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 سنة: دراسة ميدانية  12-9لألطفال من ي أفالم الرعب وتأثيرها على السلوك العدوان ▪
 379ص( ...  كفر الشيخجامعة ) سعاد محمد المصريد. أ.م.                                                                   

 :يالتنظيمية واتصاالت إدارة التغيير التنظيمالعالقة بين أنماط القيادة  ▪

 مصر  فيدراسة ميدانية على شركات المحمول العاملة     

 437ص...   (المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث) د. نعم محي الدين عبد الغفار                        
 

 للمنظمة كأداة اتصالية من أدوات العالقات العامة:تقييم فاعلية عناصر الموقع اإللكتروني  ▪
 دراسة تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية 

 509ص ( ...  الملك عبد العزيزجامعة ) عيسى بن صالح الكثيريد.                                                   
 

 
 
 

 

                                                                                   لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهاإدراك الصحفيين  ▪

 549ص...   (معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال) د. هالة حمدي غرابة                                           

الرقمية: دراسة ميدانية في ضوء  ▪ للتطبيقات  العامة واستخدامهم  العالقات  قبول ممارسي  المؤثرة في  العوامل 
  (UTAUT) النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها

 583ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) اليحيى بن صالح هديل بنت عليد. 
 

لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم  إدراك الشباب  ▪
 االجتماعية: دراسة ميدانية في ضوء نظريتي تأثر الشخص الثالث والواقع المدرك

 621ص...   (بورسعيدجامعة ) سمر إبراهيم عثماند.                                                                    
 

 

 لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا  يالتحليل السيميولوج  ▪

 681ص( ...  المنصورةجامعة ) حنان عبد هللا عبد الصمدد.                                                                 
 

ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة من خالل مركزدور العالقات  ▪ ة الرَّ  الجديد  االتصال واإلعالم العامَّ

 بوزارة الخارجية        

 (أم القرىجامعة ) فيصل هالل الهذلي                                                            

 725( ...  صأم القرىجامعة ) سعيدبن عبد الرحمن صالح عبد الحفيظ 
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  - اإلعالم كلية بأستاذ العالقات العامة 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
   جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
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 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  األسبقأستاذ العالقات العامة والرئيس 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - اإلعالم وعميد كلية أستاذ العالقات العامة 

  

    (الجزائر)علي قسايسية  . أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان(هشام محمد عباس زكريا   .أ.د
 العميد السابق لكلية تنمية المجتمع في جامعة وادي النيل بالسودان  -وعميد كلية االتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة  اإلعالم أستاذ 

 ( اليمن) عبد الملك ردمان الدناني  .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

تقومالعالقات   أن  بعد  واالتصال،  اإلعالم  وعلوم  ق    ها بتحكيم العامة  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

في  العربي   علمية عربية  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(     Arab Impact Factor تخصص 

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة نشر عروض الكتب 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

Times New Roman   ( الجهات  الصفحة من جميع  البحوث اإلنجليزية، وهوامش  (،  2.54في 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   اإللكتروني من البحث بالبريد  نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 ، وملخصين باللغة العربية واإلنجليزية للبحث.مختصرة عنه

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

نشر البحث  وإرسال جزء من رسوم    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

البحث معدال    إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط - بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

من الرسوم   (%25)والجنسيات األخرى. وتخفيض  من المصريين    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى -

  ا جنيه    70حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10مصر وللمقيمين بالخارج واألجانبللمصريين داخل  ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  المصريين    اجنيه    600ملخص  ولغير  يزيد   أال على    $.180للمصريين 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

تقديم خصم             ف  (%10)ويتم  يشترك  العامة. ويتم    ي لمن  للعالقات  المصرية  الجمعية  عضوية 

 إرسال عدد

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

بريدي:   بريدي:    –  32111رمز  اإللكتروني   ،66صندوق  من    والبريد   المجلةالمعتمد 

jprr@epra.org.egرئيس مجلس إدارة المجلة  ل  اإللكتروني   البريد  ، أو ceo@apr.agency     بعد

 تفيد ذلك. ي وإرسال صورة اإليصال الت البحثتسديد قيمة 
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 االفتتاحية
 

ـــ     أكتوبر  بداية إصدارها في  بانتظام،  2013ديسمبر من عام   منذ  المجلة  أعداد  يتواصل صدور  م، 
عدًدا بانتظام، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين    واحد وأربعون   ليصدر منها

 من مختلف دول العالم.  
عالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ  وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث ال   

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
وجد   ـــ  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  بأكاديمية 

تقد  الراغبون في  األساتذة  للنشر على  فيها  المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  يم 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة على أول معامل تأثير عربي  للدوريات العلمية  (AIF)من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
لعربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  ا

، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

للعام الثاني    على المستوى العربي  مجلة األعلى، وال" وهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالمQ1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

ي مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  للجامعات ف
)7بـ ) درجات من  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

المستوف العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  لمعايير  أصبحت  ية 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )    

 معرفة(.  -العبيكان 
من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا  -األربعين  الثاني و  - العدد هذا وفي     

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة   الباحثينواألساتذة  المجال عدًدا يضم  حول    المشاركين والمساعدين وكذلك 
ال العالقات  "حمالت  واإلعالن"؛موضوع:  من    عامة  للباحثين  تكوين رصيد  بهدف  العلمي  للنشر  مقدمة 

 أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
واألربعين" من المجلة، نجد    الثاني"  بالجزء األول من العددففي البداية وعلى صعيد البحوث الواردة       
 العالقات العامة الرقمية  دور ن:"تحت عنوامشترًكا  بحًثا  عة الملك عبد العزيزمن جام السعوديةمن 
 



 "، وهو مقدم من: عبر منصة تويتر في إقناع المواطنين باالكتتاب العام في شركة أرامكو السعودية
 .بدور علي غرم هللا الغامدي ،السعودية ، منآالء بكر علي الشيخد. م.أ. 

، من جامعة حلوان، فقدَّمت دراسة بعنوان: "الشعبوية  مصر، من  لبيبة عبد النبي إبراهيمأ.م.د.  أما      
 : دراسة أثنوجرافية افتراضية". (ماتيو سالفيني) الرقمية للسياسي اإليطالي 

 ، دراسة تحليلية مقارنة بعنوان: مصر، من أم.د. طارق محمد الصعيدي ومن جامعة المنوفية، قّدم:    
 االتجاهات الحديثة في بحوث نظم التعلم الرقمي وفعاليتها في التعليم لتخصصات اإلعالم". " 

،  السعودية، من  غادة خالد اللحياني،  مصرمن  أ.م.د.عزة جالل حسين،  ومن جامعة أم القرى قّدمتا      
الوع بناء  في  ودورها  االجتماعي  التواصل  بمواقع  المعزز  الواقع  "إعالنات  بعنوان:  بالعالمة  دراسة  ي 

 ".التجارية لدى المستهلك السعودي: يوتيوب أنموذًجا
م  ا بعنـــوان: مصااارمـــن ، مـــن جامعـــة كفـــر الشـــي  أساااامة عباااد الحمياااد محمااادد. وقـــدَّ "محـــددات ، بحثـــً

 ".مصداقية التقييمات اإللكترونية وعالقتها بنية الشراء لدى المستهلكين: دراسة شبه تجريبية
"َعالقة   ، تحت عنوان:مصر، من  هبة هللا صالح السيد  د.نجد دراسة مسحية لـ    ومن جامعة حلوان

 تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن". 
ظاهرُة "موك "  بحًثا بعنوان:مصر،    مند. منة هللا كمال موسى دياب،    قدَّمت،  ومن جامعة بني سويف     

ات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراُتها على ثقافِة االستهالِك الغذائيِّ في مصربانغ" عبر   :ِمنصَّ
 ".تحليٌل نتنوغرافي في ضوِء نموذج االستخداِم التَّعويضّي لإلنترنت  

م      قدَّ األزهر،  جامعة  من  إبراهيم    وأخيًرا  رمضان  من  عطيةمحمد  د.  تأثير    ،مصر ،  بعنوان:  بحًثا 
اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات المصرية: المواقع  

 دراسة تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية". 
من       نجد  متنوعة،  بحوًثا  يضم  المجلة  من  واألربعين"  "الثاني  العدد  من  الثاني  الجزء               ، مصرأما 

أفالم الرعب وتأثيرها على  بعنوان: "  ميدانية، من جامعة كفر الشي ، دراسة  المصري د. سعاد محمد  أ.م.
 . سنة" 12-9السلوك العدواني لألطفال من 

لتكنولوجيا اإلعالم  ،  مصرمن    ،ِنعم محي الدين عبد الغفارد.    مت وقدَّ     من المعهد الكندي العالي 
فيالحديث،   العاملة  المحمول  شركات  على  ميدانية  القيادة  مصر    دراسة  أنماط  بين  "العالقة  بعنوان: 

 ". التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير التنظيمي
م     بحًثا بعنوان:السعودية،  مند. عيسى بن صالح الكثيري،  ومن جامعة الملك عبد العزيز، قدَّ

العامة: العالقات  أدوات  من  اتصالية  كأداة  للمنظمة  اإللكتروني  الموقع  عناصر  فاعلية  دراسة   "تقييم 
 ". تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية

، بحًثا  مصر، من  د. هالة حمدي غرابة ومن معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم واالتصال، قدَّمت     
    ".إدراك الصحفيين لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهابعنوان: "



اليحيى، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، قدَّمت  السعوديةومن        د. هديل بنت علي 
العوامل المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية: دراسة بحًثا بعنوان: "

 . " (UTAUT)ميدانية في ضوء النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامه 
في ضوء نظريتي تأثر  ، دراسة ميدانية  مصر، من  د. سمر إبراهيم عثمانومن جامعة بورسعيد قدَّمت      

إدراك الشباب لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين "  بعنوان:  الشخص الثالث والواقع المدرك
  ".بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم االجتماعية

التحليل السيميولوجي  ، من جامعة المنصورة، قدمت بحًثا بعنوان: " مصر، من حنان عبد الصمد د.  أما      
 ". لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا

م     قدَّ القرى،  أم  جامعة  من  من:    وأخيًرا  الهذليكل  الهالل  سعيد  ،صالح  الحفيظ  عبد  من   صالح 
ُعوِديَّة من خالل "مشترًكا بعنوان:بحًثا    ،السعودية ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّ دور العالقات العامَّة الرَّ

 ". مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية
 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

حوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب الب
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ندعو هللا  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  

 





 

 

 

 
 

ط القيادة التنظيمية واتصاالت إدارة التغيري ان ألعالقة بني ا
 دراسة ميدانية على شركات احملمول العاملة يف مصر : التنظيمي

 
 
 

 عداد إ

 (*)نِعم محيي الدين عبد الغفار أحمد د. 
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 .لتكنولوجيا اإلعالم الحديثمدرس بقسم العالقات العامة واإلعالن بالمعهد الكندي العالي  





                  www.epra.org.eg                              www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الثاني/ الجزء   األربعونالثاني و العدد  439 ا

أنماط القيادة التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير التنظيمي: دراسة  العالقة بين  
 ميدانية على شركات المحمول العاملة في مصر

 
 
 

 نِعم محيي الدين عبد الغفار أحمد د.                                                                    
        

                Neam_mohy@cic-cairo.com 
                                                                              المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث                 

                                              
 

 ملخص:
تهدف الدراسة إلى التعرف على أنماط القيادة السائدة داخل الشركات محل الدراسة، وأهم مجاالت        

التغيير التنظيمي المطبقة داخلها، باإلضافة إلى رصد دور االتصاالت في كل مرحلة من مراحل إدارة  
التغيير التنظيمي، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على الوسائل واالستراتيجيات االتصالية المستخدمة في  

لتغيير التنظيمي والتعرف نشر مشروعات التغيير بين العاملين ورصد أهم المعوقات التي تعترض إدارة ا
 على مدى تأثير أنماط القيادة في إدارة مراحل عملية التغيير التنظيمي. 

  5تعتمد هذه الدراسة فيما يتعلق بدراسة أنماط القيادة على نموذج القيادة والتحكم الذي يتضمن  و       
الد  النمط  القهري،  السلطوي  النمط  المثالي،  اإلقناعي  النمط  أساسية:  النمط  أنماط  المتّالف،  يموقراطي 

التفويضي البيروقراطي، النمط التكيفي االنتهازي وذلك بناًء على ُبعدين أساسيين وهما درجة اهتمام القائد  
فتم   التنظيمي  التغيير  إدارة  بدراسة  يتعلق  فيما  أما  الموظف،  القائد/  سيطرة  درجة  األفراد،  بالمهمة/ 

يل مجال القوى الذي يقترح ثالث مراحل لتنفيذ عملية التغيير، االعتماد على نموذج ميدان العمل أو تحل
 هي: مرحلة إذابة الجليد، مرحلة التغيير، مرحلة إعادة التجميد.

هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية. كما تعتمد الدراسة على المنهج المسحي والذي   تنتمي     
وصفية، وتمثل مجتمع الدراسة في شركات المحمول العاملة يعتبر من أنسب المناهج العلمية للدراسات ال

حجمها   عينة  على  الدراسة  طبقت  كما  الميدانية  الدراسات  وطبقت  مصر،  تنوعت    200في  موظف 
بيانات   جمع  في  االعتماد  وتم  العليا.  واإلدارة  الوسطى،  واإلدارة  الدنيا،  اإلدارة  بين  اإلدارية  مستوياتهم 

على صح  الميدانية  الدنيا،  الدراسة  الثالثة  اإلدارية  المستويات  في  الموظفين  إلى  موجهة  استقصاء  فية 
 والوسطى، والعليا. 

    في:وتمثلت أهم نتائج الدراسة الميدانية 
االتصاالت   - شركات  داخل  المتبعة  القيادة  أنماط  مقدمة  في  المتآلف  الديموقراطي  القيادة  نمط  جاء 

بنسبة   التكيفي االنتهازي    من وجهة نظر  %61.5العاملة في مصر  القيادة  العاملين فيها، أما نمط 
 . %25فكان من أقل أنماط القيادة اتباًعا بنسبة  

التغيير داخل الشركات محل الدراسة مرتفًعا، وذلك بنسبة   - ،  % 84.5جاء مستوى تطبيق مشروعات 
تطبيًقا   األكثر  مصر  في  العاملة  المحمول  شركات  مقدمة  في  وفودافون  أورانج  شركتا  وكانت 
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من أقل الشركات   weعلى الترتيب، وكانت شركة وي    %92،  %94لمشروعات التغيير، وذلك بنسبة  
 . %74تطبيًقا لمشروعات التغيير داخلها بنسبة  

جاء مدى تأييد العاملين لمشروعات التغيير التي تتم داخل الشركات محل الدراسة كبيًرا، وذلك بنسبة   -
دعم  82% التي  مصر  في  العاملة  المحمول  شركات  مقدمة  في  وفودافون  أورانج  شركتا  وكانت   ،

 .  %90لتغيير، وذلك بنسبة  العاملون بها مشروعات ا
وقعت مسئولية نشر مشروعات التغيير بين العاملين داخل الشركات محل الدراسة في المقام األول   -

بنسبة   نفسه  اإلدارة  في رئيس مجلس  متمثلة  العليا  اإلدارة  أعضاء  مكلف  %62.5على  أو عضو   ،
 .%47.5بذلك من أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة  

لشركة على البقاء واالستمرارية وسط المنافسين في مقدمة األسباب والمبررات التي جاءت زيادة قدرة ا -
المجاالت  بعض  في  الفشل  أما  الشركات،  داخل  التغيير  بأهمية  االقتناع  أجل  من  للعاملين  تقدم 
النفقات من أجل التحكم في المصاريف، وانخفاض الروح المعنويَّة   الوظيفية داخل الشركة، وترشيد 

 ين وتدني اإلنتاجية؛ فكانت من أقل األسباب المقدمة إلقناع العاملين بمشروعات التغيير. للعامل
األقسام،   - رؤساء  مع  الجماعية  والمناقشات  اإلدارة،  مجلس  لرئيس  الرسمية  االجتماعات  جاءت 

مشروعات   لنشر  استخدامها  يتم  التي  المواجهية  االتصالية  الوسائل  مقدمة  في  التدريبية  والدورات 
 على الترتيب.  %46.5، %56.5، %59.5لتغيير داخل الشركات محل الدراسة بنسبة ا

الشركات   - داخل  تطبيًقا  األكثر  التغيير  مجاالت  مقدمة  في  التنظيمية  الثقافة  مجال  في  التغيير  جاء 
بنسبة   الدراسة  التغيير  %60محل  أقل مجاالت  من  فكان  التنظيمي  الهيكل  في مجال  التغيير  أما   ،

 من وجهة نظر العاملين.  %53ا بنسبة  تطبيقً 
، أما  %55.5جاء دور االتصال خالل مرحلة إذابة الجليد داخل الشركات محل الدراسة مرتفًعا بنسبة   -

 . %51.5مرحلة إعادة التجميد فتقلص فيها دور االتصال بنسبة 
التغيير داخل جاءت استراتيجية التفاوض في مقدمة االستراتيجيات المستخدمة في نشر مشروعات   -

بنسبة   فيها  العاملين  نظر  وجهة  من  الدراسة  محل  التسلطية  %63.5الشركات  االستراتيجية  أما   ،
 . %48.5فكانت من أقل االستراتيجيات استخداًما داخل الشركات بنسبة 

التكاليف   - مقارنة  ووقت -جاءت  وجهد  مال  وفقدان    -من  التغيير،  إحداث  بعد  ستعود  التي  بالفوائد 
خصصات والصالحيات في مقدمة أسباب مقاومة مشروعات التغيير داخل الشركات محل  بعض الت

الدراسة، أما انعدام الثقة في القائمين على التغيير، وصعوبة تقبل عالقات اجتماعية جديدة فكانا من  
 أقل أسباب مقاومة مشروعات التغيير داخل الشركات محل الدراسة من وجهة نظر العاملين. 

 

 .القيادة التنظيمية، اتصاالت إدارة التغيير التنظيمي، شركات المحموللمفتاحية: الكلمات ا
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 مقدمة:
تغييراٍت سريعة         العالم  المنظمات    في يشهد  يشغل  ما  أن  نجد  لذلك  ونتيجة  المجاالت؛    في جميع 

تتميز بالديناميكية والسرعة، خاصة بعد االنفتاح    التيهو كيفية التكيف مع ظروف البيئة    يالوقت الحال
ة المنافسة بين المنظمات. ولك تضمن المنظمة بقاءها فيجب عليها    يعلى األسواق العالمية، وارتفاع ِحدَّ

 اتباع استراتيجية تغيير مخططة ومدروسة تمكِّنها من الوصول إلى أهدافها المرجوَّة بنجاح. 
والتغيير      القيادة  التحديات    ُتعتبر  أكبر  المنظمات    التي من  الحال  فيتواجهها  ألن  يالوقت  وذلك  ؛ 

أ التغيير؛  وقيادة  إدارة  على  المديرين  قدرة  على  يعتمد  أصبح  وبقاءها  المنظمات  يمكن    ينجاح  ال  إنه 
إحداث التغيير والتعامل معه بأسلوب فعال دون وجود مدير لديه رؤية مستقبلية منظمة، وذلك أثناء قيامه  
بين   من  مهمة  مكانة  القيادة  وظيفة  تحتل  لذلك  الستراتيجيتها؛  ووضعه  المؤسسة،  ألهداف  بالتخطيط 

خالل   من  القيادة  وظيفة  أهمية  وتبرز  األخرى،  اإلدارية  على    الذيالتأثير  الوظائف  المدير  يمارسه 
المطلوبة، كما  إنجاز المهام  في، وُحسن استغالله إلمكاناتهم؛ من أجل الحصول على تعاونهم  مرؤوسيه

من  نجد  بداًل  معها،  والتكيف  البيئية  والتغيرات  التحديات  لمواجهة  المستمر  للتغيير  تسعى  المنظمات 
تجنبها،   الحالة يش  وفيتجاهلها ومحاولة  التغيير إحداث تحوالت  هذه  التنظيمية، والهيكل    فيمل  الثقافة 

، والتكنولوجيا المستخدمة، وتوزيع المهام والمسئوليات لمواجهة أحد األمرين؛ إما مالءمة أوضاع  التنظيمي
تواجهها، وإما استخدام مجاالت تنظيمية وأساليب جديدة تحقق من خاللها    التيالمنظمة الحالية للظروف  

 البيئة المحيطة بها.   فيتختلف به عن غيرها من المنظمات الموجودة   التنظيميلتغيير ا فيسبًقا 
الداخلية   المؤسسية  االتصاالت  أهداف  أحد  التغيير  إدارة  تعد  التكيف    التي كما  على  المنظمة  تساعد 

بيئة العمل الداخلية والخارجية، وتشجيع العاملين على االبتكار،   فيواالستجابة لما يحدث من تغييرات  
  الذهني وتغيير أفكارهم للتوصل إلى أساليب واستراتيجيات جديدة من خالل الحوارات وجلسات العصف  

يتوقف بالدرجة األولى على    التنظيميإحداث التغيير  بين المديرين والعاملين، ومن هنا يمكن القول إن  
وجود اتصاالت داخلية فعالة تبرز أسبابه ونتائجه المترتبة عليه؛ بما يضمن تقبُّل األفراد والجماعات له،  
بفاعلية وكفاءة، وإدراك  القدرة على االتصال  لديهم  َمَهرة،  قادًة  التغيير  تتطلب عملية  به. كما  واقتناعهم 

االت تفهُّم  قدرة  كله  هذا  من  وأهم  التغيير،  عملية  من  ذلك جزًءا  واعتبار  المنظمة،  مستوى  على  صاالت 
لديهم؛  المتوافرة  واالتصال  القيادة  مهارات  استخدام  وُحسن  العاملين،  على  التغيير  هذا  أثر  القادة  هؤالء 

 للتخفيف من الُقوى المقيِّدة للتغيير والمقاِومة له.
التعرف على أنماط القيادة المتبعة داخل المنظمات محل الدراسة، ومدى تأثيرها   لذلك تحاول الدراسة     

 بين العاملين.  التنظيميإدارة التغيير  فيتحديد األساليب واالستراتيجيات االتصالية المستخدمة  في
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 الدراسات السابقة: 
التغيير        وإدارة  القيادة  موضوع  وفيما    التنظيميحظَى  والمفكرين،  الباحثين  من  العديد    يلي باهتمام 

 الزمني سيتم عرض مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ُمرتَّبة حسب تسلسلها  
الدراسة الحالية عن    من األحدث إلى األقدم، ثم سيتم عرض مجال االستفادة من هذه الدراسات، وما يميز

 الدراسات السابقة. 
 المحور األول: دراسات تناولت أنماط القيادة التنظيمية وتأثيرها داخل الشركات: 

الدراسة   • من    التيركزت  كل   ,Hastyar Amin, Osman Durmaz, Salim Demir)1أجراها 
وتأثيراتها داخل المنظمات الحكومية، ووضحت  ( على كل نوع من أنواع القيادة، وأهمية القيادة،  2021

اتخاذ   فيضيل التابعين لنمط القيادة التحويلية؛ لتحفيزها على تنمية معارفهم ومهاراتهم  فنتائج الدراسة ت 
على   ويساعدهم  الصحيحة،  القيادة    تبنيالقرارات  أن  إلى  الدراسة  توصلت  كما  القيادية،  الخصائص 

 ة دعم لتحسين جودة وإيجابية بيئة العمل لكل من القادة والعاملين.األخالقية والروحية بمثابة آلي 
إلى التعرف  2( م2018أجراها كل من )عامر ذياب، بصير خزعل، حيدر داود،    التيهدفت الدراسة   •

األثر   )النمط    الذيعلى  اإلدارية  القيادة  أنماط  النمط  اإلخباري تمارسه  المشارك، اإلقناعي ،  النمط   ،
جودة حياة العمل، وذلك باالعتماد على استمارة استبيان تم توزيعها على عينة    في  (التفويضيالنمط  
تأثيريًّا    51قوامها   دوًرا  اإلدارية  القيادة  ألنماط  أن  الدراسة  نتائج  ووضحت  حياة    فيتدريسيًّا،  جودة 

من    التبني  فيهو صاحب األثر األكبر    التفويضيالعمل على نحو عام، وعلى نحو خاص كان النمط  
 بين تلك األنماط. 

بنوناس،   • القيادة اإلدارية على االلتزام   3(م2017هدفت دراسة )صباح  أنماط  أثر  التعرف على  إلى 
لوالية بسكرة، تم تحديد ثالثة أنماط من أنماط القيادة، هي: نمط   البنكيالقطاع  فيللعاملين  التنظيمي

التحويلية   أرب  التيالقيادة  خالل  من  قياسها  )التأثير  تم  هي:  أبعاد،  اإللهامي، المثاليعة  الحفز   ،
تم قياسها من خالل ثالثة أبعاد،   التياالستثارة الفكرية، االعتبارات الفردية(، ونمط القيادة التبادلية  

هي: )المكافأة المشروطة، واإلدارة باالستثناء النشطة، واإلدارة باالستثناء الساكنة(، ونمط قيادة عدم  
وتم   االلتزام  التدخل،  العاطف  التنظيميقياس  )االلتزام  هي:  أبعاد،  ثالثة  خالل  وااللتزام  يمن   ،

مفردة،    137(، وتم استخدام استمارة االستبيان كأداة لجمع البيانات من ي ، وااللتزام االستمرار ي المعيار 
األكثر ممارسة   النمط  أن  إلى  الدراسة  النمط    البنكيالقطاع    فيوتوصلت   لقياديالوالية بسكرة هو 

لدى    العاطفي، ثم يليه نمط القيادة التبادلية، ثم نمط قيادة عدم التدخل، وأن مستوى االلتزام  التحويلي
االلتزام    البنكيالقطاع    في العاملين   مستوى  من  أعلى  بسكرة  االلتزام    المعياري لوالية  ومستوى 
نماط القيادة اإلدارية على  لديهم، كما أوضحت الدراسة وجود تأثير ذى داللة إحصائية أل  االستمراري 

حول    البنكيالقطاع    في  التنظيميااللتزام   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  بسكرة،  لوالية 
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االلتزام   والوظيفية    البنكي القطاع    في  التنظيميمستوى  الشخصية  للمتغيرات  ُتعزى  بسكرة  لوالية 
 ، عدد سنوات الخبرة، الحالة االجتماعية(. العلمي)الجنس، السن، المؤهل 

،  األوتوقراطي، الديموقراطيالسائد ) القياديمدى تأثير النمط  4( م2016تناولت دراسة )ليلى بوعكاز،  •
سة الشئون الدينية واألوقاف، وذلك باالعتماد للموظف داخل مؤس  التنظيميالمتساهل( على االلتزام  

موظًفا إداريًّا من إناث وذكور، وتوصلت نتائج الدراسة إلى    40على استمارة استبيان تم توزيعها على 
لدى العاملين لكل من متغيرات )الجنس،    الوظيفيوجود عالقة ارتباطية بين األنماط القيادية وااللتزام  

 مهنية(.، الخبرة اليالمؤهل العلم
يوسف،   • )جاسم  دراسة  ) 5( م2017هدفت  بأبعادها  القيادية  األنماط  على  التعرف  ، الديموقراطيإلى 

محافظة المفرق   في مديرية التربية والتعليم    في  الوظيفي، التسببى( وأثرها على االستقرار  يطااألوتوقر 
الدراسة إلى وجود أثر موظًفا. وتوصلت نتائج    138باألردن، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من  

من وجهة نظر العاملين بدرجة كبيرة، كما أظهرت النتائج    الوظيفيلألنماط القيادية على االستقرار  
االستقرار   مستوى  إحصائية    الوظيفيأن  داللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  متوسطة،  بدرجة    في جاء 

فروق  وجود  الديموغرافية، وعدم  المتغيرات  القيادية حسب  األنماط  الدراسة حول  عينة  أفراد  إجابات 
حسب المتغيرات الديموغرافية    الوظيفيإجابات عينة الدراسة حول االستقرار    فيذات داللة إحصائية  

 باستثناء متغير عدد سنوات الخبرة. 
، األوتوقراطية،  الديموقراطيةليل أنماط القيادة )إلى تح 6( Rafaela Mendez, 2013هدفت دراسة ) •

بوبيال بالمكسيك، وتم االعتماد    فيمؤسسات البناء الصغيرة    فيالحرة( وعالقتها بالفعالية التنظيمية  
مؤسسة،    49جمع بيانات الدراسة، وذلك بالتطبيق على عينة عشوائية بلغت    فيعلى أداة االستبيان  

السائد، يليه نمط القيادة الحرة،    القياديهو النمط    الديموقراطيلقيادة  وتوصلت الدراسة إلى أن نمط ا
ونمط القيادة الحرة،   الديموقراطيةثم نمط القيادة األوتوقراطية، ووجود عالقة إيجابية بين نمط القيادة  

 والفعالية التنظيمية، ووجود عالقة سلبية بين نمط القيادة األوتوقراطية والفعالية التنظيمية. 
• ( دراسة  )األوتوقراطية،  2013Delia Bosiok )7 ,هدفت  القيادة  أنماط  بين  العالقة  توضيح  إلى 

عن  الديموقراطية البحث  األفكار،  )توليد  المختلفة  بأبعاده  واإلبداع  الحرة(  التوسع  التحدي،    في ، 
م مناصب  فرًدا من كال الجنسين ممن لديه   140المعرفة، البيئة(، وذلك بالتطبيق على عينة قوامها  

مختلفة،   مستويات  على  أنشطتها،   وفيقيادية  طبيعة  حيث  من  المتنوعة  المؤسسات  من  مجموعة 
واألبعاد   الديموقراطيةوتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين نمط القيادة  

التوسع   لإلبداع:  والبحث عن    فيالثالثة  داللة التحديالمعرفة،  ذات  إيجابية  والبيئة، وجود عالقة   ،
المعرفة، والتوسع   توليد  الحرة وُبعدى اإلبداع:  القيادة  بين نمط  المعرفة، ووجود عالقة   فيإحصائية 

المعرفة، كما أثبتت النتائج    في إيجابية ذات داللة إحصائية بين نمط القيادة األوتوقراطية وُبعد التوسع  
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دالل ذات  سلبية  عالقة  عن  وجود  البحث  اإلبداع:  وُبعدى  األوتوقراطية  القيادة  نمط  بين  إحصائية  ة 
 ، والبيئة. التحدي

نزلى،   • عقيلة  زوانى،  )وهيبة  دراسة  القيادية   8( م 2013هدفت  األنماط  واقع  على  التعرف  إلى 
ادية  مديرية اتصاالت الجزائر، والعالقة بين األنماط القي   في، المتساهلة(  الديموقراطية)األوتوقراطية،  

تم إجراؤها مع عينة مكونة من    التيوتنمية كفاءات العاملين، وتم االعتماد على المقابالت المتعمقة  
المؤسسة   فيالسائد    القياديعاماًل من كفاءات المؤسسة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن النمط    25

م بتنمية كفاءة المرءوسين  يميل نوًعا ما إلى المتسلط أحياًنا، حيث يهت  الذي،  الديموقراطيهو النمط  
هذه المؤسسة يفتقدون    في إن المرءوسين    أيمن ناحية االتصال والتدريب، مع غياب كبير للحوافز؛  

 إلى الكفاءات.
الدراسة   • عباس،    التيهدفت  )على  القيادة   9( م2012أجراها  أنماط  تأثير  مدى  على  التعرف  إلى 

لة( على عملية صنع القرار، ومدى مقاومة المرءوسين  ، المتساهالديموقراطيةاإلدارية )األوتوقراطية،  
على   توزيعها  تم  استبيان  استمارة  على  باالعتماد  وذلك  وتنفيذها،  شركة    في موظًفا    119للقرارات 

النمط   أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الوطنية،  تأثير    الديموقراطيالكهرباء  على عملية    إيجابيله  مهم 
 فكان تأثيره سلبيًّا.  األوتوقراطيله أهمية قليلة، أما النمط  صنع القرار، وأن النمط المتساهل

 
 المحور الثانى: دراسات تناولت إدارة التغيير التنظيمي 

إلى التحقق من وجود عالقة بين   10(Dobrovic Jan, Timkova Veronika, 2017هدفت دراسة ) •
العوامل التالية: )التخطيط للتغيير، والوقت الالزم لتنفيذ التغيير، والتحقق من التغيير( ونجاح التغييرات  

من    فيالتنظيمية   عشوائية  عينة  على  بالتطبيق  وذلك  السلوفاكية،  )مديرين    287المؤسسات  فرًدا 
يعملون   المؤ   فيوعاملين(  من  مختلفة  المشاركين  أنواع  ضمن  ومن  ،  التنظيميالتغيير    في سسات، 

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من التخطيط للتغيير، والوقت الالزم  
 .التنظيميلتنفيذ التغيير، والتحقق من التغيير وبين نجاح التغيير 

دراسة   • التغيير Olajide Olubayo Thomas, 2014)11سعت  إدارة  أثر  على  التعرف  إلى   )
  التنظيمي ذوق العمالء( على األداء    فيالقيادة، التغيير    فيالتكنولوجيا، التغيير    في)التغيير    التنظيمي

قوامها    في عشوائية  عينة  على  بالتطبيق  وذلك  النيجيرية،  االتصاالت  )مديرين،    300صناعة  عامل 
والية الجوس، وتوصلت الدراسة إلى أن التغييرات   في  Airtel Nigeriaمشرفين، عاملين( من مؤسسة  

 .  التنظيميالتكنولوجيا، وذوق العمالء، والقيادة؛ لها تأثير كبير على األداء  في
)يوسف   • دراسة  )التغيير   12( م2013،  العنزي هدفت  بأبعاده  التغيير  إدارة  تأثير  على  التعرف    في إلى 

التغيير   الالتنظيميالهيكل    فيالثقافة،  التغيير    فيتغيير  ،  فعالية   فيالمهام(    في التكنولوجيا،  تعزيز 
دولة الكويت، وتم االعتماد على استمارة استبيان تم توزيعها على عينة    فيالشركات المساهمة العامة  
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اإلدارات العليا لهذه الشركات )مدير عام، نائب مدير عام،   فيمديًرا من المديرين العاملين    280من  
داللة   ذي  تأثير  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت  والتطوير(،  البحث  مدير  البشرية،  الموارد  إدارة  مدير 

تعزيز فعالية الشركات محل الدراسة، كما أوصت الدراسة   فيإحصائية إلدارة التغيير بأبعاده المختلفة  
من شأنها أن تعزز نجاح عملية   التيالقانونية، واالجتماعية، والسياسية، واالقتصادية بتوفير المتطلبات 

التغيير، وذلك من خالل تشخيص نقاط القوة والضعف لدى الشركة، وما يقابلها من فرص وتهديدات  
ة الشركات المساهم  فيبعد عملية التغيير، وضرورة العمل على دراسة وتحليل االستراتيجيات المعتمدة  

 ضوء التغيرات الخارجية والداخلية.  في
 

   :التنظيميإدراة التغيير  فيالمحور الثالث: دراسات تناولت أهمية االتصال  
)فازية   • دراسة  االتصال   13( م2021،  خلفونيأوضحت  االتصاالت    الداخليأن  أنواع  أهم    التي من 

يمكن أن تنشأ بسبب رفض أو    التي  التنظيميمواجهة ظاهرة مقاومة التغيير    فيتستخدمها المنظمات  
معارضة بعض أو كل الموظفين لفكرة إحداث تغييرات معينة على مستوى المنظمة؛ نتيجة تخوفهم من  

 الداخلييمكن أن يخلفها تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع، فكلما كان االتصال    التيالنتائج السلبية  
إيصال المعنى والغاية الحقيقية اإليجابية من وراء طرح اعتماد    فيمن حيث االستخدام، ونجح    فعاالً 

المشاركة   على  أكثر  وتشجعوا  الموظفين،  من طرف  المقاومة  نسبة  قلَّت  التغيير؛  تجسيد    فيمشروع 
دم الجميع بدون تخ  التيمشروع التغيير وتدعيمه ماديًّا ومعنويًّا؛ من أجل االستفادة والعوائد المشتركة  

 .استثناء
جعالة،   هدفت  • )فريدة  االتصال   ودور  التنظيمي  التغيير مضامين أهم تحليل إلى 14( م2013دراسة 

 عدة إلى الدور. وتوصلت الدراسة هذا تقييم إلى إضافة ،المنظمات  داخل التغيير إحداث   في  الداخلي
 االتجاه برسم لها يسمح استباقيًّا تصرًفا يعتبر التنظيميالتغيير  مفاهيم المنظمات  تبني أن: نتائج، أهمه
 المعرفة إدارة كاستراتيجية  البيئية؛ المتغيرات  ضوء  في المالئم  االستراتيجيالنمط   ، واختيارالمستقبلي

التنظيمي، المؤسسات  عدم أهمها: العملية، هذه لنجاح عوائق عدة هناك هذا ومع واإلبداع   اعتماد 
 والتقليل المؤسسة ثقافة دعم في مساهمتها عدم وكذا االتصال، في الحديثة التكنولوجيات  على الجزائرية

 .التغيير مقاومة من
برباوى،   • )كمال  دراسة  داخل   15( م2013هدفت  األفراد  بين  االتصال  أهمية  على  الضوء  تسليط  إلى 

المنظمة باعتباره واحًدا من أهم الطرق لتجميع الوسائل وإلنجاح التغيير، وقد توصلت الدراسة إلى عدة 
، فال يمكن  التنظيميونجاح التغيير    ينتائج، أهمها: أن هناك عالقة قوية بين فعالية االتصال الداخل

أهداف إلى  اتصال    في   التنظيميالتغيير    الوصول  بمثابة عملية    والذيفعال؛    داخليظل غياب  هو 
 اجتماعية مبنية على تبادل اآلراء واألفكار من أجل نقل المعارف والخبرات بين األفراد.  
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 : التنظيميالمحور الرابع: دراسات تناولت العالقة بين أنماط القيادة اإلدارية وإدارة التغيير 
دوباخ،   • )سعيدة  دراسة  في:   16( م2018سعت  المتمثلة  القيادية  األنماط  ممارسة  مستوى  تحديد  إلى 

القيادة   التحويلية  الديموقراطيةنمط  القيادة  ونمط  الحرة،  القيادة  ونمط  األوتوقراطية،  القيادة  ونمط   ،
الفردي(، وكذا تحديد مستوى   ، االستثارة الفكرية، الدافعية اإللهامية، االعتبارالمثاليبأبعادها )التأثير  

من خالل ثالثة أبعاد: اإلعداد للتغيير )مرحلة اإلذابة(، إدخال التغيير    التنظيميممارسة إدارة التغيير  
)مرحلة التغيير(، ترسيخ/ تثبيت التغيير )مرحلة إعادة التجميد(؛ ومن َثمَّ اختبار أثر األنماط القيادية  

مداء الكليات داخل جامعة محمد خيضر بسكرة، وبناًء على نتائج  لدى ع  التنظيميعلى إدارة التغيير  
القيادة   نمط  جاء  يليه    في  الديموقراطيةالدراسة  األولى،  القيادة    فيالمرتبة  نمط  الثانية  المرتبة 

جاء    وفياألوتوقراطية،   بينما  التحويلية،  القيادة  نمط  الثالثة  الحرة  المرتبة  القيادة  المرتبة    فينمط 
ُبعد إدخال التغيير    ويأتيبمستوى ممارسة متوسط،    التنظيميما جاءت أبعاد إدارة التغيير  األخيرة، ك

المرتبة األخيرة جاء ُبعد    وفيالمرتبة الثانية،    في المرتبة األولى، يليه ُبعد ترسيخ/ تثبيت التغيير    في
دية على اختالفها على  اإلعداد للتغيير، كما أثبتت الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية لألنماط القيا

 لدى عمداء الكليات بجامعة محمد خيضر بسكرة. التنظيميإدارة التغيير 
دراسة   • التغيير  Uzmarasool Khan, 2016)17استكشفت  بين  العالقة  والقيادة   التنظيمي (  الناجح 

، والتحويلية، وكذلك تحديد األنماط والصفات  ةالديمقراطي تتمتع بالرؤية:    التيعلى أساس أنماط القيادة  
التغيير    ينبغي  التي عملية  لفعالية  رؤية التنظيمياتباعها  دون  التغييرات  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت   ،

تؤد  أن  يمكن  جديدة  وأفكار  القيادة    يواضحة  نمط  وأن  النجاح،  مستوى  انخفاض    الديموقراطي إلى 
، كما أن التغيير  التنظيميإحداث التغيير    في من النجاح  لتحقيق مستًوى عالٍ   ضروري أمر    يوالتحويل

 الناجح يعتمد على نمط القيادة والنهج المبتكر للقائد.  التنظيمي
إلى التعرف على طبيعة نمط القيادة المستخدم من قبل   18( م2016هدفت دراسة )هبال عبد المالك،   •

تأث   في المديرين   ومدى  بالمسيلة،  الصناعية  األقمشة  القيادة  مؤسسة  أنماط  إدارة مراحل عملية   في ير 
قوامها  التنظيميالتغيير   عينة  على  بالتطبيق  وذلك  االستبيان  عامالً   185،  أداة  على  االعتماد  وتم   ،

المؤسسة، وأبرزت وجود عالقة   في   يلجمع بيانات الدراسة، وأظهرت النتائج سيادة نمط القيادة التسلط
 مراحل التغيير. فيارتباط عكسية بين مدى استخدام هذا النمط والتقدم 

دراسة   • الفعالة،  Moo Jun Hao, Rashad Yazdanifard, 2015)19وضحت  القيادة  مفهوم   )
وكيف   بيئة العمل،  في وكيف يمكن أن ُتحدث تغييًرا إيجابيًّا يساعد المؤسسة على التحسين واالبتكار  

الواضحة   والرؤية  والثقافة،  الثقة،  مثل:  أخرى  عوامل  على  القيادة  من    فيتؤثر  باعتبارها  المؤسسة 
أحد العوامل الرئيسة    هي، وتوصلت الدراسة إلى أن القيادة الفعالة  التنظيميتسهل التغيير    التيالعوامل  

إيجاب  في تغيير  دوًرا    في  يإحداث  وتلعب  العاملين  فيالمؤسسة،  التغيير    تحفيز  على  وتشجيعهم 
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الموكلة  التنظيمي المهام  أداء  يسهل من  العاملين؛ مما  ثقة  اكتساب  الفعالة على  القيادة  تساعد  ، كما 
 إليهم. 

 التعليق على الدراسات السابقة:  •
العربية واألجنبية   .1 الدراسات  التغيير    التيركزت معظم  على    -بشكل كبير -  التنظيميتناولت موضوع 

  التنظيمي ، التكنولوجيا، المهام، وتأثيره على األداء  التنظيميالثقافة، الهيكل    في: التغيير  وهيمجاالته،  
وفعالية المنظمات، ولم يتم التركيز على أسباب ومبررات اإلدارة العليا لنشر مشروعات التغيير، وأيًضا  

 راسة الحالية.أسباب مقاومة العاملين لها، وهذا ما يميز الد 
االتصال   .2 دور  واألجنبية  العربية  الدراسات  التغيير    فيتناولت  لم    التنظيميإدارة  ولكن  عام،  بشكل 

االتصالية   واالستراتيجيات  الوسائل  عليها    التيتعرض  االعتماد  بين    فييتم  التغيير  مشروعات  نشر 
 العاملين، وهذا ما يميز الدراسة الحالية. 

: النمط وهيأنماط القيادة المتبعة داخل الشركات،    فيابقة العربية واألجنبية  اتفقت معظم الدراسات الس .3
النمط  الديموقراطي الحالية  األوتوقراطي،  الدراسة  يميز  المتساهل، وهذا ما  النمط  اعتمدت على    التي، 

  اطي الديموقر ، النمط  القهري   السلطوي ، النمط  المثالي  اإلقناعي: النمط  وهيأنماط أخرى أكثر تفصياًل،  
، ويحكمها ُبعدان أساسيان، هما: درجة االنتهازي  التكيفي، النمط البيروقراطي التفويضيالمتآلف، النمط 

 اهتمام القائد بالمهمة أو باألفراد، ودرجة سيطرة القائد أو الموظف. 
هو    التحليلي  الوصفيتنوعت غالبية الدراسات السابقة ما بين دراسات تحليلية، مسحية، وكان المنهج   .4

االستقصاء،  هو  استخداًما  البحثية  األدوات  أكثر  وكان  الحالة،  دراسة  ومنهج  بها،  استخداًما  األكثر 
 والمقابالت المتعمقة. 

  في ، الخدمة  ي، الصناع التعليمي،  البنكيللقطاع    يطبقت غالبية الدراسات السابقة على مؤسسات تنتم .5
 المجتمعات العربية )الجزائر، الكويت( والمجتمعات الغربية )المكسيك، سلوفاكيا(. 

محل   .6 بالمؤسسات  والعاملين  المديرين  من  واألجنبية  العربية  السابقة  الدراسات  عينات  غالبية  كانت 
 الدراسة.

حد العوامل الرئيسة أ   هيتأكيدها على أن القيادة الفعالة   فياتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة   .7
إيجاب  في تغيير  دوًرا    في  يإحداث  وتلعب  التغيير    فيالمؤسسة،  على  وتشجيعهم  العاملين  تحفيز 

 . التنظيمي
 

 أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة: •
السابقة        الدراسات  من  االستفادة  وأهدافها  فيتمت  وأهميتها،  الدراسة،   ،تحديد وصياغة مشكلة 

يتم االعتماد عليها، واختيار النماذج العلمية  التي وتساؤالتها، والتعرف على المناهج واألدوات البحثية 
  .الدراسة فيالمناسبة وتوظيفها 
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 تحديد المشكلة البحثية: 
والسرعة        االستقرار  عدم  حالة  من  مما    التي انطالًقا  المختلفة؛  للمنظمات  الخارجية  البيئة  بها  تتسم 

أجبر قادة هذه المنظمات على تحريك وتحفيز عملية التغيير، واحتواء القوى المقاِومة له؛ حتى تتماشى  
البيئة هذه  متطلبات  قياديًّا    ،مع  أسلوًبا  يتطلب  التغيير  مشروع  نجاح  استخدام  ولعل  على  يعتمد  مالئًما 

للتأثير   المناسبة  االتصالية  واالستراتيجيات  األعمال    فياألساليب  ألداء  ودفعهم  العاملين،  سلوكيات 
سيتم إدخالها على المنظمة، ودورهم الفعال   التيالمطلوبة منهم بكفاءة، وإقناعهم بأسباب وأهمية التغييرات 

داء المنظمة، وزيادة قدرتها التنافسية، وقاعدتها الجماهيرية، كما  تطبيقها؛ مما ينعكس إيجابيًّا على أ  في
أو   المنظمة  إمكانات  يفوق  قد  واحدة  دفعة  التغيير  إحداث  مراحل؛ ألن  على  التغيير  عملية  إدارة  يجب 

إلى فشل مشروع التغيير؛ لذا كانت إدارة    يؤديالعاملين، أو يصطدم بنسبة كبيرة من المقاِومين له؛ مما  
التحديات  اتصاال أهم  بنجاح من  التغيير  البحثية    التيت  المشكلة  تكمن  هنا  الفعالة. ومن  القيادة  تواجه 

التعرف على أنماط القيادة السائدة لدى المديرين داخل المنظمات محل الدراسة، ومدى تأثيرها على :  في
 عاملين. إدارة عملية التغيير بين ال فياالستراتيجيات واألساليب االتصالية المستخدمة 

 
 أهمية الدراسة:

الدراسة  -1  إنجاح  في تلعبه  الذي والدور اإلداري، القيادة  وهي  ؛ةالمؤسس  في نشاط أهم  على تركز 
لذا والتغيرات  التحوالت  عصر هو  نعيشه  الذي العصر أن خاصة بالمؤسسة، التغيير  المستمر؛ 
 التغيرات. ههذ  لمواكبة كفؤة قيادة توفير يجب 

التعرف على   فيمدى تطبيق مجاالت التغيير داخل الشركات؛ مما يساعد    في تبحث هذه الدراسة    -2
 في المجاالت األقل واألكثر تطبيًقا داخل الشركات، وتقديم المقترحات الالزمة لالستفادة من التغيير  

 قد تعترض عملية التغيير.  التيمجاالته المختلفة، والتغلب على المشاكل 
نشر   فييمكن استخدامها    التيهذه الدراسة المديرين على تحديد أفضل الوسائل االتصالية  تساعد    -3

 على بقاء واستمرارية الشركات. -بدورها-تنعكس    والتيمشروعات التغيير بين العاملين، 
رة  تناولت مدى تأثير أنماط القيادة على عملية إدا التي تعتبر هذه الدراسة إضافة إلى البحوث السابقة    -4

منظور   ولكن من  المنظمات،  داخل  واالستراتيجيات    اتصاليالتغيير  الوسائل  على  فيه  التركيز  تم 
 كل مرحلة من مراحل إدارة التغيير.   فيإدارة التغيير، ودور االتصال  فياالتصالية المستخدمة 

تأثيًرا    -5 األكثر  القيادية  األنماط  تحديد  على  المديرين  الدراسة  هذه  التغيير  إدار   فيتساعد  عملية  ة 
 على فعالية الشركات، وارتفاع مستوى أدائها.   -إيجابيبشكل -بين العاملين؛ بما يؤثر  التنظيمي

 أهداف الدراسة:
 التعرف على أنماط القيادة التنظيمية السائدة داخل الشركات محل الدراسة. -1
 داخل الشركات محل الدراسة. التنظيميالتعرف على أهم مجاالت التغيير  -2
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الدراسة    -3 محل  الشركات  داخل  االتصاالت  دور  التغيير    فيرصد  إدارة  مراحل  من  مرحلة  كل 
 التنظيمي. 

نشر مشروعات التغيير بين العاملين    فيالتعرف على الوسائل واالستراتيجيات االتصالية المستخدمة    -4
 .الشركات محل الدراسة داخل

 بين العاملين داخل الشركات محل الدراسة. التنظيميتعترض إدارة التغيير  التي رصد أهم المعوقات  -5
 . التنظيميإدارة مراحل عملية التغيير  فيالتعرف على مدى تأثير أنماط القيادة  -6

 ستعتمد عليها الدراسة:  التيالنماذج العلمية  •
فيما    : التنظيمية:أوالا القيادة  بأنماط   20وضعه    الذيسيتم االعتماد على نموذج القيادة والتحكم    يتعلق 

Peter Drucker  التاليكما هو موضح بالشكل : 
  

  
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

 أنماط أساسية للقيادة بناءا على ُبعدين أساسيين، هما: اك خمسةيتضح من الشكل السابق أن هن
األفراد  -1 بالمهمة/  القائد  اهتمام  : تتراوح ما بين اهتمام القائد بتنفيذ المهام على حساب األفراد، درجة 

 إلى مراعاة القائد لألفراد أثناء تأدية المهام.
الموظف:    -2 القائد/  سيطرة  يق للسيطرة المباشرة على األشياء، أو  تتراوح ما بين ميل قائد الفر درجة 

 السماح لفريقه بالسيطرة نوًعا ما. 
 : درجة سيطرة القائد تكون مرتفعة( –)درجة اهتمام القائد بالعمل  القهري  السلطوي النمط األول: النمط 

يده، فهو ال يفوض سلطته؛ ألنه ال    فييتميز هذا النمط من القادة بأنه يحاول تركيز كل السلطات       
يثق بمرءوسيه؛ لذلك فهو ينفرد باتخاذ القرار ثم يعلنه عليهم وال يسمع وجهات نظرهم، أما طريقة تعامله  

المسيطر   سلوكه  خالل  من  إصدار   الذيفتظهر  على  القائد  هذا  يعتمد  معهم.  وصارًما  قاسًيا  يجعله 
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 كافًة، ويصر على إطاعة مرءوسيه له، كما ال يتصل بهم إال  تتناول التفاصيلَ   التياألوامر والتعليمات  
 عندما يعرض عليهم نماذج العمل؛ لذا فإن اتصاله يكون فقط من أعلى ألسفل. 

 : درجة سيطرة القائد تكون مرتفعة( –)درجة اهتمام القائد باألفراد  المثالي اإلقناعيالنمط الثانى: النمط 
بأنه ُيشرك فريقه من خالل التعاون، ويشرح كيفية تأدية المهام، ويحفز،  يتميز هذا النمط من القادة       

بالمرونة   ويتسم  قرار،  كل  مسئواًل عن  ويظل  واالقتراحات،  اآلراء  ويستشير  إدارته،   فيويشجع،  أسلوب 
ط فريقه بفضل إبداعه وحماسه،  ويدعم مبادرات زمالء العمل، واالستقاللية، كما أنه يعرف كيف يلهم وينشِّ

الواقع   يأخذ  وال  واقعية،  غير  أهداًفا  ويضع  التغييرات،  ويعزز  الضغط،  تحت  فريقه  يضع   فيولكنه 
 االعتبار، ويخلط بين االبتكار واإلبداع. 

درجة سيطرة الموظفين تكون    –)درجة اهتمام القائد بالعمل    البيروقراطي  المفوضينمط  النمط الثالث: ال
 : مرتفعة(

الفريق،       أنشطة  وينظم  ويخطط  والمسئوليات،  والمهام  القواعد  يحدد  بأنه  القادة  من  النمط  هذا  يتميز 
االستقاللية   ويمنح  والمسئوليات،  المهام  ويفوِّض  النشاط،  لتتبُّع  نظاًما  عند ويضع  فقط  والخطوات 

 االقتضاء، ويعزز االحترام المتبادل من خالل الخبرة، 
عن طريق    أساسينقل القرارات، ويتواصل بشكل    في كما أنه يعزل نفسه عن فريقه، ويفتقر إلى المشاركة  

 تعريفه لألدوار والوظائف.  فيالبريد، ويكون صارًما للغاية  
درجة سيطرة الموظفين تكون    –)درجة اهتمام القائد باألفراد  المتآلف    الديموقراطيالنمط الرابع: النمط  

 : مرتفعة(
تدفق      إلى  ويستمع  ويقدم مشاريع جماعية،  الجماعي،  العمل  يدعم  بأنه  القادة  من  النمط  هذا  يتميز 

ويأخذ   بُحرية،  التعبير  على  الفرق  ويشجع  أعلى،  إلى  أسفل  من  االحتياجات   فيالمعلومات  االعتبار 
اتخاذ القرار، كما    فيالفردية، ويعترف بكفاءات موظفيه ويزيدها، ويعزز بيئة عمل إيجابية، وُيشرك فريقه  

وغير  الخالفات،  تجنب  أجل  من  المتطلبات  تلبية  ويفضل  الهرمي،  التسلسل  حقيقة  إخفاء  يحاول  أنه 
 وض، ويسعى بشكل منهجى إلى اإلجماع.واضح بشأن ما هو قابل للتفاوض وما هو غير قابل للتفا

النمط   الخامس:  القائد/    االنتهازي   التكيفيالنمط  سيطرة  درجة  األفراد،  بالعمل/  القائد  اهتمام  )درجة 
 :الموظف تكون متوسطة(

 ي نهج التجربة والخطأ، وُيضف  فييتميز هذا النمط من القادة بأنه يتكيف مع المواقف المختلفة، ويعمل  
فريقه    الرسمي الطابع   كفاءات  ويعزز  واألساليب،  األهداف  حول  ويتفاوض  مطلوب،  هو  ما  على  فقط 

د حل وسط عندما  وأوجه تكاملها، ويظل عمليًّا، ويغتنم الفرص، ويبحث عن الفوز، كما أنه يحاول إيجا
الطابع    يضفييكون وقت اتخاذ القرار غير دقيق، ويغير دائًما سلوكياته، ويستخدم ديمقراطية مزيفة، وال  

 بشكل كاٍف على الممارسات، ويتحدث بداًل من األفعال، وال يأخذ التزامات واضحة.  الرسمي
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 21:التنظيميثانياا: فيما يتعلق بإدارة التغيير 
نموذج   على  االعتماد  القوى"،    الذي  Kurt lewinسيتم  مجال  تحليل  أو  العمل  "ميدان  نموذج  يسمى 

 : هيويقترح لوين ثالث مراحل لتنفيذ عملية التغيير، 
 
 
 
 
 

 

 مرحلة إذابة الجليد:  -1
هذه المرحلة تتم إثارة أذهان أفراد وجماعات العمل بضرورة الحاجة للتغيير، والعمل على التخلص   في •

إدارة عملية   بأخرى جديدة، وتعتبر من أهم مراحل  القديمة واستبدالها  والقيم والسلوكيات  من االتجاهات 
االستعداد والدافعية لدى من هذه المرحلة ضرورة إيجاد    األساسيهذا النموذج، ويكون الهدف    فيالتغيير  

 وتستبعد المعارف واالتجاهات السابقة.  يالفرد للتغيير، وتعلم معارف أو مهارات أو اتجاهات جديدة تلغ
االتصال   • دور  المرحلة    فييتمثل  إلى    فيهذه  األفراد  إبراز    تبنيدفع  التغيير، وهذا من خالل  مشروع 

لمنافسة، وانخفاض الحصة السوقية(، أو الظروف مختلف ضغوطات البيئة الخارجية )مثل ارتفاع شدة ا
أو   والمسئوليات،  السلطات  وتوزيع  العمل،  تنظيم  إعادة  )مثل  الجودة   السعيالداخلية  إدارة  لتطبيق 

تغيير    والتيالشاملة(   إحداث  للجليد   جزئيتحتم  االتصال  إذابة  أيًضا  ويمكن  المنظمة،  داخل  كلى  أو 
 ظهر الفارق بين السلوكيات المنتظرة منهم وسلوكياتهم الحالية. تُ  التيبتزويد األفراد بالمعلومات 

   مرحلة التغيير:  -2
عمله   يؤديهذه المرحلة أساليب ومهارات ومعارف جديدة، إذ يسلك سلوًكا جديًدا، أو    فييتعلم الفرد   •

تعديل   أو  جديدة،  والهيكل    فيبطريقة  والتقنيات،  والمهام،  المرحلة التنظيميالواجبات  هذه  وتتطلب   ،
 إلى بروز مقاومة التغيير.  يؤديإحداث التغيير؛ ألن ذلك  فياالستعانة بوسيط التغيير، وعدم اإلسراع 

هذه المرحلة هو تحديد كيفية إحداث التغيير، وسبل تحقيق األهداف   فييوكل لالتصال    الذيإن الدور   •
ونتائجه    التيجوة  المر  وأسبابه،  التغيير،  محتوى  عن  اإلعالن  طريق  عن  الجديدة  المرحلة  تتطلبها 

إلى التخفيض من حالة عدم التأكد والغموض، وتزويد العاملين بمعلومات كافية    يؤديالمتوقعة؛ مما  
 عن دورهم خالل التغيير، وتمكينهم من عمل التغيير المطلوب. 

 : مرحلة إعادة التجميد  -3
يتم    يف • جديدة  واتجاهات  وأفكار  مهارات  من  للعاملين  اكتسابه  تم  ما  أن  من  التأكد  يتم  المرحلة  هذه 

تثبيت التغيير واستقراره، وهنا يجب على اإلدارة أن تعطى الفرصة    أيالممارسات الفعلية؛    فيإدماجه  

 : مرحلة إذابة الجليد

إيجاد شعور بالحاجة   ➢

 . للتغيير

 . تقليص المقاومة للتغيير  ➢

 

   

 

 :مرحلة التغيير

واجبات وأداء    تغيير فى  ➢

 األفراد. 

 تغيير البناء التنظيمي.   ➢

 تغيير التقنيات.   ➢

 :مرحلة إعادة التجميدرم

 وتقييمها.   تعزيز النتائج ➢

 . إجراء التعديالت الالزمة  ➢
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اإليجابية؛ حتى يستمر    الكاملة لألفراد إلظهار ممارساتهم السلوكية الجديدة، وضرورة تعزيز السلوكيات 
 هذا السلوك برغبة ورًضا تام.  فياألفراد 

كبيًرا    ييعط • دوًرا  المرحلة    فياالتصال  وعلى    فيهذه  عمله،  تم  ما  على  والحفاظ  التغيير،  تثبيت 
واالستمرار   وتقييمها،  التغيير  عملية  لنتائج  المستمرة  المتابعة  خالل  ومن  عنه،  الناتجة    فيالمكاسب 

هذه المرحلة   فيالتغيير، وتطوير أنظمة حوافز لهم، كما سيكون دور االتصال    فيتدريب المشاركين  
األ دفع  إلى  يهدف  ألنه  قبل  حاسًما؛  يمارسونها  كانوا  سلوكيات  من  عليه  اعتادوا  ما  نسيان  إلى  فراد 

إحداث التغيير وتبنى سلوكيات جديدة، ويتحقق هذا من خالل إظهار النتائج اإليجابية لها حتى تصبح  
 سلوكيات مفضلة من طرفهم.

 : النماذج العلمية السابقةأوجه اإلفادة من  •
وصياغة أسئلة استمارة االستقصاء التي تم االعتماد تحديد    فيتمت االستفادة من الدراسات السابقة      

 عليها في جمع بيانات هذه الدراسة وأيًضا في تحديد وصياغة الفروض العلمية الخاصة بهذه الدراسة.
 

 تساؤالت الدراسة: 
 العاملين؟ ما أنماط القيادة التنظيمية السائدة داخل الشركات محل الدراسة من وجهة نظر  .1
 تتم داخل الشركات محل الدراسة؟  التيما مدى تأييد العاملين لمشروعات التغيير  .2
 َمن المسئول عن نشر مشروعات التغيير بين العاملين داخل الشركات محل الدراسة؟ .3
 ما أسباب ومبررات اإلدارة العليا لنشر مشروعات التغيير داخل الشركات محل الدراسة؟  .4
يتم استخدامها داخل الشركات محل الدراسة لنشر مشروعات التغيير بين    التيما الوسائل االتصالية   .5

 العاملين؟ 
 تتم داخل الشركات محل الدراسة من منظور العاملين؟  التي التنظيمي ما مجاالت التغيير  .6
 ما دور االتصال خالل مراحل إدارة التغيير داخل الشركات محل الدراسة؟ .7
 نشر مشروعات التغيير بين العاملين؟  فييتم استخداُمها  التيما االستراتيجيات االتصالية   .8
 تتم داخل الشركات محل الدراسة؟ التيما أسباب مقاومة العاملين لمشروعات التغيير  .9

 فروض الدراسة: 
لسائد داخل اختيار نمط القيادة ا  فيللعاملين    اإلداري توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب المستوى   .1

 الشركات محل الدراسة. 
الشركات محل   فيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط القيادة السائد من وجهة نظر العاملين   .2

 . التنظيميالدراسة وإدارة مراحل عملية التغيير 
الشركات محل   فيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط القيادة السائد من وجهة نظر العاملين   .3

 .التنظيميراسة ومدى تطبيق مجاالت التغيير الد 
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الشركات محل   فيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط القيادة السائد من وجهة نظر العاملين   .4
 نشر مشروعات التغيير.  فيالدراسة واالستراتيجيات المستخدمة 

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:  •
 :نوع الدراسة

التحليلية    تنتمي الوصفية  الدراسات  إلى  الدراسة  وتحليل   التيهذه  وصف  القيادة    تستهدف  أنماط 
الدراسة محل  الشركات  داخل  تأثيرها    ،المتبعة  االتصالية    فيومدى  واالستراتيجيات  الوسائل  اختيار 

 نشر مشروعات التغيير بين العاملين. فيالمستخدمة 

 :منهج الدراسة
الدراسة       المنهج  اعتمدت  مالءمةً   الذي  المسحيعلى  العلمية  المناهج  أنسب  من  للدراسات    يعتبر 

المنهج   وهو  الظاهرة    الذيالوصفية،  وتفسير  وتحليل  تسجيل  جمع    فييستهدف  بعد  الراهن  وضعها 
تحدد نوع    التيمن خالل مجموعة من اإلجراءات المنظمة    ،البيانات الالزمة والكافية عنها وعن عناصرها

 .22وطرق الحصول عليها  ،ومصدرها ،البيانات 
  :مجتمع وعينة الدراسة

طبقت الدراسة على عينة حجمها  مصر، كما    فيشركات المحمول العاملة    فيمجتمع الدراسة    لَ تمثَّ     
 موظف تنوعت مستوياتهم اإلدارية بين اإلدارة الدنيا، واإلدارة الوسطى، واإلدارة العليا. 200

   :أسباب اختيار العينة
العاملة  اتم   الخدمية  الشركات  من  كامل  قطاع  لتمثل  العينة  االتصاالت    وهيمصر    فيختيار  شركات 

 :يالخاصة بالهواتف المحمولة كاآلت 
 شركة فودافون :  أوالا 
 شركة أورانج :  اثانيا 
 شركة اتصاالت : اثالثا 
 weوي : شركة ا رابعا 

المستويات اإلدارية  عتماد على العينة "المتاحة" من الموظفين في  تم اال ف   يتعلق بطريقه سحب العينةوفيما  
 داخل الشركات محل الدراسة. والوسطى، والعلياالثالثة الدنيا، 

 

 أدوات جمع البيانات: 
المستويات اإلدارية الثالثة الدنيا، والوسطى،   فيتم تصميم صحيفة استقصاء موجهة إلى الموظفين  

 .  م2022إلى يوليو  م2022وتم تطبيقها خالل الفترة من مايو   ،والعليا
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 توصيف لعي ِّنة الدراسة باستخدام الجداول اإلحصائية:    يليوفيما 
 ( 1جدول رقم ) 

 المتغير
 الشركة 

 المدى
 فودافون 

 (50)ن=
 أورانج 

 (50)ن=
 weوي 
 (50)ن=

 اتصاالت
 (50)ن=

 اإلجمالي
 ( 200)ن=

 الوظيفيالمستوى 

نيا عضو إدارة دُ 
 ( ى إدار )موظف 

 89 20 21 26 22 ك
% 11.0 % 13.0 % 10.5 % 10.0 % 44.5 % 

عضو إدارة 
وسطى )رئيس  

 قسم(

 70 20 19 13 18 ك

% 9.0 % 6.5 % 9.5 % 10.0 % 35.0 % 

ليا  و إدارة عُ ضع
 )مدير عام( 

 41 10 10 11 10 ك
% 5.0 % 5.5 % 5.0 % 5.0 % 20.5 % 

 النوع
 ذكر

 115 27 35 22 31 ك
% 15.5 % 11.0 % 17.5 % 13.5 % 57.5 % 

 أنثى
 85 23 15 28 19 ك
% 9.5 % 14.0 % 7.5 % 11.5 % 42.5 % 

 عدد سنوات الخبرة

  10أقل من  
 سنوات

 96 16 25 26 29 ك
% 14.5 % 13.0 % 12.5 % 8.0 % 48.0 % 

  20إلى    10من 
 سنة

 77 21 23 18 15 ك
% 7.5 % 9.0 % 11.5 % 10.5 % 38.5 % 

  20أكثر من 
 سنة

 27 13 2 6 6 ك
% 3.0 % 3.0 % 1.0 % 6.5 % 13.5 % 

 

  :الثباتواختبارات الصدق 
يعد اختبار الصدق أداة تقيس فعاًل ما يراد قياسه ويرتبط بالصراحة واألمانة وصدق المحتوى وصالحية   -

المقياس   أو  الدراسة   الذياألداة  في  ذلك  تحقيق  تم  وقد  قياسه،  ينبغي  ما  لقياس  الباحث  يستخدمه 
ا وعرض  وتصنيفها  التحليل  فئات  تحديد  خالل  من  مناهج  الحالية  في  المتخصصين  على  الستمارة 

هذه    .البحث  ضوء  في  األسئلة  بعض  صياغة  إعادة  في  مالحظاتهم  من  االستفادة  تمت  ولقد 
 .المالحظات 
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ستمارة  مرة أخرى على  الأما فيما يتعلق بالثبات، فقد تم التأكد من ثبات النتائج بطريقة إعادة توزيع ا -
 فقط  ومقارنة النتائج.  %10عينة مكونة من  

 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات:

إلى الحاسب اآللي، ثم    -بعد ترميزها-بعد االنتهاء من جمع البيانات الالزمة للدراسة، تم إدخالها       
للعلوم   اإلحصائية  "الحزمة  برنامج  باستخدام  اإلحصائية  النتائج  واستخراج  وتحليلها  معالجتها  جرت 

باسم   والمعروف  لـ:    SPSSاالجتماعية"   Statistical Package for the Socialاختصارًا 
Sciences  (Version 23  اإلحصائية والمعالجات  واالختبارات  المعامالت  إلى  باللجوء  وذلك   ،)

 التالية: 
 التكرارات البسيطة والنسب المئوية.  .1
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.  .2
سابي  حساب الوزن النسبي للبنود الُمقاسة على مقياس ليكرت، وذلك عن طريق حساب المتوسط الح .3

 لدرجات المقياس. األقصى، ثم قسمة النتائج على الحد X 100لها، ثم ضرب النتائج 
كا .4 االسمي    Chi square  2معامل  المستوى  من  متغيرين  بين  االرتباطية  العالقة  شدة  لدراسة 

(Nominal) 
متغيرين من  ( لدراسة شدة العالقة االرتباطية بين  Contingency Coefficientمعامل التوافق ) .5

،  0.4(. وقد اعتبرت العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة المعامل أقل من  Nominalالمستوى االسمي )
 فأكثر. 0.7، وقوية إذا بلغت 0.7-0.4ومتوسطة ما بين 

6. ( بيرسون  ارتباط  العالقة Pearson Correlation Coefficientمعامل  واتجاه  شدة  لدراسة   )
(. وقد اعتبرت العالقة Interval Or Ratioى المسافة أو النسبة )االرتباطية بين متغيرين من مستو 

  0.7، وقوية إذا بلغت  0.7-0.4، ومتوسطة ما بين  0.4ضعيفة إذا كانت قيمة المعامل أقل من  
 فأكثر.

7. ( المستقلة  للمجموعات  )ت(  الداللة Independent-Samples T-Testاختبار  لدراسة   )
حسا متوسطين  بين  للفروق  أحد اإلحصائية  في  المدروسة  الحاالت  من  مستقلتين  لمجموعتين  بيين 

 (.Interval Or Ratioالمتغيرات من نوع المسافة أو النسبة )
( المعروف اختصارًا باسم  One way Analysis of Varianceالبعد الواحد )  يتحليل التباين ذ  .8

ANOVA    من مجموعتين  من  ألكثر  الحسابية  المتوسطات  بين  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدراسة 
 (.Interval Or Ratioالحاالت المدروسة في أحد المتغيرات من نوع المسافة أو النسبة )

9. ( البعدية  )Post Hoc Testsاالختبارات  معنوي  فرق  أقل  بطريقة   )LSD: Least 
Significance Differenceالمجموعات  ( لمعرف بين  الثنائية  المقارنات  التباين وإجراء  ة مصدر 
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 وجود فروق دالة إحصائيًا بينها. ANOVAالتي يثبت 
  0.05فأكثر، أي عند مستوى معنوية    %95وقد تم قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة  

 .فأقل
 

 النتائج العامة للدراسة الميدانية:

 من وجهة نظر العاملين فيها: الُمتبعة داخل الشركات محل الدراسةأنماط القيادة  .1
 ( 2جدول رقم )

 السلطوي القهري النمط 
 الشركة 

 المدى
 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  ذ

 منخفض 
 8 3 0 1 4 ك
% 8 % 2 % 0 % 6 % 4 % 

 متوسط 
 111 20 33 25 33 ك
% 66 % 50 % 66 % 40 % 55.5 % 

 مرتفع 
 81 27 17 24 13 ك
% 26 % 48 % 34 % 54 % 40.5 % 

 اإلجمالي
 200 50 50 50 50 ك
% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 

 ( 0.267التوافق=ُمعامل  ،0.017=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 15.485=2)كا

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
من    القهري   السلطوي توجد عالقة دالَّة إحصائيًّا بين الشركات محل الدراسة ومدى استخدام نمط القيادة   -

 .6، ودرجة ُحريَّة 0.017، عند مستوى معنويَّة  15.485=2كا وجهة نظر العاملين، حيث بلغت قيمة
القيادة   - نمط  استخدام  بنسبة    القهري   السلطوي جاء  متوسط  ش  %55.5بشكل  مستوى  ركات  على 

العاملة   اتصاالت    فياالتصاالت  شركة  وكانت  لنمط    فيمصر،  استخداًما  األكثر  الشركات  مقدمة 
، بينما كانت شركة فودافون من أقل الشركات استخداًما لهذا %54، وذلك بنسبة القهري  السلطوي القيادة 
 عينة الدراسة.  إجماليمن  %26، وذلك بنسبة القياديالنمط 
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 ( 3جدول رقم )
 داخل الشركات محل الدراسة  السلطوي القهري اتجاهات العاملين تجاه استخدام نمط القيادة 

 األبعاد
إلى حد ٍّ   تنطبق

 كبير 
إلى حد ٍّ   تنطبق

 ال تنطبق ما
 الترتيب النسبيالوزن  الحسابيلمتوسط ا

 % ك % ك % ك
يحرص المدير 
على أن يسير  

وفًقا   العمل
التي لتعليمات ل

 صدرها.ي

129 64.5 % 64 32.0 % 7 3.5 % 2.61 87.0 % 1 

تتركز سلطة اتخاذ 
يد  في القرار 

 المدير فقط.
100 50.0 % 75 37.5 % 25 12.5 % 2.38 79.2 % 2 

يهتم المدير بتأدية  
العمل أكثر من  

 اإلنسانية  يالنواح
 الخاصة بالعاملين.

96 48.0 % 75 37.5 % 29 14.5 % 2.34 77.8 % 3 

يعاقب المدير كل 
في  ر قصِّ عامل مُ 

 عمله. 
80 40.0 % 106 53.0 % 14 7.0 % 2.33 77.7 % 4 

يفرض المدير 
رقابة شديدة على  

 العاملين.
72 36.0 % 103 51.5 % 25 12.5 % 2.24 74.5 % 5 

عتبر المدير أن  يَ 
تبادل ومناقشة 

راء مع العاملين اآل
  مضيعة للوقت.

57 28.5 % 70 35.0 % 73 36.5 % 1.92 64.0 % 6 

 :  يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
يمارسه قادة الشركات محل الدراسة،   الذي  القهري   السلطوي تعدد األبعاد السلوكية الممثلة لنمط القيادة      

 : التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  فيوإن اختلفت 
مقدمة أبعاد   في  صدرها ي  التيلتعليمات  لالمدير على أن يسير العمل وفًقا    بحرص جاء الُبعد الخاص   -

القيادة   الدراسة،   القهري   السلطوي نمط  الشركات محل  داخل  العاملين  نظر  وجهة  تطبيًقا من  األكثر 
المرتبة الثانية بوزن    في  يد المدير فقط   فيسلطة اتخاذ القرار  . ثم جاء تركُّز  %87  نسبي وذلك بوزن  
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ان باهتمام المدير بتأدية العمل أكثر من النواحى اإلنسانية الخاصة  %79.2  نسبي . أما الُبعدان الخاصَّ
ر   مقصِّ عامل  لكل  المدير  ومعاقبة  فجاءا    فيبالعاملين،  بوزَنْيِن    فيعمله  والرابعة  الثالثة  المرتبتين 

على الترتيب، أما الُبعد الخاص بفرض المدير رقابة شديدة على    %77.7،  %77.8نسبيَّْيِن متقارَبْين  
  السلطوي   القيادي، وبالنسبة ألقل أبعاد النمط  % 74.5  نسبيالمرتبة الخامسة بوزن    فيالعاملين فجاء  

لدراسة من وجهة نظر العاملين فيها فكان اعتبار المدير تبادل تطبيًقا داخل الشركات محل ا  القهري 
 . %64  نسبي، وذلك بوزن عة للوقت يَ ْض راء مع العاملين مَ اآل ومناقشة 

 ( 4جدول رقم )
 اإلقناعي المثالي النمط 

 الشركة 
 المدى

 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون 

 منخفض 
 9 2 2 4 1 ك
% 2 % 8 % 4 % 4 % 4.5 % 

 متوسط 
 110 18 43 26 23 ك
% 46 % 52 % 86 % 36 % 55 % 

 مرتفع 
 81 30 5 20 26 ك
% 52 % 40 % 10 % 60 % 40.5 % 

 اإلجمالي
 200 50 50 50 50 ك
% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 

 ( 0.375التوافق=ُمعامل  ،0.000=معنويَّة، مستوى ال6ة=ريَّ درجة الحُ  32.762=2)كا
 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 

  المثالي   اإلقناعيتوجد عالقة دالَّة إحصائيًّا بين الشركات محل الدراسة ومدى استخدام نمط القيادة   -
قيمة بلغت  حيث  العاملين،  نظر  وجهة  معنويَّة  32.762= 2كا  من  مستوى  عند  ودرجة  0.000،   ،

 . 6ُحريَّة 
القيادة   - نمط  استخدام  بنسبة    المثالي  اإلقناعيجاء  متوسط  شركات   %55بشكل  مستوى  على 

العاملة   اتصاالت    فياالتصاالت  لنمط   فيمصر، وكانت شركة  استخداًما  األكثر  الشركات  مقدمة 
من أقل الشركات استخداًما   we  وي ، بينما كانت شركة  %60، وذلك بنسبة  المثالي  اإلقناعيالقيادة  

 عينة الدراسة.  إجماليمن  %5، وذلك بنسبة القياديالنمط لهذا 
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 ( 5جدول رقم )

 داخل الشركات محل الدراسة   المثالي اإلقناعياتجاهات العاملين تجاه استخدام نمط القيادة 

 األبعاد
إلى حد ٍّ   تنطبق

 كبير 
إلى حد ٍّ   تنطبق

 ال تنطبق ما
 الترتيب النسبيالوزن  الحسابيلمتوسط ا

 % ك % ك % ك
يتميز المدير 

 بداعبالحماسة واإل
يجعله مصدر  الذي 

 إلهام للموظفين.

106 53.0 % 82 41.0 % 12 6.0 % 2.47 82.3 % 1 

يتسم المدير 
أسلوب  في بالمرونة 

 . إدارته
107 53.5 % 79 39.5 % 14 7.0 % 2.47 82.2 % 2 

يشرح المدير كيفية 
تأدية المهام بشكل 

 . وافٍ 
102 51.0 % 83 41.5 % 15 7.5 % 2.44 81.2 % 3 

يشجع ويستثير  
راء المدير اآل
ولكنه  ،واالقتراحات

 عن يظل مسئواًل 
 كل قرار. 

95 47.5 % 96 48.0 % 9 4.5 % 2.43 81.0 % 4 

يدعم المدير  
مبادرات زمالء 

 العمل واالستقاللية.
87 43.5 % 99 49.5 % 14 7.0 % 2.37 78.8 % 5 

يضع المدير أهداًفا  
 واقعية. غير 

44 22.0 % 58 29.0 % 98 49.0 % 1.73 57.7 % 6 

 :  يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
القيادة   لنمط  الممثلة  السلوكية  د األبعاد  الدراسة،    الذي  المثالي  اإلقناعيتعدُّ قادة الشركات محل  يمارسه 

 : التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  فيوإن اختلفت 
  في   بالمرونة  ، واتسامهيجعله مصدر إلهام للموظفين  الذي  المدير بالحماسة واإلبداع   تميُّز جاء كلٌّ ِمن    -

األكثر تطبيًقا من وجهة نظر العاملين داخل    المثالي  اإلقناعيمقدمة أبعاد نمط القيادة    فيإدارته  أسلوب  
متقارَبْيِن   نسبيَّْيِن  بوزَنْيِن  وذلك  الدراسة،  محل  بشكل    %82.2،  %82.3الشركات  جاء  ثم  الترتيب.  على 

بشكل وافٍ   متقارب كل من شرح المهام  تأدية  كيفية  واالقتراحات  اآل  المديراستثارة  و   ، وتشجيعالمدير  راء 
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على الترتيب،    %81،  % 81.2المرتبتين الثالثة والرابعة بوزَنْيِن نسبيَّْيِن    في  كل قرار عن  ولكنه يظل مسئوالً 
، أما وضع %78.8  نسبيالمرتبة الخامسة بوزن    فيثم جاء دعم المدير مبادرات زمالء العمل واالستقاللية  

ا داخل الشركات محل تطبيقً   المثالي  اإلقناعيالمدير ألهداف غير واقعية فكان من أقل أبعاد نمط القيادة  
 .% 57.7 نسبيالدراسة بوزن  

 ( 6جدول رقم )
 البيروقراطيالتفويضي النمط 

 الشركة 
 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون  المدى

 منخفض 
 9 6 1 2 0 ك
% 0 % 4 % 2 % 12 % 4.5 % 

 متوسط 
 87 18 20 21 28 ك
% 56 % 42 % 40 % 36 % 43.5 % 

 مرتفع 
 104 26 29 27 22 ك
% 44 % 54 % 58 % 52 % 52 % 

 اإلجمالي
 200 50 50 50 50 ك
% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 

 ( 0.246التوافق=ُمعامل  ،0.046=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 12.831=2)كا
 

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
  التفويضيتوجد عالقة دالَّة إحصائيًّا بين الشركات محل الدراسة ومدى استخدام نمط القيادة  -

، 0.046، عند مستوى معنويَّة  12.831=2من وجهة نظر العاملين، حيث بلغت قيمة كا البيروقراطي
 . 6ودرجة ُحريَّة 

على مستوى شركات  %52بشكل مرتفع بنسبة   البيروقراطي التفويضيجاء استخدام نمط القيادة  -
مقدمة الشركات األكثر استخداًما لنمط القيادة   في we وي مصر، وكانت شركة  فياالتصاالت العاملة 

، بينما كانت شركة فودافون من أقل الشركات استخداًما لهذا %58، وذلك بنسبة البيروقراطي التفويضي
 عينة الدراسة.  اليإجممن  %44، وذلك بنسبة القياديالنمط 
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 ( 7جدول رقم )  

 داخل الشركات محل الدراسة   البيروقراطي التفويضياتجاهات العاملين تجاه استخدام نمط القيادة 

 األبعاد
إلى حد ٍّ   تنطبق

 كبير 
إلى   تنطبق
 ال تنطبق ماحد ٍّ 

 الترتيب النسبيالوزن  الحسابيلمتوسط ا
 % ك % ك % ك

القواعد  يحدد المدير 
يات، مسئولوالمهام وال

م ويخطط وينظِّ 
 أنشطة الفريق.

114 57.0 % 71 35.5 % 15 7.5 % 2.50 83.2 % 1 

يضع المدير نظاًما 
ع سير  ا لتتبُّ صارمً 

 حركة العمل. 
89 44.5 % 99 49.5 % 12 6.0 % 2.39 79.5 % 2 

ض المدير المهام يفوِّ 
يات، ويمنح  مسئولوال

االستقاللية 
 .لموظفيه

80 40.0 % 96 48.0 % 24 12.0 % 2.28 76.0 % 3 

يهتم المدير بإنجاز  
المقام في المهام 

األول من خالل منح  
موظفيه سلطة اتخاذ  

 عنه. القرارات نيابةً 

74 37.0 % 95 47.5 % 31 15.5 % 2.22 73.8 % 4 

يفتقر المدير إلى 
نقل  في المشاركة 

ويتواصل   ،القرارات
عن   يأساسبشكل 

طريق البريد 
 . اإللكتروني

63 31.5 % 90 45.0 % 47 23.5 % 2.08 69.3 % 5 

 :  يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
القيادة   لنمط  الممثلة  السلوكية  األبعاد  د  محل    الذي  البيروقراطي  التفويضي تعدُّ الشركات  قادة  يمارسه 

 : التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  فيالدراسة، وإن اختلفت 
في    أنشطة الفريقوتنظيم    تخطيطالمدير القواعد والمهام والمسئوليات، و   بتحديد جاء الُبعد الخاص    -     

األكثر تطبيًقا داخل الشركات محل الدراسة، وذلك بوزن   التفويضي البيروقراطيمقدمة أبعاد نمط القيادة  
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في المرتبة الثانية بوزن نسبي    ع سير حركة العمل ا لتتبُّ المدير نظاًما صارمً   ، ثم جاء وضع%83.2نسبي 
ان بتفويض 79.5% الُبعدان الخاصَّ   ، واهتمام االستقاللية لموظفيهمنح  المدير المهام والمسئوليات و   ، أما 

فجاءا في    عنه  المقام األول من خالل منح موظفيه سلطة اتخاذ القرارات نيابةً في  المدير بإنجاز المهام  
لمشاركة  لالمدير    على الترتيب، وبالنسبة الفتقار  % 73.8،  %76ِن نسبيَّْيِن  المرتبتين الثالثة والرابعة بوزَنيْ 

القرارات   نقل  بشكل  والتواصفي  البريد    أساسي ل  النمط  عن طريق  هذا  أبعاد  أقل  من  فكان  اإللكتروني 
 .  %69.3القيادي تطبيًقا داخل الشركات محل الدراسة من وجهة نظر العاملين، وذلك بوزن نسبي  

 ( 8)  جدول رقم
 المتآلفالديموقراطي النمط 

 الشركة 
 المدى

 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون 

 منخفض 
 18 5 3 5 5 ك
% 10 % 10 % 6 % 10 % 9 % 

 متوسط 
 59 15 15236 14 15 ك
% 30 % 28 % 30 % 30 % 29.5 % 

 مرتفع 
 123 30 32 31 30 ك
% 60 % 62 % 64 % 60 % 61.5 % 

 اإلجمالي
 50 50 50 50 50 ك
% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 ( 0.992=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 0.807=2)كا
 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 

القيادة   - نمط  استخدام  ومدى  الدراسة  الشركات محل  بين  إحصائيًّا  دالَّة  توجد عالقة    الديموقراطي ال 
كا قيمة  بلغت  حيث  العاملين،  نظر  وجهة  من  معنويَّة  0.807=2المتآلف  مستوى  عند   ،0.992 ،

 . 6ودرجة ُحريَّة 
القيادة   - نمط  استخدام  بنسبة    الديموقراطيجاء  مرتفع  بشكل  شركات   % 61.5المتآلف  مستوى  على 

العاملة   شركة    فياالتصاالت  وكانت  فيها،  العاملين  نظر  وجهة  من  مقدمة    في  we  وي مصر 
، بينما كانت شركتا  %64المتآلف، وذلك بنسبة    الديموقراطيالشركات األكثر استخداًما لنمط القيادة  

النمط   بنالقياديفودافون واتصاالت من أقل الشركات استخداًما لهذا    إجمالي من    %30سبة  ، وذلك 
 عينة الدراسة. 
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 ( 9جدول رقم )

 داخل الشركات محل الدراسة    لفآالمت الديموقراطياتجاهات العاملين تجاه استخدام نمط القيادة 

 األبعاد
إلى حد ٍّ   تنطبق

 كبير 
إلى حد ٍّ   تنطبق

 ال تنطبق ما
 الترتيب النسبيالوزن  الحسابيلمتوسط ا

 % ك % ك % ك
يدعم المدير العمل  

، ويقدم  الجماعي
 مشاريع جماعية. 

108 54.0 % 74 37.0 % 18 9.0 % 2.45 81.7 % 1 

في  يأخذ المدير 
االعتبار 

االحتياجات  
الفردية، ويعترف 
بكفاءات موظفيه  

 . ويزيدها

91 45.5 % 97 48.5 % 12 6.0 % 2.40 79.8 % 2 

المدير يسمح 
تدفق المعلومات  ب

من أسفل إلى  
ويشجع  أعلى، 

الفرق على التعبير 
 بحرية.

82 41.0 % 104 52.0 % 14 7.0 % 2.34 78.0 % 3 

شرك المدير فريقه يُ 
  ،اتخاذ القرارفي 

كما أنه يحاول 
إخفاء حقيقة 

 التسلسل الهرمي.

82 41.0 % 96 48.0 % 22 11.0 % 2.30 76.7 % 4 

ل المدير تلبية  يفضِّ 
المتطلبات من 
أجل تجنب 
 الخالفات. 

77 38.5 % 93 46.5 % 30 15.0 % 2.24 74.5 % 5 

 :  يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
يمارسه قادة الشركات محل الدراسة،   الذي المتآلف الديموقراطيتعدد األبعاد السلوكية الممثلة لنمط القيادة 

 : التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  فيوإن اختلفت 
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مقدمة أبعاد نمط القيادة    فيوتقديم مشاريع جماعية    الجماعيجاء الُبعد الخاص بدعم المدير العمل   -
األكثر تطبيًقا داخل الشركات محل الدراسة من وجهة نظر العاملين فيها بوزن    المتآلف  الديموقراطي

المدير  %81.7  نسبي أخذ  من  كل  متقارب  بشكل  جاء  ثم  الفردية   في،  االحتياجات  االعتبار 
أعلى،  إلى  أسفل  من  المعلومات  بتدفق  المدير  وسماح  وزيادتها،  موظفيه  بكفاءات  واالعتراف 

على    %78،  %79.8المرتبَتْيِن الثانية والثالثة بوزَنْيِن نسبيَّْيِن    فير بُحرية  وتشجيع الفرق على التعبي
لفريقه   المدير  بإشراك  الخاص  الُبعد  جاء  ثم  حقيقة    فيالترتيب،  إخفاء  ومحاولته  القرارات  اتخاذ 

الهرم الرابعة بوزن    في  يالتسلسل  المتطلبات من  %76.7  نسبي المرتبة  تلبية  المدير  أما تفضيل   ،
تطبيًقا داخل الشركات محل الدراسة   القياديأجل تجنب الخالفات فكان من أقل أبعاد هذا النمط  

 .  %74.5 نسبيبوزن  
 ( 10جدول رقم )

 االنتهازي  التكيفيالنمط 
 الشركة 

 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون  المدى

 منخفض 
 7 2 1 4 0 ك
% 0 % 8 % 2 % 4 % 3.5 % 

 متوسط 
 143 34 38 30 41 ك
% 82 % 60 % 76 % 68 % 71.5 % 

 مرتفع 
 50 14 11 16 9 ك
% 18 % 32 % 22 % 28 % 25 % 

 اإلجمالي
 200 50 50 50 50 ك
% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 
 ( 0.160=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 9.243=2)كا

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
القيادة   - نمط  استخدام  ومدى  الدراسة  محل  الشركات  بين  إحصائيًّا  دالَّة  عالقة  توجد    التكيفي ال 

،  0.160، عند مستوى معنويَّة  9.243=2من وجهة نظر العاملين، حيث بلغت قيمة كا  االنتهازي 
 . 6ودرجة ُحريَّة 

القيادة   - نمط  استخدام  بنسبة    نتهازي اال  التكيفيجاء  متوسط  شركات    %71.5بشكل  مستوى  على 
العاملة   أورانج    فياالتصاالت  شركة  وكانت  فيها،  العاملين  نظر  وجهة  من  مقدمة    فيمصر 

القيادة   لنمط  استخداًما  األكثر  بنسبة  االنتهازي   التكيفيالشركات  وذلك  كانت شركة 32%،  بينما   ،
النمط   لهذا  استخداًما  الشركات  أقل  من  بنسبة  القياديفودافون  وذلك  عينة    إجماليمن    18%، 

 الدراسة.
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 ( 11جدول رقم )  
 داخل الشركات محل الدراسة  نمط القيادة التكيفي االنتهازي اتجاهات العاملين تجاه استخدام 

 األبعاد  
تنطبق إلى حد ٍّ  

 كبير 
تنطبق إلى حد ٍّ  

 ال تنطبق  ما
 الترتيب  النسبي الوزن  الحسابي لمتوسط ا

 %  ك %  ك %  ك
يحاول المدير إيجاد 

حل وسط عندما يكون  
وقت اتخاذ القرار غير 

 دقيق. 

106 53.0 % 79 39.5 % 15 7.5 % 2.46 81.8 % 1 

يتكيف المدير مع  
المواقف المختلفة،  

نهج   فيويعمل 
 . التجربة والخطأ

91 45.5 % 97 48.5 % 12 6.0 % 2.40 79.8 % 2 

يغتنم المدير الفرص،  
ويبحث عن الفوز  

 ا. دائمً 
99 49.5 % 80 40.0 % 21 10.5 % 2.39 79.7 % 3 

ضفى المدير ال يُ 
بشكل  الرسميالطابع 

 كاٍف على الممارسات.
69 34.5 % 92 46.0 % 39 19.5 % 2.15 71.7 % 4 

بداًل من األفعال يعتمد  
المدير على األقوال وال 

التزامات   يأخذ
 . واضحة

58 29.0 % 81 40.5 % 61 30.5 % 1.99 66.2 % 5 

يغير المدير دائًما  
سلوكياته، ويستخدم  

 ديمقراطية مزيفة.
40 20.0 % 86 43.0 % 74 37.0 % 1.83 61.0 % 6 

 :  يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
القيادة       لنمط  الممثلة  السلوكية  األبعاد  محل   الذي  االنتهازي   التكيفيتعدد  الشركات  قادة  يمارسه 

 : التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  فيالدراسة، وإن اختلفت 
مقدمة أبعاد    في  عندما يكون وقت اتخاذ القرار غير دقيق  اوسطً   حالًّ   المدير  إيجاد ب جاء الُبعد الخاص    -

، ثم جاء بشكل  %81.8  نسبياألكثر تطبيًقا داخل الشركات محل الدراسة بوزن    االنتهازي   التكيفي النمط  
تكيف من  كل  المختلفة  متقارب  المواقف  مع  والخطأ  في  والعمل  المدير  التجربة  واغتنام  نهج  المدير  ، 

دائمً والبحث  الفرص   الفوز  نسبيَّْيِن    في  اعن  بوزَنْيِن  والثالثة  الثانية  على    %79.7،  %79.8المرتبتين 
المرتبة الرابعة بوزن    في  بشكل كاٍف على الممارسات   الرسميالترتيب، ثم جاء عدم إضفاء المدير الطابع  

ان باعتماد المدير على األقوال بداًل من األفعال وعدم اتخاذه التز %71.7  نسبي امات  ، أما الُبعدان الخاصَّ
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الشركات   داخل  تطبيًقا  األقلَّ  فكانا  مزيفة  ديمقراطية  واستخدامه  سلوكياته  دائًما  المدير  وتغيير  واضحة، 
 على الترتيب.  %61،  %66.2محل الدراسة بوزَنْيِن نسبيَّْيِن  

ير  على النتائج السابقة بهدف اختبار العالقة بين هذا المتغ   للعاملين  اإلداري المستوى  وبإدخال متغير      
 : التاليواختيار نمط القيادة السائد داخل الشركات محل الدراسة؛ جاءت النتائج على النحو 

 ( 12جدول رقم ) 
 اختيار نمط القيادة السائد داخل الشركات محل الدراسة في للعاملين اإلداري فروق حسب المستوى ال معنويَّة

 العدد  اإلداري  المستوى  نمط القيادة السائد  
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 ى المعيار 

 قيمة ف 
 تادرج 

 الُحريَّة
مستوى 

 معنويَّةال

 السلطوي القهري النمط 

 2.366 13.63 89 نياعضو إدارة دُ 

0.689 
2 

197 
0.503 

عضو إدارة 
 وسطى

70 14.07 2.318 

 2.608 13.73 41 ليا و إدارة عُ ضع

 اإلقناعي المثالي النمط 

 2.497 13.25 89 ُدنيا عضو إدارة

6.212 
2 

197 
0.002 

عضو إدارة 
 وسطى

70 14.36 2.297 

 2.026 14.51 41 ُعليا  و إدارةضع

التفويضي النمط 
 البيروقراطي

 1.837 11.15 89 ُدنيا عضو إدارة

2.243 
2 

197 
0.109 

عضو إدارة 
 وسطى

70 11.70 1.875 

 1.820 11.71 41 ُعليا  و إدارةضع

الديموقراطي النمط 
 لفآالمت

 2.379 11.24 89 ُدنيا عضو إدارة

4.230 
2 

197 
0.016 

عضو إدارة 
 وسطى

70 12.00 2.078 

 1.806 12.29 41 ُعليا  و إدارةضع

 التكيفي االنتهازي النمط 

 2.164 13.02 89 ُدنيا عضو إدارة

0.720 
2 

197 
0.488 

عضو إدارة 
 وسطى

70 13.27 2.064 

 2.181 13.49 41 و إدارة ُعليا ضع
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 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
 اإلقناعي   نمط القيادة اختيار  في  اإلداري حسب المستوى  العاملين   هناك فروق ذات داللة إحصائية بين  ➢

المستويات اإلدارية   في، وقد كانت هذه الفروق لصالح العاملين  داخل الشركات محل الدراسة  المثالي
العاملين   من  القيادة  من  النمط  لهذا  اختياًرا  أكثر  كانوا  الذين  الوسطى   في الدنيا  اإلدارية  المستويات 

دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة    وهي،  6.212والعليا، حيث بلغت قيمة ف     ودرجتي   0.002قيمة 
 . 197،  2ُحريَّة 

بين  ➢ إحصائية  داللة  ذات  فروق  المستوى  العاملين    هناك  القيادة اختيار    في  اإلداري حسب   نمط 
الدراسة  لفآالمت  الديموقراطي محل  الشركات  العاملين  داخل  لصالح  الفروق  هذه  كانت  وقد   في، 

العاملين   القيادة من  النمط من  الذين كانوا أكثر اختياًرا لهذا  الدنيا  المستويات   في المستويات اإلدارية 
قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة    وهي،  4.230اإلدارية الوسطى والعليا، حيث بلغت قيمة ف  

 . 197،  2ُحريَّة   ودرجتي 0.016
إحصائية   ➢ داللة  ذات  فروق  توجد  المستوى  العاملين    بين ال  القيادةاختيار    في  اإلداري حسب   نمط 

الدراسة  القهري   السلطوي  محل  الشركات  إحصائية داخل  داللة  ذات  ليست  اختالفات  توجد  ولكن   ،
العاملين   من   في لصالح  القيادة  من  النمط  لهذا  اختياًرا  أكثر  كانوا  الذين  الدنيا  اإلدارية  المستويات 

 المستويات اإلدارية الوسطى والعليا.  في العاملين  
إحصائية   ➢ داللة  ذات  فروق  توجد  المستوى  العاملين    بين ال  القيادةاختيار    في  اإلداري حسب   نمط 

، ولكن توجد اختالفات ليست ذات داللة إحصائية الدراسةداخل الشركات محل    البيروقراطي  التفويضي
العاملين   من   في لصالح  القيادة  من  النمط  لهذا  اختياًرا  أكثر  كانوا  الذين  الدنيا  اإلدارية  المستويات 

 المستويات اإلدارية الوسطى والعليا.  في العاملين  
إحصائية   ➢ داللة  ذات  فروق  توجد  المستوى  العاملين    بين ال  القيادةاختيار    في  اإلداري حسب   نمط 

الدراسة  االنتهازي   التكيفي محل  الشركات  إحصائية داخل  داللة  ذات  ليست  اختالفات  توجد  ولكن   ،
العاملين   من   في لصالح  القيادة  من  النمط  لهذا  اختياًرا  أكثر  كانوا  الذين  الدنيا  اإلدارية  المستويات 

 المستويات اإلدارية الوسطى والعليا.  في العاملين  
اإلداري توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب المستوى   :وهو  ، للدراسة جزئي وبذلك ثبتت صحة الفرض بشكل   ➢

 .السائد داخل الشركات محل الدراسة.اختيار نمط القيادة في للعاملين 
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 مدى تطبيق مشروعات التغيير داخل الشركات محل الدراسة: .2
 ( 13جدول رقم )  
 داخل الشركات  مشروعات التغيير  مدى تطبيق

 الشركة 
 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون  المدى

 نعم 
 169 39 37 47 46 ك
% 92 % 94 % 74 % 78 % 84.5 % 

 ال
 31 11 13 3 4 ك
% 8 % 6 % 26 % 22 % 15.5 % 

 اإلجمالي
 200 50 50 50 50 ك
% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 

 ( 0.232التوافق=ُمعامل  ،0.010=معنويَّة، مستوى ال3=الُحريَّة، درجة 11.414=2)كا  
 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 

الدراسة ومدى تطبيق مشروعات التغيير داخلها من توجد عالقة دالَّة إحصائيًّا بين الشركات محل  -
 . 3، ودرجة ُحريَّة 0.010، عند مستوى معنويَّة 11.414 2وجهة نظر العاملين، حيث بلغت قيمة كا

،  %84.5جاء مستوى تطبيق مشروعات التغيير داخل الشركات محل الدراسة مرتفًعا، وذلك بنسبة  -
مصر األكثر تطبيًقا   فيمقدمة شركات المحمول العاملة  فيوكانت شركتا أورانج وفودافون 

من أقل الشركات   we وي على الترتيب، وكانت شركة   %92، %94لمشروعات التغيير، وذلك بنسبة 
 . %74تطبيًقا لمشروعات التغيير داخلها بنسبة  

 ات: شركالتتم داخل  التي رعلى مشروعات التغيي مدى موافقة العاملين .3
 ( 14)جدول رقم    

 اتشركالتتم داخل  التيعلى مشروعات التغيير  ةوافق مدى الم
 الشركة 
 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون  المدى

 نعم 
 164 38 36 45 45 ك
% 90 % 90 % 72 % 76 % 82 % 

 ال
 36 12 14 5 5 ك
% 10 % 10 % 28 % 24 % 18 % 

 اإلجمالي
 50 50 50 50 50 ك
% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 ( 0.207التوافق=ُمعامل  ،0.030=معنويَّة، مستوى ال3=الُحريَّة، درجة 8.943=2)كا
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 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
توجد عالقة دالَّة إحصائيًّا بين الشركات محل الدراسة ومدى موافقة العاملين بها على مشروعات  -

 . 3، ودرجة ُحريَّة 0.030مستوى معنويَّة ، عند 8.943= 2التغيير داخلها، حيث بلغت قيمة كا
تتم داخل الشركات محل الدراسة كبيًرا، وذلك   التيجاء مدى موافقة العاملين على مشروعات التغيير  -

دعم   التيمصر   فيمقدمة شركات المحمول العاملة  في، وكانت شركتا أورانج وفودافون %82بنسبة 
 .  %90  العاملون بها مشروعات التغيير، وذلك بنسبة

 ات:شركالنشر "مشروعات التغيير" بين العاملين داخل  المسئول عن .4
 ( 15جدول رقم )

 ات شركالنشر "مشروعات التغيير" بين العاملين داخل   المسئول عن
 الشركة 

 المسئول عن النشر
 فودافون 

 (50)ن=
 أورانج 

 (50)ن=
 weوي 
 (50)ن=

 اتصاالت
 (50)ن=

 اإلجمالي
 ( 200)ن=

 نفسه  اإلدارةرئيس مجلس 
 125 32 20 34 39 ك
% 78 % 68 % 40 % 64 % 62.5 % 

من   بذلك  مكلف  عضو 
 أعضاء مجلس اإلدارة

 95 29 23 19 24 ك
% 48 % 38 % 46 % 58 % 47.5 % 

بالشركة   االتصاالت  إدارة 
 مسمى( أي )تحت 

 80 22 18 29 11 ك
% 22 % 58 % 36 % 44 % 40 % 

 بالشركة إدارة الموارد البشرية 
 63 18 20 15 10 ك
% 20 % 30 % 40 % 36 % 31.5 % 

خارج   من  متخصص  خبير 
 الشركة 

 66 23 14 23 6 ك
% 12 % 46 % 28 % 46 % 33 % 

 :يليتشير بيانات الجدول السابق إلى ما 
الدراسة   - محل  الشركات  داخل  العاملين  بين  التغيير  مشروعات  نشر  مسئولية  األول    فيوقعت  المقام 

، أو عضو مكلف بذلك  %62.5رئيس مجلس اإلدارة نفسه بنسبة    فيعلى أعضاء اإلدارة العليا متمثلة  
كة تحت  ، ثم أشار المبحوثون إلى دور إدارة االتصاالت بالشر 47.5من أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة  

بنسبة    فيمسمى    أي وذلك  التغيير  مشروعات  أشار  %40نشر  كبير  وبفارق  من   31.5%،  33%، 
خارج   من  متخصص  بخبير  االستعانة  أو  بالشركة  البشرية  الموارد  إدارة  من  كل  دور  إلى  المبحوثين 

 نشر مشروعات التغيير داخل الشركات. فيالشركة 
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 يق مشروعات التغيير: أسباب ومبررات الشركات محل الدراسة لتطب .5
 ( 16جدول رقم )

 أسباب ومبررات الشركات محل الدراسة لتطبيق مشروعات التغيير 
 الشركة 

 األسباب والمبررات 
 فودافون 

 (50)ن=
 أورانج 

 (50)ن=
 weوي 
 (50)ن=

 اتصاالت
 (50)ن=

 اإلجمالي
 ( 200)ن=

البقاء   على  الشركة  قدرة  زيادة 
 المنافسين واالستمرارية وسط 

 129 35 18 37 39 ك
% 78 % 74 % 36 % 70 % 64.5 % 

الوضع     ياالجتماعتحسين 
الخاصة   المعيشة  وظروف 

 بالعاملين 

 110 32 26 24 28 ك

% 56 % 48 % 52 % 64 % 55 % 
الحاليين   العمالء  ثقة  زيادة 

 المنظمةفي والمرتقبين 
 94 29 17 26 22 ك
% 44 % 52 % 34 % 58 % 47 % 

فرق   وتحسين تشجيع  العمل 
 التعاون بين العاملين

 92 30 20 27 15 ك
% 30 % 54 % 40 % 60 % 46 % 

المجاالت  في  الفشل   بعض 
 الوظيفية داخل الشركة 

 46 19 11 11 5 ك
% 10 % 22 % 22 % 38 % 23 % 

ترشيد النفقات من أجل التحكم  
 التكاليففي 

 44 13 12 16 3 ك
% 6 % 32 % 24 % 26 % 22 % 

الانخفاض    معنويَّة الروح 
 اإلنتاجية  وتدنيللعاملين 

 42 20 4 15 3 ك
% 6 % 30 % 8 % 40 % 21 % 

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
تقدم للعاملين من أجل االقتناع بأهمية التغيير داخل الشركات ما بين    التيتتنوع األسباب والمبررات      

األوضاع   لتصحيح  موجهة  وأسباب  العاملين،  لخدمة  موجهة  وأسباب  الشركة،  لخدمة  موجهة  أسباب 
إطار األسباب الموجهة لخدمة الشركة جاءت زيادة قدرة الشركة على البقاء   وفيالسيئة داخل الشركة،  

المقدمة من وجهة نظر العاملين داخل الشركات محل الدراسة بنسبة    فيط المنافسين  واالستمرارية وس
مقدمة األسباب  فيوظروف المعيشة الخاصة بالعاملين فكانت  االجتماعي، أما تحسين الوضع 64.5%

، ثم جاءت زيادة ثقة  %55الموجهة لخدمة العاملين األكثر تقديًما داخل الشركات محل الدراسة بنسبة  
الثالثة    فيإطار األسباب الموجهة لخدمة الشركة    فيالمنظمة    فيعمالء الحاليين والمرتقبين  ال المرتبة 

إطار األسباب الموجهة لخدمة    في، وجاء تشجيع فرق العمل وتحسين التعاون بين العاملين  %47بنسبة  
بنسبة    فيالعاملين   الرابعة  لتصح%46المرتبة  الموجهة  والمبررات  األسباب  أما  السيئة  ،  األوضاع  يح 

إطار هذه األسباب جاء    وفيفكانت األقل تقديًما داخل الشركات محل الدراسة من وجهة نظر العاملين،  
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الفشل   من  كل  متقارب  أجل    فيبشكل  من  النفقات  وترشيد  الشركة،  داخل  الوظيفية  المجاالت  بعض 
على    % 21،  22،  23اإلنتاجية بنسب    وتدنيالمصاريف، وانخفاض الروح المعنويَّة للعاملين    فيالتحكم  
 الترتيب.

 العاملين: لنشر مشروعات التغيير بين ات محل الدراسة شركالتستخدمها   التيالوسائل االتصالية  .6
 ( 17جدول رقم )

 العاملينلنشر مشروعات التغيير بين ات شركالتستخدمها  التيالوسائل االتصالية 
 الشركة 

 الوسائل االتصالية
 فودافون 

 (50)ن=
 أورانج 

 (50)ن=
 weوي 
 (50)ن=

 اتصاالت
 (50)ن=

 اإلجمالي
 ( 200)ن=

لرئيس  الرسمية  االجتماعات 
 اإلدارةمجلس 

 119 26 23 35 35 ك
% 70 % 70 % 46 % 52 % 59.5 % 

مع  الجماعية   المناقشات 
 رؤساء األقسام 

 113 31 19 27 36 ك
% 72 % 54 % 38 % 62 % 56.5 % 

 التدريبيةالدورات 
 93 31 13 27 22 ك
% 44 % 54 % 26 % 62 % 46.5 % 

 المراسالت الداخلية 
 62 26 14 17 5 ك
% 10 % 34 % 28 % 52 % 31 % 

 الذهني جلسات العصف 
 61 28 6 22 5 ك
% 10 % 44 % 12 % 56 % 30.5 % 

 اإللكترونيالبريد 
 58 15 16 10 17 ك
% 34 % 20 % 32 % 30 % 29 % 

 المباشر الشخصي الحديث 
 58 15 14 20 9 ك
% 18 % 40 % 28 % 30 % 29 % 

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
االتصالية       الوسائل  بين    التيتعدد  التغيير  مشروعات  لنشر  الدراسة  محل  الشركات  قادة  يستخدمها 

 : التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  فيالعاملين، وإن اختلفت 
والدورات  األقسام،  مع رؤساء  الجماعية  والمناقشات  اإلدارة،  لرئيس مجلس  الرسمية  االجتماعات  جاءت 

المواجهية    في  التدريبية االتصالية  الوسائل  داخل    التيمقدمة  التغيير  مشروعات  لنشر  استخدامها  يتم 
بنسبة   الدراسة  محل  أشار    %46.5،  %56.5،  %59.5الشركات  كبير  وبفارق  الترتيب.  ،  %31على 

العصف    30.5% وجلسات  الداخلية،  المراسالت  أن  إلى  المبحوثين  استخدامها    الذهنيمن  يتم    في كان 
المباشر فكانا من أقل الوسائل   الشخصي، والحديث  اإللكترونيشروعات التغيير بينهم. أما البريد  نشر م
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  % 29نشر مشروعات التغيير بين العاملين بنسبة    في االتصالية استخداًما داخل الشركات محل الدراسة  
 لكل منهما. 

 :ور العاملينتتم داخل الشركات محل الدراسة من منظ التي التنظيميمجاالت التغيير  .7
 ( 18جدول رقم )  

 مجال الثقافة التنظيميةفي التغيير 
 الشركة 

 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون  المدى

 منخفض 
 3 2 0 1 0 ك
% 0 % 2 % 0 % 4 % 1.5 % 

 متوسط 
 77 15 31 15 16 ك
% 32 % 30 % 62 % 30 % 38.5 % 

 مرتفع 
 120 33 19 34 34 ك
% 68 % 68 % 38 % 66 % 60 % 

 اإلجمالي
 200 50 50 50 50 ك
% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 

 ( 0.292التوافق=ُمعامل  ،0.005=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 18.664=2)كا
 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 

مجال الثقافة   فيتوجد عالقة دالَّة إحصائيًّا بين الشركات محل الدراسة ومدى تطبيق التغيير  -
،  0.005، عند مستوى معنويَّة 18.664 2التنظيمية من وجهة نظر العاملين، حيث بلغت قيمة كا

 . 6ودرجة ُحريَّة 
مجال الثقافة التنظيمية داخل الشركات محل الدراسة مرتفًعا، وذلك  فيجاء مستوى تطبيق التغيير  -

مصر األكثر    فيمقدمة شركات المحمول العاملة  في، وكانت شركتا أورانج وفودافون %60بنسبة 
   لكل منهما. %68مجال الثقافة التنظيمية، وذلك بنسبة   فيتطبيًقا للتغيير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  www.epra.org.eg                              www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الثاني/ الجزء   األربعونالثاني و العدد  473 ا

 ( 19جدول رقم )  
 مجال الثقافة التنظيمية داخل الشركات محل الدراسة   فياتجاهات العاملين تجاه التغيير 

   األبعاد
 ال تنطبق  منخفض  متوسط  مرتفع 

 الترتيب  النسبي الوزن  الحسابي المتوسط 
 % ك % ك % ك % ك

تسعى 

الشركة  

إلى 

التغيير  

باألحدث  

الرؤية  في 

والرسالة  

الخاصة  

 .بها

131 65.5 % 59 29.5 % 8 4.0 % 2 1.0 % 3.60 89.9 % 1 

تسعى 

الشركة  

إلى توسيع 

مجال  

نشاطها  

 باستمرار.

108 54.0 % 64 32.0 % 25 12.5 % 3 1.5 % 3.39 84.6 % 2 

تهتم  

الشركة  

بزيادة 

السوق  

المستهدفة  

واستقطاب  

عمالء 

 جدد.  

98 49.0 % 72 36.0 % 29 14.5 % 1 0.5 % 3.34 83.4 % 3 

تطور  

الشركة  

من 

منتجاتها  

وخدماتها 

لتحقيق 

حالة من  

االنسجام  

والتوافق  

مع ثقافة 

 .العمالء

95 47.5 % 72 36.0 % 29 14.5 % 4 2.0 % 3.29 82.3 % 4 

تستند  

ثقافة  

الشركة  

إلى 

مصلحة  

العميل 

باستمرار 

ويتم 

  تغييرها

 لذلك. وفقًا 

74 37.0 % 79 39.5 % 43 21.5 % 4 2.0 % 3.12 77.9 % 5 
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 :  يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
يمارسه قادة الشركات محل الدراسة، وإن اختلفت   الذيمجال الثقافة التنظيمية    فيتعدد أبعاد التغيير      
 :التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  في

 فيمقدمة أبعاد التغيير    فيالرؤية والرسالة الخاصة بها    فيالشركة إلى التغيير باألحدث    يسعجاء      
، ثم جاء بشكل  %89.8  نسبيمجال الثقافة التنظيمية األكثر تطبيًقا داخل الشركات محل الدراسة بوزن  

اهتمام الشركة بزيادة السوق المستهدفة  و متقارب كل من سعى الشركة إلى توسيع مجال نشاطها باستمرار، 
نسجام والتوافق مع ثقافة  ر الشركة منتجاتها وخدماتها لتحقيق حالة من االيتطو و واستقطاب عمالء جدد،  

نسبية    العمالء الترتيب،    %82.3،  %83.4،  %84.6بأوزان  إلى مصلحة على  الشركة  ثقافة  استناد  أما 
تطبيًقا   األبعاد  أقل  من  فكان  لذلك  وفًقا  تغييرها  ويتم  باستمرار  التغيير    فيالعميل  الثقافة    فيمجال 

 . %77.9 نسبيالتنظيمية داخل الشركات محل الدراسة بوزن  
 ( 20جدول رقم )

 التنظيميمجال الهيكل في التغيير 
 الشركة 

 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون  المدى

 منخفض 
 2 1 0 1 0 ك
% 0 % 2 % 0 % 2 % 1 % 

 متوسط 
 92 23 37 16 16 ك
% 32 % 32 % 74 % 46 % 46 % 

 مرتفع 
 106 26 13 33 34 ك
% 68 % 66 % 26 % 52 % 53 % 

 اإلجمالي
 200 50 50 50 50 ك
% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 

 ( 0.336التوافق=ُمعامل  ،0.000=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 25.386=2)كا
 

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
  التنظيمي مجال الهيكل    فيتوجد عالقة دالَّة إحصائيًّا بين الشركات محل الدراسة ومدى تطبيق التغيير   -

كا قيمة  بلغت  حيث  العاملين،  نظر  وجهة  معنويَّة  25.386  2من  مستوى  عند  ودرجة 0.000،   ،      
 . 6ُحريَّة 

داخل الشركات محل الدراسة مرتفًعا، وذلك بنسبة    التنظيميمجال الهيكل    فيجاء مستوى تطبيق التغيير   -
وأورانج  53% فودافون  شركتا  وكانت  العاملة    في،  المحمول  شركات  تطبيًقا    فيمقدمة  األكثر  مصر 

 على الترتيب.   %66، %68، وذلك بنسبة التنظيميمجال الهيكل  فيللتغيير 
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 ( 21جدول رقم )
 داخل الشركات محل الدراسة   التنظيميل مجال الهيك فياتجاهات العاملين تجاه التغيير 

 األبعاد 
 ال تنطبق منخفض  متوسط  مرتفع

 النسبي الوزن  الحسابي المتوسط 
 الترتيب  

 % ك % ك % ك % ك

تقوم الشركة  

بتعديل خطوط  

االتصال بين  

كافة أقسامها  

 باستمرار.

88 44.0% 83 41.5% 28 14.0% 1 0.5% 3.29 82.3% 1 

تقوم الشركة  

بتقييم هيكلها  

  التنظيمي

 باستمرار.

86 43.0% 77 38.5% 33 16.5% 4 2.0% 3.23 80.6% 2 

تعمل الشركة 

على دراسة 

وتطوير هيكلها  

  التنظيمي

باستمرار وفقًا  

 لمتطلبات العمل. 

81 40.5% 84 42.0% 33 16.5% 2 1.0% 3.22 80.5% 3 

حدث الشركة ت  

  فيتغييرات 

المسميات  

الوظيفية  

 للعاملين. 

74 37.0% 93 46.5% 27 13.5% 6 3.0% 3.18 79.4% 4 

حدث الشركة ت  

  فيتغييرات 

اختصاصات 

الوحدات  

واألقسام  

 اإلدارية. 

73 36.5% 88 44.0% 33 16.5% 6 3.0% 3.14 78.5% 5 

تقوم الشركة  

بدمج اإلدارات  

مع بعضها  

 البعض. 

63 31.5% 89 44.5% 39 19.5% 9 4.5% 3.03 75.8% 6 

تقوم الشركة  

بإلغاء أقسام  

 إدارية قائمة.

56 28.0% 86 43.0% 37 18.5% 21 10.5% 2.89 72.1% 7 

 
 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 

يمارسه قادة الشركات محل الدراسة، وإن اختلفت   الذي  التنظيميمجال الهيكل    فيتعدد أبعاد التغيير      
 :التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  في

قيام الشركات بتعديل خطوط االتصال بين كافة أقسامها باستمرار، جاءت األبعاد الخاصة بكل من      
هيكلها  و  بتقييم  الشركات  هيكلها  و باستمرار،    التنظيميقيام  وتطوير  دراسة  على  الشركة    التنظيميعمل 
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العمل   لمتطلبات  وفًقا  متقاربة    فيباستمرار  نسبية  بأوزان  على    %80.5،  %80.6،  %82.3المقدمة 
متقارب   بشكل  جاء  ثم  تغييرات    إحداث الترتيب،  للعاملين  فيالشركات  الوظيفية  إحداث و ،  المسميات 

تغييرات   نسبيَّْيِن    فيالشركات  بوزَنْيِن  اإلدارية  واألقسام  الوحدات  أما %78.5،  %79.4اختصاصات   ،
ان بقيام الشركات بدمج اإلدارات مع بعضها البعض،   قيام الشركات بإلغاء أقسام إدارية و الُبعدان الخاصَّ

فكان وجه  اقائمة  من  الدراسة  محل  الشركات  داخل  تطبيًقا  نسبيَّْيِن  األقل  بوزَنْيِن  فيها  العاملين  نظر  ة 
 على الترتيب. 72.1%،  75.8%

 ( 22جدول رقم )  
 أنظمة التكنولوجيا في التغيير 

 الشركة 
 المدى

 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون 

 منخفض 
 4 1 1 1 1 ك
% 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

 متوسط 
 83 16 34 16 17 ك
% 34 % 32 % 68 % 32 % 41.5 % 

 مرتفع 
 113 33 15 33 32 ك
% 64 % 66 % 30 % 66 % 56.5 % 

 اإلجمالي
 200 50 50 50 50 ك
% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 

 ( 0.299التوافق=ُمعامل  ،0.003=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 19.623=2)كا
 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 

التغيير   - تطبيق  ومدى  الدراسة  محل  الشركات  بين  إحصائيًّا  دالَّة  عالقة  أنظمة    فيتوجد  مجال 
،  0.003، عند مستوى معنويَّة  19.623  2التكنولوجيا من وجهة نظر العاملين، حيث بلغت قيمة كا

 . 6ودرجة ُحريَّة 
لدراسة مرتفًعا، وذلك مجال أنظمة التكنولوجيا داخل الشركات محل ا  فيجاء مستوى تطبيق التغيير   -

مصر األكثر    فيمقدمة شركات المحمول العاملة    في، وكانت شركتا أورانج وفودافون  %56.5بنسبة  
  على الترتيب.  %64، %66مجال التكنولوجيا، وذلك بنسبة  فيتطبيًقا للتغيير 
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 ( 23جدول رقم )  
 مجال أنظمة التكنولوجيا داخل الشركات محل الدراسة   فياتجاهات العاملين تجاه التغيير 

 العبارات 
 ال تنطبق  منخفض  متوسط مرتفع

 الترتيب  النسبي الوزن  الحسابي المتوسط 
 %  ك %  ك %  ك %  ك

تعمل 

الشركة على  

استيعاب 

التقدم الهائل 

وسائل  في 

االتصال  

 التكنولوجية  

87 43.5 % 84 42.0 % 24 12.0 % 5 2.5 % 3.27 81.6 % 1 

تسعى 

الشركة إلى  

إدخال أحدث  

األساليب  

التكنولوجية  

المستخدمة  

عمليات  في 

   .االتصال

88 44.0 % 77 38.5 % 34 17.0 % 1 0.5 % 3.26 81.5 % 2 

تقوم الشركة  

بتغيير 

أساليب تقديم 

خدماتها 

للعمالء 

باستخدام 

 التكنولوجيا.

87 43.5 % 79 39.5 % 30 15.0 % 4 2.0 % 3.25 81.1 % 3 

تسعى 

الشركة إلى  

تغيير  

األجهزة  

التكنولوجية  

المستخدمة  

وتطويرها  

لتواكب  

 التغييرات.

83 41.5 % 80 40.0 % 35 17.5 % 2 1.0 % 3.22 80.5 % 4 

تعمل 

الشركة على  

تغيير  

البرامج 

التكنولوجية  

المستخدمة  

 وتحديثها.

83 41.5 % 79 39.5 % 34 17.0 % 4 2.0 % 3.21 80.1 % 5 

توفر الشركة  

التسهيالت 

المادية 

والتكنولوجية  

   .للعاملين

79 39.5 % 76 38.0 % 38 19.0 % 7 3.5 % 3.14 78.4 % 6 

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
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 في يمارسه قادة الشركات محل الدراسة، وإن اختلفت  الذي التكنولوجياأنظمة مجال  فيتعدد أبعاد التغيير 
 : التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو 

،  وسائل االتصال التكنولوجية  في عاب التقدم الهائل  يعلى است  ات الشرك  جاءت األبعاد المتعلقة بعمل   
المستخدمة    ات الشرك  وسعي التكنولوجية  األساليب  أحدث  إدخال  االتصال  فيإلى  وقيام عمليات   ،  
التكنولوجيا  ات الشرك باستخدام  للعمالء  تقديم خدماتها  أساليب  متقاربة    في  بتغيير  نسبية  بأوزان  المقدمة 
سع  81.1%،  81.5%،  81.6% من  كل  متقارب  بشكل  جاء  ثم  الترتيب،  تغيير  ات الشرك  ي على   إلى 
لتواكب    األجهزة وتطويرها  المستخدمة  وعملالتكنولوجية  تغيير  ات الشرك  التغييرات،  البرامج   على 

وتحديثها المستخدمة  نسبيَّْيِن    التكنولوجية  الشركات    %80.1،  %80.5بوزَنْيِن  توفير  أما  الترتيب،  على 
للعاملين فكان من أقل األبعاد تطبيًقا داخل الشركات محل الدراسة من  المادية والتكنولوجية  التسهيالت 

 . %78.4  نسبيوجهة نظر العاملين بوزن 
 ( 24جدول رقم )

 المهامفي التغيير 
 الشركة 

 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون  المدى

 منخفض 
 3 0 0 2 1 ك
% 2 % 4 % 0 % 0 % 1.5 % 

 متوسط 
 88 19 28 17 24 ك
% 48 % 34 % 56 % 38 % 44 % 

 مرتفع 
 109 31 22 31 25 ك
% 50 % 62 % 44 % 62 % 54.5 % 

 اإلجمالي
 50 50 50 50 50 ك
% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 ( 0.159=معنويَّةمستوى ال، 6=الُحريَّة، درجة 9.260=2)كا

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
طبيعة المهام من   فيال توجد عالقة دالَّة إحصائيًّا بين الشركات محل الدراسة ومدى تطبيق التغيير  -

 . 6، ودرجة ُحريَّة 0.159، عند مستوى معنويَّة  9.260 2وجهة نظر العاملين، حيث بلغت قيمة كا
طبيعة المهام داخل الشركات محل الدراسة مرتفًعا، وذلك بنسبة   فيجاء مستوى تطبيق التغيير  -

طبيعة المهام   في طبقت التغيير  التيمقدمة الشركات  في، وكانت شركتا اتصاالت وأورانج 54.5%
 منهما.  لكل %62من وجهة نظر العاملين بنسبة 
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 ( 25جدول رقم )  
   داخل الشركات محل الدراسة  طبيعة المهام فياتجاهات العاملين تجاه التغيير 

 العبارات 
 ال تنطبق منخفض  متوسط  مرتفع

 الترتيب الوزن النسبي  المتوسط الحسابي 
 % ك % ك % ك % ك

تسعى الشركة  

إلى تغيير  

طريقة أداء 

األعمال 

 .والمهام

75 37.5% 88 44.0% 36 18.0% 1 0.5% 3.19 79.6% 
1 

تسعى الشركة  

إلى تغيير كل  

ما يتعلق  

بتصميم 

 الوظيفة. 

74 37.0% 85 42.5% 39 19.5% 2 1.0% 3.16 78.9% 
2 

تقوم الشركة  

بتغيير نوع  

األنشطة  

والمهام 

المسندة إلى  

 العاملين. 

72 36.0% 93 46.5% 29 14.5% 6 3.0% 3.16 78.9% 
2 

الشركة حدث ت  

تغييرات في  

طبيعة  

العالقات  

الموجودة في  

 الوظيفة. 

63 31.5% 104 52.0% 29 14.5% 4 2.0% 3.13 78.3% 
3 

تسعى الشركة  

إلى تغيير  

شكل ظروف  

العمل 

 المحيطة.

67 33.5% 96 48.0% 33 16.5% 4 2.0% 3.13 78.3% 
3 

حدث الشركة ت  

تغييرات في  

حجم 

المسئوليات  

والصالحيات  

 العاملين. بين 

68 34.0% 89 44.5% 41 20.5% 2 1.0% 3.12 77.9% 
4 

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
  في يمارسه قادة الشركات محل الدراسة، وإن اختلفت    الذيمجال طبيعة المهام    فيتعدد أبعاد التغيير      

 : التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو 
الخاص        الُبعد  والمهام    بسعيجاء  األعمال  أداء  طريقة  تغيير  إلى  بوزن    فيالشركات    نسبي المقدمة 
متساوٍ 79.6% بشكل  جاء  ثم  سع  كلٌّ   ،  الوظيفة،    يمن  بتصميم  يتعلق  ما  كل  تغيير  إلى  قيام  و الشركات 
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 في، وجاء  %78.9  نسبيالمرتبة الثانية بوزن    فيالشركات بتغيير نوع األنشطة والمهام المسندة إلى العاملين  
الشركة إلى    وسعيالوظيفة،    فيطبيعة العالقات الموجودة    فيالشركة تغييرات    إحداث المرتبة الثالثة كل من  

المحيطة  تغيير العمل  تغييرات  %78.3  نسبيبوزن    شكل ظروف  الشركة  بإحداث  الخاص  الُبعد  أما   في، 
حجم المسئوليات والصالحيات بين العاملين فكان األقل تطبيًقا داخل الشركات محل الدراسة من وجهة نظر  

 . %77.9 نسبيالعاملين بوزن  
متغير       الوبإدخال  نظر  وجهة  من  السائد  القيادة  اختبار    عامليننمط  بهدف  السابقة  النتائج  على 

 :التالي؛ جاءت النتائج على النحو التنظيميالعالقة بين هذا المتغير ومدى تطبيق مجاالت التغيير 
 ( 26جدول رقم )

 الشركات محل الدراسةفي بين نمط القيادة السائد من وجهة نظر العاملين العالقة االرتباطية  معنويَّة
 التنظيمي ومدى تطبيق مجاالت التغيير  

في التغيير  متغيرات االقتران 
 الثقافة 

في التغيير 
الهيكل 
 التنظيمي 

في التغيير 
 التكنولوجيا 

في التغيير 
 المهام

 السلطوي القهري النمط 
 ** 3570. ** 2180. ** 3650. ** 1840. عامل بيرسون مُ 

 0.000 0.002 0.000 0.009 معنويَّة مستوى ال

 اإلقناعي المثالي النمط 
 ** 5440. ** 5800. ** 4920. ** 5350. عامل بيرسون مُ 

 0.000 0.000 0.000 0.000 معنويَّة مستوى ال
التفويضي النمط 

 البيروقراطي
 ** 4980. ** 4290. ** 5200. ** 3160. عامل بيرسون مُ 

 0.000 0.000 0.000 0.000 معنويَّة مستوى ال

 لفآالمتالديموقراطي النمط 
 ** 6000. ** 5820. ** 5440. ** 5410. عامل بيرسون مُ 

 0.000 0.000 0.000 0.000 معنويَّة مستوى ال

 التكيفي االنتهازي النمط 
 ** 2970. ** 3040. ** 3570. ** 2200. عامل بيرسون مُ 

 0.000 0.000 0.000 0.002 معنويَّة مستوى ال
 0.01 معنويَّة** دال عند مستوى 

 :يليتشير بيانات الجدول السابق إلى ما 
تطبيق        ومدى  الشركات  داخل  المتبعة  القيادة  أنماط  كافة  بين  إحصائيًّا  دالَّة  ارتباطية  وجود عالقة 

 :التالي ، وذلك على النحو التنظيميجميع مجاالت التغيير 
القيادة   - المستخدمة    القهري   السلطوي نمط  القيادة  أنماط  أحد  التغيير    فيباعتباره  مجاالت  تطبيق 

التغيير  ارتفاع    ويؤدي،  التنظيمي بجميع مجاالته،    التنظيمي معدل تطبيقه إلى ارتفاع مستوى تطبيق 
 :وهي
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وتطبيق هذا المجال من    القهري   السلطوي الثقافة؛ حيث إنَّ هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط    فيالتغيير    -1
بيرسون   ُمعامل  قيمة  بلغت  حيث  معنويَّة    وهي،  0.184التغيير،  مستوى  عند  إحصائيًّا  دالَّة  قيمة 

0.009 . 
وتطبيق هذا    القهري   السلطوي ؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط  التنظيميالهيكل    في التغيير    -2

قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى    وهي ،  0.365رسون  حيث بلغت قيمة ُمعامل بيالمجال من التغيير،  
 .0.000معنويَّة  

وتطبيق هذا المجال  القهري  السلطوي التكنولوجيا؛ حيث إن هناك عالقة ارتباطية بين النمط  فيالتغيير  -3
قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة    وهي،  0.218حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  من التغيير،  

0.002 . 
وتطبيق هذا المجال من    القهري   السلطوي المهام؛ حيث إن هناك عالقة ارتباطية بين النمط    فيالتغيير    -4

بيرسون  التغيير،   ُمعامل  قيمة  بلغت  معنويَّة    وهي،  0.218حيث  مستوى  عند  إحصائيًّا  دالَّة  قيمة 
0.002 . 

القيادة   - المستخدمة    المثالي  ناعياإلقنمط  القيادة  أنماط  أحد  التغيير    فيباعتباره  مجاالت  تطبيق 
التغيير    ويؤدي،  التنظيمي بجميع مجاالته،    التنظيمي ارتفاع معدل تطبيقه إلى ارتفاع مستوى تطبيق 

 :وهي
وتطبيق هذا المجال من    المثالي   اإلقناعيالثقافة؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط    في التغيير    -1

بيرسون   ُمعامل  قيمة  بلغت  حيث  معنويَّة    وهي،  0.535التغيير،  مستوى  عند  إحصائيًّا  دالَّة  قيمة 
0.000 . 

وتطبيق هذا    القهري   السلطوي ؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط  التنظيميالهيكل    في التغيير    -2
قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى    وهي،  0.492ُمعامل بيرسون  المجال من التغيير، حيث بلغت قيمة  

 .0.000معنويَّة  
طبيق هذا المجال وت القهري  السلطوي التكنولوجيا؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط  فيالتغيير  -3

قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة    وهي،  0.580ُمعامل بيرسون  من التغيير، حيث بلغت قيمة  
0.000 . 

وتطبيق هذا المجال من    القهري   السلطوي المهام؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط    فيالتغيير    -4
قيمة   بلغت  حيث  بيرسون  التغيير،  معنويَّة    وهي،  0.544ُمعامل  مستوى  عند  إحصائيًّا  دالَّة  قيمة 

0.000 . 
تطبيق مجاالت التغيير   فيباعتباره أحد أنماط القيادة المستخدمة   البيروقراطي   التفويضي  نمط القيادة -

التغيير    ويؤدي،  التنظيمي بجميع مجاالته،    التنظيمي ارتفاع معدل تطبيقه إلى ارتفاع مستوى تطبيق 
 :وهي
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النمط  فيالتغيير    -1 بين  ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  هذا   البيروقراطي  التفويضي  الثقافة؛  وتطبيق 
قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى    وهي،  0.316المجال من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  

 .0.000معنويَّة  
وتطبيق   البيروقراطي التفويضي النمطيًة بين ؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطالتنظيميالهيكل  فيالتغيير  -2

قيمة   بلغت  حيث  التغيير،  من  المجال  بيرسون  هذا  عند    وهي،  0.520ُمعامل  إحصائيًّا  دالَّة  قيمة 
 . 0.000مستوى معنويَّة  

وتطبيق هذا   البيروقراطي  التفويضي  النمطالتكنولوجيا؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين    فيالتغيير    -3
قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى    وهي،  0.429ُمعامل بيرسون  المجال من التغيير، حيث بلغت قيمة  

 .0.000معنويَّة  
بين    فيالتغيير    -4 ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  هذا    البيروقراطي  ويضيالتف  النمطالمهام؛  وتطبيق 

قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى    وهي،  0.498ُمعامل بيرسون  المجال من التغيير، حيث بلغت قيمة  
 .0.000معنويَّة  

القيادة - تطبيق مجاالت التغيير    فيباعتباره أحد أنماط القيادة المستخدمة    لف آالمت  الديموقراطي  نمط 
التغيير    ويؤدي،  التنظيمي بجميع مجاالته،    التنظيمي ارتفاع معدل تطبيقه إلى ارتفاع مستوى تطبيق 

 :وهي
وتطبيق هذا المجال    المتآلف  الديموقراطي  الثقافة؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط  فيالتغيير    -1

قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة    وهي،  0.541من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  
0.000 . 

وتطبيق    المتآلف  الديموقراطي  النمط؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين  التنظيميالهيكل    فيالتغيير    -2
قيمة   بلغت  حيث  التغيير،  من  المجال  بيرسون  ُمعاهذا  عند    وهي،  0.544مل  إحصائيًّا  دالَّة  قيمة 

 . 0.000مستوى معنويَّة  
وتطبيق هذا   المتآلف  الديموقراطي   النمطالتكنولوجيا؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين    فيالتغيير    -3

قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى    وهي،  0.582ُمعامل بيرسون  المجال من التغيير، حيث بلغت قيمة  
 .0.000معنويَّة  

وتطبيق هذا المجال    المتآلف  الديموقراطي  النمطالمهام؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين    فيالتغيير    -4
قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة    وهي،  0.600ُمعامل بيرسون  من التغيير، حيث بلغت قيمة  

0.000  . 
القي - المستخدمة    االنتهازي   التكيفي  ادةنمط  القيادة  أنماط  أحد  التغيير    فيباعتباره  مجاالت  تطبيق 

التغيير    ويؤدي،  التنظيمي بجميع مجاالته،    التنظيمي ارتفاع معدل تطبيقه إلى ارتفاع مستوى تطبيق 
 :وهي
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وتطبيق هذا المجال    االنتهازي   التكيفي  الثقافة؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط   فيالتغيير    -1
قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة    وهي،  0.220من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  

0.002 . 
وتطبيق هذا    االنتهازي   التكيفي  النمط؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين  التنظيميالهيكل    فيالتغيير    -2

قيمة   بلغت  حيث  التغيير،  من  بيرسون  المجال  مستوى    وهي،  0.357ُمعامل  عند  إحصائيًّا  دالَّة  قيمة 
 .0.000معنويَّة  

بين    فيالتغيير    -3 ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  هذا   ازي االنته   التكيفي  النمطالتكنولوجيا؛  وتطبيق 
قيمة   بلغت  حيث  التغيير،  من  بيرسون  المجال  مستوى    وهي،  0.304ُمعامل  عند  إحصائيًّا  دالَّة  قيمة 

 .0.000معنويَّة  
وتطبيق هذا المجال   االنتهازي   التكيفي   النمطالمهام؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين    في التغيير    -4

قيمة   بلغت  حيث  التغيير،  بيرسون  من  معنويَّة    وهي،  0.297ُمعامل  مستوى  عند  إحصائيًّا  دالَّة  قيمة 
0.000  . 

بين نمط القيادة السائد من   وبذلك ثبتت صحة الفرض للدراسة وهو: توجد عالقة ارتباطية دالَّة إحصائيًّا 
 .التنظيمي التغيير    ومدى تطبيق مجاالتالشركات محل الدراسة    في وجهة نظر العاملين  

 دور االتصال خالل مراحل إدارة التغيير داخل الشركات محل الدراسة: -8
 ( 27جدول رقم )  

 مرحلة إذابة الجليد  
 الشركة 

 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون  المدى

 منخفض 
 10 3 1 2 4 ك
% 8 % 4 % 2 % 6 % 5 % 

 متوسط 
 79 22 18 17 22 ك
% 44 % 34 % 36 % 44 % 39.5 % 

 مرتفع 
 111 25 31 31 24 ك
% 48 % 62 % 62 % 50 % 55.5 % 

 اإلجمالي
 200 50 50 50 50 ك
% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 
 ( 0.597=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 4.591=2)كا

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
االتصال خالل مرحلة إذابة الجليد، حيث  ال توجد عالقة ارتباطية بين الشركات محل الدراسة ودور -

 .6ودرجة ُحريَّة   0.597عند مستوى معنويَّة    4.591 2بلغت قيمة كا
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ة نظر العاملين جاء دور االتصال خالل مرحلة إذابة الجليد داخل الشركات محل الدراسة من وجه  -
بنسبة   داخل شركت%55.5مرتفًعا  وبشكل خاص  بدور    we  وي أورانج،    ي،  اهتمامهما  جاء  اللتين 

بنسبة   التغيير  من  المرحلة  هذه  خالل  واتصاالت    % 62االتصال  فودافون  شركتا  أما  منهما.  لكل 
 لترتيب.على ا  %50، %48مرحلة إذابة الجليد بنسبة  فيفكانتا أقل اهتماًما بدور االتصال 

 ( 28جدول رقم )
 اتجاهات العاملين تجاه دور االتصال خالل مرحلة إذابة الجليد 

 العبارات
إلى حد ٍّ   تنطبق

 كبير 
إلى حد ٍّ   تنطبق

 ال تنطبق ما
 الترتيب النسبيالوزن  الحسابيلمتوسط ا

 % ك % ك % ك
 الَ العمَّ  شعر اإلدارةُ تُ 

في بضرورة التغيير 
 . عمل الشركة

118 59.0 % 75 37.5 % 7 3.5 % 2.56 85.2 % 1 

في  تعتمد اإلدارة 
وضع برنامج 

على  التغيير
 .التخطيط الجيد

95 47.5 % 92 46.0 % 13 6.5 % 2.41 80.3 % 2 

تحرص اإلدارة على  
ثار ونتائج آتوضيح 

التغيير للعاملين 
 . لتجنب مقاومته

97 48.5 % 88 44.0 % 15 7.5 % 2.41 80.3 % 2 

اإلدارة على  تحرص 
التعرف على أسباب 

ة العاملين وممقا
 . للتغيير

90 45.0 % 97 48.5 % 13 6.5 % 2.39 79.5 % 3 

تهتم اإلدارة بشرح 
أهداف ومبررات 

 .لعاملينلالتغيير 
93 46.5 % 88 44.0 % 19 9.5 % 2.37 79.0 % 4 

حاور اإلدارة تُ 
العاملين الرافضين  

 . للتغيير
88 44.0 % 87 43.5 % 25 12.5 % 2.32 77.2 % 5 

تسعى اإلدارة 
في  إلشراك العاملين 
إعداد برنامج  

 . التغيير

84 42.0 % 89 44.5 % 27 13.5 % 2.29 76.2 % 6 
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 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
الدراسة    الذياالتصال    رأدوا  تعدد       محل  الشركات  قادة  وإن يمارسه  الجليد،  إذابة  مرحلة  خالل 
 :التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  فيت اختلف
التغيير  لاإلدارة    إشعارجاء       بضرورة  الشرك  فيلعمال  األدوار    فيات  عمل  بها    التيمقدمة  قام 

بوزن   الدراسة  محل  الشركات  داخل  متساٍو  %85.2  نسبياالتصال  بشكل  االتصال  دور  جاء  ثم    في ، 
التغيير برنامج  الجيد بناًء    وضع  التخطيط  مقاومته آتوضيح  ، و على  لتجنب  للعاملين  التغيير  ونتائج    ثار 

التعرف على أسباب مقاومة العاملين للتغيير، وشرح أهداف   في ، أما دور االتصال  %80.3  نسبيبوزن  
نسبيَّْيِن   بوزَنْيِن  فجاءا  للعاملين  التغيير  اإلدارة    %79،  %79.5ومبررات  لمحاورة  وبالنسبة  الترتيب،  على 

إعداد برامج التغيير فكان من أقل أدوار االتصال ممارسًة خالل   في العاملين الرافضين للتغيير وإشراكهم  
 على الترتيب.  %76.2، %77.2ة إذابة الجليد داخل الشركات محل الدراسة بوزَنْيِن نسبيَّْيِن  مرحل

 ( 29جدول رقم )
 مرحلة إدخال التغيير

 الشركة 
 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون  المدى

 منخفض 
 7 3 1 1 2 ك
% 4 % 2 % 2 % 6 % 3.5 % 

 متوسط 
 86 19 26 21 20 ك
% 40 % 42 % 52 % 38 % 43 % 

 مرتفع 
 107 28 23 28 28 ك
% 56 % 56 % 46 % 56 % 53.5 % 

 اإلجمالي
 50 50 50 50 50 ك
% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 ( 0.728=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 3.621=2)كا

 

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
االتصال خالل مرحلة إدخال التغيير، حيث   الدراسة ودورال توجد عالقة ارتباطية بين الشركات محل  -

 .6ودرجة ُحريَّة   0.728عند مستوى معنويَّة    3.621 2بلغت قيمة كا
جاء دور االتصال خالل مرحلة إدخال التغيير داخل الشركات محل الدراسة من وجهة نظر العاملين   -

جاء اهتمامها   التيون، واتصاالت ، وبشكل خاص داخل شركات أورانج، وفوداف%53.5مرتفًعا بنسبة 
فكانت األقل  we  وي لكل منها. أما شركة  %56بدور االتصال خالل هذه المرحلة من التغيير بنسبة 

 . %46مرحلة إدخال التغيير بنسبة  فياهتماًما بدور االتصال 
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 ( 30جدول رقم )  
 التغيير اتجاهات العاملين تجاه دور االتصال خالل مرحلة إدخال 

 العبارات
إلى حد ٍّ   تنطبق

 كبير 
إلى   تنطبق
 ال تنطبق ماحد ٍّ 

 الترتيب النسبيالوزن  الحسابيلمتوسط ا
 % ك % ك % ك

تهتم اإلدارة بقياس  
في  درجة التقدم  

إحداث التغيير بين 
 .فترة وأخرى 

99 49.5 % 90 45.0 % 11 5.5 % 2.44 81.3 % 1 

توفر اإلدارة التدريب 
للعاملين لتنفيذ الالزم 

 . التغيير المطلوب
102 51.0 % 83 41.5 % 15 7.5 % 2.44 81.2 % 2 

تتخذ اإلدارة 
اإلجراءات الالزمة  

لتطبيق التغيير على 
 . أرض الواقع

98 49.0 % 91 45.5 % 11 5.5 % 2.44 81.2 % 2 

اإلدارة   ي جر تُ 
اتصاالت مكثفة 

مباشرة مع العاملين 
فترة تنفيذ  في 

 . التغيير

96 48.0 % 89 44.5 % 15 7.5 % 2.41 80.2 % 3 

تضع اإلدارة فترة 
زمنية محددة 

 . إلحداث التغيير
97 48.5 % 86 43.0 % 17 8.5 % 2.40 80.0 % 4 

شرك اإلدارة تُ 
أي  حل في العاملين 

مشكلة تواجه تنفيذ 
 .رالتغييبرنامج 

93 46.5 % 86 43.0 % 21 10.5 % 2.36 78.7 % 5 

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
الدراسة    الذياالتصال    رأدوا  تعدد      محل  الشركات  قادة  وإن  يمارسه  التغيير،  إدخال  مرحلة  خالل 
 :التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  فيت اختلف
قام    التي مقدمة األدوار    في   إحداث التغيير بين فترة وأخرى   في اإلدارة بقياس درجة التقدم    اهتمامجاء      

  في ، ثم جاء دور االتصال بشكل متساٍو  %81.3  نسبيبها االتصال داخل الشركات محل الدراسة بوزن  
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المطلوب يتوف التغيير  لتنفيذ  للعاملين  الالزم  التدريب  على    واتخاذ   ر  التغيير  لتطبيق  الالزمة  اإلجراءات 
فترة تنفيذ التغيير،    فيملين  ، أما دور االتصال المكثف المباشر مع العا%81.2  نسبيبوزن    أرض الواقع

على الترتيب،   %80،  %80.2وتحديد فترة زمنية إلحداث التغيير وإبالغه للعاملين فجاءا بوزَنْيِن نسبيَّْيِن  
العاملين   االتصال   أيحل    فيوبالنسبة إلشراك  أدوار  أقل  من  فكان  التغيير  برامج  تنفيذ  تواجه  مشكلة 

 .%78.7  نسبيخل الشركات محل الدراسة بوزن  ممارسًة خالل مرحلة إدخال التغيير دا
 ( 31جدول رقم )

 مرحلة إعادة التجميد 
 الشركة 

 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون  المدى

 منخفض 
 9 4 2 1 2 ك
% 4 % 2 % 4 % 8 % 4.5 % 

 متوسط 
 88 20 26 21 21 ك
% 42 % 42 % 52 % 40 % 44 % 

 مرتفع 
 103 26 22 28 27 ك
% 54 % 56 % 44 % 52 % 51.5 % 

 اإلجمالي
 200 50 50 50 50 ك
% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 
 ( 0.688=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 3.917=2)كا

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
التجميد؛ حيث  ال توجد عالقة ارتباطية بين الشركات محل الدراسة ودور - االتصال خالل مرحلة إعادة 

 .6ودرجة ُحريَّة   0.688عند مستوى معنويَّة   3.917 2بلغت قيمة كا
العاملين   - نظر  وجهة  الدراسة من  الشركات محل  داخل  التجميد  إعادة  االتصال خالل مرحلة  دور  جاء 

جاء اهتمامها بدور االتصال خالل هذه    التي، وبشكل خاص داخل شركة أورانج  %51.5مرتفًعا بنسبة  
مرحلة إعادة   فيفكانت األقل اهتماًما بدور االتصال    we  وي ا شركة  ، أم%56المرحلة من التغيير بنسبة 

 . %44التجميد بنسبة  
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 ( 32جدول رقم )
 اتجاهات العاملين تجاه دور االتصال خالل مرحلة إعادة التجميد

 العبارات
إلى حد ٍّ   تنطبق

 كبير 
إلى   تنطبق
 ال تنطبق ماحد ٍّ 

 الترتيب النسبيالوزن  الحسابيلمتوسط ا
 % ك % ك % ك

تشجع اإلدارة على  
استمرار سلوكيات  
وممارسات العاملين  
الجديدة بعد حدوث 

 . التغيير

107 53.5 % 80 40.0 % 13 6.5 % 2.47 82.3 % 1 

توفر اإلدارة 
ات الالزمة  اإلمكان

للعاملين لتحقيق 
 . التغيير

104 52.0 % 77 38.5 % 19 9.5 % 2.43 80.8 % 2 

دخل اإلدارة تُ 
التعديالت الالزمة 

حالة حدوث  في 
مشاكل من أجل  
 . استمرار التغيير

93 46.5 % 95 47.5 % 12 6.0 % 2.41 80.2 % 3 

طلع اإلدارة تُ 
العاملين على سير  
 عملية التغيير مرحلةً 

 بمرحلة.

98 49.0 % 84 42.0 % 18 9.0 % 2.40 80.0 % 4 

تقوم اإلدارة بتوفير  
الجو المالئم  
 . الستمرار التغيير

90 45.0 % 93 46.5 % 17 8.5 % 2.37 78.8 % 5 

تربط اإلدارة تحفيز 
ا العاملين ماديًّ 

ا بنتائج  ومعنويًّ 
 . التغيير

90 45.0 % 90 45.0 % 20 10.0 % 2.35 78.3 % 6 

 
 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 

الدراسة    الذياالتصال    رأدوا  تعدد       محل  الشركات  قادة  وإن  يمارسه  التجميد،  إعادة  مرحلة  خالل 
 :التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  فيت اختلف
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العاملين    لالتصال  اإلدارةاستخدام  جاء        بعد  السلوكيات و العلى استمرار  لتشجيع  الجديدة  ممارسات 
األدوار    في  التغييرحدوث   بوزن    التيمقدمة  الدراسة  محل  الشركات  داخل  االتصال  بها    نسبي قام 
متقارب  82.3% بشكل  االتصال  دور  جاء  ثم  التغييريتوف  في،  لتحقيق  للعاملين  الالزمة  اإلمكانات  ،  ر 

لى سير  العاملين ع، وإطالع  حالة حدوث مشاكل من أجل استمرار التغيير  فيالتعديالت الالزمة  وإدخال  
مرحلةً  التغيير  نسبية    بمرحلة  عملية  االتصال    %80،  %80.2،  %80.8بأوزان  قيام  أما  الترتيب،  على 

  ا بنتائج التغيير ا ومعنويًّ تحفيز العاملين ماديًّ ، و توفير الجو المالئم الستمرار التغيير  فياإلدارة    بمساعدة
بوزَنْيِن   الدراسة  الشركات محل  داخل  التجميد  أدوار االتصال ممارسًة خالل مرحلة إعادة  أقل  فكانا من 

 على الترتيب.   %78.3،  %78.8نسبيَّْيِن 
العاملينوبإدخال متغير   نظر  السائد من وجهة  القيادة  على النتائج السابقة بهدف اختبار العالقة    نمط 
 :التالي؛ جاءت النتائج على النحو التنظيميعملية التغيير وإدارة مراحل بين هذا المتغير 

 ( 33جدول رقم )  
 الشركات محل الدراسة وإدارة مراحلفي بين نمط القيادة السائد من وجهة نظر العاملين العالقة االرتباطية  معنويَّة

 التنظيمي عملية التغيير  

 متغيرات االقتران 
مرحلة إذابة  

 التغيير مرحلة إدخال  الجليد 
مرحلة إعادة 

 التجميد 

 السلطوي القهري النمط 
 ** 2800. ** 2540. ** 2670. معامل بيرسون 

 0.000 0.000 0.000 معنويَّة مستوى ال

 اإلقناعي المثالي النمط 
 ** 5940. ** 5820. ** 6160. معامل بيرسون 

 0.000 0.000 0.000 معنويَّة مستوى ال

 البيروقراطيالتفويضي النمط 
 ** 4890. ** 5110. ** 4860. معامل بيرسون 

 0.000 0.000 0.000 معنويَّة مستوى ال

 الديموقراطي المتآلفالنمط 
 ** 6500. ** 6610. ** 7170. معامل بيرسون 

 0.000 0.000 0.000 معنويَّة مستوى ال

 التكيفي االنتهازي النمط 
 ** 3030. ** 2690. ** 2410. معامل بيرسون 

 0.000 0.000 0.001 معنويَّة مستوى ال
 0.01 معنويَّة** دال عند مستوى 

 
 :يليتشير بيانات الجدول السابق إلى ما 

كافة         وإدارة  الشركات  داخل  المتبعة  القيادة  أنماط  كافة  بين  إحصائيًّا  دالَّة  ارتباطية  عالقة  وجود 
 :التالي، وذلك على النحو التنظيميمراحل عملية التغيير 
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القيادة   - إدارة مراحل عملية التغيير    فيباعتباره أحد أنماط القيادة المستخدمة    القهري   السلطوي نمط 
التغيير  ا  ويؤدي،  التنظيمي إدارة عملية  ارتفاع مستوى  إلى  تطبيقه  جميع    في  التنظيميرتفاع معدل 
 : وهيمراحلها، 

وإدارة هذه المرحلة    القهري   السلطوي مرحلة إذابة الجليد؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط    -1
قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة    وهي،  0.267من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  

0.000 . 
وإدارة هذه المرحلة    القهري   السلطوي مرحلة إدخال التغيير؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط    -2

قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة    وهي،  0.254من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  
0.000 . 

وإدارة هذه المرحلة   القهري   السلطوي مرحلة إعادة التجميد؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط    -3
قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة    وهي،  0.280من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  

0.000 . 
القيادة   - إدارة مراحل عملية التغيير    فيباعتباره أحد أنماط القيادة المستخدمة    المثالي  اإلقناعينمط 

التغيير    ويؤدي،  التنظيمي إدارة عملية  ارتفاع مستوى  إلى  تطبيقه  جميع    في  التنظيميارتفاع معدل 
 : وهيمراحلها، 

وإدارة هذه المرحلة   المثالي   اإلقناعي مرحلة إذابة الجليد؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط   -1
دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة  قيمة    وهي،  0.616 من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون 

0.000 . 
وإدارة هذه المرحلة    المثالي  اإلقناعيمرحلة إدخال التغيير؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط   -2

دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة  قيمة    وهي،  0.582من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  
0.000 . 

وإدارة هذه المرحلة   المثالي  إلقناعيامرحلة إعادة التجميد؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط   -3
قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة    وهي،  0.594من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  

0.000 . 
القيادة   - المستخدمة    البيروقراطي  التفويضينمط  القيادة  أنماط  إدارة مراحل عملية    فيباعتباره أحد 

  في   التنظيميارتفاع معدل تطبيقه إلى ارتفاع مستوى إدارة عملية التغيير    ويؤدي،  التنظيميالتغيير  
 : وهيجميع مراحلها، 

بين   -1 ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  الجليد؛  إذابة  هذه    البيروقراطي  التفويضيالنمط  مرحلة  وإدارة 
دالَّة إحصائيًّا عند مستوى  قيمة    وهي،  0.486 قيمة ُمعامل بيرسون المرحلة من التغيير، حيث بلغت  

 .0.000معنويَّة  
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وإدارة هذه   البيروقراطي  التفويضيالنمط  مرحلة إدخال التغيير؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين   -2
ستوى  دالَّة إحصائيًّا عند مقيمة    وهي،  0.511المرحلة من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  

 .0.000معنويَّة  
النمط   -3 ارتباطيًة بين  التجميد؛ حيث إن هناك عالقًة  وإدارة هذه    البيروقراطي  التفويضيمرحلة إعادة 

قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى    وهي،  0.489المرحلة من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  
 .0.000معنويَّة  

القيادة   - المستخدمة    المتآلف  الديموقراطي نمط  القيادة  أنماط  أحد  عملية    فيباعتباره  مراحل  إدارة 
  في   التنظيميارتفاع معدل تطبيقه إلى ارتفاع مستوى إدارة عملية التغيير    ويؤدي،  التنظيميالتغيير  

 : وهيجميع مراحلها، 
بين   -1 ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  الجليد؛  إذابة  هذه   المتآلف  الديموقراطيالنمط  مرحلة  وإدارة 

دالَّة إحصائيًّا عند مستوى  قيمة    وهي،  0.717 المرحلة من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون 
 .0.000معنويَّة  

عالقةً  -2 هناك  إن  حيث  التغيير؛  إدخال  بين    مرحلة  هذه    المتآلف  الديموقراطيالنمط  ارتباطيًة  وإدارة 
دالَّة إحصائيًّا عند مستوى  قيمة    وهي،  0.661المرحلة من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  

 .0.000معنويَّة  
النمط   -3 بين  ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  التجميد؛  إعادة  هذه   المتآلف  الديموقراطيمرحلة  وإدارة 

قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى    وهي،  0.650المرحلة من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  
 .0.000معنويَّة  

القيادة   - إدارة مراحل عملية التغيير    فيباعتباره أحد أنماط القيادة المستخدمة    االنتهازي   التكيفينمط 
التغيير    ويؤدي،  التنظيمي إدارة عملية  ارتفاع مستوى  إلى  تطبيقه  جميع    في  التنظيميارتفاع معدل 
 : وهيمراحلها، 

وإدارة هذه المرحلة   االنتهازي   التكيفيالنمط  مرحلة إذابة الجليد؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين   -1
إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة  دالَّة  قيمة    وهي،  0.241 من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون 

0.001 . 
وإدارة هذه المرحلة   االنتهازي   التكيفي النمط  مرحلة إدخال التغيير؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين   -2

دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة  قيمة    وهي،  0.269من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  
0.000 . 

وإدارة هذه المرحلة    االنتهازي   التكيفيإن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط    مرحلة إعادة التجميد؛ حيث  -3
قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة    وهي،  0.303من التغيير، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون  

0.000 . 
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بين نمط القيادة السائد  وبذلك ثبتت صحة الفرض للدراسة وهو: توجد عالقة ارتباطية دالَّة إحصائيًّا   
 .التنظيمي الشركات محل الدراسة وإدارة مراحل عملية التغيير    فيمن وجهة نظر العاملين  

 نشر مشروعات التغيير بين العاملين داخل الشركات  فييتم استخدامها  التياالستراتيجيات االتصالية  -9
 محل الدراسة:      

 ( 34جدول رقم )  
 االستراتيجية التسلطية

 الشركة 
 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون  المدى

 منخفض 
 20 2 0 5 13 ك
% 26 % 10 % % 4 % 10 % 

 متوسط 
 97 25 24 18 30 ك
% 60 % 36 % 48 % 50 % 48.5 % 

 مرتفع 
 83 23 26 27 7 ك
% 14 % 54 % 52 % 46 % 41.5 % 

 اإلجمالي
 200 50 50 50 50 ك
% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 

 ( 0.387التوافق=ُمعامل  ،0.000=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 35.166=2)كا
 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 

التسلطية   - االستراتيجية  واستخدام  الدراسة  الشركات محل  بين  ارتباطية  نشر مشروعات    فيتوجد عالقة 
ودرجة ُحريَّة    0.000عند مستوى معنويَّة    35.166  2التغيير بين العاملين داخلها، حيث بلغت قيمة كا

6. 
محل الدراسة من وجهة نشر مشروعات التغيير داخل الشركات    فيجاء استخدام االستراتيجية التسلطية   -

، وكانت شركة أورانج من أكثر الشركات استخداًما لهذه %48.5نظر العاملين فيها بشكل متوسط بنسبة  
بنسبة   لالستراتيجية    في،  %54االستراتيجية  استخداًما  الشركات  أقل  من  فودافون  شركة  كانت  حين 

 . %14نشر مشروعات التغيير بين العاملين بنسبة    فيالتسلطية 
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 ( 35جدول رقم )  
 نشر مشروعات التغيير  فياتجاهات العاملين تجاه استخدام االستراتيجية التسلطية 

 األبعاد
إلى حد ٍّ   تنطبق

 كبير 
 إلى  تنطبق

 ال تنطبق ماحد ٍّ  
 الترتيب النسبيالوزن  الحسابيلمتوسط ا

 % ك % ك % ك
مشروع التغيير  

له من  ايكون مقررً 

أعلى المستويات  

التنظيمية، ومسار  

في تطبيقه يكون 

اتجاه واحد )من 

أعلى إلى أسفل  

 . التنظيم(

103 51.5 % 85 42.5 % 12 6.0 % 2.46 81.8 % 1 

يتم استخدام 

العقوبات  

والجزاءات لكل  

من يخالف أو 

يقاوم مشروعات  

 . التغيير

77 38.5 % 100 50.0 % 23 11.5 % 2.27 75.7 % 2 

يتم فرض 

مشروعات التغيير 

على العاملين  

وتنفيذها باستخدام  

 . السلطة

69 34.5 % 75 37.5 % 56 28.0 % 2.07 68.8 % 3 

تكون المعلومات  

المعطاة عن 

مشروع التغيير  

أغلب في للعاملين 

 . حيان قليلةاأل

61 30.5 % 88 44.0 % 51 25.5 % 2.05 68.3 % 4 

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
التسلطية       االستراتيجية  أبعاد  الدراسة  ي  التيتعدد  محل  الشركات  قادة  مشروعات    فيستخدمها  نشر 

 : التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  فيالتغيير، وإن اختلفت 
إلى        التنظيمية  المستويات  أعلى  من  التغيير  مشروع  باتجاه  المتعلق  الُبعد  بوزن    فيسفل  أجاء  المقدمة 

المرتبة    في، ثم جاء استخدام العقوبات والجزاءات لكل من يخالف أو يقاوم مشروعات التغيير  %81.1  نسبي
بوزن   وتنفيذ % 75.7  نسبيالثانية  العاملين  على  التغيير  مشروعات  فرض  أما  السلطة،،  باستخدام    وقلة   ها 

للعاملين   التغيير  مشروع  عن  المعطاة  داخل المعلومات  تطبيًقا  التسلطية  االستراتيجية  أبعاد  أقل  من  فكانا 
 على الترتيب.  %68.3، %68.8الشركات محل الدراسة من وجهة نظر العاملين بوزَنْيِن نسبيَّْيِن  

 
 
 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 " : دراسة ميدانية على شركات المحمول العاملة في مصرالتنظيميالعالقة بين أنماط القيادة التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير "  :نِعم محيي الديند.   494 

 ( 36جدول رقم ) 
 استراتيجية اإلقناع

 الشركة 
 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون  المدى

 منخفض 
 9 4 2 1 2 ك
% 4 % 2 % 4 % 8 % 4.5 % 

 متوسط 
 81 21 24 18 18 ك
% 36 % 36 % 48 % 42 % 40.5 % 

 مرتفع 
 110 25 24 31 30 ك
% 60 % 62 % 48 % 50 % 55 % 

 اإلجمالي
 200 50 50 50 50 ك
% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 

 ( 0.586=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 4.679=2)كا
 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 

اإلقناع   - استراتيجية  واستخدام  الدراسة  محل  الشركات  بين  ارتباطية  توجد عالقة  مشروعات   فيال  نشر 
ودرجة ُحريَّة    0.586عند مستوى معنويَّة    4.679  2كا  التغيير بين العاملين داخلها، حيث بلغت قيمة

6. 
نشر مشروعات التغيير داخل الشركات محل الدراسة من وجهة نظر    في جاء استخدام استراتيجية اإلقناع   -

، وكانت شركة أورانج من أكثر الشركات استخداًما لهذه االستراتيجية  %55العاملين فيها بشكل كبير بنسبة  
شركة    في،  %62بنسبة   كانت  اس  we  وي حين  الشركات  أقل  اإلقناع  من  الستراتيجية  نشر    فيتخداًما 

 . %48مشروعات التغيير بين العاملين بنسبة  
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 ( 37جدول رقم )
 نشر مشروعات التغيير  في قناعاتجاهات العاملين تجاه استخدام استراتيجية اإل

 العبارات

إلى حد ٍّ  تنطبق

 كبير 

إلى حد ٍّ  تنطبق

 ما
 ال تنطبق 

 الترتيب  النسبي الوزن  الحسابيالمتوسط 

 % ك % ك % ك
تقديم المعلومات  

الكافية والضرورية  

  ؛الخاصة بالتغيير

مما يزيد من قناعة  

 . األفراد وتجاوبهم

92 46.0 % 93 46.5 % 15 7.5 % 2.39 79.5 % 1 

م مشروع التغيير  يقد  

ويتم تطبيقه وفق 

خطة اتصالية قوية  

هة  ومكثفة وموج  

ا نحو األفراد أساسً 

المعنيين مباشرة  

 . بالتغيير

89 44.5 % 98 49.0 % 13 6.5 % 2.38 79.3 % 2 

يتلقى األفراد 

تحفيزات مادية 

لدعم عملية   معنوي ةو

 . التغيير

93 46.5 % 87 43.5 % 20 10.0 % 2.37 78.8 % 3 

يتم تغليب النقاط  

اإليجابية للتغيير  

وتغييب السلبية  

مما يمنع   ؛منها

األفراد من إحداث 

أو  سلبي رد فعل 

 . ممقاو  

83 41.5 % 100 50.0 % 17 8.5 % 2.33 77.7 % 4 

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
نشر مشروعات التغيير،    فيستخدمها قادة الشركات محل الدراسة  ي  التي تعدد أبعاد استراتيجية اإلقناع      

 : التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  فيوإن اختلفت 
الكافية والضرورية الخاصة بالتغيير لزيادة قناعة األفراد وتجاوبهم       بتقديم المعلومات  الُبعد المتعلق  جاء 
تقديم مشروع التغيير وتطبيقه وفق خطة   كلٌّ رب  ، ثم جاء بشكل متقا%79.5  نسبيالمقدمة بوزن    في من 

وموجهة   ومكثفة  قوية  بالتغيير،    أساًسااتصالية  مباشرة  المعنيين  األفراد  مادية    يتلق و نحو  تحفيزات  األفراد 
نسبيَّْيِن   بوزَنْيِن  التغيير  عملية  لدعم  اإليجابية    %78.8،  %79.3ومعنويَّة  النقاط  تغليب  أما  الترتيب،  على 

فعل  للتغيي رد  إحداث  من  األفراد  يمنع  مما  منها  السلبية  وتغييب  أبعاد    سلبير  أقل  من  فكان  مقاوم  أو 
 . %77.7  نسبياستراتيجية اإلقناع تطبيًقا داخل الشركات محل الدراسة من وجهة نظر العاملين بوزن 
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 ( 38جدول رقم )
 استراتيجية التفاوض

 الشركة 
 اإلجمالي اتصاالت weوي  أورانج  فودافون  المدى

 منخفض 
 18 5 3 4 6 ك
% 12 % 8 % 6 % 10 % 9 % 

 متوسط 
 55 11 15 16 13 ك
% 26 % 32 % 30 % 22 % 27.5 % 

 مرتفع 
 127 34 32 30 31 ك
% 62 % 60 % 64 % 68 % 63.5 % 

 اإلجمالي
 200 50 50 50 50 ك
% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 
 ( 0.873=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 2.459=2)كا

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
نشر مشروعات    فيال توجد عالقة ارتباطية بين الشركات محل الدراسة واستخدام استراتيجية التفاوض   -

ودرجة ُحريَّة    0.873عند مستوى معنويَّة    2.459  2كاقيمة  التغيير بين العاملين داخلها، حيث بلغت  
6. 

نشر مشروعات التغيير داخل الشركات محل الدراسة من وجهة نظر   فيجاء استخدام استراتيجية التفاوض  -
بنسبة   كبير  بشكل  فيها  لهذه %63.5العاملين  استخداًما  الشركات  أكثر  من  اتصاالت  شركة  وكانت   ،

اتيجية التفاوض  حين كانت شركة أورانج من أقل الشركات استخداًما الستر   في،  %68االستراتيجية بنسبة  
 . %60نشر مشروعات التغيير بين العاملين بنسبة   في
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 ( 39جدول رقم )
 نشر مشروعات التغيير فياتجاهات العاملين تجاه استخدام استراتيجية التفاوض 

 العبارات 
تنطبق إلى حد ٍّ  

 كبير 
تنطبق إلى حد ٍّ  

 ال تنطبق  ما
 الترتيب  الوزن النسبي  لمتوسط الحسابي ا

 %  ك %  ك %  ك
تشجع اإلدارة مبادرات  
األفراد بتقديم اقتراحات  

 . مشاريع تغييرية
93 46.5 % 91 45.5 % 16 8.0 % 2.39 79.5 % 1 

تبحث مختلف أطراف  
 إدارةً -عملية التغيير  

عن نقاط    -وعاملين
مشتركة تجمع بين  
أهداف ونوايا اإلدارة 
وطموحات وتخوفات  

 . العاملين

88 44.0 % 98 49.0 % 14 7.0 % 2.37 79.0 % 2 

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
ال     استراتيجية  أبعاد  الدراسة  ي  التي  تفاوض تعدد  محل  الشركات  قادة  مشروعات    فيستخدمها  نشر 

 : التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  فيالتغيير، وإن اختلفت 
المقدمة بوزن    في  ع اإلدارة مبادرات األفراد بتقديم اقتراحات مشاريع تغييريةي تشجبجاء الُبعد المتعلق   -

أما بحث  %79.5  نسبي  التغيير  ،  نقاط مشتركة تجمع    -وعاملين   إدارةً -مختلف أطراف عملية  عن 
العاملين وتخوفات  وطموحات  اإلدارة  ونوايا  أهداف  أقل    بين  بنسبة  نظر    %79فجاءت  وجهة  من 

 العاملين بالشركات محل الدراسة.
 ( 40جدول رقم )

 استراتيجية المشاركة
 الشركة 

 المدى 
 مالي اإلج اتصاالت  weوي  أورانج فودافون 

 منخفض
 7 5 1 0 1 ك
 % 2% 0% 2% 10 % 3.5 % 

 متوسط
 112 21 40 26 25 ك
 % 50 % 52 % 80 % 42 % 56 % 

 مرتفع 
 81 24 9 24 24 ك
 % 48 % 48 % 18 % 48 % 40.5 % 

 اإلجمالي 
 200 50 50 50 50 ك
 % 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 

 ( 0.328التوافق=ُمعامل  ،0.000=معنويَّة، مستوى ال6=الُحريَّة، درجة 24.119=2)كا
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 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
نشر مشروعات   في توجد عالقة ارتباطية بين الشركات محل الدراسة واستخدام استراتيجية المشاركة   -

ودرجة    0.000عند مستوى معنويَّة    24.119  2كا  التغيير بين العاملين داخلها، حيث بلغت قيمة
 . 6ُحريَّة 

المشاركة   - استراتيجية  استخدام  من   فيجاء  الدراسة  محل  الشركات  داخل  التغيير  مشروعات  نشر 
بنسبة   بشكل متوسط  فيها  العاملين  نظر  أورانج،  %56وجهة  )فودافون،  الثالث  الشركات  ، وتساوت 

أقل    من  فكانت   we  وي ، أما شركة  %48معدل استخدامها لهذه االستراتيجية بنسبة    فياتصاالت(  
 . %60نشر مشروعات التغيير بين العاملين بنسبة  في الشركات استخداًما الستراتيجية المشاركة

 ( 41جدول رقم )
 نشر مشروعات التغيير فياتجاهات العاملين تجاه استخدام استراتيجية المشاركة 

 العبارات
إلى حد ٍّ   تنطبق

 كبير 
إلى حد ٍّ   تنطبق

 ال تنطبق ما
 الترتيب النسبيالوزن  الحسابيلمتوسط ا

 % ك % ك % ك
يخضع األفراد لبرامج 
تدريبية وتطويرية من  

في  أجل المشاركة  
 .إحداث التغيير

103 51.5 % 88 44.0 % 9 4.5 % 2.47 82.3 % 1 

يتم تشجيع قيام عملية  
اتصالية عمودية كثيفة 

ا( بين  ا وهبوطً )صعودً 
أصحاب المشروع 

أغلب  في )اإلدارة 
الحاالت( من جهة  

في وبقية العاملين 
المنظمة من جهة  

 ى. أخر 

90 45.0 % 98 49.0 % 12 6.0 % 2.39 79.7 % 2 

ا يتم ترك المجال مفتوحً 
طيلة مختلف مراحل  

راء آعملية التغيير أمام 
وتدخالت مختلف  

األطراف داخل المنظمة  
 . إلتمام مشروع التغيير

83 41.5 % 98 49.0 % 19 9.5 % 2.32 77.3 % 3 

 :يليتوضح بيانات الجدول السابق ما  
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ال      استراتيجية  أبعاد  الدراسة  ي  التي  مشاركةتعدد  محل  الشركات  قادة  مشروعات   فيستخدمها  نشر 
 : التاليترتيبها تبًعا لمدى تطبيقها من وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو  فيالتغيير، وإن اختلفت 

  إحداث التغيير   فيع األفراد لبرامج تدريبية وتطويرية من أجل المشاركة  و خضجاء الُبعد المتعلق ب -
بوزن    في جاء  %82.3  نسبيالمقدمة  ثم  بوزن    في،  الثانية  عملية    %79.7  نسبيالمرتبة  قيام  تشجيع 

كثيفة )صعودً  وهبوطً اتصالية عمودية  )اإلدارة  ا  المشروع  بين أصحاب  الحاالت( من جهة    فيا(  أغلب 
ا طيلة مختلف مراحل عملية التغيير  ترك المجال مفتوحً ى، أما  المنظمة من جهة أخر   في وبقية العاملين  

  ة استراتيجي أقل أبعاد  فكان من    راء وتدخالت مختلف األطراف داخل المنظمة إلتمام مشروع التغييرآأمام  
 . %77.3  نسبيالمشاركة تطبيًقا داخل الشركات محل الدراسة من وجهة نظر العاملين بوزن 

السائدوبإدخال   القيادة  نمط  من وجهة نظر العاملين على النتائج السابقة بهدف اختبار العالقة   متغير 
؛ جاءت النتائج على  نشر مشروعات التغيير  فيواالستراتيجيات االتصالية المستخدمة  بين هذا المتغير  

 :التاليالنحو 
 ( 42جدول رقم )

الشركات محل الدراسة واالستراتيجيات   فيبين نمط القيادة السائد من وجهة نظر العاملين العالقة االرتباطية  معنويَّة
 نشر مشروعات التغيير في االتصالية المستخدمة 

 االستراتيجية  متغيرات االقتران 
 سلطيةالت

استراتيجية 
 اإلقناع 

استراتيجية 
 التفاوض

استراتيجية 
 المشاركة

 السلطوي القهري النمط 
 ** 2490. ** 1890. ** 2240. ** 4970. عامل بيرسون مُ 

 0.000 0.007 0.001 0.000 معنويَّة مستوى ال

 اإلقناعي المثالي النمط 
 ** 4860. ** 5200. ** 5400. 0.029 عامل بيرسون مُ 

 0.000 0.000 0.000 0.681 معنويَّة مستوى ال

 التفويضي البيروقراطيالنمط 
 ** 4720. ** 3360. ** 4430. ** 2450. عامل بيرسون مُ 

 0.000 0.000 0.000 0.000 معنويَّة مستوى ال

 الديموقراطي المتآلفالنمط 
 ** 5940. ** 5920. ** 6160. 0.119 عامل بيرسون مُ 

 0.000 0.000 0.000 0.093 معنويَّة مستوى ال

 التكيفي االنتهازي النمط 
 ** 2730. ** 2050. ** 2870. ** 2780. عامل بيرسون مُ 

 0.000 0.004 0.000 0.000 معنويَّة مستوى ال
 0.01 معنويَّة** دال عند مستوى 

 :يليتشير بيانات الجدول السابق إلى ما 
الشركات       داخل  المتبعة  القيادة  أنماط  غالبية  بين  إحصائيًّا  دالَّة  ارتباطية  عالقة    وجود 

 : التالي، وذلك على النحو نشر مشروعات التغيير فيواالستراتيجيات االتصالية المستخدمة 
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ارتفاع معدل  ويؤديباعتباره أحد أنماط القيادة المتبعة داخل الشركات،  القهري   السلطوي نمط القيادة   -
 : وهينشر مشروعات التغيير،   فيتطبيقه إلى ارتفاع معدل استخدام جميع االستراتيجيات االتصالية 

النمط    -1 بين  ارتباطيًة  هناك عالقًة  إن  التسلطية؛ حيث  هذه    القهري   السلطوي االستراتيجية  واستخدام 
بيرسون    في االستراتيجية   ُمعامل  قيمة  بلغت  حيث  العاملين،  بين  التغيير  مشروعات  ،  0.497نشر 

 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي
حيث   -2 اإلقناع؛  النمط    استراتيجية  بين  ارتباطيًة  عالقًة  هناك  هذه    القهري   السلطوي إن  واستخدام 

العاملين  في االستراتيجية   بين  التغيير  مشروعات  بيرسون  نشر  ُمعامل  قيمة  بلغت  حيث   ،0.224  ،
 . 0.001قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي

بين  -3 ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  التفاوض؛  هذه    القهري   السلطوي النمط    استراتيجية  واستخدام 
قيمة    في االستراتيجية   بلغت  حيث  العاملين،  بين  التغيير  مشروعات  بيرسون  نشر  ،  0.189ُمعامل 

 . 0.007قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي
النمط    -4 بين  ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  المشاركة؛  هذه   القهري   السلطوي استراتيجية  واستخدام 

قيمة    في االستراتيجية   بلغت  حيث  العاملين،  بين  التغيير  مشروعات  بيرسون  نشر  ،  0.249ُمعامل 
 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي

ارتفاع    ويؤديباعتباره أحد أنماط القيادة المتبعة داخل الشركات،    البيروقراطي  التفويضينمط القيادة   -
نشر مشروعات التغيير،   في معدل تطبيقه إلى ارتفاع معدل استخدام جميع االستراتيجيات االتصالية  

 :وهي
ستخدام  وا  البيروقراطي  التفويضياالستراتيجية التسلطية؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين النمط    -1

،  0.245نشر مشروعات التغيير بين العاملين، حيث بلغت قيمة ُمعامل بيرسون   فيهذه االستراتيجية  
 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي

واستخدام هذه    البيروقراطي  التفويضيالنمط  استراتيجية اإلقناع؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين    -2
العاملين  في االستراتيجية   بين  التغيير  مشروعات  بيرسون  نشر  ُمعامل  قيمة  بلغت  حيث   ،0.443  ،

 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي
واستخدام هذه   البيروقراطي  التفويضيالنمط  حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين  استراتيجية التفاوض؛    -3

قيمة    في االستراتيجية   بلغت  حيث  العاملين،  بين  التغيير  مشروعات  بيرسون  نشر  ،  0.336ُمعامل 
 . 0.007قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي

واستخدام هذه  البيروقراطي التفويضيالنمط استراتيجية المشاركة؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين  -4
قيمة    في االستراتيجية   بلغت  حيث  العاملين،  بين  التغيير  مشروعات  بيرسون  نشر  ،  0.472ُمعامل 

 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي
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القيادة   - الشركات،    االنتهازي   التكيفينمط  داخل  المتبعة  القيادة  أنماط  أحد  ارتفاع   ويؤدي باعتباره 
نشر مشروعات التغيير،   في معدل تطبيقه إلى ارتفاع معدل استخدام جميع االستراتيجيات االتصالية  

 :وهي
النمط    -1 التسلطية؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين  م هذه واستخدا  االنتهازي   التكيفياالستراتيجية 

بيرسون    في االستراتيجية   ُمعامل  قيمة  بلغت  حيث  العاملين،  بين  التغيير  مشروعات  ،  0.278نشر 
 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي

بين    -2 ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  اإلقناع؛  هذه   االنتهازي   التكيفيالنمط  استراتيجية  واستخدام 
العاملين  في االستراتيجية   بين  التغيير  مشروعات  بيرسون  نشر  ُمعامل  قيمة  بلغت  حيث   ،0.287  ،

 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي
بين    -3 ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  التفاوض؛  هذه    االنتهازي   التكيفيالنمط  استراتيجية  واستخدام 

قيمة    في االستراتيجية   بلغت  حيث  العاملين،  بين  التغيير  مشروعات  بيرسون  نشر  ،  0.205ُمعامل 
 . 0.004قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي

بين    -4 ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  المشاركة؛  هذه    االنتهازي   التكيفي النمط  استراتيجية  واستخدام 
قيمة    في االستراتيجية   بلغت  حيث  العاملين،  بين  التغيير  مشروعات  بيرسون  نشر  ،  0.273ُمعامل 

 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي
ارتفاع معدل  ويؤديباعتباره أحد أنماط القيادة المتبعة داخل الشركات،  المثالي  اإلقناعينمط القيادة   -

 : وهينشر مشروعات التغيير،   فيتطبيقه إلى ارتفاع معدل استخدام غالبية االستراتيجيات االتصالية 
النمط    -1 بين  ارتباطية  عالقة  توجد  ال  حيث  التسلطية؛  هذه   المثالي  اإلقناعياالستراتيجية  واستخدام 

بيرسون    في تراتيجية  االس ُمعامل  قيمة  بلغت  حيث  العاملين،  بين  التغيير  مشروعات  ،  0.029نشر 
 .0.681قيمة غير دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي

بين    -2 ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  اإلقناع؛  هذه    المثالي  اإلقناعيالنمط  استراتيجية  واستخدام 
العاملين  في االستراتيجية   بين  التغيير  مشروعات  بيرسون  نشر  ُمعامل  قيمة  بلغت  حيث   ،0.540  ،

 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي
بين    -3 ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  التفاوض؛  هذه    المثالي  اإلقناعيالنمط  استراتيجية  واستخدام 

قيمة    في االستراتيجية   بلغت  حيث  العاملين،  بين  التغيير  مشروعات  بيرسون  نشر  ،  0.520ُمعامل 
 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي

بين    -4 ارتباطيًة  عالقًة  هناك  إن  حيث  المشاركة؛  هذه    المثالي  اإلقناعيالنمط  استراتيجية  واستخدام 
بين  في االستراتيجية   التغيير  مشروعات  قيمة    نشر  بلغت  حيث  بيرسون  العاملين،  ،  0.486ُمعامل 

 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي
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القيادة   - ارتفاع    ويؤديباعتباره أحد أنماط القيادة المتبعة داخل الشركات،    المتآلف  الديموقراطينمط 
نشر مشروعات التغيير،    في معدل تطبيقه إلى ارتفاع معدل استخدام غالبية االستراتيجيات االتصالية  

 :وهي
واستخدام هذه    المتآلف  الديموقراطياالستراتيجية التسلطية؛ حيث ال توجد عالقة ارتباطية بين النمط    -1

بيرسون    في االستراتيجية   ُمعامل  قيمة  بلغت  حيث  العاملين،  بين  التغيير  مشروعات  ،  0.119نشر 
 .0.093قيمة غير دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي

النمط  -2 بين  ارتباطيًة  واستخدام هذه    المتآلف  الديموقراطي  استراتيجية اإلقناع؛ حيث إن هناك عالقًة 
التغيير  في االستراتيجية   مشروعات  العاملين  نشر  بيرسون  بين  ُمعامل  قيمة  بلغت  حيث   ،0.616  ،

 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي
واستخدام هذه    المتآلف  الديموقراطيالنمط  استراتيجية التفاوض؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين    -3

قيمة    في االستراتيجية   بلغت  حيث  العاملين،  بين  التغيير  مشروعات  بيرسون  نشر  ،  0.592ُمعامل 
 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي

واستخدام هذه    المتآلف  الديموقراطي النمط  استراتيجية المشاركة؛ حيث إن هناك عالقًة ارتباطيًة بين    -4
بي   في االستراتيجية   التغيير  مشروعات  قيمة  نشر  بلغت  حيث  العاملين،  بيرسون  ن  ،  0.594ُمعامل 

 . 0.000قيمة دالَّة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة   وهي

إحصائيًّا  دالَّة  ارتباطية  عالقة  توجد  وهو:  للدراسة  الفرض  ثبتت جزئيًّا صحة  القيادة   وبذلك  نمط  بين 
العاملين   نظر  وجهة  من  الدراسة    في السائد  محل  المستخدمة  الشركات  االتصالية   فيواالستراتيجيات 

 .نشر مشروعات التغيير 
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 ات محل الدراسة من وجهة نظر العاملين: شركالأسباب مقاومة التغيير داخل  -10
 ( 43جدول رقم )
   ات محل الدراسةشركالأسباب مقاومة التغيير داخل 

 الشركة 
 أسباب المقاومة 

 فودافون 
 (50)ن=

 أورانج 
 (50)ن=

 weوي 
 (50)ن=

 اتصاالت
 (50)ن=

 اإلجمالي
 ( 200)ن=

التكاليف   وجهد -مقارنة  مال  من 
ستعود بعد إحداث التي  بالفوائد    -ووقت

 . التغيير

 119 30 20 32 37 ك

% 74 % 64 % 40 % 60 % 59.5 % 

التخصصات  بعض  فقدان 
 . والصالحيات

 82 24 17 17 24 ك
% 48 % 34 % 34 % 48 % 41 % 

 .اإلبقاء على الوضع القائمفي الرغبة 
 64 19 14 20 11 ك
% 22 % 40 % 28 % 38 % 32 % 

السائدة  القوة  عالقات  على  المحافظة 
 .المنظمةفي 

 63 23 13 15 12 ك
% 24 % 30 % 26 % 46 % 31.5 % 

وسلطة   القائمة  التحالفات  على  الحفاظ 
 .اتخاذ القرارات

 63 27 11 19 6 ك
% 12 % 38 % 22 % 54 % 31.5 % 

 .الخوف من المجهول
 60 25 5 19 11 ك
% 22 % 38 % 10 % 50 % 30 % 

اإلبقاء على العالقات  في الرغبة 
 .االجتماعية القائمة

 59 23 12 15 9 ك
% 18 % 30 % 24 % 46 % 29.5 % 

 . القائمين على التغييرفي انعدام الثقة 
 53 19 13 12 9 ك
% 18 % 24 % 26 % 38 % 26.5 % 

 .ل عالقات اجتماعية جديدةصعوبة تقبُّ 
 51 18 14 18 1 ك
% 2 % 36 % 28 % 36 % 25.5 % 

 : يليتوضح بيانات الجدول السابق ما 
ترتيبها تبًعا    فيت  الدراسة، وإن اختلفأسباب مقاومة مشروعات التغيير داخل الشركات محل  تعدد       

 : التاليمن وجهة نظر العاملين، وذلك على النحو ى حدوثها لمد 
التكاليف  جاءت   - وجهد  -مقارنة  مال  التغيير  التيبالفوائد    -ووقت من  إحداث  بعد    في   ستعود 

بنسبة   ثم جاء    إجماليمن    %59.5المقدمة  الدراسة،  بنسبة    فيعينة  الثانية  فقدان بعض    %41المرتبة 
المحافظة ، و اإلبقاء على الوضع القائم  فيالرغبة  ، وبفارق كبير جاء كل من  التخصصات والصالحيات 

السائدة   القوة  و المنظمة  فيعلى عالقات  القرارات ،  اتخاذ  وسلطة  القائمة  التحالفات  على  بنسب    الحفاظ 
ثم  %63،  %63،  %64متقاربة   الترتيب،  و   على  المجهول،  من  الخوف  على    فيالرغبة  جاء  اإلبقاء 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 " : دراسة ميدانية على شركات المحمول العاملة في مصرالتنظيميالعالقة بين أنماط القيادة التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير "  :نِعم محيي الديند.   504 

القائمة االجتماعية  متقاربتين    العالقات  أما  %29.5،  % 30بنسبتين  الثقة  ،  على    فيانعدام  القائمين 
فكانا من أقل أسباب مقاومة مشروعات التغيير داخل   صعوبة تقبل عالقات اجتماعية جديدة، و التغيير

 على الترتيب. %25.5، %26.5ظر العاملين بنسبة الشركات محل الدراسة من وجهة ن
 

 النتائج العامة للدراسة: 
القيادة   - نمط  االتصاالت    فيالمتآلف    الديموقراطيجاء  شركات  داخل  المتبعة  القيادة  أنماط  مقدمة 

بنسبة    فيالعاملة   القيادة    %61.5مصر  نمط  أما  فيها،  العاملين  نظر  وجهة    ي االنتهاز   التكيفيمن 
 . %25فكان من أقل أنماط القيادة اتباًعا بنسبة  

بنسبة   - وذلك  مرتفًعا،  الدراسة  الشركات محل  داخل  التغيير  تطبيق مشروعات  مستوى  ،  % 84.5جاء 
وفودافون   أورانج  شركتا  العاملة    فيوكانت  المحمول  شركات  تطبيًقا    فيمقدمة  األكثر  مصر 
من أقل الشركات   we  وي على الترتيب، وكانت شركة    %92،  %94لمشروعات التغيير، وذلك بنسبة  

 . %74لمشروعات التغيير داخلها بنسبة  تطبيًقا 
تتم داخل الشركات محل الدراسة كبيًرا، وذلك بنسبة    التيجاء مدى تأييد العاملين لمشروعات التغيير   -

وفودافون  82% أورانج  شركتا  وكانت  العاملة    في،  المحمول  شركات  دعم    التيمصر    في مقدمة 
 .  %90العاملون بها مشروعات التغيير، وذلك بنسبة  

الدراسة  و  - الشركات محل  داخل  العاملين  بين  التغيير  نشر مشروعات  األول    فيقعت مسئولية  المقام 
، أو عضو مكلف بذلك %62.5رئيس مجلس اإلدارة نفسه بنسبة   فيعلى أعضاء اإلدارة العليا متمثلة  
 . %47.5من أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة 

 التيمقدمة األسباب والمبررات    فيوسط المنافسين  جاءت زيادة قدرة الشركة على البقاء واالستمرارية   -
الفشل   أما  الشركات،  داخل  التغيير  بأهمية  االقتناع  أجل  من  للعاملين  المجاالت   في تقدم  بعض 

التحكم   أجل  النفقات من  وترشيد  الشركة،  داخل  المعنويَّة    فيالوظيفية  الروح  وانخفاض  المصاريف، 
 قل األسباب المقدمة إلقناع العاملين بمشروعات التغيير. اإلنتاجية؛ فكانت من أ يللعاملين وتدن 

جاءت االجتماعات الرسمية لرئيس مجلس اإلدارة، والمناقشات الجماعية مع رؤساء األقسام، والدورات  -
يتم استخدامها لنشر مشروعات التغيير داخل   التيمقدمة الوسائل االتصالية المواجهية    فيالتدريبية  

 على الترتيب.   %46.5،  %56.5،  %59.5الشركات محل الدراسة بنسبة 
مقدمة مجاالت التغيير األكثر تطبيًقا داخل الشركات محل    فيمجال الثقافة التنظيمية    فيجاء التغيير   -

بنسبة   التغيير  %60الدراسة  أما  الهيكل    في،  م  التنظيميمجال  تطبيًقا  فكان  التغيير  أقل مجاالت  ن 
 من وجهة نظر العاملين.  %53بنسبة 

، أما %55.5جاء دور االتصال خالل مرحلة إذابة الجليد داخل الشركات محل الدراسة مرتفًعا بنسبة   -
 . %51.5مرحلة إعادة التجميد فتقلص فيها دور االتصال بنسبة 
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التفاوض   - استراتيجية  ال  فيجاءت  االستراتيجيات  داخل    فيمستخدمة  مقدمة  التغيير  مشروعات  نشر 
، أما االستراتيجية % 63.5الشركات محل الدراسة من وجهة نظر العاملين فيها بشكل متوسط بنسبة  

 .%48.5التسلطية فكانت من أقل االستراتيجيات استخداًما داخل الشركات بنسبة  
التكاليف   - مقارنة  ووقت -جاءت  وجهد  مال  ب  التيبالفوائد    -من  وفقدان  ستعود  التغيير،  إحداث  عد 

التخصصات والصالحيات   الشركات محل   في بعض  التغيير داخل  مقدمة أسباب مقاومة مشروعات 
القائمين على التغيير، وصعوبة تقبل عالقات اجتماعية جديدة فكانا من   في الدراسة، أما انعدام الثقة  

 من وجهة نظر العاملين. أقل أسباب مقاومة مشروعات التغيير داخل الشركات محل الدراسة 
 نتائج اختبارات فروض الدراسة: •
اختيار نمط القيادة السائد داخل   فيللعاملين    اإلداري توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب المستوى   -

 الشركات محل الدراسة. 
دالَّة إحصائيًّا  - ارتباطية  العاملين    توجد عالقة  السائد من وجهة نظر  القيادة  نمط  الشركات   فيبين 

 .التغيير التنظيمي   ومدى تطبيق مجاالتمحل الدراسة  
  محل   الشركات   في العاملين  نظر  وجهة  من  السائد   القيادة  نمط  بيندالَّة إحصائيًّا    ارتباطية  عالقة  توجد  -

 التنظيمي.  التغيير  عملية مراحل وإدارة الدراسة
دالَّة إحصائيًّا توجد   - ارتباطية  العاملين    عالقة  السائد من وجهة نظر  القيادة  نمط  الشركات   فيبين 

 .نشر مشروعات التغيير   في واالستراتيجيات االتصالية المستخدمة  محل الدراسة  
 

  :توصيات الدراسة

 الدراسة بمجموعة التوصيات التالية: توصي  ،توصلت إليها الدراسة التيمن خالل استعراض النتائج  
وإنتاجية   - أداء  كمستوى  أخرى  تنظيمية  متغيرات  على  وانعكاساتها  القيادة  أنماط  حول  دراسات  إجراء 

 . وتنمية القدرات اإلبداعية لدى العاملين  ،الثقافة التنظيمية ،المنظمة
التحليل    يةغالبركزت   - على  القيا  ةدراس   في  الكميالدراسات  أنماط  استتأثير  على  إدارة دة  راتيجيات 

من من األدوات الكمية    ة بدالً ولذلك يمكن للباحثين االعتماد على البحوث الكيفيالتغيير التنظيمي،  
  .الً كثر تفصيأنتائج  إلى جراء المقابالت المتعمقة للوصولإ خالل

التغيير   - بمفهوم  والعاملين  المديرين  زيادة  إبراز   التنظيميضرورة  وأهمية  اإليجابية    ومجاالته  جوانبه 
 . ومواجهة تحديات تطبيقه من أجل تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية الممكنة

الوسائل   - أفضل  تحديد  على  المديرين  قدرة  زيادة  يمكن    التياالتصالية    ت واالستراتيجياضرورة 
العاملين    فياستخدامها   بين  التغيير  مشروعات  األداء    والتينشر  على  بدورها    المؤسسي تنعكس 

 . للشركات 
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وذلك للتأكد من أن عملية االتصال    ،المنظمات   فيالعمل على تفعيل نظام االتصاالت المعمول به   -
بين كافة العاملين من جميع المستويات اإلدارية تتم بيسر وسهولة مما يسهل مهمة نشر مشروعات 

 . التغيير بينهم
والتنبؤ بها مما يساهم بشكل    التنظيميحاولة فهم أسباب مقاومتهم للتغيير  االهتمام برضا العاملين وم  -

 . المنافسة فيها ئبقاء المنظمات واستمرار بقا فيفعال 
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  •The extent of employees’ support for the change projects that take place within the 
companies under study was high, with a rate of 82%, and Orange and Vodafone 
were at the forefront of the mobile companies operating in Egypt whose 
employees supported the change projects, with a percentage of 90%. 

  •The responsibility for spreading change projects among employees within the 
companies under study fell primarily on the members of the senior management 
represented by the chairman of the board of directors himself at 62.5%, or a 
member assigned to do so from among the members of the board of directors at 
the rate of 47.5% . 

  •Increasing the company’s ability to survive and continuity among competitors 
came at the forefront of the reasons and justifications provided to workers in 
order to be convinced of the importance of change within companies. failure in 
some functional areas within the company, rationalization of expenditures in 
order to control expenses, low morale of workers and low productivity were the 
least reasons given to convince workers of change projects. 

  •The official meetings of the Chairman, group discussions with department heads, 
and training courses came at the forefront of the confrontational communication 
means that are used to spread change projects within the companies under study, 
at a rate of 59.5%, 56.5%, and 46.5%, respectively. 

  •The role of communication during the unfreezing phase within the companies 
under study increased by 55.5%, while the re-freezing phase decreased the role of 
communication by 51.5%. 

  •The negotiation strategy came at the forefront of the strategies used to spread 
change projects within the companies under study from the point of view of its 
employees with a percentage of 63.5%, while the authoritarian strategy was one 
of the least used strategies within companies with a percentage of 48.5%. 

• Comparing the costs - in terms of money, effort and time - with the benefits that 
will return after the change is made, and the loss of some specializations and 
powers are at the forefront of the reasons for resistance to change projects within 
the companies under study from the point of view of employees. 

 
Keywords: Organizational Leadership Styles, Organizational Change 

                   Management, Communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.epra.org.eg                                                                                                                                                             www.jprr.epra.org.eg 18 

The Relationship between Organizational Leadership 
Styles and Organizational Change Management 
Communication: A field study on mobile companies 
operating in Egypt 
 

                                                                                Dr. Neam Mohy El Din Abdel Ghafar Ahmed                                         
                                                                                                  Neam_Mohy@cic-cairo.com 

                                                                                                     Assistant Professor of Public Relations & Advertising, 

                                                                                                             Public Relations & Advertising Department, 

                                                                                                          Canadian Higher Institute of Modern Media Technology 
 

 

Abstract 

         The study aims to identify the prevailing leadership patterns within the 
companies under study, and the most important areas of organizational change 
applied within them, in addition to monitoring the role of communications in each 
stage of organizational change management, and the study also aimed to identify the 
means and communication strategies used in spreading change projects among 
employees, and to monitor the most important obstacles to achieve the 
organizational change, and to identify the impact of leadership styles in managing 
the stages of the organizational change process. 

  •Concerning the leadership patterns, this study relies on the leadership and control 
model, which includes 5 basic patterns: the ideal persuasive pattern, the 
authoritarian-compulsive pattern, the democratic affiliative pattern, the 
bureaucratic delegate pattern, the opportunistic adaptive pattern, based on two 
basic dimensions: Task / People orientation, leader / Employee control. And 
concerning the organizational change management, this study relies on the work 
field model or the analysis of the force field, which suggests three stages to 
implement the change process, namely: the unfreezing stage, the change stage, 
and the re-freezing stage. 

  •The study belongs to descriptive and analytical studies. The study also depends on 
the survey method, The study population is represented in the Mobile companies 
operating in Egypt, depending on a sample that consists of 200 employees whose 
management levels varied between lower management, middle management, and 
upper management 

  •Concerning the method of Data Collection, the study applied one questionnaire that 
was directed to employees at the three lower, middle, and upper management 
levels. 

The main results of the field study: 
  •The democratic affiliative leadership style came at the forefront of the leadership 

styles used within the telecommunications companies operating in Egypt with a 
percentage of 61.5% from the point of view of its employees, while the 
opportunistic adaptive leadership style was among the least followed leadership 
styles by 25% . 

  •The level of application of change projects within the companies under study was 
high, with a rate of 84.5%, Orange and Vodafone companies were at the forefront 
of the mobile companies operating in Egypt that applied the most change projects, 
with a rate of 94% and 92%, respectively, and WE was the least companies in 
implementation of the change projects within it, by 74% . 
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