاملين  إدراك  المختلفة قد جاء متوسطًا، وأن  بأبعادها  ية 

قوي   ي التغيير بمداخله المختلفة قد جاء متوسطًا أيضًا، باإلضافة إلى وجود ارتباط معنو 
بين متغيرى الدراسة الشفافية اإلدارية وإدارة التغيير، وهو ما يعنى أن زيادة مستوى الشفافية  

تلفة يؤدى إلى نجاح إدارة التغيير فى المنظمة، كما تبين أن أكثر  اإلدارية بأبعادها المخ
أبعاد الشفافية اإلدارية تأثيرًا على إدارة التغيير بالجهة محل التطبيق كان بعد المشاركة،  
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العمل، باإلضافة   إجراءاتوأن أقل أبعاد الشفافية اإلدارية تأثيرًا على إدارة التغيير كان بعد  
من التغيرات   (%79.2)مستقل )الشفافية اإلدارية( بأبعاده المختلفة يفسر  إلى أن المتغير ال

 المتغير التابع )إدارة التغيير(.  يتحدث ف يالت

وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تعزيز الشفافية اإلدارية بالجهة محل الدراسة، وذلك  
الحيوي   اإلدارية ودورها  الشفافية  ثقافة وأهمية  يتعلق بجميع محاور من خالل نشر  فيما 

لها،   المختلفة  األبعاد  وتطبيق  ممارسة  كيفية  على  القادة  تدريب  عن  فضاًل  هذا  العمل 
العاملين بمفهوم عملية التغيير وأهميتها وأهدافها، وبيان   ى باإلضافة إلى تعزيز الوعي لد

أ العاملين  على مستوى  أو  المؤسسة  على مستوى  للتغيير سواء  اإليجابية  على  اآلثار  و 
 مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. 

The relationship between administrative transparency 

and change management in public institutions: A field 

study on service directorates in Dakahlia Governorate 

Abstract 

The study aimed at analyzing the relationship between administrative 

transparency and change management in public organizations, and 

by using the descriptive analytical method, and collecting theoretical 

information from the library sources. The study used descriptive and 

analytical methodology. Questionnaires were distributed to (384) an 

employee from the directorates of services in Dakahlia Governorate. 

The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) is used to analyze 

the data and test hypotheses. The study reached many results, the 

most important of which is that employee’s awareness of 

administrative transparency in its various dimensions has been 

average. And the awareness of workers to the management of change 
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in its various approaches was also average, in addition to a strong 

moral correlation between the two study variables, administrative 

transparency and the management of change, this means that 

increasing the level of administrative transparency in its various 

dimensions leads to the success of the management of change in the 

organization, it was also found that the most effective dimension of 

administrative transparency affecting the management of change in 

the area of application was participation and the least dimensions of 

administrative transparency affecting  the management of change 

were working procedures. In addition, the independent variable 

(administrative transparency) with its various dimensions explains 

(79.2%) of the changes that occur in the dependent variable (the 

management of change). 

The study recommended the necessity of working to enhance 

administrative transparency in the area under study, and by spreading 

the culture and importance of administrative transparency and its 

vital role with regard of work as well as training leaders on how to 

practice and apply its different dimensions, in addition to enhancing 

awareness among workers of the concept of the change process, its 

importance and aims, and explain the positive effects of change, 

whether at the enterprise level, at the workers level, or at the level of 

services provided to society. 

 الكلمات المفتاحية: 

 -العمل  إجراءات -االتصفففففال اإلداري  -المعلومات -القوانين واألنظمة  -الشففففففافية اإلدارية
المدخل   -المدخل البشفري   -المدخل الوظيفي -إدارة التغيير  -المسفاءلة اإلدارية  -المشفاركة
 المدخل التكنولوجي. -الهيكلي
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Key words  

Administrative transparency - Laws and regulations - The 

information - Administrative Communications - Working procedures 

– Participate - Administrative accountability - The management of 

change – The functional entrance - The human entrance - The 

structural entrance   -  The technology entrance. 

 مقدمة:  -1

  الحياة  جوانب جميع  في ةالمتنامي ات والتعقيد ةالمتسارع اتالتغيير العديد من   يشهد العالم اليوم
 المعرفي،  واالنفجار الحديثة، التكنولوجيا ظهوروبخاصة مع   ،آخر دون  جانباً  تمس  ال  والتي
ترتب    ي، األمر الذالعمل بيئات في الجديدة الوظائف وظهور والمسؤوليات،  األدوار  وتغير

،  ي ب العمل اإلدار نظم وأسالي  يف  يعليه ضرورة لجوء المنظمات إلى إحداث تغيير حقيق
 تستطيع التكيف مع تلك المستجدات.   يالسياسيات والممارسات ك  يفضاًل عن إعادة النظر ف

الموضوعات   اإلدارية الشفافية وتعد أهم  وتطوير    التيمن  بناء  عند  عليها  التركيز  يتم 
الموضوع الوقت  فيالمنظمات   هذا  يحظى  حيث  متزايدة الراهن،  جميع  قبل من بأهمية 

وتعنى الشفافية الوضوح التام فيما يتعلق بجميع    ،ختالف وتنوع أنشطتهااالمنظمات على  
العمل،    إجراءاتالمنظمة ومنها الممارسات، السلوكيات، األنظمة واللوائح،    يجوانب العمل ف 

اإلدار ات االتصال  القرارات،  المشاركة    ي خاذ  اإلدارية،  المستويات  بين  المعلومات  وتدفق 
 ءلة. والمسا

للتطوير  منهجية  برامج  وتطبيق  وضع  إلى  منها  النامية  وبخاصة  الدول  معظم  وتسعى 
المؤسسي سعيًا منها إلى االرتقاء بمستوى المنتجات والخدمات المقدمة بمعرفة   اإلصالحو 
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سبيل تحقيق ذلك على استخدام أفضل األساليب   ي مؤسساتها الوطنية، وتعتمد تلك الدول ف
تكتسب أهمية   التييعد من أهم المداخل اإلدارية    يمنها إدارة التغيير الذاإلدارية الحديثة و 

 يالمؤسس  اإلصالحمتزايدة يومًا بعد يوم نظرًا للدور البارز الذى تلعبه فى عملية التطوير و 
تعتبر الشفافية اإلدارية عنصرًا حاسمًا فى إيجاد  ، حيث  لمواكبة التطورات البيئية المستمرة 

لمناسبة لتطوير وتحسين األداء بما تتيحه من فرص للعاملين إلخراج أفضل  وتهيئة البيئة ا
ما لديهم من قدرات فكرية وطاقات إبداعية، األمر الذى يزيد من فرص نجاح عملية إدارة 

 .يالمؤسس اإلصالحالتغيير الالزمة للحاق بركب التطور و 

 مشكلة الدراسة:  -2

 المرحلة الراهنة على مستجدات ومتطلبات فرضتها ملحة ضرورة التغيير أصبحت عملية
 النظر في إعادة على جميع المنظمات لتحقيق البقاء واالستمرار، حيث تعمل إدارة التغيير

وتسعى   التزامهم، تجديد على  وتعمل الرؤية المتعلقة باألفراد ومهامهم واألدوار الموكلة إليهم،
 ,David & Andrzej)أهدافهم   في تحقيق تسهم  العامة التي إعادة بناء النظم والقواعد  إلى

2001) . 

وتترقب دول العالم المؤشرات الدولية المختلفة، وعلى رأسها المؤشرات االئتمانية والتنافسية  
وكذلك المؤشرات المعنية بمكافحة الفساد ومدى تأثير تلك الظاهرة على معدالت التنمية  

النامية، وتسعى جمهورية مص  يوبخاصة ف هذا اإلطار سعيًا حثيثًا    ير العربية فالدول 
النزاهة  العمل وإرساء مفهوم  آليات  الظاهرة من خالل تطوير وتغيير  للسيطرة على هذه 

 مؤسساتها الوطنية ال سيما الحكومية والخدمية منها.  ي والشفافية ف
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عليها المبادئ من اإلدارية  والمشاركة الشفافية  مفهوم أضحى لقد تقوم  التي   األساسية 
 يومًا بعد ومثير لالنتقاد ومحصور محدود استثناء مجرد السرية األنظمة كافة، وأصبحت

األساسية للتنمية الشاملة   الشفافية أحد المقومات أن  الشفافية كمبدأ عام، باعتبار لصالح  يوم
. وللوقوف على مشكلة الدراسة  Janssen, 2004)كافة ) التنموية في المجاالت والمستدامة

ستقصاء مبدئية لعينة عددها  استطالعية من خالل إعداد قائمة  اقام الباحث بإجراء دراسة  
ف50) مفردة  الدقهلية(    ي(  بمحافظة  الخدمات  )مديريات  والتطبيق  الدراسة  محل  القطاع 

ة، إدارة التغيير(، راء المديرين والعاملين حول متغيرات الدراسة )الشفافية اإلداريآالستطالع  
والتعرف على مستوى الشفافية اإلدارية وكذلك مدى االعتماد على إدارة التغيير كمتطلب  

إلى جمع بعض البيانات الخاصة   ، كما هدفت الدراسةيالمؤسس  اإلصالحهام لتنفيذ برامج  
واإللمام بموضوع المعلومات بأكبر الدراسة،  من  التأكد بها، الخاصة  قدر  من   وكذلك 

  .( 1)  للدراسة العام تصورال

ستطالعية إلى ضعف مستوى ممارسة الشفافية اإلدارية بأبعادها  وقد توصلت الدراسة اال
خفاض مستوى التغيير الالزم  انالمختلفة بالجهة محل الدراسة، كما توصلت الدراسة إلى  

 لتطوير الخدمات المقدمة.

 

 

اجراء الدراسفففة االسفففتطالعية بغرض التعرف بشفففكل مبدئى على مسفففتوى الشففففافية اإلدارية ( تم 1)
سفات كمتطلب هام بمديريات الخدمات بمحافظة الدقهلية، وعالقته بإدارة التغيير في تلك المؤسف 
 5مفردة بواقع  50لتنفيذ برامج التطوير واإلصففففففالح المؤسففففففسففففففي، وتم توزيع القائمة على عدد 

.3/1/2019حتى   30/12/2018ديرية خالل الفترة من مفردات بكل م  
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 تية:وتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت اآل

 ة اإلدارية؟ تزام المنظمات محل التطبيق بالشفافيالما مدى  •
 إدارة التغيير؟ يهل تعتمد المنظمات محل التطبيق على الشفافية اإلدارية ف •
  هل هناك عالقة بين الشفافية اإلدارية وإدارة التغيير؟ •
   ما هي درجة تأثير أبعاد الشفافية اإلدارية على عملية إدارة التغيير؟ •

ف الدراسة  مشكلة  اإلداريا"  ي وتتمثل  الشفافية  مستوى  بظالله  نخفاض  ألقى  الذى  األمر  ة 
 السلبية على نجاح إدارة التغيير بالجهة محل التطبيق".  

 أهمية الدراسة:  -3

اإلداريةعلى   الضوء إلقاء خالل من الدراسة  هذه أهمية تنبع  أحد تعتبر التي الشفافية 

 :يالحديث، ويمكن سرد أهمية الدراسة فيما يل ي الفكر اإلدار   يالموضوعات الهامة ف

 األهمية العلمية:   1/3-

من أهم المداخل اإلدارية  عتبارها  ابللشفافية اإلدارية    الهام الدور  إلقاء الضوء على   •
 كثرأيجعل المنظمات   مما  داء التنظيميتطوير األ  يحد بعيد فتساهم إلى    التيالحديثة  

 إحداث التغيير المنشود.  خاللمن  على تحقيق أهدافها قدرة

 التعرف على مفهوم إدارة التغيير والمحاور والمحددات الخاصة به.  •
 الشفافية اإلدارية وإدارة التغيير. رتباطية بيناختبار العالقة اال •

البحوث    • التغيير  التيندرة  اإلدارية وإدارة  الشفافية  بين  العالقة  حيث    -تناولت 
 الفجوة البحثية فى هذا الشأن. تسعى الدراسة الحالية إلى سد 
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 األهمية التطبيقية:2/3- 

لطبيعة العالقة بين الشففففافية   يالقرار بتوصفففيف منهج يإمداد المسفففؤولين ومتخذ •
التطوير  رسفم سفياسفات وبرامج يف مسفاعدة القيادات اإلداريةبهدف اإلدارية وإدارة التغيير،  

  .يالمؤسس اإلصالحو 

وتنمية اتجاهات العاملين نحو التغيير،    يتحسففففففين المناظ التنظيم يالمسففففففاهمة ف •
 يساهم بقدر كبير فى تعزيز قدرات وإمكانات المنظمة. ياألمر الذ

يلعب دورًا   يالذ  يالقطاع الخدم  وهو  تطبيقها مجال من  الدراسفففففة كما تنبع أهمية •
  مجتمع وبخاصة فى الدول النامية. يأ يهامًا ومؤثرًا ف

 :الدراسة  أهداف -4

 :اآلتية األهداف تحقيق إلى الدراسة تسعى

إدارة التغيير( من خالل    – لمتغيري الدراسة )الشفافية اإلدارية    يبناء إطار معرف •
 مكان. تناولتهما قدر اإل التياستعراض األدبيات 

اإلدارية واآلليات المساعدة   الشفافية حول متطلبات تطبيقي  تقديم إطار مفاهيم •
 التغيير.  إحداث عملية يف
 التعرف على مستوى الشفافية اإلدارية بالجهة محل التطبيق. •
 بالجهة محل التطبيق. التغيير  وإدارة اإلدارية الشفافية بين العالقة ختبارا •
ف التي المقترحات تقديم بعض • المساهمة  الشفافية   مستوى تحسيِن   يمن شأنها 

 يجابى على عملية إدارة التغيير. وزيادة درجة تأثيرها اإل اإلدارية
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 فروض الدراسة:  -5

 بمحافظة  الخدمات  بمديريات  العاملين  إدراك  يف  ي معنو   اختالف  يوجد  ال  الفرض األول:
 (.التغيير إدارة  – اإلدارية الشفافية) الدراسة لمتغيرات  الدقهلية

بين الشفافية اإلدارية بأبعادها وإدارة   إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة    الفرض الثانى:
 .   بمديريات الخدمات بمحافظة الدقهليةالتغيير 

بمديريات  على إدارة التغيير    ألبعاد الشفافية اإلدارية  ي ال يوجد تأثير معنو الفرض الثالث:  
 . الخدمات بمحافظة الدقهلية

 حدود الدراسة: -6

 :اآلتي النحو على  الدراسة نطاق كون ي

 .مديريات الخدمات بمحافظة الدقهلية في العاملون  :البشرية الحدود •
 .بمحافظة الدقهلية المكانية: ُأجريت الدراسة على مديريات الخدمات الحدود •
  .2018/2019 يُأجريت الدراسة الميدانية خالل عام الزمانية: الحدود •
رية وإدارة الشففففففففففافية اإلدا متغيرات الدراسفففففففففة التي تشفففففففففمل هيو  العلمية: الحدود •

 .التغيير
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 :ي اإلطار النظر  -7

 الشفافية اإلدارية:  1/7-

تساهم بشكل كبير ي التي العمل اإلدار  في الحديثة األساليب من أهم اإلدارية الشفافية تعتبر
 كافحةوم  المصداقية،و الوضوح   ىلع تقوم اهألن ،منظمة أي في اإلدارية التنميةتحقيق    يف

إلى    ى يؤد  ي، األمر الذالمرونة  من عالية بدرجة اإلدارية االتصاالت   فيها  كما تتسم الفساد،
 .وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة والفعالية الكفاءة زيادة

ف الشفافية  وه  يوتظهر  رئيسية  قضايا  ف  يثالث  والمشاركة    يالشفافية  القرارات،  اتخاذ 
لنزاهة يتطلب إيجاد تحقيق الشفافية واكما أن    .(Ketchum, 2002)المجتمعية والمساءلة  

العمل وعدم التعرض   يإدارية تتمتع باالستقاللية والتخصصية ف   إجراءاتو   يهيكل تنظيم
 الشفافية  أن يرى  من وهناك  .((Sibanda, 2002للضغوطات أو التأثيرات من قبل اإلدارة  

 ما بوضوح الجميع يرى  بحيث زجاج، من صندوق  فيالعامة  اإلدارية األجهزة تكون  أن يه

 والكيفية عالقات، من به وترتبط برامج، من وتديره مهام، من تباشره وما أعمال، من به تقوم

نقيض السرية، فالسرية تعنى   ي(، والشفافية تعن2002 أفندي،)  ذلك كل فيها تمارس  التي
تعنى الشفافية إزالة الستار عن األفعال المخفية عن    يأن تخفى أفعااًل عن قصد، وبالتال

 .(Florini,2004)قصد 

لتزام الشفففففاف من قبل قيادة المنظمة، وتشففففجيع البرامج الشفففففافية ثقافة االنفتاح واالوتكرس  
ضففوء التدريب   يكل مسففتوى وتحاسففب السففرية، ف  يوالعمليات الضففامنة لتحقيق الشفففافية ف

كفاففة المسففففففففففففففتويفات اإلداريفة إلتبفاع األسفففففففففففففففاليفب القفائمفة على الحكمفة   يالجيفد للعفاملين ف
يصففففال  إنقل و  يسففففتباقية فاسففففتقامة والثقة واألمانة، وتأسففففيس وسففففائل اتصففففاالت تتمتع بواال
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 فراتو  على  الشففففففافية، كما تعمل  ((Borgia, 2005المعلومات إلى أصفففففحاص المصفففففلحة  

 توفير طريق نع وذلك ومات،لالمع نتباي ىلع  القضففففففففاءو  األفراد، لجميع وماتلالمع نفس

 األفراد معارضففففففة معد في يسففففففاهم مما ا،هإليالوصففففففول   يسففففففتطيع ال لمن ةلمتماث وماتلمع

االنفتاح  ة  ليعم تعني وفضففففففففففففاًل عن ذلك فالشفففففففففففففافية  (.(Breton et al., 2007للتغيير  
 ,Rawlins). قة العمليالمعلومات بأجزاء حول حقوالصفففدق واالسفففتعداد إلمكانية عرض  

2008)  

زيادة كما   العاملين،  لدى  الوالء  تعزيز  منها  الفوائد  من  العديد  اإلدارية  الشفافية  تحقق 
التشريعات،   ياإلنتاجية، ترسيخ قيم التعاون وتضافر الجهود، العمل على تقليل الغموض ف

دى  يؤ   يعدم السماح للموظف بأن يأخذ على عاتقه حرية تفسير التشريعات الذ  يوبالتال
  (Huque, 2011).إلى المعوقات اإلدارية 

ويتضح مما سبق أن الشفافية اإلدارية تعنى الوضوح والحقيقة والعمل من خالل أطر قانونية  
فإو  المصلحة  أصحاص  مشاركة  وضمان  شفافة،  إتاحة    ي جرائية  خالل  من  القرار  اتخاذ 

والتقييم لكل ما يتعلق    وتداول المعلومات الضرورية، باإلضافة إلى توافر عنصر المساءلة
 .ي بالعمل اإلدار 

 :اإلدارية أهمية الشفافية1/1/7- 

 يبالقرار ودون أ  التفرد  من   هيمنة أصحاص السلطة  من  تحد  في أنها  الشفافية  أهمية  تكمن
للمساءلة والمحاسبة والتفرد    السلطة   ستخداما  إساءة  تجيز  الالشفافية  أن   في حين  اعتبار 

بعيدًا عن   الحقوق.بالقرار  المستفيدين وأصحاص   في  الشفافية استخدام  أن كما    مصالح 
 تقديم في والفوضى اإلرباك  وتجنب والتكاليف  الوقت توفير عليه يترتب اإلدارية العمليات

 وحدات من اإلدارية   الوحدات وظائف تطوير إلى   المفهوم هذا  يؤدي كما ،لاألعما
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 نأل شفافية  وأكثر وأوضح أفضل بشكل وظائفها بأداء  تقوم عمل فرق  إلى متخصصة
  وتضافر  التعاون   قيم  مما يرسخ  اإلداري  الوحدة أفراد  لكل مشتركة  جهود هي المبذولة الجهود
 على  المحاسبة  تكون   وكذلك  األعمال جماعيا  أداء  يكون   حيث   ،النتائج  ووضوح  الجهود

 . (2000، ي )اللوز جماعي  بشكل التجاوزات

فإن الشفففففافية تعظم من قيم العمل الجماعي، وتعزز من عملية مشففففاركة وفضففففاًل عن ذلك  
اتخاذ القرارات وحل المشفففففففكالت الخاصفففففففة بالعمل، كما أن الشففففففففافية تسفففففففاهم   يالعاملين ف

عمليات تقييم األداء األمر الذي  يتوفير عنصفففري العدالة والموضفففوعية ف  يبشفففكل فعال ف
 يترتب عليه دقة عملية اختيار القيادات.  

 أبعاد الشفافية اإلدارية: 2/1/7- 

هناك عدة أبعاد للشفافية اإلدارية، وتعد تلك األبعاد بمثابة المرتكزات الجوهرية للشفافية  
 :  ياإلدارية، وتتمثل تلك األبعاد فيما يل

 القوانين واألنظمة: •

  البيروقراطية،   العوائقى إزالة  لتساعد ع  هاكون  والقوانين  باألنظمةترتبط الشفافية ارتباطًا وثيقًا  
العامة والمصداقية. وتؤكد الشفافية الال  وتعزيز  ،جراءاتاإل  وتبسيط الثقة  مركزية، وتنمية 

فال تكون خاضعة   والتعامل معها،  فهمها  يسهلا بحيث  هوبساطت  القوانينى ضرورة وضوح  لع
 (.  2008راونة، واألمان )الطالراحة  تشعر العاملين بعدم التي الضبابية أو للتأويل

 



 العالقة بين الشفافية االدارية وادارة التغيير                  محمد على عيدالحميد                تاريخ قبول النشر2021/3/8

667                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المعلومات •

 البعض بعضفها مع تعمل مرتبطةو   مجتمعة مكونات نع عبارةوالمعلومات   البياناتوتعتبر  

والتنسففففففففففففففيق والرقفابفة   القرارات  صففففففففففففففنع يفةلعم لفدعم وتخزينهفا ومعفالجتهفا المعلومفات  بجمع
 في والعاملين لمسففاعدة لإلدارة  شفففافة اضففحةو  تصففبح بحيث المنظمةمسففتوى  ىلع والتحليل

،  (Kreitner & Loudon, 2012)  ةالصفففففففعب اضفففففففيعو الم اسفففففففتيعاصالمشفففففففاكل و  تحليل
التنظيم   يعمليففة تنظيم المعلومففات فى المنظمففة إتففاحففة الفرصفففففففففففففففة لكففل فرد ف  يوتقتضفففففففففففففف

 .(Soroka, et.al, 2003)يحتاجها ألداء وظيفته  التيللحصول على المعلومات 

 االتصال اإلداري: •

المنظمة بالشفافية، من   يعمليات االتصال بين جميع المستويات اإلدارية فيجب أن تتسم 
خالل تعاون األفراد مع بعضهم البعض، مع التعاون المشترك بين أطراف عملية االتصال 

 . (Harman, 2010)لضمان حرية وصول المعلومات وتداولها 

 إجراءات العمل: •

تساهم   التيلعوامل الهامة والحاسمة  العمل من ا  إجراءاتيعتبر وضوح وبساطة وعالنية  
ألنها تساعد العاملين على العمل وفق خطوات    ي العمل اإلدار   يتحقيق الشفافية ف  يبفعالية ف

الذ التفسير  فى  اجتهاد  أو  تأويل  دون  غير    يمحددة  وآثار  إلى عواقب  يؤدى  أن  يمكن 
ى تحقيق أكبر  العمل يساعد المستفيدين الخارجيين عل  إجراءاتمرغوبة، كما أن وضوح  

 استفادة ممكنة من خدمات المنظمة.
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 المشاركة: •

المصارحة   وهي رئيسية مبادئ  أربعة خالل من اإلدارة المفتوحة الفعلية في المشاركة تتحقق 
المتعلقة الموقف باألرقام   لألفراد خدعة وليست حقيقية  وملكية للمنشأة، المالي بتطور 

 الجديد القيادي والدور الصالحيات، ومنحهم العاملين تمكينأي  وتعزيز العمليات العاملين،

 (. 2001كمشاركين )أبو بكر، الجديد دورهم مع يتوافق العاملين بما وخبرات فكر لتغيير

 المساءلة اإلدارية:  •

المساءلة   أدائهم،  تعتبر  يتحملوا مسؤولية  أن  لألفراد والمنظمات من خاللها  وسيلة يمكن 
اطم إلى  ذلك  يؤدي  ووفق  بحيث  العام  للصالح  تجري  األمور  ن  معهم  يتعامل  من  ئنان 

األهداف المرسومة، وهي تستند إلى تعظيم الممارسات الجيدة وتحجيم الممارسات السيئة 
 ( (Hammond, 1999وأن المشكالت يتم التعامل معها بعدالة ومساواة 

 إدارة التغيير:  2/7-

المفاهيم التغيير مفهوم يعد اإلدارة،   مجال في والممارسين الباحثين بين للجدل المثيرة من 
فالتغيير عبارة عن تغيير  .  للتغيير محدد تعريف يوجد ال أنه منها أسباص ذلك لعدة ويرجع

ف التنظيم  يوتجديد  ثقافتها ومناخها  أو  أهدافها  أو  المنظمة  التقن  يهيكل  أو سلوك    يأو 
 .(Carnall, 1999)عة العاملين فيها وقدراتهم أو جميع هذه الجوانب مجتم

تساعد األفراد والجماعات على    التيوتعبر إدارة التغيير عن الفلسفة أو مجموعة المهارات  
ف أفضل  حالة  إلى  الراهنة  الحالة  المنظمة من  أ  ي نقل  المنشود،  عملية    يالمستقبل  أنها 

التغيير   بعملية  المعنية  األطراف  لدى  قبول  إحداث  إلى  تهدف   & Hiatt)تنظيمية 
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Creasey, 2010). التغيير   مهمة يف يتمثل األول  يمعان ثالثة التغيير إدارة مفهوم ويحمل
 التغيراتإلى   واالستجابة ومنظم مخطط  بأسلوص  بإجراء التغييرات  القيام تعنى   التي اإلداري 

 التغيير، أما  يف المهنية الممارسة بمساحة الثاني يتمثل المعنى بينما المنظمة، في الطارئة

 . (Fred, 2000) التغيير إدارة بمعنى محتوى  المعرفة فى محتوى  فيتمثل الثالث المعنى

والرغبة   الحالي الوضع  عن  الرضا حساس بعدمالتغيير إلى خلق حالة من اإل تحتاج إدارةو 
مستقبلي مختلف يحقق التطلعات واألهداف  وضع االنتقال من هذا الوضع إلى  يف قيقيةالح

 .Kotler,1997)الرؤية ) لتحقيق واضحة واالحتكام إلى استراتيجية

التغيير   أن  مما سبق  نخلص تحسين وتطوير إلى  أسلوص مخطط يهدف   عن عبارةإدارة 
، من  مأمولإلى وضع آخر    مأمولغير    ي نتقال بها من وضع حالالمنظمة واال  ي العمل ف
ف  إجراءخالل   النواح  يتغييرات جذرية  والتكنولوجية  ي كافة  والهيكلية  والبشرية   الوظيفية 

 البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة.عناصر تحقيق التآلف المستمر مع  بغرض

 :التغيير أهداف1/2/7- 

  واالبتكار  التغيير هو العامة المنظمات في األداء بمستوى  لالرتقاء الصحيح الطريق إن
  عملية   ( أن2005ويرى )ماهر،    ).2001،إدريس)  وخارجياً  داخلياً  المتغيرة البيئة مع للتكيف
   :يأهداف ه عدة تحقيق تسعى إلى التغيير

أسفففاليب   وتطوير  بها،  المحيطة  والفرص المنظمة، تراجع لنمو أو  مسفففتمر  فحص •
 .المشكالت عالجها في المنظمة

المنظمفة  أفراد ممفارسففففففففففففففة وزيفادة المنظمفة، أفراد  بين  والتففاعفل وااللتزام الثقفة زيفادة •
 .الذاتي انضباطهم
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ألفراد  المميزة الصفففففففففات تأصففففففففيل على وقدرتهم المنظمة، أفراد حماسففففففففة زيادة •
اإلداري،  والتطوير للتغير محابي مناظ وبناء نتاجها،إو  عملها المنظمة وجماعاتها، وإدارة

 التنافسي. وزيادة االعتماد األداء وتحسين

 مراحل إدارة التغيير:2/2/7- 

عدة مراحل هي  أن عملية التغيير تتضمن    Rousseau & Tijoriwala, 1999))أشار  
التحليل البيئي، إنشاء ثقافة التغيير وتحقيق التوافق الثقافي حولها، تحديد الهدف من التغيير، 

المقومات الالزمة للتغيير، وضع استراتيجيات التغيير وتنفيذها وتقييم جهود التغيير  توفير  
 وتعزيزها وضمان استمراريتها. 

قام بتطوير    يالذ  (Kurt Lewin)  وأكثرها انتشارًا نموذج  الخاصة بالتغيير  نماذجالومن أهم  
هذا  مات، فقد ساعد  فراد والتنظينموذجًا إلحداث التغيير، وقد انتشر هذا النموذج بين األ

 :)2000، يالماضنموذج على إحداث التغيير بنجاح من خالل المراحل التالية ) ال

إلى زعزعففة وإلغففاء هففذه المرحلففة    وتهففدف (Unfreezing): إذابففة الجليففدمرحلففة   •
يوجد فيها األفراد مما  التيوتحريك حالة التوازن  ألفراد  الحالية لوالسففلوكيات   والعادات  القيم

 ر مقفاومين للتغيير، وهفذا يعنى إيجفاد االسففففففففففففففتعفداد والفدافعيفة لفدى الفرد للتغييريجعلهم غي
  وتعلم اتجاهات وسلوكيات ومهارات جديدة. 

أفكففارا و   تعلم الفرد أسفففففففففففففففاليففبيفي هففذه المرحلففة   (Changing): التغييرمرحلففة   •
 يف  يوتغيير فعلوهذا يعنى تعديل ،  ويسففففففلك الفرد سففففففلوكًا جديداً   جديدة،ومعارف  ومهارات  

هفذه المرحلفة يؤدى إلى    ي، والتسففففففففففففففرع فيالواجبفات أو األداء والتقنيفات أو الهيكفل التنظيم
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عففففففدم الففففففدخول في هففففففذه المرحلففففففة بسففففففرعة، وأخففففففذ لضفففرورة  أن هناك كما،  مقاومة التغيير
 .(Drucker, 1999)الوقففت المطلففوص واسففتخدام إسففتراتيجيات التغيففير المناسفبة 

التجميففففففدمرحلففففففة   • يتم  يف (Refreezing): إعففففففادة  المرحلففففففة  القيم   هففففففذه  دمج 
الممارسففففففات الفعلية، وتهدف    يمرحلة التغيير ف يتم تعلمها ف  التيوالسففففففلوكيات والمهارات 

 .هذه المرحلة إلى تثبيت التغيير واستقراره

 :مداخل إدارة التغيير3/2/7- 

   :(1998إلى المداخل األساسية التالية )شريف وسلطان،    التغيير إدارة    مداخليمكن تصنيف  

 : يالمدخل الوظيف •

بفلسفة ورسالة وأهداف وإستراتيجية المنظمة، ويقصد بالفلسففة مفا تتمتفع هذا المدخل  يهتم  
قفيم عامفة لها خصوصيتها وتميزها عن غيرها من المنشآت األخرى، وتمثل    بفه المنظمفة مفن

 (. 1999)عساف، ثوابتها وحركة العاملين فيها 

 المدخل البشري:  •

إحفداث التغيفير    المنظمة، ويتم  يهو الركيزة األساسية لعملية التغيير ف  ي يعتبر العنصر البشر 
يد في العناصر البشرية، وكذلك العمل  عملية اإلحالل والتجدالجانب البشرى من خالل    يف

التدريبية  البرامج  طريق  عن  سلوكاياتهم  وتحسين  ومعارفهم  وامكاناتهم  قدراتهم  رفع  على 
 والتاهيلية. 
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 المدخل الهيكلي: •

الهيكل التنظيمي  في وتغيير تعديل إجراء خالل من التغيير يركز هذا المدخل على إحداث
ويتكون  ه التنظيمي الهيكل للمنظمة،  ومكونات  عناصر  عدة   العمل تصميم  يمن 

 واالستشاريون. اإلدارة، التنفيذيون  نطاق التفويض، التكوين التنظيمي، والتخصص،

 المدخل التكنولوجي:  •

الخدمة،    ي قيام المنظمة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ف  يالمدخل التكنولوج  يعنى
العمل اعتمادًا على    يالمستخدمة ف  جراءاتئل واإلالطرق والوسا في التغيير وكذلك إجراء

الحديثة التكنولوجية  تحسين  ونظم األساليب  شأنه  من  الذى  األمر  المعلومات،  معالجة 
 . يوتطوير األداء وتحقيق التميز المنظم

 مقاومة التغيير: -7/2/4

عمليات التطوير والتحسين، ولذا فقد قام    تعوق   التيتعتبر مقاومة التغيير من أهم المشاكل  
العديد من الباحثين بدراسة مقاومة التغيير سعيًا منهم إلى إيجاد السبل العلمية والمنهجية 

 لمواجهة تلك المشكلة.  

التصرف الذى يهدف   بأنهامقاومة التغيير    (Folger & Sharilick, 1999)  وقد عرف 
الحال الوضع  تجن  يإلبقاء  على  يرى واإلصرار  بينما  الوضع.  هذا  وتغيير  تعديل  ب 
(Piderit, 2000)   بالمعالجات إدراكية عقلية ترتبط  التغيير عبارة عن حالة  أن مقاومة 

الذهنية لدى الفرد لعملية التغيير وتحدث من خالل األفكار واالعتقادات السلبية حول ماهية 
 األحيان بعض في جسدتت أن يمكن المقاومةأن    (Tummers, 2011)  أوضحكما   التغيير.
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 يصطدم فعندما معينة، مهنة واحتكار لحماية الهجمات لمواجهة أنها وسيلة تفسر على كي

الحصرية مع جديدا تغييرا تلك المختصين لبعض الحقوق   على يصرون  كأن المهنة، في 

 عملية أي لمقاومة مبررا ذلك يجعل مما خاص، تدريب على سيتحصلون  الذين األفراد اختيار

إلي أن مقاومة التغيير   (Mdletye et al., 2014)وأشار    مهنتهم. تمس يمكن أن تغيير
 وعدم توفر اآلمن غير المستقبل تصور بسبب العواطف، وذلك تسيرها  متفاوتة فعل ردود هي

 الفاشلة.  السابقة والتجارص تصورات الناس جانب إلى المناسبة، العمل ظروف

 السابقة: الدراسات  -8

 الدراسات الخاصة بالشفافية اإلدارية:  -8/1

 من الجزئي المستوى  على   المؤسسية اإلدارة قضايا على  التعرف (Durnev, 2003) حاول

لى طرح  إية والعالمية، توصلت الدراسة  األمريك بالشركات  الخاصة البيانات استخدام  خالل
بتلك   األسهمعن   إدراجها  يتم التي المعلومات كمية إلى يستند لشفافيةل مقياساً  الخاصة 

 الشركات وتأثير ذلك على الميزانية. 

  قبل  من المستخدمة  الرسمية والترتيبات جياتياالسترات   (Martell, 2007)واختبر   
  الحكم  في والمساءلة الشفافية مستوى  لتحسين البرازيل  في المحلية الحكومة في المسؤولين

 من بمزيد سمحت المحلية الحكومات  في الالمركزية الترتيبات أن راسةالد بينتو   ،المحلي

  .همأذواق اختالف على للمواطنين المحلية للمطالب الحكومية االستجابة

اتجاهات   على التعرف إلى دراسة هدفتب  (Piotrowski & Van Ryzin, 2007)  قامكما  
 تجعل التي  العوامل  أن  إلى  الدراسة المحلية، وأشارت الحكومة في الشفافية المواطن نحو
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باأليدولوجية  تتعلق المتحدة األمريكية الواليات  في المحلية اإلدارة في مطالبا بالشفافية المواطن
 مع األجهزة التعامل ودرجة العام، القطاع في اإلداريين بالقادة الثقة للمواطن، ودرجة السياسية

 .الحكومية

العام   مؤسسات القطاع في الشفافية تطبيق  مستوى  على الوقوف (2009واستهدف )العتيبي،  
وجهة عن  األقسام،   وروؤساء والوكالء المديرين  نظر من  على   المؤثرة العواملوالكشف 

 ممارسة  في تؤثر التي العوامل أكثر القيادة والتدريب من أن  إلى وتوصلممارسة الشفافية،  
 .الشفافية

ركز   ثقة    (Norman et al, 2010)كما  مستوى  على  الشفافية  تبنى  أثر  دراسة  على 
لى أن درجة التزام القائد بالشفافية  إدراكهم لفعاليته، توصلت الدراسة  إالقائد و   يالتابعين ف

  درجة ثقة التابعين فيه وتقييمهم لفعاليته. يتؤثر ف

وسياسات ضمان    إجراءاتالكشف عن أهم    ((Chiriquí & Chaloupka, 2011  وحاول
لجودة والشفافية المستخدمة في المناطق التعليمية في والية ويسكونسن األمريكية، وأظهرت ا

الشفافية المستخدمة   إجراءاتنتائج الدراسة أن حجم المنطقة التعليمية يؤثر في سياسات و 
في المناطق التعليمية، كذلك عدم وجود عالقة ارتباطية بين مستوى الشفافية في المناطق 

 .وبين قوة سياسة الشفافية المطبقة بهاالتعليمية 

سعي تحديد (Jeriansyah & Mappanyukki, 2020) بينما    المساءلة   تأثير  إلى 
جاكرتا، تكونت عينة الدراسة    في   المحلية   الحكومة   أداء   على   المالية   اإلدارة  في  والشفافية

إلى أهمية تطبيق مبادئ    الدراسة  نتائج  أشارت  السكان المحليين، وقد  من  شخصاً   265  من
الحكم الرشيد في الحكومة بما في ذلك المساءلة والشفافية حتى يتمكن الجمهور من تقييم 
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  لها   المالية   في اإلدارة  والشفافية  أن تطبيق المساءلةو أداء الحكومة في إدارة األموال العامة،  
 . المحلية الحكومة أداء على إيجابي هام أثر

الشفافية ومستوي    (Guillamón & Cuadrado. 2020)واختبر   بين مستوي  العالقة 
عدد  حيث    ،الكفاءة من  الدراسة  عينة  اإلسبانية،   100تكونت  البلديات  أكبر  من  بلدية 

شارت النتائج إلى أن البلديات األكثر شفافية من حيث المعلومات المالية واالقتصادية،  أو 
وفعالية   يل إلى أن تكون أكثر كفاءةوكذلك المعلومات المتعلقة بعقود الخدمات العامة تم

 .  في األداء

 الدراسات الخاصة بإدارة التغيير: -8/2

تحديد القيم التنظيمية المؤثرة على االتجاهات نحو التغيير   (Eldridge, 2001)استهدف 
مجال الصفففففففففناعات النسفففففففففيجية، وتوصفففففففففلت الدراسفففففففففة إلى أن هناك عالقة بين التغيير   يف

وجود و البيئة التنظيمية،  يالعمل عند توافر القيم المناسففففففففففبة ف  يواسففففففففففتخدام طرق جديدة ف
نتفففاجيفففة عنفففد توافر القيم العمليفففات اإل  يعالقفففة بين االتجفففاهفففات نحو التغيير واالبتكفففار ف

 ية.البيئة التنظيم يالمناسبة ف

التوصفففففففففففففففل إلى تصففففففففففففففميم إطفار إلدارة التغيير يتكون من   (Mento, 2002حفاول )كمفا  
مجموعة خطوات لتنفيذ برامج التغيير، وتوصففففففففففففففلت الدراسففففففففففففففة إلى مجموعة من الخطوات  

تمثفل إطفارًا لبرنفامج التغيير على رأسففففففففففففففهفا إدراك الحفاجفة إلى التغيير، إيجفاد التي المنهجيفة  
 ، اختيار فريق قيادة التغيير قياس التقدم لجهود التغيير.يفراعى للتغيير، التأقلم الثقا

على األسباص التي تؤدي إلى فشل مبادرات التغيير   الضوء (Diefenbach, 2007) وسلط
تطبيقه و دراكه  وإوى التغيير لآلخرين  إيصال محت  يةالتي تقوم بها اإلدارات الجديدة، وكيف 

https://www.emeraldinsight.com/author/Diefenbach%2C+Thomas
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نجاح عملية التغيير أو فشلها تعتمد إلى أن    وتوصلت الدراسة ،على السياسات التنظيمية
للسياسات التنظيمية  أن كما على األسلوص اإلداري وكيفية إيصال أهداف التغيير لآلخرين،

 . التغيير فشل أو نجاح دور هام في يديولوجياواأل

على  على    التعرف  Boohene & Williams, 2012))  هدفاستو  تؤثر  التي  العوامل 
مقاومة    زيادةل  تؤدىعوامل   إلى أن هناك عدةسة  اوتوصلت الدر   ،مقاومة التغيير التنظيمي

الثقة    وانخفاض  ،مشاركة العاملين في عملية صنع القرار  انخفاض  منها تغيير  العاملين لل
   وضعف االتصال. التحفيز    انخفاضإلى عوامل أخرى مثل    باإلضافة،  واإلدارةبين العاملين  

تنفيذ   في  التغيير  وكالءدور وقيادة    علىالتعرف    ,Penava & Šehić)   (2014وحاول
على نجاح التغيير، ين  لوكيات العام لات في سالتغيير تأثير    والوقوف على  التغيير التنظيمي,  

ضافة  ، باإلالتغيير  عملية  علىية  لتحويالللقيادة  وجود تأثير إيجابي  وتوصلت الدراسة إلى  
 . ومقاومة التغييرالتحويلية مباشرة بين القيادة  وجود عالقة سلبية إلى

على    الوظيفي  للرضا  الوسطية  اآلثار  تقصيإلى    (Wulandari et al, 2015)  بينما سعي
قد و  فى إندونيسيا،  للدولة المملوكة الشركات في بالتغيير وااللتزام التغيير قيادة بين العالقة

  التغيير   قيادة  بين  وسيطاً   عامالً   يكون   أن  يمكن  الوظيفي  أظهرت نتائج الدراسة أن الرضا
التغيير،  وااللتزام   رفع   بغية  للعاملين  الوظيفي  الرضا   تطوير  القيادة  يجب على   وأنه   نحو 

   نحو التغيير. التزامهم درجة

من  وبغرض   إدارةالتحقق  العاملينالتغيير    ثأثير  انتاجية  تحسين  قام    علي  فقد 
(Winyokpugi, 2018)  وهي أبعاد إدارة التغيير التنظيمي  ي أن  إلتوصلت   بدراسته التي

االتصال،   العاملينتغيير  بمقاييس ،  مشاركة  كبير  بشكل  ترتبط  والحوافز  التغيير    وتنفيذ 
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إشراك  وضرورةمن اإلدارة العليا،  أن يبدأ تنفيذ التغييرأوصت الدراسة بو . العاملينإنتاجية 
  اإلنتاجية.  تحسينمن أجل  التغيير  تنفيذ ةعمليفي الموظفين 

التنظيمي  عن   (Harb & Sidani, 2019) وكشف التغيير  التحويلية على  القيادة  تأثير 
اعتمدت الدراسة علي إجراء عدد من المقابالت شبه المركزة ،  داخل القطاع العام في لبنان

م عشرة  يديرون مع  عامين  عامة  (10)  عدد  ديرين  العام  إدارات  القطاع  منظمات  ، في 
في قيادة التغيير داخل  المدراء النتائج إلى أهمية السلوكيات التحويلية التي يتبناها  شارتأو 

العام تأثيراً ، و القطاع  التحويلية  القيادة  أبعاد  أكثر  التأثير   أن  التنظيمي هما  التغيير    علي 
 .االلهاميالمثالي والدافع 

 : يستعراضها فقد خلص الباحث إلى ما يلاتم  التي ضوء الدراسات السابقة  يوف

المرتبطة   • األساسية  المفاهيم  على  الضوء  إلقاء  في  السابقة  الدراسات  ساهمت 
يرات المختلفة لكاًل منها على تطوير إدارة التغيير( والتأث  -بمتغيرى الدراسة )الشفافية اإلدارية 

 العمل المؤسسي. 

تعددت أهداف الدراسات السابقة تبعًا لطبيعة المشكلة التي تناولتها كل منها والتي   •
الشفافية اإلدارية    العالقة بين  تختلف عن مشكلة الدراسة الحالية التي هدفت للتعرف على

 وإدارة التغيير.

وفي تصففميم   ،تحديد مشففكلة الدراسففة الحاليةالباحث في  سففاعدت هذه الدراسففات    •
 .)قائمة االستقصاء(أداة الدراسة 

تناولت العالقة بين الشففففففففففففافية  –الباحث   محدود عل  يف –عدم وجود دراسفففففففففففات   •
 اإلدارية وإدارة التغيير بالمنظمات العامة.



 العالقة بين الشفافية االدارية وادارة التغيير                  محمد على عيدالحميد                تاريخ قبول النشر2021/3/8

678                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشفففافية تعتبر هذه الدراسففة إضففافة علمية للدراسففات والبحوث المتعلقة بموضففوع  •
تقففدم مجموعففة من النتففائج  يمكن أن    التيو   ،العففامففةالتغيير في المنظمففات    اإلداريففة وإدارة

 مستقباًل. يوعلى المستوى البحث ييمكن االستفادة منها على المستوى العمل التي

 منهجية الدراسة:  -9

بهدف الوصول إلى تأصيل    التحليلي  الوصفي   هذه الدراسة على المنهج  يف  الباحث  تمداع
الشفافية اإلدارية وإدارة التغيير، وكذلك دراسة وتحليل البيانات    الدراسة   ي لمفاهيم متغير   ي نظر 

  الخاصة بتلك المتغيرات، والكشف عن العالقة بينها.

 أسلوب جمع البيانات: -9/1

نوعين من البيانات لتحقيق أهداف الدراسفففففة، ويمكن إيضفففففاح ذلك فيما عتمد الباحث على  ا 
 :ييل

 البيانات الثانوية: -9/1/1

تمثلت فى األدبيات    التيعتمد الباحث على جمع البيانات الثانوية من مصادرها المختلفة  ا 
ة،  والمراجع والبحوث العلمية العربية واألجنبية والدراسات السابقة المتصلة بموضوع الدراس

 لموضوع الدراسة.  يوالمنهج ي والفكر  ي وذلك بهدف تحديد ووضع اإلطار النظر 
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 البيانات األولية: -9/1/2

على  ا  للتعرف  المصمم  االستقصاء  من خالل  الثانوية  البيانات  جمع  على  الباحث  عتمد 
  تاج ستنالعالقة بين الشفافية اإلدارية وإدارة التغيير والذى تم توزيعه على عينة الدراسة ال

 فيما بينها.  العالقة وتفسير والمتغير التابع المستقل بين المتغير المتوقع األثر

 مجتمع وعينة الدراسة:  -10

 مجتمع الدراسة: -10/1

تم إجراء هذه الدراسة على مديريات الخدمات بمحافظة الدقهلية، حيث يتألف مجتمع الدراسة  
( مفردة 217162الدقهلية والبالغ عددهم )من جميع العاملين بمديريات الخدمات بمحافظة 

(  2018وقت إجراء الدراسة )مركز المعلومات، مديرية التنظيم واإلدارة، محافظة الدقهلية، 
 موزعين على القطاعات واإلدارات المختلفة بهذه المديريات. 

د هذه المديريات، لذلك تم استبعا  يوقد تبين أن هناك تفاوت كبير بين أعداد العاملين ف
الشئون الصحية والتربية والتعليم حيث أن عدد    يأكبر مديريتين من حيث العدد وهما مديريت

( مفردة حتى ال يستحوذا على معظم مفردات العينة، وكذلك  172823العاملين بهما معًا )
الثقافة والطرق حيث أن   تم استبعاد أقل مديريتين من حيث عدد العاملين وهما مديريتي 

العينة محدودًا )أقل    يفإن نسبة تمثيلهما ف  ي( مفردة وبالتال417بهما معًا )عدد العاملين  
 ( مفردة.44339يصبح حجم العينة بعد استبعاد تلك المديريات )  ي من مفردة واحدة(، وبالتال
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 عينة الدراسة: -10/2

لية  قام الباحث باختيار عينة عشوائية بسيطة من العاملين بمديريات الخدمات بمحافظة الدقه
% 50فتراض أن الظاهرة محل الدراسة تتحقق في المجتمع بنسبة  ابوذلك  مفردة    384قوامها  

% فقد تم استخدام المعادلة التالية  5% يعني حدود الخطأ المسموح به  95وعند معامل ثقة  
 . (Zikmund,1991)لحساص حجم العينة بتطبيق معادلة 

384 = 
X (0. 5) X (0. 5) 2(1.96) 

= 
P)-X P (1 2Z 

n = 
2(0.05) 2D 

• N .حجم المجتمع = 
• Z  1.96وتساوي  %95= الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة%. 
• d  5= نسبة الخطأ وتساوي%. 
• P   = 50= نسبة توفر الظاهرة محل الدراسة % . 

السليمة   الردود  ، كما هو موضح بالجدول (66%)بنسبة استجابة    (251)وقد بلغ عدد 
 (. 1رقم)
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 ( 1) جدول

  الدراسة عينةو  مجتمع 
حجم   المديريات  م

 المجتمع 
نسبة   عدد الردود السليمة  حجم العينة 

 االستجابة 
 %72 76 105 12117 الزراعة  1

 64% 36 56 6457 الشباص والرياضة  2

 66% 29 44 5112 التموين والتجارة   3

 64% 25 39 4547 األوقاف  4

 71% 22 31 3618 الضرائب العقارية  5

 70% 21 30 3422 ي الطب البيطر  6

 55% 16 29 3319 ي التضامن االجتماع 7

القوى العاملة   8
 والهجرة 

2718 24 11 %46 

 48% 10 21 2453 اإلسكان والمرافق  9

 100% 5 5 576 التنظيم واإلدارة  10

 66% 251 384 44339 اإلجمالي 

التنظيم واإلدارة، محافظة الدقهلية،  المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات مركز المعلومات، مديرية  
 2018/ 7/ 1 يف

 أداة الدراسة:   -11

ضوء فروض الدراسة ومتغيراتها قام الباحث بتصميم وإعداد استمارة استقصاء شملت   يف
 :  ي( عبارة، وقد جاء تنظيم استمارة االستقصاء مقسمًا إلى قسمين كما يل66)
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( عبارة 35لقياس الشفافية اإلدارية )المتغير المستقل( وتم قياسه باستخدام )  القسم األول:
القوانين واألنظمة وتم قياسها   : ية لها. وذلك على النحو التالموزعة على األبعاد المختلف

- 9(، المعلومات وتم قياسها من خالل خمس عبارات )8-1عبارات )  يمن خالل تمان
وتم  العمل    إجراءات(،  20- 14وتم قياسه من خالل سبع عبارات )   ي (، االتصال اإلدار 13

  وتم قياسها من خالل أربع عبارات (، المشاركة 25- 21)  قياسها من خالل خمس عبارات
وفيما يتعلق (.  35- 30)  وتم قياسها من خالل ست عبارات(، المساءلة اإلدارية  29- 26)

اإلدارية(   )الشفافية  المستقل  فقرات  فتم صياغةبالمتغير  يخدم   هذا  وتطوير  بما  المتغير 
الدراسة بدراسات  أغراض   ،(Piotrowski & Van Ryzin, 2007)  إسترشادًا 

(Martell, 2007)  . 

ــم الثان ( عبارة  31لقياس إدارة التغيير )المتغير التابع( وتم قياسففففففففففه باسففففففففففتخدام ) :يالقســــ
وتم قياسففففففففففففففه  يالمدخل الوظيف  :يموزعة على المداخل المختلفة له. وذلك على النحو التال

- 9ع عبارات )وتم قياسه من خالل تس  ي (، المدخل البشر 8-1عبارات )  يمن خالل ثمان
المفففدخفففل (،  25-18عبفففارات )  يوتم قيفففاسفففففففففففففففففه من خالل ثمفففان  ي(، المفففدخفففل الهيكل17

وفيما يتعلق بالمتغير التابع   (.31-26) وتم قياسفففففففففه من خالل سفففففففففت عبارات يالتكنولوج
 ,Eldridge) المتغير إسفففترشفففادًا بدراسفففات هذا وتطوير فقرات  فتم صفففياغة)إدارة التغيير(  

2001)، 2014)  (Penava  & Šehić,. 

خمس    لىإ  قسمت  بحيث  االستبانة  في (Likert) الخماسي  ليكرت  مقياس  استخدم  وقد
( موافق  5وحتى رقم )  ( غير موافق بشدة،1رقم )  من  حسب نموذج ليكرت تتدرج  معايير
 بشدة.
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 نتائج الدراسة الميدانية:  -12

 معامل الثبات أللفا كرونباخ:  -12/1

كرونباظ   ألفا  الثبات  معامل  حساص  )  (Cronbach's Alpha)تم  الدراسة    قائمة ألداة 
خالل  ستقصاء(اال رق  ومن  ) الجدول  لجميع (  2م  مقبولة  الثبات  معامل  قيم  أن  يتضح 

الثبات   معامل  قيمة  تراوحت  حيث  المتغير    الخامسلبعد  ل  (0.682)  بينالمحاور،  من 
". كما ي االتصال اإلدار "  للبعد الثالث من المتغير المستقل  (0.911)" والمشاركة"  لالمستق

" المشاركة" المستقلمن المتغير  الخامس لبعد ل (0.614)تراوحت قيمة معامل الصدق بين  
 ". ي االتصال اإلدار "للبعد الثالث من المتغير المستقل  (0.884)و

حيث   Reliabilityمما سبق نخلص إلى أن بيانات عينة الدراسة تتمتع بصالحية معقولة  
تجاوزت   ألفا  ثبات  0.60قيمة  على  يدل  الذى  األمر  والمحاور،  األبعاد  كافة  على   %

 االستجابات وإمكانية االعتماد على النتائج وتعميم هذه النتائج على مجتمع الدراسة ككل.
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 ( 2جدول رقم )

 ستقصاء لقائمة اال يأللفا كرونباخ والصدق الذات الثبات ىملمعا 

 البيــان  المحاور 
 عدد الفقرات 

معامل الثبات 
(Alpha) 

معامل  
الصدق  

 يالذات
 35 0.806 0.819 (X)الشفافية اإلدارية   األول
 8 0.852 0.825 (X1)القوانين واألنظمة   أوالً 
 5 0.786 0.743 (X2)المعلومات  ثانياً 
 7 0.911 0.884 (X3)  ي االتصال اإلدار  ثالثاً 
 5 0.754 0.751 (X4)العمل  إجراءات رابعاً 
 4 0.682 0.614 (X5)المشاركة  خامساً 
 6 0.866 0.862 (X6)المساءلة اإلدارية   سادساً 
 31 0.773 0.724 (Y)ارة التغيير إد ي الثان
 8 0.830 0.748 (Y1)ي المدخل الوظيف أوالً 
 9 0.771 0.812 (Y2) ي المدخل البشر  ثانياً 
 8 0.796 0.720 (Y3) يالمدخل الهيكل ثالثاً 
التكنولوج رابعاً   يالمدخل 

(Y4) 
6 

0.693 0.617 

 SPSS V25 .برنامج  المصدر: من إعداد الباحث من واقع مخرجات 
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 :تحليل نتائج الدراسة -12/2

 الوصفي للبيانات مع اعتبار أن قيم المتوسطات اإلحصائي التحليل نتائج عرض ييل فيما

أحد المعايير الذى تم تطبيقه  على عتماداً ا  تفسيرها سيتم الدراسة إليها وصلت التي الحسابية
  أقل   -  قيمة  أكبر= )  التقديرات  بين  عليها الفرق  االطالع تم التي الدراسات من العديد في

 1.33=   3( /1 – 5= ) 3 /قيمة( 

 تقدير مرتفع  تقدير متوسط  منخفض تقدير 
1.00-2.33 2.34-3.67 3.68-5.00 

نتائج الدراسة الميدانية واختبار مدى صحة فروض الدراسة وذلك    يويعرض الباحث فيما يل
 : يعلى النحو التال

 بمحافظة   الخدمات  بمديريات  العاملين  إدراك  يف  ي معنو   اختالف   يوجد  ال  الفرض األول:
 (.التغيير إدارة  – اإلدارية الشفافية) الدراسة لمتغيراتالدقهلية  

التال  الجدول  )  يويعرض  العاملين ف3رقم  بإدراك  يتعلق  فيما  الميدانية  الدراسة  نتائج    ي ( 
 إدارة التغيير(.  –الدراسة )الشفافية اإلدارية  ي مديريات الخدمات بمحافظة الدقهلية لمتغير 
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   (3جدول رقم )

 إدارة التغيير(  –لمتغيرات الدراسة )الشفافية اإلدارية  العاملين مدى إدراك
 ي المعيار  نحرافاال  يالمتوسط الحساب المتغيرات 
 3.14 0.887 (X)الشفافية اإلدارية  
 3.21 0.978 (X1)القوانين واألنظمة 

 3.06 0.785 (X2)المعلومات 
 3.55 0.992 (X3) ي االتصال اإلدار 

 3.41 1.088 (X4)العمل  إجراءات
 2.71 0.658 (X5)المشاركة 

 2.88 0.796 (X6)المساءلة اإلدارية 
 2.95 0.982 (Y)إدارة التغيير 

 2.81 0.917 (Y1) يالمدخل الوظيف
 3.08 0.763 (Y2) ي المدخل البشر 
 3.16 0.821 (Y3) يالمدخل الهيكل

 2.76 0.937 (Y4) يالمدخل التكنولوج
 SPSS V25 .برنامج  المصدر: من إعداد الباحث من واقع مخرجات 

 :ي( ما يل3ويتضح من بيانات الجدول رقم )

أن متوسففففففففففففففط إدراك العاملين للشفففففففففففففففافية اإلدارية بأبعادها المختلفة بالجهة محل  -1
 التطبيق قففد جففاء متوسففففففففففففففطفففًا، حيفففث بلغ المتوسففففففففففففففط العفففام للشففففففففففففففففففافيفففة اإلداريففة ككفففل  
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، ويعنى ذلك أن مستوى ممارسة الشفافية اإلدارية (0.887)بلغ   ي معيار   بانحرافو (3.14)
ة نظر عينة الدراسففففة وقد تراوحت متوسففففطات بالجهة محل الدراسففففة جاء متوسففففطًا من وجه

 كحد أعلى. (0.355)كحد أدنى وبين  (0.271)أبعاد الشفافية اإلدارية ما بين 

كأعلى بعد من أبعاد الشفففففففففففففافية اإلدارية من حيث  ي جاء بعد االتصففففففففففففال اإلدار  -2
  بانحراف و  (3.55)متوسففففففففط إدراك العاملين، حيث بلغ متوسففففففففط إدراك العاملين لهذا البعد 

 .(0.992)بلغ   ي عيار م

جاء بعد المشففاركة كأقل بعد من أبعاد الشفففافية اإلدارية من حيث متوسففط إدراك  -3
بلغ   معيفاري   بفانحرافو   (2.71)العفاملين، حيفث بلغ متوسففففففففففففففط إدراك العفاملين لهفذا البعفد  

(0.658). 

أن متوسففففط إدراك العاملين إلدارة التغيير بمداخله المختلفة بالجهة محل التطبيق  -4
  معياري   بانحرافو (2.95) اء متوسففففطًا، حيث بلغ المتوسففففط العام إلدارة التغيير ككل قد ج
، ويعنى ذلك أن مسفتوى إدارة التغيير بالجهة محل الدراسفة جاء متوسفطًا من (0.982)بلغ 

كحد  (2.76)وجهة نظر عينة الدراسة وقد تراوحت متوسطات مداخل إدارة التغيير ما بين 
 أعلى.كحد  (3.16)أدنى وبين 

كأعلى مدخل من مداخل إدارة التغيير من حيث متوسففففففففففففط  يجاء المدخل الهيكل -5
  معياري   بانحرافو  (3.16)إدراك العاملين، حيث بلغ متوسففففط إدراك العاملين لهذا المدخل  

 .(0.821)بلغ 

كأقل مدخل من مداخل إدارة التغيير من حيث متوسفففففط  يجاء المدخل التكنولوج -6
  معياري   بانحرافو  (2.76)متوسففففط إدراك العاملين لهذا المدخل   إدراك العاملين، حيث بلغ

 .(0.937)بلغ 
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معنو وال اختالف  وجود  اآلراء    ي ختبار  متوسط  الخدمات إلدراك  بين  بمديريات    العاملين 
  ختبار كروسكال واليسا ستخدام  ا، تم  إدارة التغيير(  –الدراسة )الشفافية اإلدارية    لمتغيري 

  .(عدة متوسطاتختبار الفرق بين الالمعلمية الختبارات حد االأ)

 ( 4جدول رقم )

حول متغيرات الدراسة )الشفافية اإلدارية    نتائج اختبار كروسكال واليس 
 إدارة التغيير( –

 المعنوية .Kruskal-Wallis H Sig المتغيرات 
 ي غير معنو  1.632 0.237 (X)الشفافية اإلدارية 
 ي غير معنو  3.258 0.423 (X1)القوانين واألنظمة 

 ي غير معنو  1.210 0.215 (X2)المعلومات 
 ي غير معنو  2.697 0.821 (X3) ي االتصال اإلدار 

 ي غير معنو  1.387 0.742 (X4)إجراءات العمل 
 ي غير معنو  0.927 0.254 (X5)المشاركة 

 ي غير معنو  1.639 0.839 (X6)المساءلة اإلدارية 
 ي غير معنو  0.993 0.712 (Y)إدارة التغيير 

 ي غير معنو  2.967 0.071 (Y1)ي المدخل الوظيف
 ي غير معنو  1.983 0.343 (Y2) ي المدخل البشر 
 ي غير معنو  4.119 0.078 (Y3) يالمدخل الهيكل

 ي غير معنو  1.698 0.259 (Y4) يالمدخل التكنولوج

 SPSS V25.برنامج  مخرجات المصدر: من إعداد الباحث من واقع     
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 متغيراتمعنوية جميع عدم يتضففففففح ( الذى يعرض نتائج االختبار،  4وبتحليل بيانات الجدول رقم )
،  أكبر من مسففففففتوى المعنوية  P-Value  (Sig.) ، حيث أن قيم%5عند مسففففففتوى معنوية  الدراسففففففة  

ة )الشففففففففففافية الدراسففففففففف  لمتغيراتعينة الدراسفففففففففة    في إدراك  ي ختالف معنو اوجود  عدم  يدل على  مما
  .إدارة التغيير بمداخله المختلفة( –اإلدارية بأبعادها المختلفة 

ــحة الفرض األول ــا صـ ــبت يتصـ اختالف معنوي بين متوسفففففط اآلراء   يوجد " ال القائل بأنه  مما سـ
إدارة   –فافية اإلدارية لمتغيرات الدراسفففة )الشففف   العاملين بمديريات الخدمات بمحافظة الدقهليةإلدراك  
 .التغيير(

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الشفافية اإلدارية بأبعادها المختلفة وإدارة    الفرض الثاني:
 .   بمديريات الخدمات بمحافظة الدقهليةالتغيير  

 (  5جدول رقم )

 التغييرمعامالت ارتباط بيرسون بين أبعاد الشفافية اإلدارية وإدارة 
القوانين   األبعاد 

 واألنظمة 
االتصال   المعلومات 

 ي اإلدار 
إجراءات  

 العمل 
المساءلة   المشاركة 

 اإلدارية 
إدارة  
 التغيير

       1 (X1) القوانين واألنظمة
      0.289 1** (X2) المعلومات

     0.365 **0.544 1** (X3) ي االتصال اإلدار 
    0.468 **0.526 **0.543 1** (X4) إجراءات العمل

   0.258 **0.471 **0.619 **0.459 1** (X5) المشاركة
  0366 **0.468 **0.299 **0.325 **0.511 1.** (X6) المساءلة اإلدارية 

 0.478 **0.658 **0.413 **0.369 **0.684 **0.484 1** (Y) إدارة التغيير 
 0.01** معنوية عند مستوى 

 SPSS V25 .برنامج  الباحث من واقع مخرجات المصدر: من إعداد 
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 ( يتضح أن:5من الجدول رقم )

عوامل االرتباط كانت معنوية وموجبة بين أبعاد الشفففففففففففففففافية اإلدارية المتمثلة فى  -1
  العمل، المشففففاركة والمسففففاءلة إجراءات، ي اإلدار  واألنظمة، المعلومات، االتصففففال  )القوانين
 اإلدارية.

ارتبففاط معنويففة وموجبففة بين أبعففاد الشفففففففففففففففففافيففة اإلداريففة وبين إدارة وجود عالقففة   -2
التغيير، حيفث كفانفت جميع معفامالت االرتبفاط بين أبعفاد المتغير المسففففففففففففففتقفل وبين المتغير  

 التابع موجبة.
ولتحفديفد طبيعفة العالقفة االرتبفاطيفة بين أبعفاد الشففففففففففففففففافيفة اإلداريفة وإدارة التغيير فقفد أظهر 

 :يا يلم اإلحصائيالتحليل 
 ( 6جدول رقم )

 العالقة االرتباطية بين أبعاد الشفافية اإلدارية وإدارة التغيير  
 مستوى المعنوية .Sig معامل االرتباط أبعاد الشفافية اإلدارية 

 ي معنو  0.478** 0.000 (X1) القوانين واألنظمة
 ي معنو  0.658** 0.000 (X2) المعلومات

 ي معنو  0.413** 0.000 (X3) ي االتصال اإلدار 
 ي معنو  0.369** 0.000 (X4) العمل إجراءات
 ي معنو  0.684** 0.000 (X5) المشاركة

 ي معنو  0.484** 0.000 (X6) المساءلة اإلدارية 
 ي معنو  0.713** 0.000   (X)الكلية  الشفافية اإلدارية

 SPSS V25 .برنامج  المصدر: من إعداد الباحث من واقع مخرجات 
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 ( ما يلى:6ويتضح من الجدول رقم )

بين أبعفففاد الشففففففففففففففففففافيفففة اإلداريفففة وبين إدارة التغيير، حيفففث    ي وجود ارتبفففاط معنو  -1
 كحد أعلى. (%68.4)كحد أدنى و  (%36.9)تراوحت معامالت االرتباط بين 

  حيث   الدراسفففففففة الشففففففففافية اإلدارية وإدارة التغيير  ي بين متغير   ي معنو  وجود ارتباط -2
، وهو ما يعنى أن زيادة  %1)عند مسففتوى معنوية )  (%71.3)باط بينهما  معامل االرتبلغ 

 يإلى نجاح عملية إدارة التغيير ف يمسففتوى الشفففافية اإلدارية بأبعادها المختلفة سففوف يؤد
 المنظمة.

جاءت أقوى عالقة ارتباط بين المشففففففففففففاركة كأحد أبعاد الشفففففففففففففافية اإلدارية وإدارة  -3
 .%1)عند مستوى معنوية ) (%68.4)ط حيث بلغ معامل االرتباالتغيير  

كأحد أبعاد الشفففافية اإلدارية وإدارة العمل  إجراءاتجاءت أقل عالقة ارتباط بين  -4
 .%1)عند مستوى معنوية ) (%36.9)حيث بلغ معامل االرتباط التغيير  

، وهو ما يعنى أنه توجد عالقة ذات داللة يمما سففففففففبق يتضففففففففح عدم صففففففففحة الفرض الثان
بمفديريفات الخفدمفات بين الشففففففففففففففففافيفة اإلداريفة بفأبعفادهفا المختلففة وإدارة التغيير   إحصففففففففففففففائيفة

 .  بمحافظة الدقهلية

بمديريات  على إدارة التغيير    ألبعاد الشفففففافية اإلدارية  ي ال يوجد تأثير معنو   الفرض الثالث:
 الخدمات بمحافظة الدقهلية.

البسفففففففيط للمتغير التابع )إدارة   ينحدار الخطار هذا الفرض تم اسفففففففتخدام أسفففففففلوص االختبال
التغيير( على المتغير المسففتقل )الشفففافية اإلدارية بأبعادها المختلفة(، ويعرض الجدول رقم 

 حدار البسيط.ن( تقديرات نماذج اال7)
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   (7) رقم جدول
 أثر أبعاد الشفافية اإلدارية على إدارة التغيير 

 SPSS V25.برنامج  إعداد الباحث من واقع مخرجات المصدر: من       

   نجد أن:  (7رقم )  الجدول من تحليل بيانات

لنموذج    F  =1621.36القوانين واألنظمفة: أوضففففففففففففففحفت نتفائج التحليفل أن قيمفة   -1
، كما  (0.01)قيمة معنوية عند مسففتوى   يحدار إدارة التغيير على القوانين واألنظمة، وهان

من   (%11.7) تفسفففففر وهذا يعنى أن القوانين واألنظمة  (0.117)أن قيمة معامل التحديد  

المتغير  
 التابع

معامل  
 التحديد 

2R 

F 
(Sig.) 

 التقديرات  المتغيرات المستقلة 

 B T Sig 

 
 
 إدارة 

 التغيير
(Y) 

0.117 1621.36 
(0.000) 

 Constant 1.254 4.134 .000 (X1) القوانين واألنظمة
(X1) .869 6.687 .000 

0.154 3871.68 
(0.000) 

 Constant -.624 -12.169 .000 (X2) المعلومات
(X2) .564 9.150 .000 

0.094 687.69 
(0.000)   

 Constant 1.685 3.031 .000 (X3) ي االتصال اإلدار 
(X3) .729 14.692 .000 

0.063 547.98 
(0.000) 

 Constant -2.686 -5.927 .000 (X4) إجراءات العمل
(X4) 1.711 8.573 .000 

0.226 2191.36 
(0.000) 

 Constant -3.687 -4.691 .000 (X5) المشاركة
(X5) 1.587 17.364 .000 

0.138 4623.41 
(0.000) 

 Constant 4.263 19.570 .000 (X6) المساءلة اإلدارية 
(X6) 1.144 24.183 .000 
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التففففابع  يتحففففدث ف  التيالتغيرات   لعوامففففل    (%88.3)، وأن  (إدارة التغيير)  المتغير  ترجع 
 أخرى لم يتم دراستها.

نحدار النموذج   F   =3871.68المعلومات: أوضفففففففففففحت نتائج التحليل أن قيمة  -2
، كمففا أن قيمففة (0.01)قيمففة معنويففة عنففد مسففففففففففففففتوى    يغيير على المعلومففات، وهإدارة الت

 التيمن التغيرات   (%15.4) تفسففففففففففر  وهذا يعنى أن المعلومات  (0.154)معامل التحديد  
ف التففففابع  يتحففففدث  التغيير)  المتغير  لم يتم    (%84.6)، وأن  (إدارة  لعوامففففل أخرى  ترجع 
 دراستها.

لنموذج    F   =687.69لتحليل أن قيمة  : أوضففففففففففففحت نتائج اي االتصففففففففففففال اإلدار  -3
، كما  (0.01)قيمة معنوية عند مسفتوى   ي، وهي نحدار إدارة التغيير على االتصفال اإلدار ا

من   (%9.4)  فسفففففففري ي وهذا يعنى أن االتصفففففففال اإلدار   (0.094)أن قيمة معامل التحديد  
التففففابع  يتحففففدث ف  التيالتغيرات   لعوامففففل    (%90.6)، وأن  (إدارة التغيير)  المتغير  ترجع 

 أخرى لم يتم دراستها.
لنموذج    F    =547.98العمفففل: أوضففففففففففففففحفففت نتفففائج التحليفففل أن قيمفففة    إجراءات -4
، كما  (0.01)قيمة معنوية عند مسففففففففففتوى    يالعمل، وه إجراءاتنحدار إدارة التغيير على  ا

من  (%6.3)  تفسففففففففففففففر  العمفل  إجراءاتوهفذا يعنى أن   (0.063)أن قيمفة معفامفل التحفديفد  
التففففابع  يتحففففدث ف  التييرات  التغ لعوامففففل    (%93.7)، وأن  (إدارة التغيير)  المتغير  ترجع 

 أخرى لم يتم دراستها.
نحدار النموذج   F   =2191.36المشفففففففففاركة: أوضفففففففففحت نتائج التحليل أن قيمة  -5

، كما أن قيمة معامل (0.01)قيمة معنوية عند مستوى   يإدارة التغيير على المشاركة، وه
 يتحدث ف  التيمن التغيرات    (%22.6) تفسفر  وهذا يعنى أن المشفاركة  (0.226)التحديد  

 ترجع لعوامل أخرى لم يتم دراستها. (%77.4)، وأن (إدارة التغيير) المتغير التابع
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لنموذج    F   =4623.41المسففففففففاءلة اإلدارية: أوضففففففففحت نتائج التحليل أن قيمة  -6
، كما  (0.01)قيمة معنوية عند مسفتوى   يهنحدار إدارة التغيير على المسفاءلة اإلدارية، و ا

من   (%13.8)  تفسفففر  وهذا يعنى أن المسفففاءلة اإلدارية  (0.138)أن قيمة معامل التحديد  
التففففابع  يتحففففدث ف  التيالتغيرات   لعوامففففل    (%86.2)، وأن  (إدارة التغيير)  المتغير  ترجع 

 أخرى لم يتم دراستها.
الشفففففففففففففففففافيففة اإليجففابى ألبعففاد  معففامالت االنحففدار موجبففة ممففا يففدل على التففأثير   -7

 -العمففل  إجراءات-ي االتصفففففففففففففففال اإلدار -المعلومففات-القوانين واألنظمففة)  اإلداريففة السفففففففففففففففت
حيث يشفير ذلك إلى وجود عالقة طردية بين أبعاد الشففافية (،  المسفاءلة اإلدارية-المشفاركة

اإلداريففة    بففأبعففاد الشفففففففففففففففففافيففة  المنظمففةأنففه كلمففا زاد اهتمففام    يأاإلداريففة وبين إدارة التغيير،  
 .المنظمة يف نجاح إدارة التغييرعلى  يجابياً إفإن ذلك يؤثر  المختلفة

بفالجهفة محفل التطبيق   إدارة التغييرعلى    تفأثيراً   الشففففففففففففففففافيفة اإلداريفةأن أكثر أبعفاد  -8
رتباط السففابق المشففاركة، وهو ما يؤكد ما توصففل إليه الباحث من خالل تحليل االبعد  كان

 .(0.684)رتباط مع إدارة التغيير اأعلى نسبة  تمثلعرضه، حيث أن المشاركة 
 كانبالجهة محل التطبيق   إدارة التغييرعلى   تأثيراً   الشفافية اإلداريةأبعاد    أقلأن   -9

رتباط العمل، وهو أيضفففا ما يؤكد ما توصفففل إليه الباحث من خالل تحليل اال إجراءاتبعد 
رتبفاط مع إدارة التغيير  اأقفل نسففففففففففففففبفة    تمثفلالعمفل  إجراءاتيفث أن السففففففففففففففابق عرضففففففففففففففه، ح

(0.369). 
ألبعاد  ي مما سفففففبق يتضفففففح عدم صفففففحة الفرض الثالث، وهو ما يعنى أنه يوجد تأثير معنو 

 بمديريات الخدمات بمحافظة الدقهلية.على إدارة التغيير  الشفافية اإلدارية
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 النتائج:  -13
 بمففديريففات  العففاملين  إدراك  يف  ي معنو   اختالف  يوجففد  تبين من الففدراسفففففففففففففففة أنففه ال -1

، حيث (التغيير إدارة – اإلدارية  الشفففففففففافية)  الدراسففففففففة  الدقهلية لمتغيرات  بمحافظة الخدمات
كما تبين . أن إدراك العاملين للشففففففففففففافية اإلدارية بأبعادها المختلفة قد جاء متوسفففففففففففطاً تبين  
 . بمداخله المختلفة قد جاء متوسطاً أن إدراك العاملين إلدارة التغيير أيضًا 

كأعلى بعد من أبعاد الشفففففففففففففافية اإلدارية من حيث  ي جاء بعد االتصففففففففففففال اإلدار  -2
كأقل بعد من أبعاد الشفافية اإلدارية من حيث وجاء بعد المشاركة  متوسط إدراك العاملين، 
 متوسط إدراك العاملين.

 متوسففففففففففففط حيث من ييرالتغ إدارة مداخل من مدخل  كأعلى يالهيكل  المدخل جاء -3
 من  التغيير  إدارة  مففداخففل  من  مففدخففل  كففأقففل  يالتكنولوج  المففدخففل  جففاء  كمففا  العففاملين،  إدراك
 العاملين. إدراك  متوسط حيث

التغيير،    وإدارة  اإلدارية الشففففففففافية  الدراسفففففففة  ي متغير   بين  قوي   ي معنو  ارتباط وجود -4
 نجاح إلى يؤدى  سفففوف المختلفة بأبعادها  اإلدارية الشففففافية  مسفففتوى  زيادة أن يعنى ما وهو

 .المنظمة يف التغيير إدارة عملية
وجود ارتباط معنوي بين جميع أبعاد الشفففففففففففففففافية اإلدارية وبين إدارة التغيير، وقد  -5

التغيير، كما  وإدارة اإلدارية  الشففففففافية أبعاد كأحد  المشفففففاركة بين ارتباط  عالقة  أقوى  جاءت
 التغيير. وإدارة اإلدارية الشفافية أبعاد كأحد العمل إجراءات بين ارتباط عالقة أقل جاءت

 الخدمات بمديريات التغيير إدارة  على  اإلدارية  الشفافية ألبعاد ي معنو   تأثير  وجود -6
 إدارة التغييرتففأثيرا على    الشفففففففففففففففففافيففة اإلداريففةأن أكثر أبعففاد    وقففد تبين  .الففدقهليففة  بمحففافظففة

تأثيرا على   الشففففففففافية اإلداريةأبعاد   أقلأن  المشفففففففاركة، كما  بعد  كانبالجهة محل التطبيق  
العمل، هذا فضفففففففففففففاًل عن أن المتغير  إجراءاتبعد  كانبالجهة محل التطبيق  إدارة التغيير
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تحدث  التيمن التغيرات    (%79.2)المسفففففتقل )الشففففففافية اإلدارية( بأبعاده المختلفة يفسفففففر  
 لتابع )إدارة التغيير(.المتغير ا يف

 التوصيات:  -14
العمل على تعزيز الشفففافية اإلدارية بالجهة محل الدراسففة، وذلك من خالل نشففر  -1

ثقفاففة وأهميفة الشففففففففففففففففافيفة اإلداريفة ودورهفا الحيوي فيمفا يتعلق بجميع محفاور العمفل، وكفذلفك  
على كيفية ممارسففففففففففففة وتطبيق األبعاد المختلفة لها، مع ضففففففففففففرورة   والمديرون تدريب القادة  

االهتمام بالتحديث المسففففففففتمر والمتابعة الدورية لتطبيق الشفففففففففافية اإلدارية ضففففففففمانًا لمواكبة 
 متطلبات عملية إدارة التغيير.

تخاذ القرارات ووضففففففففففففع االتخطيط و   يإيجاد آلية لضففففففففففففمان مشففففففففففففاركة العاملين ف -2
تحقيق التطوير   يبتكفار والمسففففففففففففففاهمفة فا يفدفعهم إلى اإلبفداع واالونظم العمفل، ممف إجراءات

 المؤسسي، باإلضافة إلى تخفيض عملية مقاومة التغيير. 
تعزيز مفهوم المسفففففففاءلة اإلدارية بين العاملين، والتأكيد على تطبيقه على الجميع  -3

 دون استثناء حتى ال يسود الشعور بعدم المساواة والعدالة بين العاملين.
تعزيز الشففففففففافية، فضفففففففاًل عن دورها الهام   يكيد على أهمية نظم المعلومات فالتأ -4
 يتمكين العاملين وضفففففمان تحقيق التفاعل المسفففففتمر بين العاملين وقيادة المؤسفففففسفففففة ف  يف

 كافة جوانب ومفردات العمل.
العمفففل من خالل التحفففديفففث والمراجعفففة    إجراءات  يلبس أو غموض ف  يإزالفففة أ -5

ذى يضمن وضوحها لجميع العاملين، وذلك بما يحقق التطبيق السليم الدورية لها بالشكل ال
 .جراءاتلتلك اإل
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العاملين بمفهوم عملية التغيير وأهميتها وأهدافها، والعمل على    ىتعزيز الوعي لد -6
بيان اآلثار اإليجابية للتغيير سفففففواء على مسفففففتوى المؤسفففففسفففففة أو على مسفففففتوى العاملين أو 

 للمجتمع. على مستوى الخدمات المقدمة 
المجاالت  يجراء المزيد من الدراسففففففففات المسففففففففتقبلية حول الشفففففففففافية اإلدارية  فإ -7

 التالية:
 المنظمة. يالعالقة بين الشفافية اإلدارية وفاعلية اتخاذ القرار ف -
 أثر الشفافية اإلدارية على تحقيق التميز المؤسسي. -
 تحقيق العدالة التنظيمية. ياألهمية النسبية ألبعاد الشفافية اإلدارية ف -

 لمراجع:  ا

1- ( فاتن  شفافية 2001أبوبكر،  لتحقيق  حديث  منهج  المفتوحة  اإلدارة  نظم   ،)
 المنظمات، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.

مداخل  إطار  العامة  اإلدارة  (، 2002)  حسين  عطية  أفندي، -2  للتطوير  نظري: 
 . مصر القاهرة،جامعة  الممارسة، في مهمة وقضايا

الدار    العامة،  اإلدارة   في   الحديث  المدخل   ،(2001)   الرحمن،  عبد  ثابت  إدريس، -3
 .الجامعية القاهرة

أثر2008)   نايل، رشا  ةالطراون -4 في    مستوى   على  الشفافية  تطبيق  (،  المساءلة 
 .األردن. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، األردنيةالوزارات 

) ،يالعتيب -5 ف2009ندى  الشفافية  على    ي (،  مسحية  دراسة  الحكومية:  األجهزة 
عمال، جامعة األجهزة الحكومية بمدينة الرياض رسالة ماجستير غير منشورة، كلية إدارة األ

 الملك سعود، الرياض. 
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