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 الرشاقة التنظيمية كمتغير وسيط   دور

   وإدارة التغيير قيادة التحويليةالبين  فى العالقة 
 "   شركات األدوية في مصر على  "دراسة ميدانية

The Role of Organizational Agility as a mediator 

variable in the Relationship between Transformational 

Leadership and Change Management 

“A Field Stud on drug companies in Egypt” 

 شاهين/ سمر محمد  هكتور إعداد د                 
 بر السادس من اكتو جامعة  –مدرس بقسم ادارة األعمال 

 
 المستخلص

العالقة بين القيادة    ىالرشاقة التنظيمية كمتغير وسيط ف دور على التعرف إلى الدراسة هدفت  
التعرف   إلى وسعت  "،  مصر  ىدراسة ميدانية على شركات األدوية فالتحويلية وإدارة التغيير "

على مستوى الرشاقة التنظيمية السائد لدى المديرين العاملين بالشركات محل الدراسة، وتحديد  
ما إذا كانت قوة أو اتجاه  أساليب إدارة التغيير ، وتحديد    ومدى تطبيقمستوى القيادة التحويلية  

  العالقة بين القيادة التحويلية وإدارة التغيير تتغير نتيجة لوجود الرشاقة التنظيمية كمتغير وسيط
 تكونت قائمة استقصاء   تصميم تم حيث ،ىالدراسة المنهج الوصف هذه  ىف ثةالباح عتوقد اتب .  

يتعلق   ىقيادة التحويلية(، والجزء الثان يتعلق بالمتغير المستقل )ال الجزء األول :ثالثة أجزاء من
 وقد بالمتغير الوسيط )الرشاقة التنظيمية(، والجزء الثالث يتعلق بالمتغير التابع )إدارة التغيير(،

الت  االستبيانات على تم توزيع الدراسة  البيانات  ( مفردة384تكونت من )  ىعينة  تم تحليل   ،
           ( Spss)بالبرامج االحصائية 

إلى تتوافر كل من القيادة التحويلية، والرشاقة التنظيمية، وإدارة التغيير،    قد توصلت الدراسةو 
 .لدى قادة الشركة محل الدراسة بدرجة متوسطة

   ،   الفكرية  االستثاره  القيادة التحويلية، الرشاقة التنظيمية ،إدارة التغيير،  :  الكلمات اإلفتتاحية
 المثالى.  التأثير
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Abstract 
The Role of Organizational Agility as a mediator variable in the 

Relationship between Transformational Leadership and Change 

Management 

“A Field Stud on drug companies in Egypt” 

   This study aims to identify the role of Organizational Agility as a 

Mediator Variable in the relationship between Transformational 

Leadership and Change Management “A Field Study on drug 

companies in Egypt ”، it also identifies the level of Organizational 

Agility، Transformational Leadership، and Change Management  

among the company’s leaders. The study was conducted on a sample of 

(384 ) individuals with survey questionnaires .Data analysis and 

statistical methods used by the (Spss ),(Amos) program. 

The study has found that :The Level of Transformational 

Leadership، Organizational Agility، and Change Management of the 

company's leaders is moderate 

Keywords:Transformational Leadership،Organizational Agility، 

Change Management. 
 : مقدمة
 المنظمات   إدارات  أجبرت  السريعة  التغّيرات  وهذه  المنظمات،  بيئة  فى  التغيرات  وتيرة  تتسارع

  وتعد لغة   العصر،  مواكبة تغييرات  على  السوقية  مكانتها  على  المحافظة  أو  البقاء  أرادت  ما  إذا
ويعد القائد العامل الرئيسى لنجاح   المنظمة ،  لعمل  مناسبا    قياديا    أسلوبا    يتطلب  ما  وهو  التغيير

 فى  أهمية  األكثر  السمات  من  واحدة  الرشاقة  وتعد  لذا القيادة التحويلة تدعم التغيير،  المنظمات
     .المنظمات بين التمييز معايير أحد جعلها مما التنافسية البيئات

  قتصادية واإل  السياسية  والتغيرات  ،  التطورات  من  العديد  المرحله  هذه  فى  المجتمع  ويشهد
  واسع  اهتمام  القيادة  احتلت  لذا  المنظمات  على  آثارها  تعكس  التى  والتكنولوجية  جتماعيةواإل
  إعادة  المنظمات  من  تتطلب  كما  ،  التغيرات  تلك  لمواجهة  جتماعيةواإل  داريةاإل  الدراسات  فى

 العمالء   وتوقعات  طلبات  وتلبية  والمواءمة  للتكيف  ورشاقة  خفة  اكثر  لتكون   هياكلها  الى  النظر
  بين   التوازن   وتحقيق  ، (  85  ص  2021  وآخرون   يس  ،  حفر )  المطلوبة  والمرونة  بالسرعة

  والتخطيط   عداداإل  يتطلب  التوازن   هذا  ولتحقيق  المختلفة  البيئية  والمتغيرات  المنظمة  متطلبات
 (.303ص  2020 وآخرون  رافد ، الحدراوى ) التغيير  بإدارة  يسمى ما وهو والتنظيم
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 : التالية النقاط الباحثة تستعرض االطار هذا وفق

 : الدراسة لمتغيرات  النظرية الخلفية:  أوالا 

 :يلى كما وذلك االبعاد ثم والعناصر المفهوم الباحثة تستعرض :التحويلية القيادة-1

  (Burns,1978) يد  على  التحويلية  القيادة  مصطلح  ظهر  لقد:    التحويلية  القيادة  مفهوم-أ
  الذين  هؤالء  وبين  مرؤوسيهم،  مع  وتحفيزية  هادفة  عالقة  ينشئون   الذين   القادة  بين  التمييز  بهدف

  العام  المفهوم  يشيرو   ،   نتائج   أفضل  على  للحصول  المنافع  تبادل  على  مبنية  عالقات  ينشئون 
  بمنح   يهتم  ما  بقدر  السلطة  ممارسة  على  القائد  فية  يركز  قيادى  نمط  أنه  الى  التحويلية  للقيادة

  من  كال    ويعرف(  183ص2021  يوسف  معن  ،  الخصاونة)  للمرؤوسين  والتمكين  القوة
(Brown.1993,p.10 , Saasongu.2015, p.25   )زيادة  الى  تسعى  التحويلية  القيادة  

 المهارات   من  مجموعة  هى  التحويلية  القيادة  الباحثة  وترى   .  والمنظمة  العاملين  بين  والثقة  الوالء
 .  المنظمة أهداف لتحقيق وتحفزهم اآلخرين على تؤثر والتى القائد يمتلكها التى

  أهم   الباحثة  تعرض   وسوف  التحويلية  القيادة  عناصر  تعددت  :التحويلية  القيادة  عناصر-ب
 (302ص2021  الزومان)  العناصر تلك

  يحدد  كما  ،  فيه  المرغوب  المستقبلى  الوضع  عن  واضحة  رؤية  بصياغة  القائد  يقوم :  الرؤية-
   التوقعات. تلك تحقيق مع تتالءم لسلوكيات ويخطط عالية توقعات

بين القائد    واالحترام  الثقة   توليد  فى  كبير  أثر  الفعال  لإلتصال  يكون   :الفعال  اإلتصال  أسلوب-
 والمرؤوسين  

 حل من يتمكنوا حتى ، األمامية الصفوف فى الموظفين بتمكين القائد يقوم:   التمكين-
  العمالء مشكالت

 الرؤية  لتحقيق  جهودهم  وتركيز  المرؤوسين  توجيه  هى  للقائد  الرئيسية  المهمه  إن:    الرؤية  تنفيذ-
  المنظمة. وأهداف



 دور الرشاقة التنظيمية كمتغير وسيط  في العالقة..    د/سمر محمد شاهين    تاريخ قبول النشر11  / 1  /2022    

284                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عليهم   والتأثير  المرؤوسين  توجيه  فى  القائد  قدرة  هى:    المرؤوسين  على  التأثير  على  القدرة-
 .  إيجابيا  
 واضحه   رؤية  وضع  على   المديرين   تساعد   التحويلية  القيادة  عناصر  إن  الباحثة  وترى      

  المشكلة   لمواجهة  والمرؤوسين  المديرين  بين  الفعال   باالتصال  وذلك  تحقيقها  وكيفية  لمنظمة
 .  المنظمة أهداف وتحقيق لتنفيذها االنحرافات وتعديل

    التحويلية للقيادة أبعاد أربع على الدراسات معظم أجمعت:  التحويلية القيادة أبعاد-ج

 (Alavisi et al 2021)( 2020 وآخرون  ،   الهبارنه)   (  2021 يوسف  معن الخصاونة، )  
 (Irshad.m.&Khattak2021) (Antanopoulou. H&Bel Giannis 2021) ) 

  ما   وهو  اآلخرين   وتقدير  واعجاب  بأحترام  يحظى  الذى  القائد   سلوك  هو  :  المثالى   التأثير -
 (.156ص 2020 وآخرون  ،احمد الهبارنة)  سلوكهم على ينعكس

 

 حب   التابعين   لدى  تولد  التى   القائد   وسلوكيات  تصرفات  على   التركيز   هى  :االلهامى  الدافع-
 كما(  Alavisi et al 2021)المنظمة  أهداف  بتحقيق  وااللتزام  الفريق  روح   والتشجيع  التحدى

 وتشجيع  ،  المستمر  التواصل   طريق  عن  تحفيزى   سلوك  انه (  Peng.j&Lin.y 2020)  يرى 
 .    واإلبتكار اإلبداع على العاملين

 للمشكالت   يتصدون   جعلهم  فى   ورغبته  مرؤوسيه  قيادة  على  القائد  قدرة  تعنى:    الفكرية  االستثاره-
  (. 2020منطقية )سليم ، سامح  حلول عن والبحث

  الفردية   الفروق   ومراعاه  التقدير  إستراتيجيات  البعد  لهذا  وفقا    القائد  يتبنى:    الفردية  االعتبارية-
  إنجازتهم  وتقدير  ،  بهم  واالهتمام  اليهم  واالستماع  التابعين  مع  التعامل  خالل  من  وذلك  ،
 (.301ص 2021 ، الزومان)

  اربع  من  يتكون   الذى  (Bass ,1994)  مقياس  على  الحاليه  الدراسة  فى  الباحثة  اعتمدت   وقد
 .  الدراسات فى شيوعا   االكثر االبعاد هذه  وتعد ابعاد،

 :  يلى كما وذلك واالبعاد المفهوم الباحثة تستعرض:   التغيير إدارة-2

  مالءمة   أكثر  أداء  لتحقيق  دارة اإل  فى  المفاهيم  أهم  أحد  اليوم  التغيير  يعد  :التغيير  إدارة  مفهوم-أ
 (. 683ص 2020 العبادى)  التنظيمية التغييرات مع نفسها تكيف لمنظمات
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 من  هى  المنظمات  فى  التغيير  عملية  إن(  311  ص2020  وآخرون   الحدراوى )    ويرى 
  بسبب   المعاصرة  المنظمات  مختلف  فى   االدارية  القيادة  تواجه  التى  التحديات  أهم

 بأنها(  Ashta et al 2018)  أشار  كما  ،  بالمنظمات  المحيطه  للبيئة  السريعة  التغيرات
 تحقيق  من  تمكنها  خبرات  لديها  واعية  قيادة  تحت  ومنسقة   ومنظمة  مخططة  جهود

( Andrews et al 2008)    يرى   كما.    المحيطة  التغيرات   ظل  فى  المنظمة  أهداف
  لمواكبة    الهامه  االموار  من  التغيير الى الحاجة  تعد(    التغيير الى الحاجه)  الضرورية 

 المنظمة من لكل منفعه فالتغيير عامة بصفه المنظمات على تؤثر التى البيئة تغيرات
  تتم   عملية  هى  التغيير  إدارة  أن  الباحثة  وترى   .  والخارجين  الداخلين  المصالح  وأصحاب

  للوصول   المنظمة  وتطوير  لتحسين  البيئية  التغيرات  لمواكبة   مدروس  منهج  خالل  من
   .    ككل  المنظمة  أو  الجماعة  أو  الفرد  المستوى   على  التغيرات   تلك  وتحدث  اهدافها  الى
   ومنها ،  ذلك على الباحثين نظر وجهات  تعددت : التغيير إدارة أبعاد-ب

 تغيير  ،  المهام  ،تغيير  الثقافة  تغيير)    تشمل  أنها(    2020  الحدراوى )  توصل    
 التغيير،   فى  المشاركة  مبدأ)  وتشمل(    16  ص  2015،  الفيالنى)  ويرى   ،(    التكنولوجيا

 التغيير،  إحداث  فريق  بناء  ،  التغيير  وقت  إدارة  فى  فعالية   ،  االنسانية  العالقات  تنمية
 حيدر)  يرى   كما  ،(    الفعال  االتصال  تحقيق  ،  التغيير  أهداف  تحقيق  نحو  التخطيط

 التشريعى  البعد ، االعالمى البعد ، التنظيمى الهيكل البعد)  وتشمل( 23 ص 2018
   ( االقتصادى  البعد   التكنولوجي،  البعد  ،  الثقافى   البعد   ،  االجتماعى  البعد  ،  القيادة  البعد   ،

  الموارد   ،  التكنولوجيا  نوع  ،   والقوانين  االنظمة)  تشمل(    2020  وآخرون   ،  يوسف)  ويرى 
 ،  لتغيير  االعداد)  تشمل(    2021  محدوم)    وتوصل(    التنظيمى  الهيكل  ،  البشرية

  (. للتغيير التقييم ،  للتغيير التنفيذ ، لتغيير التخطيط
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 االعداد للتغيير : يعد االعداد للتغيير وتقدير الحاجه للتغيير وذلك بتشخيص  -1
المشكلة ومقارنة والوضع الراهن بما يمكن الوصول اليه فى المستقبل ومحاولة حصر  

 أسباب مقومة التغيير ونشر الوعى بأهمية التغيير . 

للتغيير : هى الصورة التى تأمل المنظمة للوصول اليها وافقا  لمواردها  -2 التخطيط 
د لهذا المستقبل ، والتغلب ويشمل التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل ، متضمنا  االستعدا

 (.  2018بدوى وآخرون  على المعوقات )على

التنفيذ للتغيير : هو تنفيذ للخطه الموضوعه مسبقا  والتى تحقق النتائج المرجوه فى  -3
 تغيير ، باالستغالل االمثل للموارد المادية و البشرية والتكنولوجية . 

ما هو منفذ فعال  ومعرفة االنحرفات لدراسة  التقييم للتغيير : مقارنة المخطط للتغيير و -4
 الى أى مدى تأثير التغيير إيجابى أو سلبى على المنظمة .

 Downs et ، 2021 محدوم) مقياس على  الحاليه   الدراسة  فى الباحثة اعتمدت وقد

al 2006  ) الدراسة   هذه  مع  تناسبا    االكثر  االبعاد  هذه  وتعد  أبعاد،  أربع  من  يتكون   والذى 

 :  يلى كما وذلك االبعاد و المفهوم الباحثة تستعرض:  التنظيمية الرشاقة-3

  بأنها (  Manrung A.H &Karniawan.r 2021)   عرفها  :التنظيمية  الرشاقة  -أ
  فى   المتاحه  والتهديدات  للفرص  ناجح  بشكل  واالستجابة  لالستشعار  التنظيمية  القدرة

  التكيف  على   القدرة(   Walter.A، 2021)    عرفها   كما  ،  المناسب  الوقت  فى   السوق 
 بتكلفة الوقت فى لتحققها  البيئة تتيحها التى الفرص اغتنام مع وسريعه فعالة بطريقة
  هى (  Kocyigit.y.2020، Cheng .c &Cao 2020)  من   كال  وتوصل   ،  مناسبه

 تعديل  ويتم بها المحيطة للتغيرات نتيجة المؤسسة تحققها التى السريعه االستجابة
 أجل  من والتكنولوجية  والمالية  والبشرية  المادية الموارد من كل فى التنظيمى هيكلها

 :   يلى كما وذلك االبعاد و المفهوم الباحثة تستعرض:  التنظيمية الرشاقة-

  بأنها (  Manrung A.H &Karniawan.r 2021)   عرفها  :التنظيمية  الرشاقة  -أ
  فى   المتاحه  والتهديدات  للفرص  ناجح  بشكل  واالستجابة  لالستشعار  التنظيمية  القدرة
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  التكيف  على   القدرة(   Walter.A، 2021)    عرفها   كما  ،  المناسب  الوقت  فى   السوق 
 بتكلفة الوقت فى لتحققها  البيئة تتيحها التى الفرص اغتنام مع وسريعه فعالة بطريقة
  هى (  Kocyigit.y.2020، Cheng .c &Cao 2020)  من   كال  وتوصل   ،  مناسبه

  تعديل  ويتم  بها  المحيطة  للتغيرات  نتيجة  المؤسسة  تحققها  التى  السريعه  االستجابة
  أجل   من  والتكنولوجية  والمالية  والبشرية  المادية  الموارد  من  كل  فى  التنظيمى  هيكلها

 .   التغيرات لهذه السريعه االستجابة
 قدرة  عن  تعبر  التنظيمية  الرشاقة   أن  على  تؤكد  التعاريف  جميع  أن  الباحثة  وترى 

 .  لها السريعه واالستجابة  ، االعمال ببيئة المحيطة التغيرات إستيعاب على المنظمة

 الرشاقة  قياس  ومؤشرات  ابعاد  حول  الدراسات  أختلفت:    التنظيمية  الرشاقة  ابعاد  -ب
  على   الدراسات  معظم  أجمعت  وقد  ،  التطبيق  ومجال  للدراسته  وفقا    منهم  كل  التنظيمية

  الزامل ،  2021  وآخرون   الصالحى ،  2021  فرح،2021شلبى)  أبعاد  ثالث  هناك  أن
 : وهم(   Park 2011،  2020 عمر،  2020 النشيلى،  2021 وآخرون 

 المناسب،   الوقت  فى  مهمة  أعمال   من  يستجد  ما  واستقطاب  كشف:    االستشعار  رشاقة 
 المناسب  الوقت  فى  البيئية  التغيرات  من   األحداث  ومراقبة  لفحص  التنظيمية  القدرة  وهى

 مهمة  وتسير  ،(التكنولوجيا  تطور  جدد،  المنافسين  ظهور  العميل،  إختيارات  تغيير)  
 فى  كبير  تأثير  لها  التى  البيئية  لالحداث  االستراتيجى  الرصد   عملية   الى  االستشعار

  على   الحصول  على  االستشعار  مهمة  وتعتمد  المستقبلى  واالداء  التنافسى  العمل
 ,Cegarra)  االحداث  مواكبة  فى  المنظمة  تساعد  البيئية  بالتغيرات  تتعلق  معلومات

N&Martelo.S 2020.)  
 وتحديد  هيكلتها  وإعادة  المعلومات  وتقييم  جمع  على  القدرة  هى  :القرار  اتخاذ  رشاقة

 كيفية توجه  التى العمل خطط ووضع االحداث، تغير على  القائمة والتهديدات الفرص
  .جديدة تنافسية إجراءات  وعمل  الموارد إستغالل

 التنظيمية   الموارد  تجميع  إلعادة  االنشطة  من   مجموعة  من  تتكون :     التنفيذ  رشاقة  -
 صنع   مهمة  عن  الناتجة  العمل  مبادئ  أساس  على  ،  جذريا    االعمال  عمليات   وتعديل
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 & Menon.S)    المحيطة   البيئة  فى   حدث   الذى  التغيير  معالجة   آلجل   القرار

Suresh.M 2020  ) فى   تتمثل  الرشاقة  ابعاد  أن (    2021  وآخرون   الحمدان)    ، ويرى 

  ،   والممارسة  التصرف  رشاقة  ،  القرار  اتخاذ  رشاقة  ،  واالستشعار  االدراك  رشاقة)   
  بأنها(  2021  الصمد  عبد)  توصل  كما  ،(    التنظيمى  التعلم  رشاقة  ،  المراقبة  رشاقة

 االبتكار ، المهارات تطوير ،  االداء تقييم ،  والمشاركة  نقل ،  التفاعلية  ،  المبادرة روح)
  ويرى   ، (  بالعمالء  المرتبطة  التغيرات  توقع  ،  الداخلى  التعاون   ،  السلطات  تفويض  ،
  رشاقة   ،  القرار  اتخاذ  رشاقة  ،  االستشعار  رشاقة)    بأنها   (   2020  وآخرون   الوهيبى)

  (المعلومات  تكنولوجيا  شاقةر ،  التعلم  على  القدرة  رشاقة  ،  الممارسة  رشاقة  ،  االستراتيجية
 الباحثة  اعتمدت  وقد( .    السرعة  ،  المرونة  ،  االستجابة)   بأنها(    2020  قنديل)    ويرى 

 وذلك   ابعاد  ثالث  من   يتكون   الذى(  Park, 2011 مقياس)  على  الحاليه  الدراسة  فى
 .  الدراسات فى  شيوعا   االكثر االبعاد هذه الن
 :السابقة الدراسات ثانياا 

 :العربية الدراسات-1
 ( بعنوان دور القيادة االستراتيجية فى إدارة التغيير : 2021دراسة ) مخدوم ،  -

التعرف على مستوى تطبيق القيادة ااالستراتيجية فى واحدة من المنظمات الحكومية، 
االعمال بجامعة طيبة، والتعرف على مستوى تطبيق إدارة التغيير فيها، وتم كلية إدارة  

وموظفات    ىتطبيق أسلوب المسح الشامل على مجتمع الدراسة متمثل فى جميع موظف
لتحليل  واالستداللية  الوصفية  االساليب  الدراسة  واستخدمت  االعمال.  إدارة  كلية 

تحليل   تم  الدراسة  فرضيات  واختبار  برنامج  البيانات،  باستخدام  .    SPSSالبيانات 
إدارة التغيير جاءت بدرجة متوسطة ، مع    و  وتوصلت أن تطبيق القيادة االستراتيجية

قة إيجابية ذات داللة إحصائية بين ممارسات القيادة االستراتيجية الفاعلة  الوجود ع
 . وإدارة التغيير فى المنظمة
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العالقة 2021فرح , يس فرح  دراسة )  - التنظيمية   ( بعنوان  الرشاقة  االرتباطية بين 
 واالستغراق الوظيفى : 

 العالقة االرتباطية بين الرشاقة التنظيمية واالستغراق الوظيفى فى شركات   لتعرف على ا
بالسودان الزراعية  واستخدمت ،الخدمات  الوصفى  التحليلى  المنهج  الدراسة  واتبعت 

توفر ممارسة    وتوصلت الى،مفرده  60استبانة مصممة وموزعه على عينة مكونه من  
، كما توجد عالقة بين الرشاقة التنظيمية ىستغراق الوظيفالمرتفعة للرشاقة التنظيمية وا

الوظيفالوا الشخصية  ىستغراق  الفروق  فى  إحصائية  دالله  ذات  فروقات  وتوجد   ،
 الدورات التدريبية(.  ى،جتماعية،المؤهل العلم)النوع،العمر،الحاله اال  ىستغراق الوظيفالل

يوسف  - معن   ، )الخصاونة  تنوع  2021  دراسة  فى  التحويلية  القيادة  أثر  بعنوان   )
   الموارد البشرية  :

شركات االتصاالت    ى الموارد البشرية ف  ى التنوع ف  ىالتعرف على أثر القيادة التحويلية ف
تم تطوير استبأنة كأداة رئيسة   الدراسةالمملكة األردنية الهاشمية ولتحقيق أهداف    ىف

عامل تم أخذها عن طريق العينة الطبقية (    360)لجمع البيأنات، تكونت عينة من  
  الدراسة توصلت  و شركات االتصاالت    ى مجموع العاملين ف(3300)العشوائية من أصل  

 . وجود أثر ذو داللة إحصائية بين القيادة التحويلية وتنوع الموارد البشرية

 الدراسات األجنبية:   -2
• Abdelouahab Errida& Bouchra Lotfi   2021 

 الدراسه على  تؤثر على نجاح إدارة التغيير ، تم إجراء  ىتحديد العوامل المختلفة الت     

لتحديد العوامل التى تؤثر على نجاح إدارة التغيير.   إلدارة التغيير التنظيمى  مفرده  (37  )
  وتصنيفها  ىتؤثر على نجاح إدارة التغيير التنظيم  ىتم تحديد العديد من العوامل الت

 داخل شركة الحالة،  ىفئة ذات صلة بالتنفيذ الناجح لمبادرات التغيير التنظيم 12إلى 
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 المختلف  ىالتغيير بناء  على تحليل التنظيمتوفر الدراسة فهما  متكامال  لنجاح إدارة  و 
يمكن أن يساعد فهم عوامل النجاح المديرين على تنفيذ مبادرات التغيير   ،نماذج التغيير

 . على نحو فعال مؤسساتهم ىف
 

Prem.L.al &Joshi 2021 

تغيير العقليات و المؤسسات عندما تطبق المنظمات إلدارة التغيير غالب ا ما يتم تجاهلها  
 تعتمد اإلدارة أكثر ى  منحها األولوية األقل من قبل اإلدارة أثناء التخطيط االستراتيج   أو

توصل   الفوائد منها  ىللموظفين على التعلم المستمر والقدرة على تحمل المخاطر وجن 
ا يستخدم     التغييراإلدارة    )تثقيف والتخطيط وتمكين والمشاركة( بواسطة  4esالى نموذج 

فى    ثابتة إلى عقلية موجهة للنمو. حاول تغيير نهجهم للتحسين  لموظفين من عقليةل
ا على إدارة طريقة تفكير  حالة تطبيق إلدارة التغيير ، يجب أن تركز اإلدارة العليا أيض 

 .   هداف إدارة التغييرفى المؤسسة من أجل نجاح أ   كل من الفرد
 

Irshad, M., Majeed, M., & Khattak 2021 

سد   إلى  التتهدف  الحاسمة  العوامل  تحديد  من خالل  الفجوة  تعزز    ىهذه  أن  يمكن 
القيادة التحويلية   على  واعتمدتمجال الرعاية الصحية.    ىالرفاهية النفسية للعاملين ف

فل العاملين  بين  النفسية  الرفاهية  المخاطر    ىتعزز  وأن   ، الصحية  الرعاية  مجال 
لـ   تم ج  COVID-19المتصورة  العالقة.  فتتوسط هذه  العاملين  البيانات من    ى مع 

من خالل    COVID-19الذين يعالجون مرضى    مفرده(232مجال الرعاية الصحية )
ا.   جيد  معتمدة  بين   وتوصلتاستبيانات  النفسية  الرفاهية  تعزز  التحويلية  القيادة  أن 

تتوسط    COVID-19مجال الرعاية الصحية ، وأن المخاطر المتصورة لـ    ىالعاملين ف
 .  هذه العالقة
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 : الدراسة مشكلة ثالثا

 كمتغير  التحويلية  القيادة  ،   الدراسة   متغيرات  بين  ربطت  التى   الدراسات  ندرة  فى   تتمثل
  وسيط كمتغير التنظيمية الرشاقة ، تابع كمتغير التغيير إدارة ، مستقل
  من   مفردة  100  من  مكونه   ميسرة  عينة  على   إستطالعية  دراسة  بعمل  الباحثة  وقامت

  كان   والتى  الميدانية  الدراسة  خصائص  كافة  تحمل  الدراسة  محل  بالقطاع  العاملين
  وفروض   أهداف  وتحديد  البحث   متغيرات  وتحديد  البحث  مشكلة  صياغة  منها  الهدف
 ، البحث

  على   الموافقة   فى   متفاوتة  بنسب  العينة  استجابة  عن   االستطالعية  الدراسة   أسفرت  وقد 
:   الرئيسى التساؤل  فى الدراسة  مشكلة تكمن ثم ومن  ، ة الدراس بأبعاد الخاصة االسئلة

 التنظيمية  الرشاقة   فلسفة  و  التحويليه  القياده  عناصر  تطبق  التى   األدويه  شركات  هل
 التنافسية؟   الميزة تدعيم فى التغيير إدارة من االستفادة تعظيم يمكنها

  البحثية   األسئلة  من  أخرى   مجموعة  فهناك  السابق،  التساؤل  عن  اإلجابة  سبيل  وفى
 : وتتمثل فى الفرعية والتى تستهدف الدراسة واالجابة عليها 

 الدراسة؟  بالقطاع محل التحويلية مدى توافر أبعاد القيادة ما -1

 الدراسة؟  بالقطاع محل التنظيمية مدى توافر أبعاد الرشاقة  ما -2

 الدراسة؟  مدى ممارسة أساليب إدارة التغيير بالقطاع محل ما -3
 

 :  الدراسة أهداف :  رابعا

 . الدراسة محل بالقطاع محل الدراسة التحويلية مدى توافر أبعاد القيادة تحديد -1

 . الدراسة محل بالقطاع محل الدراسة التنظيمية مدى توافر أبعاد الرشاقة  تحديد -2

 .الدراسة محل بالقطاع التغيير إدارة أساليب ممارسة مدى تحديد -3

 التوصل الى مجموعة من التوصيات بناء  على نتائج الدراسة الميدانية لتقديم مقترحات  -4
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 : الدراسة فروض:  خامسا

 :  الدراسة أهداف لتحقيق وأهدافها  الدراسة مشكلة ضوء  فى  التالية  الفروض  صياغة تم

 إجابات   فى  التغيير  إدارة  تعزيز  على المثالى  للتأثير  إحصائية   داللة   ذو  تأثير  يوجد-1
  الدافع   المثالى،  التأثير)  بأبعادها  التحويلية  القيادة  مستوى   تحديد  عن   الدراسة  عينة  أفراد

 هالدراس محل بالقطاع( الفردى االعتبار الفكرية، االستثارة اإللهامى،
  الرشاقة   مستوى   تحديد  عن  الدراسة   عينة  أفراد  إجابات  فى  احصائية  داللة  ذو  تأثير  يوجد-2

 الدراسة   محل  بالقطاع(  التنفيذ  رشاقة  االستشعار،  رشاقة  القرار،  اتخاذ  رشاقة)  بأبعادها  التنظيمية

  درجة   تحديد  عن  الدراسة   عينة  أفراد  إجابات  فى   إحصائية  داللة  ذو  تأثير  يوجد-3
 مشتركة  عامة   رؤية  بتطوير  للتغيير  اإلعداد)  بأبعادها  التغيير  إدارة  عمليات  ممارسة

  داخل   للتغيير  التنفيذ  وأولوياتها،  المنظمة  أهداف  بخصوص  للتغيير  التخطيط  للمنظمة،
 مصر  فى  الدواء لشركات( للتغيير والتقييم المنظمة،

 ،  المثالى  التأثير)  بأبعادها  التحويلية  القيادة  بين  احصائية  داللة  ذو  تأثير  يوجد-4
 بأبعادها  التنظيمية  والرشاقة   ، (الفردى  واالعتبار  ،  الفكرية   االستثارة  اإللهامى،  الدافع 

 الدراسة  محل بالقطاع( التنفيذ ورشاقة  القرار،  اتخاذ  رشاقة االستشعار، رشاقة)

 :   الدراسة  ونموذج متغيرات: سادسا

 :   التالى  النحو على وذلك البحث ونموذج متغيرات  من كال   يلى فيما الباحثة توضح

 :   وهم متغيرات ثالث على الحالية الدراسة تقوم:  الدراسة متغيرات-1
  الدافع   ،  المثالى  التأثير)    وهى  بأبعاده  التحويلية  القيادة  فى  يتمثل:    المستقل  المتغير-أ

 ( . الفردى االعتبار الفكرية، االستثارة االلهامى،

 التخطيط  ،  للتغيير  اإلعداد )    وهى  بأبعاده  التغيير  إدارة  فى  يتمثل:    التابع  المتغير  -ب
 ( .  للتغيير  التقييم ، للتغيير التنفيذ ، للتغيير

  ،  القرار اتخاذ  رشاقة)  وهى بأبعاده التنظيمية  الرشاقة فى يتمثل:  الوسيط المتغير-ج
 ( .   التنفيذ  رشاقة االستشعار، رشاقة
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:بينهم والعالقة الدراسة لمتغيرات نموذج التالى الشكل يوضح:  الدراسة نموذج -2  

 

 
 

 

 

 

 
 

    المصدر: من إعداد الباحثه
 ( نموذج لمتغيرات الدراسة1شكل رقم )

 سابعاا : اهمية الدراسة : 
تعزيز و تطور إدارة التغيير ل،  الحديثة  إن مدخل القيادة التحويلية يعتبر أحد المفاهيم    

كأحد المداخل اإلدارية الحديثة إلعداد األفراد المتميزون يمثل تناوال  جديدا ، وعلى ذلك  
 فان أهمية البحث تتبلور فيما يلى:

 األهمية العلمية:  -
أنها تتطرق إللقاء الضوء على    ىف  ىنب العلمتكمن أهمية الدراسة الحالية من الجا  

، كما تحاول الدراسة بيان أهمية تنمية إدارة ورشاقة التنظيميةمدخل القيادة التحويلية  
 . ، وتحقيق األهداف بكفاءةىمنهج ال ىالتغيير باألسلوب العلم

 األهمية العمليــــة:  -
جاح تحقيق الشركات ألهدافها؛  ن  ىف  الرشاقة التنظيميةتلعبه    ىنظرا  لألثر البالغ الذ   

ا   تنمية إدارة التغييرلتركيز على أحدث النظم واألساليب والمتطلبات    تملذا فقد   اعتماد 
 اإلدارة وهو مدخل القياده التحويليه.    ىعلى أحد االتجاهات الحديثة ف 

   منهج الدراسة:  -ثامنا 

ــف-1 ــيل المفاهيم ىالمنهج الوصــ ــية المرتبطة : حيث يتم تحديد وتأصــ ــاســ النظرية األســ
بموضــوع الدراســة، وذلك باالســتعانة بمختلف المراجع، والدوريات، والدراســات الســابقة  

 الستخالص األفكار.

 المتغير التابع 
 إدارة التغيير  

 االعداد للتغيير  
 التخطيط للتغيير  

 التنفيذ للتغيير 
 التقييم للتغيير   

 

المتغير الوسيط 
 الرشاقة التنظيمية 
 رشاقة اتخاذ القرار  

رشاقة االستشعار    
 رشاقة التنفيذ 

 المتغير المستقل  
 القيادة التحويلية  

 التاثير المثالى  
 الدافع االلهامى  
 االستثارة الفكرية  
 االعتبار الفردى 
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: وذلك الختبار فروض الدراســة وهو ذلك المنهج الذي يعتمد على  ىالمنهج التحليل-2
بما يسهل معرفة صورة رقمية   ىجمع البيانات الخاصة بالظواهر وتحليلها، وعرضها ف

 االتجاهات الخاصة بالظواهر وعالقاتها ببعضها البعض.
مجتمع  ىتم توزيعها عل اســـــــتمارة اســـــــتقصـــــــاء ىف  دراســـــــةوقد تمثلت األداة الرئيســـــــة لل

الدراسـة، ومن ثم تحليل النتائج المتحصـل عليها باسـتخدام بعض األسـاليب اإلحصـائية 
 . SPSSبرنامج  ىالمناسبة لطبيعة تلك البيانات عل

 : حدود الدراسة  -تاسعا
 ببعض شركات أجريت الدراسة الميدانية على عينة من العاملين الحدود المكانية :-
، كما يتضــــح 2021يناير  مبيعات خالل شــــهر ىحققت أعل  ىمصــــر والت ىاألدوية ف 

 الدراسة الميدانية. ىالحقا  ف
متغيرات    (عبارة موزعه على56ويتكون)ويشمل متغيرات البحث    الحدود الموضوعية:-

   الدراسة وذلك كما يلى:
 ,Bass)حيث تم االعتماد على دراسة كال  من  (متغير مستقل:)القيادة التحويلية  -

1994) , Bass&Avolio1997) االبعاد من  تكونت  التى  الفقرات  تصميم  فى   )
الدافع االلهامى ، االعتب المثالى ،  التأثير  التالية )  ارات الفردية ، االستثمار االربعة 

 الفكرية ( بما يتناسب مع أهداف البحث.  
 
إدارة التغيير : ) متغير تابع ( حيث تم االعتماد على دراسة كال  من  -

(Downs.et.al, 2006) , Sandelands,2010) ، , ( فى تصميم  2021)محدوم 
التالية  )االعداد للتغيير ، التخطيط  فى تصميم الفقرات التى تكونت من االبعاد االربعة  

   لتغيير ، التنفيذ للتغيير ، التقييم للتغيير ( بما يتناسب مع أهداف البحث.
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 ,Park)2011حيث تم االعتماد على دراسة كال  من  (متغير الوسيط:)الرشاقة التنظيمية

Aval.et.al,2017))،  Ghasemi,2015))  من تكونت  التى  الفقرات  تصميم  فى 
رشاقة التنفيذ( بما يتناسب    ، رشاقة اتخاذ القرار  ،رشاقة االستشعار  ) االبعاد الثالثة التالية

   االستبانهمحاور ( 1)جدول          مع أهداف البحث.  

 

 

 

 
 
 
 

 الدراسة الميدانية:  -عاشراا 
  ى والذ   قطاع الصناعات الدوائية  ىتمثل مجتمع الدراسة ف  :مجتمع وعينة الدراسة  -أ

ف االستراتيجية  القطاعات  أقدم  من  ا  واحد  عام    ىيعد  ظهر  حيث  مع   1939مصر 
فارما(، عالوة على ذلك، نجحت   ىتأسيس شركة مصر للمستحضرات الطبية )هولد

ف االستراتيجية  الذات  ىهذه  االكتفاء  لتحقيق  مهم  إجراء  إلى    مجال   ى ف  ىالوصول 
  ى ، وأولت مصر اهتمام ا كبير ا بأولوية تحقيق االكتفاء الذاتى الصناعات الدوائية المصر 

مراحل الصناعة المختلفة،    ىة، كما تبنت سياسات تستهدف تطوير األدوية فمن األدوي
إلى شريكين رئيسيين هما الشركات المملوكة    ى وُتقسم سوق الصناعات الدوائية المصر 

ف المتمثلون  الخاص  القطاع  وشركاء  وكذلك   ىللدولة  الجنسيات  متعددة  الشركات 
 الشركات المحلية. 

 عدد العبارات  البعد   متغيرات الدراسة 
 التأثير المثالى  القيادة التحويلية 

 الدافع االلهامى 
 االعتبارات الفردية 
 االستشارة الفكرية

7 
6 
6 
7 

التغيير إدارة   االعداد لتغيير   
 التخطيط لتغيير  

 تنفيذ التغيير  
 تقييم التغيير  

3 
4 
3 
4 

 رشاقة االستشعار  الرشاقة التنظيمية 
 رشاقة اتخاذ القرار 

 رشاقة التنفيذ 

4 
5 
7 

عبارة  56  إجمالى العبارات   
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منطقة الشرق األوسط    ىمن بين أكبر األسواق ف  ى دوائية المصر ويعتبر سوق الصناعات ال    
 .2018عام   ىف ى مليار جنيه مصر  41.35وشمال أفريقيا، حيث بلغت قيمته 

 ىمصر مجاال  قوي ا ومن أبرز الشركات ف  ىويعتبر مجال الصناعات الدوائية المحلية ف    
( الدوائية  للصناعات  الدولية  المصرية  الشركة  المجال  القبلهذا  الوجه  وشركة    ى ايبيكو( 

للصناعات الدوائية )سيديكو( وشركة المهن الطبية لألدوية والقابضة للمستحضرات الحيوية  
والت  لألدوية  و"آمون"  "ڤاكسيرا"  الكندية    ىواللقاحات  ڤاليانت  قبل  من  مؤخرا   شراؤها  تم 

 للمستحضرات الدوائية.
أكبر    الجنسيات  األدوية متعددة  حصة ف  وتمتلك شركات  بعض    ىقيمة  وجود  السوق مع 

الشركات المرموقة مثل "جالكسو سميث كالين" و"نوڤارتيس" و"سانوفي" و"فايزر" و"ميرك آند 
 كو". 

مليار جنيه   56.6إلى    2022عام    ىمصر ف  ىومن المتوقع أن تصل مبيعات األدوية ف   
)ما يعادل    ى مليار جنيه مصر   38.3(، لترتفع من  ىمليار دوالر أمريك  2.9مصري )ما يعادل  

مركب للعملة المحلية بنسبة   ى . مع معدل نمو سنو 2017عام    ى( فى مليار دوالر أمريك  2.1
شرق األوسط  ال  ىمصر على نظرائه ف  ى، سيتفوق سوق األدوية ف2022  –  2017% بين    8.1

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من    ىوشمال أفريقيا، ومصر سادس أكبر سوق أدوية ف
ف األوائل  العشرة  ضمن  بمكانتها  محتفظة  لتظل  القيمة،  األوسط    ىحيث  الشرق  منطقة 

  .(أفريقيا )موقع الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ىف األوسط

)  https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/sector.aspx?SectorId=96(   نظرا
أسلوب العينات إلجراء الدراسة، وسوف يتم   ى لكبر مجتمع الدراسة، سوف يتم االعتماد عل

العينات المستخدم  مجتمع الدراسة وأسلوب    ىباق  ىسحب عينة من المجتمع وتعميم نتائجها عل
  Richard.,et.al ، اعتمادا  على المعادلة التاليةهو العينة العشوائية الطبقية 

 اختيار حجم العينة: 

𝐧 = (𝐙𝛂
𝟐⁄ )

𝟐
×

𝐏(𝟏 − 𝐏)

𝐃𝟐
 

= (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐  ×
𝟎. 𝟓𝟎 × 𝟎. 𝟓𝟎

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐  = 𝟑𝟖𝟒 

  ان: حيث
n  حجم العينة =. 

𝐙𝛂
 .%95لمستوي ثقة  96,1الوحدات المعيارية وهي عدد =  ⁄𝟐

https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/sector.aspx?SectorId=96
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p  50وهى  الدراسة= نسبة عدد المفردات التي يتوافر فيها الخصائص موضوع.% 
d  = مفردة . 384=  فيكون حجم العينة .%95% لمستوي ثقة 5حدود الخطأ وهي 

من الشركات   وتمثلت وحدة المعاينة في مديرو إدارات التسويق، والمبيعات، وخدمة العمالء،   
 : ىكما بالجدول التال على الشركاتاستمارة  384 وزيع، وتم ت ثةأبدت تعاونا  مع الباح ىالت 

 ( توزيع االستبيانات على مجتمع الدراسة 2جدول )
 المجمعه االستمارات  الموزعهاالستمارات  العدد   المجتمع 

 68 75 73   ىسانوف -1
 42 50 48 نوفارتس  -2
 19 25 23 جالكسو سيمثكالين  -3
 17 25 19 آمون لألدوية  -4
 85 125 120 ايفا فارما  -5
 24 35 30 فاركو   -6
 8 15 11 ايبيكو   -7
 18 25 23 فايزر  -8
 15 25 20 ميرك  -9

 12 20 17 أدوية الحكمة   -10
 308 420 384 ىاإلجمال

 من إعداد الباحثة    
 ى  استمارة صالحة للتحليل اإلحصائ 308تجميع و قد تم   
 
 تصميم قائمة االستقصاء:  -ب

تضمنت مجموعة من العبارات تقيس اتجاهات تم تصميم قائمة استقصاء   
فقد تم اإلطالع على عديد    ة،القائم  هذهأفراد العينة تجاه متغيرات الدراسة، ولتصميم  

استمارة استقصاء إعداد  وانتهى إلى  ،  مجال موضوع الدراسة  ىمن الدراسات السابقة ف 
مقاييس   عدة  من  التكونت  واتجاهات  آراء  وقد  تجاه    عينةلقياس  الدراسة،  متغيرات 

 : ىاالتجاه، كما يل ىصممت االستمارة على مقياس ليكرت خماس
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 درجة الموافقة 
بدرجة   أوافق 

 كبيرة جداا 
بدرجة   أوافق 

 كبيرة
أوافق بدرجة  

 متوسطة 
أوافق  
بدرجة  

 قليلة 

 بدرجةأوافق  
 قليلة جداا 

 1 2 3 4 5 الوزن المرجح 
 :اختبار ثبات استمارة االستقصاء -ج

معامل   قيمة  صفر"  ألفا"تتراوح  اقترب  ،بين  وكلما  صحيح،  قيمة وواحد  ت 
 .  أعلىمن الواحد الصحيح دل على وجود ثبات المعامل 

 ( معامالت الثبات باستخدام "معامل كرونباخ ألفا" 3جدول )
 αمعامل  المتغير

 %67.3 قيادة التحويلية أبعاد ال
 %71.9 ابعاد إدارة التغيير 

 %69.3 ابعاد الرشاقه التنظيمية
 من إعداد الباحثة                  

ثبات   السابق  الجدول  آراء   جيد جدا  يبين  إلى استقرار  االستقصاء ويطمئن  الستمارة 
 %.  50من  ىحيث كانت معامالت الثبات أعل دراسةواتجاهات عينة ال 

 اختبار الفروض  -
" يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للتأثير المثالى علي تعزيز إدارة   الفرض األول:  -1

 بأبعادها القيادة التحويليةأفراد عينة الدراسة عن تحديد مستوى  التغيير في إجابات
محل   لقطاع( بايه، االستثارة الفكرية، االعتبار الفردى، الدافع اإللهامى)التأثير المثال

 . الدراسة
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االتجاه لتحديد مستوى القيادة   ىنتائج اختبار تحليل التباين أحاد( 4جدول ) 
 التحويلية ُتعزى إلى النوع بالشركات محل الدراسة 

 

 

 
 α ≤0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى  spssمن إعداد الباحثه كأحد نواتج البرنامج اإلحصائي:المصدر

 

يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات  
عينة الدراسة عن تحديد مستوى القيادة التحويلية بالنسبة ألبعاد )الدافع اإللهامي، أفراد  

 (. α ≤0.05 بالشركة محل الدراسة عند مستوى داللة معنوية ) ) االستثارة الفكرية
عينة   أفراد  إجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  يتضح  بينما 

االعتبار  التأثير المثالى ،  د )ابعالتحويلية بالنسبة ألالدراسة عن تحديد مستوى القيادة  
 (.α ≤ 0.05 ( بالشركة محل الدراسة عند مستوى داللة معنوية )ىالفرد

القيادة  
 مصدر التباين  التحويلية 

مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

F  
 محسوبة 

مستوى 
 الداللة 
Sig* 

التأثير  
 المثالى 

 32.226 1 32.226 بين المجموعات 
 31.788 306 9726.979 المجموعات داخل  0.315 1.014

 -------- 307 9759.205 الكلي 

الدافع 
 اإللهامى 

 6.391 1 6.391 بين المجموعات 

 30.869 306 9445.882 داخل المجموعات  0.649 0.207

 -------- 307 9452.273 الكلي 

االستثارة 
 الفكرية 

 0.019 1 0.019 بين المجموعات 

 41.660 306 12747.968 داخل المجموعات  0.983 0.000

 -------- 307 12747.987 الكلي 

االعتبار  
 الفردى 

 110.452 1 110.452 بين المجموعات 

 23.144 306 7082.076 داخل المجموعات  0.030 4.772

 -------- 307 7192.519 الكلي 

الدرجة  
 الكلية 

 4.694 1 4.694 بين المجموعات 
 429.889 306 131545.940 داخل المجموعات  0.917 0.011

 -------- 307 131550.633 الكلي 
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 : ىالفرض الثان -2
 إجابات أفراد عينة الدراسة عن تحديد مستوى   ىيوجد تأثير ذو داللة احصائية ف      

( بأبعادها  التنظيمية  التنفيذ( رشاقة    الرشاقة  االستشعار، رشاقة  القرار، رشاقة   اتخاذ 
 (". α ≤0.05 عند مستوى داللة معنوية ) محل الدراسة قطاعبال

 نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه لتحديد مستوى الرشاقة التنظيمية  (5) جدول رقم  

 α ≤0.05 العالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى   spssنواتج البرنامج اإلحصائي   هالمصدر: من إعداد الباحث

يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات       
المستوى    تتوافق معأفراد عينة الدراسة عن تحديد مستوى الرشاقة التنظيمية بأبعادها  

رئيس قسم(    –مدير إدارة    –مدير عام    –رئيس قطاع    –)رئيس قطاعات   ىالوظيف
 ( α ≤0.05 ة )محل الدراسة عند مستوى داللة معنوي قطاعبال
"توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة عن تحديد مستوى    

سنة إلى   25 -سنة   25متغير الُعمر )أقل من  تتوافق معالرشاقة التنظيمية بأبعادها 
سنة(    60سنة إلى أقل من    45  -سنة    45سنة إلى أقل من    35  -سنة    35أقل من  

 (". α ≤0.05 محل الدراسة عند مستوى داللة معنوية )لقطاع با

الرشاقة  
 مجموع المربعات  مصدر التباين  التنظيمية 

درجات  
 بعات متوسط المر  الحرية 

F  
 محسوبة 

مستوى 
 الداللة 
Sig* 

رشاقة اتخاذ  
 القرار 

 16.177 4 64.709 بين المجموعات 

 12.653 303 3833.742 داخل المجموعات  0.278 1.279
 --------  307 3898.451 الكلي 

رشاقة  
 االستشعار 

 

 48.495 4 193.978 بين المجموعات 

 22.900 303 6938.697 داخل المجموعات  0.079 2.118

 --------  307 7132.675 الكلي 

 رشاقة التنفيذ 
 12.047 4 48.188 بين المجموعات 

 34.686 303 10509.873 داخل المجموعات  0.846 0.347
 --------  307 10558.062 الكلي 

 الدرجة الكلية 
 192.755 4 771.022 بين المجموعات 

 175.674 303 53229.251 المجموعات داخل  0.358 1.097
 --------  307 54000.273 الكلي 
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 الفرض الثالث:  -3
درجة ممارسة عمليات يوجد تأثير ذو داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة عن تحديد  

إدارة التغيير بأبعادها )اإلعداد للتغيير بتطوير رؤية عامة مشتركة للمنظمة، التخطيط للتغيير 
المنظمة، والتقييم للتغيير( لشركات   داخل وأولوياتها، التنفيذ للتغيير المنظمة أهداف بخصوص

  (".α ≤ 0.05 محل الدراسة عند مستوى داللة معنوية ) قطاعبال مصر ىالدواء ف
إجابات أفراد عينة الدراسة عن تحديد درجة    ى"توجد فروق ذات داللة إحصائية ف 

 – )رئيس قطاعات  ىمتغير المستوى الوظيف  تتوافق معممارسة عمليات إدارة التغيير بأبعادها  
محل الدراسة عند مستوى داللة  القطاع رئيس قسم(  – مدير إدارة  – مدير عام  –رئيس قطاع 

 (". α ≤ 0.05 معنوية )
 االتجاه لتحديد مستوى إدارة التغيير ُتعزى المستوى الوظيفي  ىنتائج اختبار تحليل التباين أحاد (6جدول رقم )

إدارة 
 التغيير 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 متوسط المربعات
F  

 محسوبة 

مستوى 
 الداللة 
Sig* 

اإلعداد  
 للتغيير 

 21.896 4 87.583 بين المجموعات 

 32.252 303 9772.479 داخل المجموعات 0.607 0.679
 --------  307 9860.062 الكلى

التخطيط  
للتغيير 

بخصوص  
أهداف 
المنظمة  
 وأولوياتها 

 6.833 4 27.331 بين المجموعات 

0.351 0.843 

 19.460 303 5896.344 داخل المجموعات

 --------  307 5923.675 الكلى

التنفيذ  
للتغيير 
داخل  
 المنظمة

 12.449 4 49.796 بين المجموعات 

 34.438 303 10434.837 داخل المجموعات 0.836 0.361

 --------  307 10484.633 الكلى

التقييم  
 للتغيير 

 33.173 4 132.691 بين المجموعات 

 37.853 303 11469.423 داخل المجموعات 0.478 0.876
 --------  307 11602.114 الكلي 

الدرجة 
 الكلية 

 245.505 4 982.020 بين المجموعات 

 433.963 303 131490.821 داخل المجموعات 0.688 0.566
 --------  307 132472.841 الكلي 

 α ≤0.05 العالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  spssمن إعداد الباحثه كأحد نواتج البرنامج اإلحصائى 
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يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات  
متغير    تتوافق مععن تحديد درجة ممارسة عمليات إدارة التغيير    الدراسةأفراد عينة  

رئيس  – مدير إدارة  – مدير عام  – رئيس قطاع  –)رئيس قطاعات  المستوى الوظيفي
 (.α  ≤0.05 عند مستوى داللة معنوية ) الدراسة محل  بالقطاعقسم( 

عن تحديد    الدراسة"توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة  
)مؤهل   متغير مستوى التعليم  تتوافق معدرجة ممارسة عمليات إدارة التغيير بأبعادها  

عند مستوى    الدراسةمحل    قطاعدكتوراه( بال  -ماجستير    -دبلوم دراسات عليا    –جامعي
 (".α ≤0.05 داللة معنوية )

االتجاه لتحديد مستوى إدارة التغيير  ىنتائج اختبار تحليل التباين أحاد  (7) جدول رقم  
 بالشركة محل الدراسة  ى ُتعزى إلى الخبرة بالعمل المؤسس 

إدارة 
 مجموع المربعات مصدر التباين التغيير 

درجات 
 الحرية

متوسط  
 المربعات 

F  
 محسوبة 

مستوى  
 الداللة 
Sig* 

االعداد  
 للتغيير 

 121.505 3 364.516 المجموعات بين 
 31.235 304 9495.546 داخل المجموعات 0.009 3.890

 -------- 307 9860.062 الكلي 
التخطيط  
للتغيير 

بخصوص  
أهداف 
المنظمة  
 وأولوياتها 

 96.650 3 289.950 بين المجموعات 

5.215 0.002 

 18.532 304 5633.725 داخل المجموعات

 -------- 307 5923.675 الكلي 

التنفيذ  
للتغيير 
داخل  
 المنظمة

 180.195 3 540.586 بين المجموعات 

 32.711 304 9944.047 داخل المجموعات 0.001 5.509

 -------- 307 10484.633 الكلي 

التقييم  
 للتغيير 

 192.577 3 577.731 بين المجموعات 
 36.264 304 11024.382 داخل المجموعات 0.001 5.310

 -------- 307 11602.114 الكلي 

الدرجة 
 الكلية 

 2079.033 3 6237.100 بين المجموعات 
 415.249 304 126235.741 داخل المجموعات 0.002 5.007

 -------- 307 132472.841 الكلي 

تكون العالقة ذات داللة إحصائية عند  spss المصدر: من إعداد الباحثه كأحد نواتج البرنامج اإلحصائي 
 (. α ≤0.05 مستوى )
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يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات 
عينة   ألبعاد   الدراسة أفراد  بالنسبة  التغيير  إدارة  عمليات  ممارسة  درجة  تحديد  عن 

للتغيير) بخصوصاالعداد  للتغيير  التخطيط  التنفيذ  المنظمة أهداف ،  وأولوياتها، 
للتغيير(   داخل للتغيير والتقييم  معتتالمنظمة،  المؤسسي   وافق  بالعمل  الخبرة    متغير 

 من  -سنة  15إلى أقل من   سنوات ١٠من  -سنوات ١٠ من أقل إلى سنوات ٥ من)
عند مستوى    الدراسةمحل    قطاع( بالفأكثر سنة 2٠-سنوات 2٠من  أقل إلى سنوات 15

 (. α ≤0.05 داللة معنوية )
 القيادة التحويلية وأبعاد الرشاقة التنظيمية:أوالا: مصفوفة االرتباط بين أبعاد 

لبيان ما إذا كانت هناك    Pearsonالبسيط االرتباط معامل حساب حيث تم
عالقة بين أبعاد كل من المتغير المستقل المتمثل في القيادة التحويلية، والمتغير الوسيط 

 . ( 8)المتمثل في الرشاقة التنظيمية، كما هو موضح بالجدول رقم 
 مصفوفة االرتباط بين أبعاد القيادة التحويلية وأبعاد الرشاقة التنظيمية  (8)جدول رقم 

ر  التأثي 
المثالي أو  

 الكارزما 
 الدافع اإللهامي 

االستثارة 
 الفكرية  

االعتبار  
 الفردي  

رشاقة  
 االستثمار 

رشاقة  
 اتخاذ القرار 

رشاقة  
 التنفيذ 

التأثير المثالي  
---- ----- ---- 1 أو الكارزما 

- 
-----

- ------ ----
-- 

الدافع 
 ----- 1 0.786 اإللهامي 

----
 - 

-----
- ------ 

----
-- 

االستثارة 
 1 0.910 0.787 الفكرية  

----
- 

-----
- ------ 

----
-- 

االعتبار  
 1 0.807 0.746 0.715 الفردي  

-----
- ------ 

----
-- 

رشاقة  
 االستثمار 

0.651 0.621 0.670 0.647 1 ------ ----
-- 

رشاقة اتخاذ  
 القرار 

0.590 0.643 0.636 0.614 0.849 1 ----
-- 

 1 0.811 0.731 0.547 0.569 0.557 0.611 رشاقة التنفيذ 

 spssالمصدر: من إعداد الباحثه كأحد نواتج البرنامج اإلحصائي 
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يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين جميع أبعاد المتغير المستقل  
 الرشاقة التنظيمية.   ىبين جميع أبعاد المتغير الوسيط المتمثل فالقيادة التحويلية، و المتمثل في  

 الفرض الرابع: -4
  ى )التأثير المثاليوجد تأثير ذو داللة احصائية بين القيادة التحويلية بأبعادها   

، والرشاقة التنظيمية بأبعادها  (ى، االستثارة الفكرية ، واالعتبار الفرد ى، الدافع اإللهام
التنفيذ( القرار، ورشاقة  اتخاذ  االستشعار، رشاقة  عند    الدراسةمحل    لقطاعبا  )رشاقة 

 (".α  ≤0.05 وية )مستوى داللة معن
 القيادة التحويلية وأبعاد إدارة التغيير:أوال : مصفوفة االرتباط بين أبعاد 

لبيان ما إذا كانت هناك    Pearsonالبسيط االرتباط معامل حساب حيث تم
القيادة التحويلية، والمتغير التابع   ىعالقة بين أبعاد كل من المتغير المستقل المتمثل ف

 . (9) إدارة التغيير، كما هو موضح بالجدول رقم  ىالمتمثل ف
 التحويلية وابعاد ادارة التغيير القيادة  معامالت االرتباط بين أبعاد (9الجدول رقم )

 spssالمصدر: من إعداد الباحثه كأحد نواتج البرنامج اإلحصائي 

التأثير   
المثالي أو  

 الكارزما 

الدافع 
 اإللهامي 

االستثارة  
 الفكرية  

االعتبار  
 الفردي 

االعداد 
 للتغيير 

التخطيط للتغيير  

 أهداف بخصوص

 المنظمة 

 وأولوياتها 

التنفيذ  

 للتغيير 

 داخل

 المنظمة 

التقييم  

 للتغيير 

التأثير المثالي أو  
 الكارزما 

1 ---- ---- ---- ------ ------ ------ ---
--- 

--- ------ ------ ------ ---- ---- 1 0.786 الدافع اإللهامي 
--- 

--- ------ ------ ------ ---- 1 0.910 0.787 االستثارة الفكرية  
--- 

--- ------ ------ ------ 1 0.807 0.746 0.715 االعتبار الفردي  
--- 

 ------ ------ 1 0.693 0.684 0.682 0.684 االعداد للتغيير 
---
--- 

التخطيط للتغيير  
 أهداف بخصوص

 المنظمة 
 وأولوياتها 

0.579 0.670 0.623 0.709 0.848 1 ------ ---
--- 

 التنفيذ للتغيير
 المنظمة  داخل

0.660 0.779 0.753 0.774 0.817 0.906 1 
---
--- 

 1 0.918 0.818 0.791 0.779 0.789 0.826 0.691 التقييم للتغيير 
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السابق وجود عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين جميع  الجدول  يتضح من 
بين جميع أبعاد المتغير التابع  القيادة التحويلية، و أبعاد المتغير المستقل المتمثل في  

 غيير.إدارة التالمتمثل في 
 : ثانيًا: حتليل التباين وحتليل االحندار املتعدد

( التباين  تحليل  استخدام  تم  المتعدد Anovaحيث  االنحدار  وتحليل   ،)
(Multiple Regression  الختبار هذا الفرض كما هو موضح بالجدول رقم ) (10 ) . 

للعالقة بين   نتائج اختبار تحليل التباين وتحليل االنحدار المتعدد (10)جدول رقم 
 القيادة التحويلية وإدارة التغيير بالشركة محل الدراسة 

ر  يالمتغ 
 التابع

 ملخص النموذج 
Model Summary 

 تحليل التباين
Anova 

 معامالت االنحدار 
Coefficient 

 االرتباط 
(R ) 

معامل 
 التحديد 

(R²) 

معامل 
التحديد  
ل  المعدَّ

Adjust
ed (R²) 

F محسوبة 
 درجات الحرية

DF 

مستوى 
 الداللة
Sig* 

درجة  
  βالتأثير 

للقيادة  
 التحويلية

T محسوبة 
مستوى 
 الداللة
Sig* 

إدارة 
 التغيير 

0.824 0.680 0.679 649.444 

 4 االنحدار

0.000 

التأثير  
 0.000 17.108 0.699 المثالي 

 303 البواقي

الدافع 
 اإللهامي 

0.791 22.654 0.000 

االستثارة  
 الفكرية

0.764 20.682 0.000 

 307 المجموع 
االعتبار 
 الفردي

0.788 22.354 0.000 

 α ≤0.05 تكون العالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  spssالمصدر:من إعداد الباحثه كأحد نواتج البرنامج اإلحصائي  

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية      
، وإدارة   )التأثير المثالي،الدافع اإللهامي،االستثارة الفكرية، واالعتبار الفردي(   بأبعادها  

بأبعادها   للتغيير)التغيير  بخصوص،  االعداد  للتغيير   المنظمة أهداف  التخطيط 
، حيث  الدراسةبالشركة محل    (المنظمة، والتقييم للتغيير داخل وأولوياتها، التنفيذ للتغيير

بينما بلغ (،  α  ≤0.05 ( عند مستوى داللة معنوية )0.824)  Rبلغ معامل االرتباط  
يرات في إدارة ( من التغ0.680(، ما يعني أن ما قيمته )0.680)  R²معامل التحديد  

 راجع إلى التغير في القيادة التحويلية. الدراسةمحل  لقطاعالتغيير با
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ل        قد بلغ    Adjusted R²كما يتضح من الجدول نفسه أن معامل التحديد المعدَّ
( وهو ما يدل على مستوى االهتمام بالقيادة التحويلية بعد تجاهل قيم األخطاء 0.679)

الناتجة عن إد التغييرالمعيارية  .كذلك، يتضح من الجدول  الدراسةمحل    بالقطاع  ارة 
االنحدار   معامالت  تحليل  التأثير    Coefficientsنتائج  درجة  قيمة  بلغت ،  βبأن 

المثال0.699) للتأثير  وه   ى(  قيمة    ى،  الداللة  تلك  ويؤكد  بلغت   ىوالت  Tدالة، 
دالة،    ى(، وه0.791)  ىللتحفيز اإللهام  β، كما بلغت قيمة درجة التأثير  17.108))

  β(، أيضا  بلغت قيمة درجة التأثير  22.654بلغت )  ى والت  Tومما يؤكد ذلك قيمة  
(،  20.682بلغت )  ىوالت  Tدالة، حيث أن قيمة    ى(، وه 0.764لالستثارة الفكرية )

دالة، ويؤكد تلك   ى(، وه 0.788ي )لالهتمام الفرد  βكذلك بلغت قيمة درجة التأثير  
(، أي أن الزيادة بمقدار درجة واحدة في االهتمام 22.354بلغت )  ىوالت  Tالداللة قيمة  

، االستثارة الفكرية  ، واالعتبار ى، الدافع اإللهام   ى التأثير المثالبالقيادة التحويلية )
(  0.699بقيمة )  الدراسةمحل    القطاع( سينتج عنه تحقيق إدارة التغيير في     ىالفرد

المثال و)   ىللتأثير  اإللهام0.791،  للتحفيز  و)ى(  الفكرية، 0.764،  لالستثارة   )
 . ى( لالهتمام الفرد0.788و)

( وهي دالة عند  649.444المحسوبة بلغت )  Fيتضح من الجدول كذلك أن قيمة      
وهو ما يؤكد صحة قبول الفرض الرئيسي الذي ينص على:    (،α  ≤ 0.05 مستوى )

"وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية بأبعادها )التأثير المثالي  ،  
بأبعادها  التغيير  وإدارة   ،) الفردي   واالعتبار   ، الفكرية   االستثارة  اإللهامي،  الدافع 

 المنظمة أهداف لتغيير بخصوص)تطوير رؤية عامة مشتركة للمنظمة، التخطيط ل
محل الدراسة عند    القطاعالمنظمة، والتقييم للتغيير( ب داخل وأولوياتها، التنفيذ للتغيير

(،  2020،  العيتبىوتتفق هذه النتيجة مع دراسة )("،  α  ≤0.05 مستوى داللة معنوية )
الحتياجات   رتقدي التحويلي من القائد إلى أن ما يقوم به النتيجة هذه تتوافق مع وربما

 ممارسة إدارة مستوى  من يزيد ما فيما بينهم، الفردية الفروق  ومراعاة معه، العاملين
 لديهم.   التنظيمي التغيير
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 وللتأكد من صحة ذلك الفرض: 
كأحد االعداد للتغيير  "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية بأبعادها،  

 (". α ≤0.05 عند مستوى داللة معنوية )  الدراسةمحل   القطاعأبعاد إدارة التغيير ب
( التباين  تحليل  استخدام  تم  )Anovaحيث  المتعدد  االنحدار  وتحليل   ،)Multiple 

Regression(11)لفرض كما هو موضح بالجدول رقم ( الختبار هذا ا . 
نتائج اختبار تحليل التباين وتحليل االنحدار المتعدد للعالقة بين القيادة   (11)جدول رقم 

 التحويلية وتطوير رؤية عامة مشتركة بالشركة محل الدراسة 

 α ≤0.05العالقة ذات داللة إحصائية عند   spssالمصدر: من إعداد الباحثه كأحد نواتج البرنامج اإلحصائي      

القيادة   بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  السابق  الجدول  من  يتضح 
التحويلية بأبعادها )التأثير المثالي  ، الدافع اإللهامي، االستثارة الفكرية  ، واالعتبار 

  ،) للتغييرالفردي   االرتباط    القطاعب  االعداد  معامل  بلغ  حيث  الدراسة،    Rمحل 
(0.744( معنوية  داللة  مستوى  عند   ) 0.05≥  α  ،)  التحديد بلغ معامل    R²بينما 
 قطاعبال االعداد للتغيير( من التغيرات في 0.554(، ما يعني أن ما قيمته )0.554)

 محل الدراسة راجع إلى التغير في القيادة التحويلية. 
قد    Adjusted R²كما يتضح من الجدول نفسه أن معامل التحديد المعدَّل  

ستوى االهتمام بالقيادة التحويلية بعد تجاهل قيم ( وهو ما يدل على م0.552بلغ )
 محل الدراسة.   قطاعبال االعداد للتغييراألخطاء المعيارية الناتجة عن  

المتغير  
 التابع

 ملخص النموذج
Model Summary 

 تحليل التباين
Anova 

 معامالت االنحدار
Coefficient 

 االرتباط 
(R ) 

معامل 
 التحديد 

(R²) 

معامل 
التحديد  
ل  المعدَّ

Adjusted 
(R²) 

F درجات الحرية محسوبة 
DF 

مستوى 
 الداللة
Sig* 

للقيادة   βدرجة التأثير 
 التحويلية

T 
 محسوبة

مستوى 
 الداللة
Sig* 

االعداد  
 للتغيير 

0.744 0.554 0.552 376.395 

 4 االنحدار

0.000 

التأثير  
 المثالي 

0.684 16.391 0.000 

 303 البواقي

الدافع 
 0.000 16.315 0.682 اإللهامي 

االستثارة  
 0.000 16.389 0.684 الفكرية

االعتبار  307 المجموع 
 الفردي

0.693 16.828 0.000 
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 Coefficientsكذلك، يتضح من الجدول نتائج تحليل معامالت االنحدار  
 βبأن قيمة درجة التأثير 

والتي بلغت   T( للتأثير المثالي  ، وهي دالة، ويؤكد تلك الداللة قيمة  0.684بلغت )
(، وهي دالة،  0.682للتحفيز اإللهامي )  β(، كما بلغت قيمة درجة التأثير  16.391)

  β(، أيضا  بلغت قيمة درجة التأثير  16.315والتي بلغت )  Tومما يؤكد ذلك قيمة  
(،  16.389والتي بلغت )  T(، وهي دالة، حيث أن قيمة  0.684لالستثارة الفكرية )

(، وهي دالة، ويؤكد تلك  0.693لالهتمام الفردي )  βكذلك بلغت قيمة درجة التأثير  
(، أي أن الزيادة بمقدار درجة واحدة في االهتمام 16.828والتي بلغت )  Tالداللة قيمة  

ي، االستثارة الفكرية  ، واالعتبار بالقيادة التحويلية )التأثير المثالي  ، الدافع اإللهام
(  0.684محل الدراسة بقيمة )  لقطاعفي ااالعداد للتغيير  الفردي  ( سينتج عنه تحقيق  

و)  ، المثالي   و)0.682للتأثير  اإللهامي،  للتحفيز  الفكرية، 0.684(  لالستثارة   )
 ( لالهتمام الفردي.0.693و)

( وهي دالة عند  376.395لغت )المحسوبة ب  Fيتضح من الجدول كذلك أن قيمة      
وهو ما يؤكد صحة قبول الفرض الذي ينص على: "وجود  (،  α  ≤0.05 مستوى )

المثالي  ، الدافع   التحويلية بأبعادها )التأثير  عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة 
محل   القطاع، باالعداد للتغييراإللهامي، االستثارة الفكرية  ، واالعتبار الفردي  (،  

 (". α ≤0.05 لدراسة عند مستوى داللة معنوية )ا
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية بأبعادها، والتخطيط للتغيير    

وأولوياتها كأحد أبعاد إدارة التغيير بالشركة محل الدراسة   المنظمة أهداف بخصوص
 (".α ≤0.05 عند مستوى داللة معنوية )

 الحادى عشر : نتائج وتوصيات الدراسة  
نتائج الدراسة:  -  

المديرين - لدى  التغيير  وإدارة  التنظيمية،  والرشاقة  التحويلية،  القيادة  من  كل  تتوافر 
 محل الدراسة بدرجة متوسطة. قطاعبال
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تحديد  - عن  الدراسة  عينة  أفراد  إجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
ال الرشاقة  الوظيفي  مستوى  )المستوى  متغيرات  إلى  ُتعزى  محل  قطاع  بال  (تنظيمية 

الدراسة، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة عن  
الخبرة بالعمل    – متغيرات )مستوى التعليم    تتفق معتحديد مستوى الرشاقة التنظيمية  

 العمر( بالشركة محل الدراسة.  -المؤسسي 
تحديد  - عن  الدراسة  عينة  أفراد  إجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

 –مستوى التعليم    –متغيرات )المستوى الوظيفي    تتفق معمستوى ممارسة إدارة التغيير  
محل الدراسة، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في    قطاعالعمر( بال  - النوع  

متغير    تتفق مع  التغيير  مستوى ممارسة إدارة  إجابات أفراد عينة الدراسة عن تحديد
 محل الدراسة.  قطاع)الخبرة بالعمل المؤسسي( بال

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية بأبعادها )التأثير المثالي، الدافع  -
)رشاقة  بأبعادها  التنظيمية  والرشاقة  الفردي(،  االعتبار  الفكرية،  االستثارة  اإللهامي، 

بالا التنفيذ(  ورشاقة  القرار،  اتخاذ  رشاقة  يعني   قطاعالستشعار،  الدراسة، وهذا  محل 
طردية   عالقة  مستوى وجود  بالتبعية  إرتفع  التحويلية،  القيادة  مستوى  ارتفع  كلما  أنه 

 محل الدراسة.    قطاعممارسة إدارة التغيير بال
دها )رشاقة االستشعار، توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرشاقة التنظيمية بأبعا-

، التخطيط االعداد للتغييررشاقة اتخاذ القرار، ورشاقة التنفيذ(، وإدارة التغيير بأبعادها )
المنظمة، والتقييم  داخل وأولوياتها، التنفيذ للتغيير المنظمة أهداف للتغيير بخصوص

 للتغيير(.  
بأبع- التحويلية  القيادة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  )وجود  المثالي،  ادها  التأثير 

االعداد  (، وإدارة التغيير بأبعادها )الدافع اإللهامي، االستثارة الفكرية، االعتبار الفردي
 داخل وأولوياتها، التنفيذ للتغيير المنظمة أهداف ، التخطيط للتغيير بخصوصللتغيير

 المنظمة، والتقييم للتغيير(. 
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توصيات الدراسة:  -  

تعتمد على    موضوعة على أسس علمية سليمةالخطة استراتيجية    القيادات بتطويرضرورة قيام  -
أن  على   ، التنظيمية   العاملين   الرشاقة  جميع  بها  علىيلتزم  الخطة  هذه  تعتمد  وأن  االستجابة    ، 

 والعمالء لتعزيز قدرة القطاع التنافسية.السريعة لمتطلبات السوق  
  لدعم لتكون ثقافة ريادية موجهه إستراتيجياا   العاملينبين  التغيير الثقافة ضرورة تدعيم ونشر قيم -
تحقيق  لاالستراتيجيات األساسية  المحسوبة باعتبارها من    البتكار واإلبداع وروح المبادرة والمخاطرة ل

 .وتعزيز قدرتها التنافسيةالتغيير 
،    من الداخلتحديث معايير اختيار القادة سواء من خارج المنظمة أم  ضرورة السعى الى زيادة  -

 .وليس لمجرد االقدامية فقد  
 بالقطاع  إلى جميع العاملين بشفافية ووضوح  التأكيد على نقل رؤية وأهداف-
ضرورة صياغة رؤية مستقبلية ذات توجه التغيير للقطاع تعتمد على الرشاقة التنظيمية والقيادة  -

على  أساساا  باإلعتماد  به  والتنبؤ  االستراتي  التحويلية  المستقبلية  التحليل  الفرص  الستكشاف  جي 
تحليل نتائج أداءها للتعرف على نقاط القوة وتدعيمها ونقاط الضعف للتغلب    والتهديدات المتوقعة، مع 

 .علىها؛ بما يمكنها من تحقيق التنافسية واالستمرارية
المرجو، وكذلك  تدريب القادة الحاليين على االستعانة بوسائل التطوير األكثر سرعة وتحقيقاا للهدف  -

 .  واعلى كفاءه    أكثر فاعلية
، واالستفادة منهم  فى حالة تطبيق إدارة التغيير    إشراك العاملين في رسم السياسة العامة للشركة-

 لدى العميل الخارجي.  كوجه
ويكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على  سياسة إقتصادية  إعداد خطط مختلفة ألي ظروف قد تطرأ  -

 .قطاع السوقي للالوضع 
نشر ثقافة  و من الناحية اإلدارية  والقاده  صالحيات أكثر للمديرين    بمنح   الموارد البشرية ب  االهتمام -

 .قطاع التغيير لدى جميع العاملين بال
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 املراجع 
 أوال: المراجع العربية: 

الرشاقة التنظيمية  أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية فى  (  2021ابراهيم ، احمد ابراهيم موسى )

-289ص    1، عدد    41، المجلة العربية لالدارة ، مجلد    من خالل عمليات إدارة المعرفة كمتغير وسيط

103 

، المجلة   استراتيجيات إدارة التغيير البيئى وأثرها على االداء الوظيفى( 2020جمعة ، سيد هارون )

 .   608-515، ص  1العلمية لالقتصاد والتجارة ،جامعة عين شمس ، ع 

وآخرون   حميد  رافد  دراسة ا  ، (2020)  الحدراوى،   : الغيير  إدارة  فى  ودورها  التنظيمية  لقابليات 

، عدد    12مجلد  كلية االداب ، -جامعة الكوفة   ،   تحليلية لعينة من المالكات االدارية فى جامعة الكوفة

 .  322-301ص 46

دراسة  -ويلية فى التنوع الموارد البشرية أثر القيادة التح( 2021الخصاونة ، معن يوسف وآخرون) 

، مجلة الجامعة االسالمية للدراسات   تطبيقية فى شركات االتصاالت فى المملكة االردنية الهاشمية

 194-164ص  1، عدد  29االقتصادية واالدارية مجلد 

الرشاقة التنظيمية فى جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن  (  2021الزامل ، مها عثمان وآخرون )

، 29، مجلة الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنفسية ، مجلد  بمدينة الرياض وسبل تحسنها  

 778-761، ص 4عدد

دراسة  -أثر القيادة التحويلية على تطبيق إدارة إدارة المعرفة (  2021الزومان ، موضى بنت محمد )

، مجلة دراسات الخليج العربية    ة على عينة من موظفى االجهزة الحكومية فى مدينة الرياضميداني

   343- 295ص  181عدد  47، مجلد 

دراسة ميدانية    –العالقة بين الرشاقة التنظيمية وإدارة التغيير  (  2020سليم ، سامح عبد الوهاب )

لالتصالت المصرية  الشركات  والعلى  لالقتصاد  العلمية  عين   –تجارة  ،مجلة  جامعة 

 462-449،ص1شمس،ع

أثر كفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية على الرشاقة التنظيمية (  2021شلبى ، سهى عبد المنعم )

، مجلة العلمية لالقتصاد والتجارة    دراسة تطبيقية على بنك القاهره  –فى قطاع البنوك الحكومية بمصر  

   635 – 575، ص  1، جامعة عين شمس ، كلية التجارة ع

( وآحرون  عمران  لينا   ، التنظيمية  (  2021الصالحى  الفعالية  على  التنظيمية  الرشاقة  دراسة  -أثر 

العراقية الجلدية  العامه للصناعات  الشركات  الت  ميدانية فى  العلوم  أبحاث فى  الدولية  ربوية  ، مجلة 

   115-93، ص  4، عدد  2واالنسانية واالداب واللغات ، مجلد 

اثر إدارة الغيير فى االداء التنظيمى : دراسة تطبيقية فى مجلس (  2020العبادى ، سوسن محمد )

   710- 680ص  4عدد  16. المجلة االردنية فى إدارة االعمال مجلد  االعيان االردنى

الصمد   )-عبد  يحيى  رضا  (  2021خدبجة  فى  وأثرها  االسالمية  للبنوك  التنظيمية  الرشاقة 

 104-41ص 2جامعة عين شمس،كلية التجارة  ع  –،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة العميل 

دور القيادة التحويلية فى إدارة التغيير ، المؤسسة العربيه للبحث  (  2020العتيبى ، سعد بن مرزوق )

 .  141- 128ص  59، عدد العلمى والتنمية البشرية 

)مشعل  الحميد  عبد  السيد&    نهاد،   رصاص،   بدوي   علي   إلدارة  الشباب  العداد  برنامج(.  2018. 

 مجاالت  في  البحوث  مجلة .  المستدامة  التنمية  استراتيجية  اهداف   لتحقيق  األعمال  وريادة  التغيير

 . 193-119 ، 4الثانی  الجزء 17 العدد النوعية،  التربية

 أحمد  سامية   السيد،   محمد  حنان  أبوصيري،   سيد،   نجوى  الجواد،  عبد  محمد،   الشحات  أحمد  مي  عواد، 

  الشباب  لتوجه  کمدخل  المشروعات  إقامة  فى  التغيير  إدارة  إستراتيجيات  تطبيق  فاعلية(.  2019. )فتحى

 ، (18)6 المنوفية،  جامعة-النوعية التربية لکلية العلمية المجلة. الحر العمل نحو
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( العالقة االرتباطية بين الرشاقة التنظيمية واالستغراق الوظيفى : دراسة  2021فرح ، فرح يس )

، مجلة الدراسات فى العلوم االنسانية   السودانميدانية فى شركات الخدمات الزراعية بوالية القضارف  

 .  113 -84ص  3عدد  4واالجتماعية ، مجلد 

( خليل  سماح   ، الوسيط لسلوك  (    2020قنديل  الدور  التنظيمى  التميز  التنظيمية على  الرشاقة  اثر 

 ن ، جامعة الشرق االوسط  دراسة ميدانية فى شركات االتصال العاملة فى االرد –المواطنه التنظيمية 

دور القيادة االستراتيجية فى إدارة التغيير : دراسة حاله كلية إدارة  (  2120)  هند كرامه هللا  مخدوم، 

 ، 2 العدد 29مجلد  الجامعة االسالمية بغزة ،  ،  االعمال فى جامعة طيبه فى المملكة العربية السعودية

 .  184-153 ص

الرشاقة التنظيمية مدخل الدارة االزمة فى مكاتب التعليم  (  2021المفيز ، خولة بنت عبد هللا وأخرون )

 330-263، ص 26، مجلة العلوم التربوية ، عتصور مقترح  -بمدينة الرياض 

دراسة   -دور الرشاقة التنظيمية فى تحقيق االلتزام التنظيمى  (  2020النشيلى ، دينا حلمى عباس )

   182-163، ص  3، عدد  40،المجلة العربية لالدارة ، مجلد ميدانية 

ل   القيادة التحويلية وأثرها فى االداء االستراتيجى الدور المعد (  2020الهبارنة، أحمد كريم وآخرون ) 

، مجلة العالمية لالقتصاد واالعمال    دراسة تطبيقية فى دائرة الجمارك االردنية-لجودة حياة العمل  

 165-153ص  9،مجلد

الرشاقة التنظيمية مدخل الدارة االزمات فى الجامعات الحكومية  (  2020الوهيبى ، عبير حمد عبد هللا )

   332-295، ص  1، عدد  6، مجلة العلوم التربوية مجلد  سيناريوهات مستقبلية –السعودية 

تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالتغيير االدارى  (.  2020. )يوسف ، سناء خضر وآخرون  

استطالعية آلراء عين كليات  : دراسة  فى  الجامعى  واالداء  الجودة  العاملين فى شعب ضمان  ة من 

  225-209ص  30عدد    12مجلة جامعة االبنار للعلوم االقتصادية واالدارية ،مجلد    جامعة الموصل .

. 
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