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الملخص
هدفت الدراسة التعرف على مدى تمكن مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية من تطبيق استراتيجيات إدارة التغيير
ألحداث التغيير في القيم واالتجاهات والهياكل التنظيمية ،وتحديد مستوى أداء العاملين في هذه المراكز ،كذلك التعرف علىى أرىر
ذو إدارة التغيير على أداء العامليين فىي مراكىز الرعايىة النهاريىة بالمملكىة العربيىة السىعودية ،والتعىرف علىى داللىة ال ىرو فىي
مستوى إدارة التغيير وأداء العىامليين فىي مراكىز الرعايىة النهاريىة حسىر متغيىرات الجىنر ،والعمىر والم هىل العلمىي وسىنوات
الخبرة .استخدمت الدراسة المنهج الوص ي وتكونت عينة الدراسة مىن  )19موظ ىا وموظ ىة مىن العىاملين فىي مراكىز الرعايىة
النهارية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ،تم اختيارها بالطريقة العشوائية.
تبين من النتائج أن مىدى تمكىن المراكىز مىن تطبيىق اسىتراتيجيات إدارة التغييىر ألحىداث التغييىر فىي القىيم واالتجاهىات والهياكىل
التنظيمية لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيىرات الهائلىة لزيىادة ك اتهىا جىاء باهميىة نسىبية  )73.3%وبدرجىة مرت عىة .وأن
أكثر مجاالت تمكن المراكز من تطبيق استراتيجيات إدارة التغييىر كىان التغييىر فىي القيىادة ،رىم التغييىر فىي الهيكىل التنظيمىي ،رىم
التغيير بالثقافة ،وجاء التغير في التكنولوجيا في المرتبة األخيىرة .كمىا توصىلت النتىائج الىى أن مسىتوى أداء العىاملين فىي مراكىز
الرعاية النهارية جاء بمتوسط حسابي  )4.311وبدرجة مرت عة.
بناء على النتائج توصي الدراسة بزيادة االهتمام بتطبيق إدارة التغيير في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السىعودية لمىا
تبين مىن تىاريره اجيجىابي علىى أداء العىاملين فىي هىذه المراكىز .وإلحىا العىاملين فىي مراكىز الرعايىة النهاريىة بالمملكىة العربيىة
السعودية بدورات تدريبية في إدارة التغيير وربط ذلك بنظام الحوافز.
الكلمات المفتاحية :التغيير ،إدارة التغيير ،الك اءة ،األداء الوظي ي ،مراكز وم سسات التربية الخاصة.
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Abstract
The study aimed to identify the extent to which day care centers in the Kingdom of Saudi Arabia
were able to apply change management strategies to bring change in values, trends and
organizational structures, and to determine the performance level of workers in these centers, as
well as to identify the impact of change management on the performance of workers in day care
centers in the Kingdom of Saudi Arabia. Also to identify the significance of the differences in
the level of change management and the performance of workers in day care centers according to
the variables of gender, age, educational qualification and years of experience. The study used
the descriptive approach, and the study sample consisted of (91) male and female employees
working in day care centers in the Eastern Province of the Kingdom of Saudi Arabia, which were
chosen randomly.
The results showed that the extent to which the centers were able to apply change management
strategies to bring change in values, trends and organizational structures to suit the new needs
and the massive changes to increase their efficiency came with a relative importance (73.3%)
which was a high degree. Moreover, the most areas enabling centers to implement change
management strategies was the change in leadership, then the change in the organizational
structure, then the change in culture, and the change in technology came in the last place. The
results also found that the performance level of workers in day care centers came with an
arithmetic average to a great extent of (4,311).
Based on the results, the study recommends increasing attention to the application of change
management in day care centers in the Kingdom of Saudi Arabia, due to its positive impact on
the performance of the employees in these centers.

IJRSP

International Journal of Research and Studies Publishing
ISSN: 2709-7064
Finally, the researcher recommend enrolling the staff in these day care centers in change
management training courses and linking this to the incentive system which can follow their
development.

Keywords: Change, Change Management, Efficiency, Job Performance, Special Education
Centers and Institutions.

 .1لمقدمة:
التغيير ظاهرة طبيعية تخضع لها جميع مظاهر الكون ،فكل شيء يتحرك ليتحول إلى شيء جديد بعد أن تت اعـل مجموعة
العناصر المختل ة في أجواء وظروف متعـددة لتخلق وجـودا أخـر لم يكـن مــن قبــل ،والعالم من حولنا يتغير بوتيرة غير
مسبوقة .ما نجح باألمر يمكن ان يتغير بين عشية وضحاها فيصبح من الماضي .فسرعة التغيير هي القوة المحركة ،وهي
مستمرة في الزيادة الغير محدودة ،وقيادة التغيير بك اءة هي الحل الوحيد لمواكبة ما يتطلبه النجاح .فالتغيير هو االن تاح
والمقاربة مع اآلخرين واستقبال االفكار المهاجرة ،حيث تتطلر رحلة التغيير معرفة الوقت المناسر ألطالقها .ووضع
االستراتيجيات والمقايير الموضوعية للبدء بها وتحديد المقدار المهم الذي نحتاجه .)Kotter, 1995
وقادة المنظمات يواجهون يوميا مستجدات ومشاكل ال حصر لها نتيجة التغيرات السريعة .وكافراد او منظمات مجبرون على
االستجابة للتغيير من أجل البقاء .وهذا ما يجعل التغيير صعبا او مهددا ،فآلبد ان نتعلم توقع التغيير وكي ية التعامل معه.
والتغيير هو القاعدة اآلن والطريق للمستقبل وال يستطيع ال رد وحده التغيير ولكن يمكنه ان يقوده ،فاألفراد هم من يصنعون
التغيير ،فآلبد ان نعرف كيف نشق طريقنا ونتخطى الطر التقليدية للمقاومة وبتميز .وألن عملية التغيير تعد مشكلة مستمرة
لدى كل األفراد والمستويات اجدارية العتقـادهم ان التغيير يهدد أنماط حياتهم ومصالحهم القائمـة ،وهذا ما يضعف جهـود
وبرامج التغيير ويجعـل منهـا أمرا صعبا ي دي إلى خلل وانقسامات بين م يد ومقاوم داخل وحداتها التنظيمية سماتي و حاتم،
.)8192
وفي بيئة االعمال الحديثة ،تواجه الم سسات تغيرات سريعة لم يسبق لها مثيل نتيجة العولمة واالبتكار المستمر للتقنية والتي
تجبر م سسات األعمال على التطوير بشكل مستمر .كما أن بعض الظواهر الحديثة ،مثل وسائل التواصل االجتماعية ورورة
التكيف على الهاتف المحمول ،أحدرت رورة في قطاع األعمال وأوجدت حاجة متزايدة للتغيير لم تحدث من قبل وفي أي وقت
مضى .وهذه التغيرات تحتاج إلى فكر إداري أو باألحرى فكر قيادي يستوعر هذه التغييرات وأسبابها وآرارها.

 .1.1مشكلة الدراسة:
تشير الدراسات في مجال السلوك التنظيمي إلى أن رلثي المنظمات التي أجرت عمليات التغيير بانماطها تواجهه تحديات كبيرة
وعديدة لمواجهة التحول والتغيير وللح اظ على بقائها واستمرارها .حيث ال أحد ينكر أن التغيير أصبح ضرورة ملحة لكل
منظمات اليوم ،وأن اي عملية تغيير البد أن يكون لها آرار ونتائج تترتر عليهم.
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وأهم النتائج التي تسعى إليها المنظمات هو احداث التغيير اجيجابي .ومجتمعنا يمر بمتغيرات ذات أهمية كبيرة وجوهرية،
ومثل هذه التغيرات الحاصلة والمتوقع حصولها تتطلر إدارة جديدة تتبنى التغيير .وحيث أن االسلوب اجداري في مراكز
الرعاية النهارية في المنطقة الشرقية ،أسلوب مدرسي تقليدي متقيد باألنظمة والقوانين المدرسية التي ال تتوافق مع واقع
المراكز النهارية واحتياجات مست يديها وال تتماشى مع متطلبات التحديث والتغيير ،والبد من ايجاد السبل لتطبيق إدارة التغيير
ألحداث التغيير المطلوب في هذه المراكز في هياكلها التنظيمية وإدخال التقنية وتدرير العامليين لرفع ك اءة أداء هذه المنظمات
ومن خالل ما تم طرحه في مشكلة الدراسة تم تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
ما أثر إدارة التغيير المتمثلة بالتغيير في (الهيكل التنظيمي ،التغيير في الثقافة ،التغيير في التكنولوجيا ،التغيير في القيادة)
على أداء العاملين في مراكز الرعاية النهارية في المنطقة الشرقية؟
وبالتالي يمكن طرح التساؤالت ال رعية التالية:
 ما مدى تمكن المراكز من الت اعل مع بيئتها المحلية واجقليمية بما يضمن لها التحول الى حالة تنظيمية أكثر قدرة
لتحقيق أهدافها وخدمة مست يديها وحل مشاكلها؟
 ما مدى تمكن المراكز من تطبيق استراتيجيات إدارة التغيير ألحداث التغيير في القيم واالتجاهات والهياكل التنظيمية
لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيرات الهائلة لزيادة ك اتها؟
 ما مدى تمكن المراكز من األخذ باألسالير العلمية والتقنية والبحثية واالنتاجية لتدرير وتطوير مهارات العامليين فيها
بما سيعود عليهم وعليها بال ائدة؟
 ما مدى تحمل إدارة المركز لمسئولية إدارة التغيير؟
 ما هي العالقة بين الخصائص الديموغرافية( العمر ،المستوى التعليمي ،الجنر ،الخبرة( وبين تقبل العامليين جدارة
التغيير؟

 .1.1أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:
•

أن نتائج الدراسة ستوفرلمتخذي القرار في مراكز الرعاية النهارية معلومات مهمة عن واقع إدارة التغيير.

•

وستقدم مساعدة للمس ولين والمعنين وصناع القرارات في مراكز الرعاية النهارية للتعرف على إدارة التغيير وأررها
على أداء العاملين في هذه المنظمات ،وبالتالي تساعدهم في إتخاذ اججراءات المناسبة لرفع مستوى ك اءة وفاعلية
العاملين في هذه المراكز.

•

حيث يمكن أستخدام هذه النتائج في إعادة رسم السياسات ذات العالقة بنجاح إدارة التغيير من أجل األرتقاء باألداء
الم سسي بشكل عام .
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•

ويتمثل جانر األهمية اآلخر للبحث بكونه يتناول قطاع مراكز الرعاية النهارية ،إذ يعد هذا القطاع من القطاعات
الحيوية والم ررة من حيث مساهمته الكبيرة في الخدمة االجتماعية والتطور االجتماعي وي مل من خاالل هذه
الدراسة أن يتم االهتمام بتطوير رقافة العاملين وغرس أبعادها لضامن التكيف وألتسا بين العاملين أن سهم من جهة
وبين اجدارة العليا وما تطلبه منهم عند إجراء التغيير ،إذ البد أن يتماشى التغيير مع توقعاتهم وقيمهم ورقافتهم .

•

وي مل أن يست اد من نتائج هذه الدراسة في بعض الدراسات والألبحاث الالحقة والتي من الممكن أن تتناول ن ر
الموضوع في قطاعات أخرى.

•

وأن تسهم نتائج هذه الدراسة في الخروج بتوصيات تبين كيف يمكن أن يتم أستخدام إدارة التغييرفي تحسين أداء
العاملين وتنمية مهاراتهم.

 .3.1أهداف الدراسة:
حيث ان الوضع الراهن في مراكز الرعاية النهارية نسبة التطوير فيه بسيطة جدا ،فهم في مرحلة ركود ويشعرون انهم يقدمون
خدمات جيدة وانهم ناجحون .رغم اختالف الواقع من حولنا وباعتراف الجميع ،فكل ما حولنا يقول اننا نتغير ،واليوم غير
األمر وخدمات ذوي اجعاقة بالذات بحاجة لمواكبة التغيير .عليه فإدارة مراكز الرعاية النهارية في حاجة لقوة دافعة لمعرفة ما
سيحدره التغيير لتحسين خدماتهم .لذلك تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف على ضرورة إجراء تغيير في أسالير العمل،
بتطوير الهيكل التنظيم وباستخدام التكنلوجيا لتطوير وتمكين العامليين لتغيير السائد التقليدي ،بإحالل القيادة واجدارة التحويلية
المتضمنة إدارة التغيير كاسلوب عمل جديد لالرتقاء باداء العاملين وزيادة ك اءة هذه المنظمات .عليه هدفت الدراسة الى:
•

تهدف الدراسة الى استجالء أرر إدارة التغيير في النمط اجداري السائد في مراكز الرعاية النهارية بالمنطقة الشرقية.

•

تهدف الى تطوير قيادات متمكنة ولها القدرة على االبداع اجداري بتطوير وتغيير الهيكل التنظيمي.

•

مساعدة العامليين فيها بتوجيههم وتدريبهم وإدارتهم بما يخدم المنظمة ويخدمهم لمواجهة تغيرات متوقعه وغير متوقعه
بتحديد وتاصيل رقافة المنظمة.

•

دراسة إمكانية زيادة ك اءة أداء العامليين وذلك من خالل إجراء التغييرالتكنلوجي لتطوير وتحسين أدائهم وانتاجهم .

 .4.1فرضيات الدراسة:
 .1.4.1الفرضية األلولى:
ال يوجد أرر ذو داللة إحصائية بين إدارة التغيير بابعادها على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية.
•

لومن هذه الفرضية تنبثق الفرضيات الفرعية التالية:
 ال يوجد أرر ذو داللة إحصائية ألهمية التغيير في الهيكل التنظيم على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية.
 اليوجد أرر ذو داللة أحصائية في التغيير في الثقافة على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية.
 اليوجد أرر ذو داللة أحصائية في التغيير في التكنلوجيا وبين أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية.
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 اليوجد أرر ذو داللة أحصائية في التغيير في القيادة وبين أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية.
 .1.4.1الفرضية الثانية:
ال توجد فرو دالة إحصائيا في مستوى إدارة التغيير وأداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية
حسر متغيرات الجنر ،والعمر والم هل العلمي وسنوات الخبرة؟

 .1اإلطار النظري للدراسة:
 إدارة التغيير:
ويعود م هوم إدارة التغيير إلى أوائل القرن الـ  20حين تم تطوير نموذج  Kurt Lewinمن رالث خطوات للتغيير في
األربعينيات .رم نشر كتاب إي فريت روجرز بعنوان" انتشار االبتكارات "عام ، 1962وتم تطوير نموذج الجسر االنتقالي عام
 9191الحسيني .)8191 ،ومع ذلك لم تصبح إدارة التغيير معروفة إال في بيئة األعمال في التسعينيات وأصبحت العمليات
التنظيمية الرسمية متاحة في بداية هذه األل ية .وهو م هوم إداري يُقصد به التالي:
•

القيام بالتغيير في كي ية القيام بالعمل أو إدارة المنظمة ،عن طريق خطة واضحة المعالم.

•

وهو مواكبة التغييرات والتطورات الحديثة في محيط العمل ،بهدف االرتقاء باجنتاجية وك اءة وجودة العمل في
المنظمة.

•

كما إنه االنتقال من الوضع الحالي الذي نعيشه إلى الوضع المستقبلي األكثر ك اءة وفاعلية.

•

وهو العملية التي نتعلَّم فيها ونكتشف األمور بصورة مستقرة.

•

وهوعملية التجديد الذاتي الذي تسعى المنظمة عن طريقها إلى بعث الحدارة ،ووقف التراجع ،والتخلص من الصدأ
الذي يتجمع على النظم واللوائح أو يصير األفراد أو تتعرض له المعدات ،لتظل المنظمة محافظة على حيويتها
وشبابها ومصداقيتها ،ولديها القدرة على التكيّف والتجاوب مع األزمات والظروف الصعبة.

•

وهو االنتقال باي تجمع بشري إلى األمام وبناء القدرة على ال عل.

•

وهو انتقال المجتمع بإرادته من حالة اجتماعية معينة إلى حالة أخرى أكثر تطور.

فالتغيير ملح وأسبابه هامة وأساسية في إدارة المنظمات لونلخص أهمها في التالي:
•

تبني وإحداث التغيير في المنظمات يحتمه الواقع الذي تعشيه وتواجهه في البيئة من حولها فهي تعيش تعقيدات
وتغيرات شديدة مثل:
 oان جار تقنية المعلومات واالتصاالت.
 oالتطور السريع واالبتكارات المتنافسة للظهور في المجاالت المختل ة.
 oظهور التكتالت االقتصادية الكبرى ،وبروز اندماج الشركات العمالقة وتاريرها على االقتصاد العالمي.

•

التغيير بسبر ت اعل عوامل خارجية مح زة عليه كالتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية او بسبر
ت اعل عوامل داخلية مثل التغيير في عالقات العمل او التغيير في األهداف والخطط واألسالير واالجراءات المتبعة
في العمل.
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•

التغيير إستراتيجية ضرورية ال م ر منها تعتمده المنظمات المتعثرة للخروج من أزماتها ولحلول مشاكلها والتقليل من
أرارها ،كما تعتمده المنظمات القوية الناجحة لدعم وضعيتها التنافسية وخلق مجاالت جديدة لربح والتوسع ،عليه
فالتغيير حقيقة تنظيمية أصبح التعامل معه جزءا من الدور الذي ت ديه اجدارة باستمرار ميهوب.)8192 ،

•

وقد تتعدد أسباب التغيير وأنواع القوى التي تدفع المنظمة ألجراء التغيير ،ولكنه ال ينطلق من فراغ او من عدم بل البد
من وجود قوى تدفعه ،مثل أن يكون القتناص فرصة واالست ادة منها .وسبيل لحل مشاكل تكون سببا للتغيير من
الوضع الراهن الى وضع جديد ياتي بنتائج جيدة للمنظمة مما يدفعها لتبني هذا التغيير.
لومن أهم نماذج لونظريات إدارة التغيير:

 نموذج افانوفيتش:

شكل  - 11خطوات نموذج افانوفيتش في إدارة التغيير (الزايدي)1112 ،
 نموذج جون كوتر:

شكل –  02مراحل نموذج جون كوتر ال  8من أجل إدارة التغيير الفعالة (السيد)1111 ،
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نظريات إدارة التغيير عضيبات:)8181 ،
 نظرية (Ralph Kilman):تتكون هذا النظرية من خمر نقاط هي كاآلتي:
•

البدء ببرنامج التغيير.

•

المعرفة التامة لبرنامج التغيير.

•

العمل على جدولة خطة للتغيير.

•

القيام بت عيل وتطبيق خطة التغيير.

•

تقدير النتيجة.

 نظرية (Jerry Porras):تتكون هذا النظرية من خمر نقاط هي:
•

العمل على تحليل نظام العمل بطريقة الجرافيك.

•

العمل على وضع المشاكل على الرسم الجرافيك.

•

اختبار العالقة الداخلية داخل المشاكل.

•

معرفة المشاكل وطريقة تكوينها.

•

حل المشاكل باسلوب الرسم الجرافيك عن طريق تجهيز خطة جرافيكية لها.

 أداء العاملين :تعتبرعملية تقييم األداء من أهم العمليات التي تمارسها إدارة المنظمات ،وذلك نظرا ألهمية الدور الذي
تقوم به في الحكم على دقة السياسات والبرامج التي تعتمدها ،كما وتُعد عملية تقييم أ داء العاملين من أهم الوسائل
جصدار حكم موضوعي لقدرة الموظف على أداء واجبـات وظي تـه ومس ولياتها ،وللتحقق من سلوكه وتصرفاته أرناء
العمل ،ومن مدى التحسن في أسلوب أدائه لواجباته ومسئوليات وظي ته ،و التحقق من قدرته عىل تحمـل واجبـات و
مس وليات أعلى ،وذلك بمايضمن تطور المنظمة في الحاضرواستمرار بقاءها وفعاليتها في المستقبل أيضا ،أبو
الروس ،و أبو ماضي .)8199 ،وعليه يمكن تعريف األداء بانه عبارة عن ما يُقدمه العاملون من مخرجات عمل،
وانضباطهم والتزامهم باألنظمة والتعليمات وعالقاتهم مع اآلخرين حسين وعالوي.)8192 ،
لوتقوم عملية التقييم على الخطوات التالية:
•

وضع وإعداد تعليمات العمل.

•

تقييم أداء العامليين قياسا مع هذه التعليمات .

•

تقديم التغذية العكسية لل رد بهدف الحد أو التقليل من عيوب األداء.

لويتم قياس أداء العاملين من خالل األبعاد التالية:
• جودة العمل ،وتشتمل جودة العمل عىل الدقة ،واألتقان ،والتمكن ال ني ،والقدرة عىل تنظيم وتن يذ العمل ،وقلة
األخطاء.
• كمية العمل ،والتي تشمل عىل حجم العمل الذي تم إنجازه وسرعة األنجاز ،وبُعد المعرفة ومتطلبات الوظي ة،
والتي تشمل على المعرفة النظرية ،وال نية ،والمهارة المهنية ،والمعرفة العامة عن الوظي ة وجميع المجاالت
المرتبطة بها.
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وبناء على ما سبق ،يمكننا القول إن األداء هو نتيجة للسلوك التي تاتي بعد إتمام المهام الوظي ية بإستخدام ك اءات معينة والتي
تقاس من بمقايير مختل ة تشكل أداء الموظف.
لومن أهم العوامل التي يتأثر بها األداء:
•

العوامل الداخلية :كالعوامل ال نية والتي وتشمل التقدم التكنولوجي ،الموادالخام ،الهيكل التنظيمي وطر
وأسالير العمل.

•

العوامل الفنية :ت رر بشكل واضح ومباشر على المنظمة واالفراد ،فنوعية األجهزة وكميتها والطر العملية
المعتمدة في العمل جميعها ت رر عىل مستوى األداء واالنتاجية بشكل عام.

•

العوامل األنسانية :التي تشمل القدرة على األداء ال اعل للعمل وتتضمن المعرفة والتعليم والخبرة ،والتدرير
والقدرة الشخصية ،وتشمل الرغبة في العمل والتي تحدد من خالل ظروف العمل المادية واالجتماعية وحاجات
ورغبات الألفراد حسين وعالوي.)8192 ،
في الواقع أن عملية إحداث التغيير داخل المنظمات وتطبيقها ونجاحها تعتمد بشكل أساسي على اتجاهات وأداء
العاملين ،حيث أن هناك تاريرات مختل ة ألبعاد التغييري على اداء العاملين ،وتتوقف هذه التاريرات على التالي:
 درجة تقبل التطورات الجديدة.
 وكذلك درجة مقاومة التغيير من طرف العاملين.

أذن فان عملية التغيير ترتبط بشكل أساسي ومباشر بالمنظمة بشكل عام وباألفراد بشكل خاص وذلك من أجل تحقيق زيادة في
إنتاجية وك اءة المنظمة حسين وعالوي .(8192 ،إضافة إلى ما سبق ذكره فان عملية التغيير تعتبر ضرورة ُملحة في الوقت
الحاضر بغض النظر عن مدى استعداد المنظمات للتعامل معه ،وذلك لزيادة المنافسة والحاجة إلى المرونة االستراتيجية،
والقدرة على التكيف مع العولمة التي أصبحت ت رر اليوم على كافة المنظمات تقريبا ،بغض النظر عن الحجم ،وقدرات رأس
المال البشري ،والسو  ،والتركيز ،وما إلى ذلك ،تحدث هذه التغييرات وتشمل التغيرفي االستراتيجية والهيكلية التشغيلية
والعملية والثقافية والقيادة .ولذلك ،فإن عملية إدارة التغيروتارريها على أداء العاملين بنجاح ال تزال واحدة من أهم محاور
التركيز على جميع مستويات اجدارة ،مثلما أن تبني التغير والبقاء عليه أمر مهم لجميع العاملين ،ويقول منظمو إدارة التغير أن
الحرج في نظرية ادارة التغير يتم بالتحايل على السلطة باستخدام م اهيم مجردة مثل:
القيادة ،والتمكين ،واالتصال ،والتح يز ) ،لزيادة أداء العاملين وانتاجيتهم ،كما وتقوم السلطة في التركيز على كي ية جعل
العاملين ممتثلون مع النظام الحالي ويتقبلون التغير الحاصل لتجنر الصراعات بتركيزهم على األيديولوجيات والتنشئة
االجتماعية والثقافية .
ولتجنر هذه الصراعات يتم استخدام برامج التغيير الهيكلة القائمة على افتراض أن أرر إدارة التغيير على العاملين تتكون من
مجموعة محدودة من التدخالت التي تعتبر برامج موضوعية وقابلة للقياس ويمكن التحكم فيها خطيا ويمكن تحقيقها في وقت
قصير نسبيا وذلك تجنبا للعديد من تدفقات التغييرالمتمثلة بما يلي:
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القلق واجنكار والسعادة والخوف والتهديد والذنر وخيبة األمل واالكتئاب والعداء ،والقبول التدريجي ،واالنتقال إلى طر أكثر
تكامال للعمل ،والحاجة إلى تحسين أداء العاملين نجوجونا وموات.)8192 ،

 .3الدراسات السابقة:
 .1.3دراسات محلية
 دراسة (عبد المنعم )1110 ،بعنوان "أثر إدارة التغيير في التطوير التنظيمي للمؤسسات الحكومية باللمملكة العربية
السعودية"
يتناول البحث دور واهمية ادارة التغيير في التطوير التنظيمي للم سسات الحکومية بالمملکة العربية السعودية وذلک لمعرفة
مدى مساهمة ادارة التغيير في التطوير التنظيمي للقطاع الحکومي علي وجه التحديد وذلك الن القطاعات األخرى مثل القطاع
الخاص والقطاع الخيري قد تحتاج الي تطوير ولکن لير مثل القطاع الحکومي لما فيه من العديد من المشاکل االدارية
والتنظيمية اهمها عدم وضوح رؤية الم سسة الحکومية تجاه تحقيق اهدافها المستقبلية وايضا وجود العديد من المشاکل في
الهيکل التنظيمي للم سسة مما يصعر عملية االتصال بين المستويات االدارية الثالرة وايضا التخبط في استخدام االنظمة
الحديثة والمتطورة والذي يترتر علية مقاومة التغيير وايضا کثرة دوران العمالة وتقديم االستقاالت واالتجاه الي القطاعات
األخرى .لذا قام البحث الحالي بإلقاء الضوء علي هذه الجوانر باجضافة الي انه تم تطبيق البحث علي بلدية محافظة المجمعة
بمنطقة الرياض بالمملکة العربية السعودية وذلک لعده اسباب اهمها ان هذا النوع من الم سسات الحکومية لدية العديد من
المشکالت االدارية حيث يرتبط نجاحها ارتباطا کليا بخدمة الموطنين ،قد تم توزيع االستبانة علي عينة البحث المکونة من
 949م ردة وهم جميع الموظ ين ببلدية محافظة المجمعة بمنطقة الرياض التابعة لوزارة الش ون البلدية والقروية وهم من
االدارة العليا ورؤساء االقسام والمشرفين والمرؤوسين وذلک الستنباط النتائج باستخدام مختلف المقايير اجحصائية ألربات
فروض البحث.
وتوصل البحث إلى عدة نتائج اهمها ربوت صحة فروض البحث والتي اوضحت أن ادارة التغيير ت رر في تحسين برامج
التدرير للعاملين بالمنظمة و تساعد علي تحسين خطط العمل والخطط التشغيلية لألقسام و لها دور فعال في عملية إعادة هندسة
اجدارة او إعادة بناء الهيکل التنظيمي للمنظمة على مستوي اجدارات والوحدات ومن النتائج الهامة ايضا ان تطبيق إدارة
الجودة الشاملة بالمنظمة يتطلر تغييرا شامال عن طريق إدارة التغيير کما هو الحال في استخدام التقنيات الجديدة والمتطورة
وتم اربات صحة ال رض الرئيسي الثاني والذي يشير الي انه ال توجد فرو ذات داللة إحصائية بين إدارة التغيير والتطوير
التنظيمي للمنظمة وبين خصائص عناصر البحث مما يشير الي ان إدارة التغيير والتطوير التنظيمي بالمنظمة ال يتارر باعمارهم
وم هالتهم العلمية والمستوى اجداري لوظائ هم.
•

دراسة اللحياني ( )1111بعنوان "لواقﻊ ممارسة إدارة التغيير في كليات التربية بمكة المكرمة"

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة إدارة التغيير في كليات التربية بمكة المكرمة في ضوء إعادة هيكلة كليات البنات
الملحقة بجامعة أم القرى من وجهة نظر العميدات ورئيسات األقسام وأعضاء هيئة التدرير،

IJRSP

International Journal of Research and Studies Publishing
ISSN: 2709-7064
والتعرف على درجة ال رو ذات الدالة اجحصائية بين آراء العميدات ورئيسات األقسام وأعضاء هيئة التدرير في ممارسة
إدارة التغيير ،ومعوقات التغيير ،وعوامل نجاح إدارة التغيير وفق متغيرات الدرجة العلمية ،الخبرة ،والتخصص .وصممت
الباحثة استبيانا كاداة لجمع المعلومات ،وبلغت عينة الدراسة ) (44من عميدات ورئيسات أقسام وعضوات هيئة تدرير بكليات
التربية بمكة المكرمة .ومن أبرز نتائج الدراسة ما يلي :إن رئيسات األقسام في كليات التربية يمارسن إدارة التغيير بدرجة
عالية .وعدم وجود فرو ذات دالة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدارسة وفق متغيارات الدرجة العلمية والتخصص ،وجود
فرو ذات دالة.
 .1.3دراسات عربية:
•

دراسة (مرزلوق لو عرابة )2018 ،بعنوان " أثر إدارة التغيير على جودة الخدمات دراسة حالة مؤسسة اتصاالت
الجزائر"

هدفت الدراسة لتوضيح اهم الم اهيم النظرية حول ادارة التغيير وجودة الخدمات ،والتعرف على كي ية القيان بادارة التغيير
داخل الم سسة لتحسر جودة الخدمات المقدمة وجائت النتائج كالتالي:
•

وجود عالقة ايجابية بين تطبيق مجاالت التغيير التقنية ،الهيكل التنظيمي ،مهام األفراد ،الثقافية) .

•

يوجد مستوى توافر مرت ع لجودة الخدمات في م سسة اتصاالت الجزائر حسر أراء العمال.

•

في م سسة إتصاالت الجزائر ،كلما زاد التغيير في التقنية أدى إلى زيادة جودة الخدمة .

•

من وجهة نظر الزبون ،م سسة إتصاالت الجزائر تقدم خدمات بجودة متوسطة ،فرغم التغيير والتطوير إال أن الجودة
المقدمة من قبل الم سسة لم تصل بعد لمتطلبات الزبائن وذلك بمقارنتها مع باقي دول العالم.

•

ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  05.0=aحول واقع إدارة التغيير وأرره على جودة الخدمة في
م سسة اتصاالت الجزائر تعزى للمتغيرات الديمغرافية.

دراسة (عبيد )2009 ،بعنوان "لواقﻊ إدارة التغيير لو أثرها على أداء العاملين في لوزارة الصحة الفلسطينية :دراسة حالة
مجمﻊ الشفاء الطبي"
تهدف هذه الدراسة إلى:
• دراسة واقع ادارة التغيير في وزارة الصحة ال لسطينية .
• التعرف على مدى تارير إدارة التغيير على أداء العاملين .
• التعرف على مدى وجود قيادة قادرة على احداث التغيير المنشود .
• دراسة مدى تارر والتزام العاملين بعمليات التغيير .
• تسليط الضوء على أهم المشاكل والعوائق التي من الممكن ان تعترض عمليات التغيير .
• التوصل لحلول وتوصيات تجعل من عملية التغيير عملية مقبولة للعاملين بص ة عامة.
وبناء على النتائج السابقة خلص الباحث لمجموعة من التوصيات علها تكون مقترحات جيدة للتغلر على السلبيات ،وهي كما
يلي:
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•

ضرورة أن يكون التغيير في الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع متطلبات العمل ،وبعد دراسة البيئة الداخلية والخارجية دراسة
متانية ،وأن يتم التغيير بناء على توصيات من ذوي االختصاص في علوم اجدارة بحيث ال تكون عشوائية وال ت دي إلى
تضخم الهيكل التنظيمي بدون طائل .

•

أن يتم اجعالن عن الوحدات واجدارات والوظائف على الهيكل التنظيمي وأن يتم التعيين على هذه الوظائف ،من خالل
وضع معايير مهنية واجر توفرها في شاغل الوظي ة ،وبعد اجتياز مسابقة للتاكد من ك اءة من يتم تعيينهم.

•

ضرورة تحديد السلطة والمسئولية لكل إدارة ووظي ة بحيث ال يكون هناك تداخل في الصالحيات ،وتقليل المركزية بحيث
تعمل على ت ويض الصالحيات إلى المستويات األخرى مم ي دي إلى السرعة في إنجاز األعمال .

•

ضرورة إشراك العاملين في صناعة القرارات ،واالست ادة من األفكار التي يقدمها العاملون في المستويات الدنيا حيث هم
أقدر الناس على توليد أفكار جديدة بما يختص العمل ومعرفة المشاكل التي تواجه العمل وطرح الحلول لتلك المشاكل .

•

ضرورة تعامل اجدارة مع العاملين بإيجابية واالهتمام بالعالقات اجنسانية من خالل تقدير الجهد الذي يبذله العاملون،
وإيجاد نظام حوافز لتشجيع العاملين.

•

التركيز على التغيير النوعي في األفراد من خالل التدرير الجيد ،والتح يز ،وذلك للعالقة القوية بين التغيير في األفراد
وأداء العاملين ،حيث أن التدرير الجيد يعمل على رفع مهارات ومعارف العاملين كذلك وجود نظام جيد للحوافز يعمل
على تعزيز األداء الجيد للعاملين ومحاولة إيجاد أفكار خالقة.

•

ضرورة االست ادة من تنوع االتصاالت داخل المجمع ،بحيث تكون ذات فعالية في ايصال الرسائل إلى أصحابها ،كذلك
العمل على توظيف خطوط االتصال غير الرسمية لما فيه مصلحةالعمل.

•

ضرورة ت عيل وسائل االتصال غير الرسمية للتواصل مع العاملين ومعرفة مواطن الخلل في العمل ،والحصول على أفكار
جديدة قد تساهم في رفع ك اءة األداء.

•

ضرورة تقليل اجدارة التوجه إلى المركزية ،من خالل ت ويض الصالحيات ،واشراكالعاملين في صنع القرارات بما ي دي
إلى تقبل القرارات والعمل على تن يذها بكل ك اءة وفعالية .

 .3.3دراسات أجنبية:
•

) )2009 ،Dennis R. S. & Schraederبعنوان " Enhancing the success of organizational
"change: Matching readiness strategies with sources of resistance

شرايدر ودينير أجروا دراسة لتعزيز سبل نجاح التغيير التنظيمي من خالل مطابقة استراتيجيات الجاهزية للتغيير ،وتعزيز
آليات المراقبة ،كما شملت عينة الدراسة ) (165مديرا .وهدفت هذه الدراسة إلى تعزيز سبل نجاح التغيير التنظيمي ،وذلك من
خالل مطابقة استراتيجيات االستعداد للتغيير في المنظمات الهنغارية في اجصالح الم سسي ،وتعزيز آليات المراقبة .وتوصلت
الدراسة إلى أن المنظمات الهنغارية أبدت اهتماما باجصالح الم سسي كاداة لنجاح التغيير التنظيمي .وأن أهم عوامل مقاومة
التغيير هو ضعف مشاركة الموظ ين ،وضعف التخطيط واالستعداد للتغير ،وعدم وضوح أبعاد التغيير لإلدارة العليا مما يجعل
اجدارة العليا ال تقوم بدعم عملية التغيير بالشكل الكافي الذي يمكنها من تحقيق أهدافها.
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•

دراسة ( )2009 ،Cunningham & Kemplingبعنوان " Implementing change in public sector
"organizations

وهدفت إلى التعرف على آليات تن يذ التغيير التنظيمي في رالث منظمات من منظمات القطاع العام البريطانية .وتكونت عينة
الدراسـة مـن ) (23من كبار المس ولين التن يذيين .واستخدمت نماذج التغيير التنظيمي الـثالث وتوصلت الدراسة للتالي:
 oأن جهود التغيير تظهر استعمال متغيرات وسيطة ،هيكلية ،وتكنولوجية ،وسلوكية.
 oزيادة ال اعلية والك اءة من خالل محاور تمثل تحسين العمليـات التقنية ،وتحسين القيادة ،واجدارة ،ومهارات التدرير.
 oتحسين االتصاالت ومشاركة  43العاملين ،وتحسين عالقات المستهلك ،وتحسين البيئة محل العمل وتمكين العاملين،
وتبديل عالقات السلطة.

 .4منهجية الدراسة:
 .1.4منهج الدراسة:
قامت الباحثة في هذه الدراسة بإستخدام المنهج الوص ي التحليلي نظرا لطبيعة الدراسة ومالئمة هذا المنهج لها ،إذ درست أرر
المتغير المستقل) إدارة التغيير على المتغير التابع) أداء العاملين .
 .1.4مصادر الحصول على البيانات لوالمعلومات:
• المصادر الثانوية :من خالل مراجعة الكتر والدوريات والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،واألبحاث والمقاالت
والدراسات التي تناولت موضوع الدراسة
• المصادر األلولية :وهي المصادر التي يحصل الباحث من خاللها على المعلومات عن طريق معالجة الجوانر التحليلية للدراسة،
بحيث يتم جمع البيانات األولية للدراسة من خآلل األستبانة التي تم تصميمها لهذا الغرض ،وقد تكونت االستبانة التي أعتربت
أداة رئيسية لهذه الدراسة من قسمين هما إستبانة إدارة التغير ،وإستبانة أداء العاملين وتم تصميمها باألعتماد على الدراسات
السابقة.
 .3.4مجتمﻊ الدراسة:
يشمل مجتمع الدراسة عدد العاملين في مراكز الرعاية النهارية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية والبالغ عددهم
)(40مركزا منهم ) (7للذكور و ) (33لألناث وعدد العامليين فيهم ) (432منهم ويوضح جدول رقم  )9مجتمع الدراسة ،حيث
تم اختيار  98مركزا و  811من إداريين وأخصائيين ومعلمين لتحديد عينة الدراسة.
جدول  :)9مجتمع الدراسة
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رقم

المدينة

عدد المراكز

الجنس

عدد العاملين

9

الخبر

2

إناث

41
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8

الدمام

2

االحساء

4

الجبيل

8
8
9
8
9
9

المجموع

4

11

إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور

21
21
82
82
82
82
111

 .4.4عينة الدراسة:
قامت الباحثة باختيار عينة قصدية تكونت من مجموعة من العامليين في مجتمع الدراسة .وتم توزيع ) (200إستبانة على
العاملين في  98مركزا ،وتم استرداد ) (92إستبانة ،وبعد األطالع على األستبانات المستردة كانت) (91إستبانة منهم فقط
صالحة للتحليل ،حيث تم إستبعاد ) (1إستبانة لم تكن صالحة للتحليل بسبر عدم اججابة على كافة عبارات اجستبانة ،وتكونت
عينة الدراسة التي تم تحليل نتائج أجاباتهم من ) (91إستبانة.
 .4.4أداة الدراسة:
استخدمت الباحثة األستبانة كاداة رئيسية للدراسة الحالية إذ صممتها خصيصا لها ،وقد تكونت من قسمين هامين:
األلول :متغير إدارة التغيير بإبعاده.
ثانيا :متغير أداء العاملين.
وذلك لتحقيق أهداف الدراسة والتعرف على العالقة األرتباطية بين إدارة التغيير وأداء العاملين في مراكز الرعاية النهارية في
المنطقة الشرقية ،أتبعت الباحثة في بناء أداة الدراسة األستبانة) الخطوات التالية:
 تحديد الغرض من األستبانة :حيث حددت الباحثة الغرض من األستبانة بما يلي :إستخدامها كمقياس لقياس أررإدارة
التغيير على أداء العاملين في مراكز الرعاية النهارية ،إضافة الى التعرف على واقع إدارة التغيير في مراكز الرعاية
النهارية
 بناء األستبانة :تم أختيار محتوى األستبانة بالرجوع للدراسات السابقة التي قامت بقياس إدارة التغيير ،وتم
وأختيارعبارات تتعلق بقياس إدارة التغيير من خالل األبعاد التالية:
 التغيير في الهيكل التنظيمي ،التغييرفي التكنولوجيا ،التغيري في الثقافة ،التغيير في القيادة لدى العاملين في مراكز
الرعاية النهارية ،كما تم وضع عبارات لقياس أداء العاملين بكل أبعاده لدى العاملين في المراكز .
 وتم تحكيم األستبانة عن طريق عرضها على المختصين.
 صياغة م ردات األستبانة :فقد تم األخذ بعين األعتبار عند صياغة كل فقرة أو عبارة من عبارات األستبانة مراعاتها
لقياس األبعاد المراد قياسها ،كما حرصت الباحثة عىل أن تكون عبارات وم ردات األستبانة واضحة وال تحتمل أكرث
من ت سري.
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 هذا وقد تم تصميم المقياس بناءعلى مقياس ليكرت خماسي األبعاد ،وقد بُنيت ال قرات باألتجاه األيجابيُ ،وصمم سلم
األستجابة على فقرات أداة ا لدراسة حيث أخذت إستجابة موافق بشدة) ، (5وإستجابة موافق) ،(4واستجابة موافق
بدرجة متوسطة ) ،(3واستجابة غير موافق ) (2واستجابة غير موافق بشدة )(1
 .4.4مؤشرات صدق لوثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من م شرات الصد والثبات التالية ألداة الدراسة:
 .1.4.4صدق المحتوى:
للتاكد من صد المحتوى ،تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين المتخصصين بلغ عددهم  )8محكما.
 .1.4.4صدق االتساق الداخلي:
تم التحقق من صد االتسا الداخلي ،تم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية مكونة من  )41موظ ا وموظ ة من
العاملين في مراكز الرعاية النهارية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ،رم تم حساب م شرات الصد
من خالل تطبيق معامل االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس ،كما هو موضح في الجداول اآلتية
جدلول ( :)1مؤشرات صدق االتساق الداخلي لعبارات محور التغيير في الهيكل التنظيمي
الرقم

1
2
3

4

5
2

* p≤ 0.05
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قيمة معامل

العبارة

االرتباط

تلتزم إدارة مراكزالرعابة النهارية بإحداث تغيير بالهيكل التنظيمي عند استحداث أية وظائف
في المنظمة
تلتزم إدارة مراكز الرعاية النهاربة بدراسة الهيكل التنظيمي باستمرار وتطويره وتغيره
تحرص إدارة امراكز الرعاية النهارية على تبديل خطوط االتصال بين األقسام ودمج
اجدارات لمواكبة التطورات.
تحرص إدارة مراكز الرعاية النهارية على إحداث تغيريات تتمثل بتغيريات بالوحدات
االدارية
تسعى إدارة مراكز الرعاية النهاريةالى إحداث تغيريات إيجابية في كل مايتعلق بتصميم
الوظائف
تقوم إدارة مراكز الرعاية النهارية بتطوير االنشطة والواجبات المكلف بها العامليين فيها
باستمرار

** p≤ 0.01

)**(.779
)**(.752
)**(.829

)**(.819

)**(.838

)**(.863
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يتبين من نتائج الجدول السابق أن جميع العبارات ارتبطت بشكل دال إحصائيا عند مستوى  )0.01≤αمع المقيىاس الىذي تنتمىي
إليه ،وهي م شرات على ارت اع صد االتسا الداخلي للعبارات ،وبناء على ذلك تم االح اظ بجميع العبارات.
جدلول ( :)3مؤشرات صدق االتساق الداخلي لعبارات محور التغيير بالثقافة
الرقم

قيمة معامل االرتباط

العبارة
تحرص أدارة مراكز الرعاية التهارية على إحداث تغيير بالقيم لبناء سلوكيات تتجسد من

1

)**(.821

خاللها الثقافة في المنظمة لدى العاملين
تعمل إدارة مراكز الرعاية النهارية على إحداث تغيير بالمعتقدات لبناء سلوكيات تتجسد من

2

)**(.760

خاللها الثقافة في المنظمة لدى العاملين.
تعمل إدارة مراكز الرعاية النهارية على إحداث تغيير بثقافة المنظمة حسر مصلحة

3

)**(.789

العاملين بشكل أساسي.
تحرص إدارة مراكز الرعاية النهارية على تغيير رقافتها للتوافق وألنسجام التام مع رقافة

4

)**(.757

العمال.
تساعد التغيرات التي تجريها إدارة مراكز الرعاية لنهارية على تعزيز واالء وانتماء العامليم

5

)**(.838

فيها.
تهتم إدارة مراكز الرعاية النهارية بالتح يز المعنوي للعاملين من خالل ما تقوم به من

2

)**(.849

تغيرات.

** p≤ 0.01

* p≤ 0.05

يتبين من نتائج الجدول السابق أن جميع العبارات ارتبطت بشكل دال إحصائيا عند مستوى  )0.01≤αمع المقياس الذي تنتمي
إليه ،وهي م شرات على ارت اع صد االتسا الداخلي للعبارات ،وبناء على ذلك تم االح اظ بجميع العبارات.
جدلول ( :)4مؤشرات صدق االتساق الداخلي لعبارات محور التغير في التكنولوجيا
الرقم
1

2

3
4
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العبارة
تسعى إدارة مراكز الرعاية لنهارية الى تطوير األجهزة والمعدات التكنولوجية المستخدمة
لمواكبة التغيرات.
تسعى إدارة مراكز الرعاية النهارية الى تغىير التطبيقات التكنولوجية المستخدمة لمواكبة
التغيرات.
تعمل إدارة مراكز الرعاية النهارية عاى استيعاب التطور التقني بوسائل االتصال
التكنولوجية
تسعى إدارة مراكز الرعاية النهارية الى توفري أحدث التطبيقات التكنولوجية الحديثة

قيمة معامل االرتباط
)**(.803

)**(.823

)**(.833
)**(.839
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لتقديم خدماتها للعمال.
توفر إدارة مراكز الرعاية النهارية التسهيالت المادية والتكنولوجية للعاملين فيها

5

)**(.840

كاألجهزة الحديثة والتقنيات عالية الجودة
توفر ادارة مراكز الرعاية النهارية الدورات التدريبية للعاملين فيها بحسر التغيرات التي

2

)**(.818

تجريها إدارة المراكز بالتكنولوجي
توفر ادارة مراكز الرعاية النهارية الدورات التدريبية للعاملين فيها بحسر عمليات

7

)**(.803

التطوير التي تجريها إدارة االمراكز بالتكنولوجيا

** p≤ 0.01

* p≤ 0.05

يتبين من نتائج الجدول السابق أن جميع العبارات ارتبطت بشكل دال إحصائيا عند مستوى  )0.01≤αمع المقياس الذي تنتمي
إليه ،وهي م شرات على ارت اع صد االتسا الداخلي للعبارات ،وبناء على ذلك تم االح اظ بجميع العبارات.
جدلول ( :)4مؤشرات صدق االتساق الداخلي لعبارات محور التغيير في القيادة
الرقم

قيمة معامل االرتباط

العبارة

1

تتيح إدارة مراكز الرعاية النهارية وسائل االتصال اجيجابية بين إداراتها المتعددة.

)**(.856

2

تشجع إدارة مراكز الرعاية النهارية العالقات المبنية على الترابط بين أقسامها المتعددة.

)**(.814

3

4
5
2
9

هنالك نوع من االرتباط المدروس بين أهداف مراكز الرعاية النهارية وأهداف العاملين
فيها
تلبي التغيريات التي تجريها إدارة مراكز الرعاية النهارية في القيادة احتياجات ورغبات
العاملين فيها
يتم اجراء التغيير في إدارة مراكز الرعاية النهارية باقسامها للتكيف مع الظروف الطارئة
يتم اجراء التطوير في إدارة مراكز الرعاية النهارية باقسامها للتكيف مع التطورات
تعمل إدارة مراكز الرعاية النهارية على إحداث تغيرات في األدوات والطر المستخدمة

* p≤ 0.05

)**(.779
)**(.839
)**(.898

الراهنة
في األدارة للتارير على األداء.

)**(.788

)**(.882

** p≤ 0.01

يتبين من نتائج الجدول السابق أن جميع العبارات ارتبطت بشكل دال إحصائيا عند مستوى  )0.01≤αمع المقيىاس الىذي تنتمىي
إليه ،وهي م شرات على ارت اع صد االتسا الداخلي للعبارات ،وبناء على ذلك تم االح اظ بجميع العبارات.
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 .3.4.4ثبات االتساق الداخلي:
للتحقىىق مىىىن م شىىىرات ربىىات االتسىىىا الىىىداخلي ألدوات الدراسىىىة ،تىىم تطبيىىىق معادلىىىة أل ىىىا-كرونبىىاع علىىىى نتىىىائج العينىىىة
االستطالعية ،كما هو موضح في الجدول اآلتي:
جدلول ( :)4قيم ثبات االتساق الداخلي ألبعاد الدراسة
األبعاد

الرقم

قيمة كرلونباخ ألفا

1

البعد األول :التغيير في الهيكل التنظيمي

0.94

2

البعد الثاني :التغيير بالثقافة

0.93

3

البعد الثالث :التغير في التكنولوجيا

0.96

4

البعد الرابع :التغيير في القيادة

0.95

2

الدرجة الكلية لمقياس إدارة التغيير

0.96

2

الدرجة الكلية لمقياس أداء العاملين

0.97

تظهر النتائج في الجدول السابق أن قيمة ربات االتسا الداخلي لمقياس إدارة التغييىر ككىل بلغىت  ،)0.96وتراوحىت لألبعىاد مىا
بىين  ،)0.96-0.93وأن قيمىىة ربىىات االتسىىا الىداخلي لمقيىىاس أداء العىىاملين بلغىىت  ،)0.97وهىىذه القىيم تعىىد قىىيم مقبولىىة لتحقيىىق
أهداف الدراسة الحالية.

 .0.4األساليب االحصائية:
يتم في الدراسة الحالية توظيف مجموع من األساليب اإلحصائية من خالل برنامج  SPSSلوهي اآلتية:
 -9المتوسطات الحسابية لواالنحرافات المعيارية :للتعرف على مستويات استجابات العينة على االستبانة.
 -8معادلة كرلونباخ ألفا :للتعرف على م شرات الثبات.
 -2معامالت ارتباط بيرسون :للتعرف على م شرات الصد ألداة الدراسة.
 -4اختبار "ت" للعينات المستقلة :وذلك للتعرف داللة ال رو في مستوى إدارة التغيير وك اءة األداء الوظي ي للعامليين
في مراكز الرعاية النهارية في المنطقة الشرقية حسر متغيرات الجنر.
 -2اختبار ( ANOVAتحليل التباين األحادي) :وذلك للتعرف داللة ال رو في مستوى إدارة التغيير وك اءة األداء
الوظي ي للعامليين في مراكز الرعاية النهارية في المنطقة الشرقية حسر متغيرات الم هل العلمي والعمر وسنوات
الخبرة والوظي ة.
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 .4نتائج الدراسة الميدانية:
 .1.4اإلجابة على تساؤالت الدراسة:
من خالل تحليل بيانات الدراسة الميدانية نجد االجابات التالية:
ما مدى تمكن المراكز من تطبيق استراتيجيات إدارة التغيير ألحداث التغيير في القيم لواالتجاهات لوالهياكل التنظيمية لتتناسب
مﻊ االحتياجات الجديدة لوالتغيرات الهائلة لزيادة كفاءتها؟
لإلجابة عىن السى ال ،تىم أوال حسىاب المتوسىطات الحسىابية واالنحرافىات المعياريىة السىتجابات العينىة علىى أبعىاد مقيىاس إدارة
التغيير ،والنتائج موضحة في الجدول اآلتي:
جدلول ( :)0مدى تمكن المراكز من تطبيق استراتيجيات إدارة التغيير ألحداث التغيير في القيم لواالتجاهات لوالهياكل التنظيمية
لتتناسب مﻊ االحتياجات الجديدة لوالتغيرات الهائلة لزيادة كفأتها
المتوسطات

االنحرافات

األهمية

الحسابية

المعيارية

النسبية

1

البعد األول :التغيير في الهيكل التنظيمي

3.722

0.899

74.4%

مرت ع

2

البعد الثاني :التغيير بالثقافة

3.667

0.905

73.3%

مرت ع

3

3

البعد الثالث :التغير في التكنولوجيا

3.505

1.041

70.1%

متوسط

4

4

البعد الرابع :التغيير في القيادة

3.766

0.821

75.3%

مرت ع

1

5

الدرجة الكلية لمقياس إدارة التغيير

3.667

0.847

73.3%

مرت ع

الرقم

األبعاد

المستوى

الترتيب
2

يتضىىح مىىن نتىىائج الجىىدول السىىابق أن مىىدى تمكىىن المراكىىز مىىن تطبيىىق اسىىتراتيجيات إدارة التغييىىر ألحىىداث التغييىىر فىىي القىىيم
واالتجاهات والهياكل التنظيمية لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيرات الهائلة لزيادة ك اتهىا جىاء بمتوسىط حسىابي )3.667
وأهمية نسبية  ،)73.3%وبذلك فإن مستوى تمكن المراكز من تطبيىق اسىتراتيجيات إدارة التغييىر ألحىداث التغييىر جىاء بدرجىة
مرت عة .ويتضح من نتائج الجدول أن أكثر مجاالت تمكن المراكز من تطبيق استراتيجيات إدارة التغيير ألحداث التغيير في القيم
واالتجاهات والهياكل التنظيمية لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيرات الهائلة لزيىادة ك اتهىا كىان بالبعىد الرابىع :التغييىر فىي
القيادة بمتوسط حسابي بمتوسط حسابي  )3.766وأهمية نسبية  )75.3%وبدرجة مرت عة ،رم بالبعد األول :التغيير في الهيكىل
التنظيمىىيب بمتوسىىط حسىىابي  )3.722وأهميىىة نسىىبية  )74.4%وبدرجىىة مرت عىىة ،رىىم بالبعىىد الثىىاني :التغييىىر بالثقافىىةب بمتوسىىط
حسىىابي  )3.667وأهميىىة نسىىبية  )73.3%وبدرجىىة مرت عىىة ،وجىىاء البعىىد الثالىىث :التغيىىر فىىي التكنولوجيىىا فىىي المرتبىىة األخيىىرة
بمتوسط حسابي  )3.505وأهمية نسبية  )70.1%وبدرجة متوسطة.
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ما مستوى أداء العاملين في مراكز الرعاية النهارية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الذي يساعدهم على
إحداث التغيير في القيم لواالتجاهات لوالهياكل التنظيمية؟
لإلجابىىة عىىن الس ى ال ،تىىم أوال حسىىاب المتوسىىطات الحسىىابية واالنحرافىىات المعياريىىة السىىتجابات العينىىة علىىى أبعىىاد مقيىىاس أداء
العاملين ،والنتائج موضحة في الجدول اآلتي:
جدلول ( :)8أداء العاملين في مراكز الرعاية النهارية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الذي يساعدهم على
إحداث التغيير في القيم لواالتجاهات لوالهياكل التنظيمية
الرقم

العبارات

3

أحاول العمل بحذر ودقة شديدة لكي اتغلر
على صعوبات العمل.

5

امتلك المهارات الالزمة لتن يذ األعمال
الموكلة لي.

2

أصبحت لدي القدرة األكبر على مراجعة
عملي.

98

لدي القدرة على تجزئة مهام العمل لتيسير
عملها.

91

أمتلك القدرة على مناقشة الرأي المخالف
لرايي والتعبير عن رأيي بكل احترام.

99

أمتلك القدرة على االلتزام بالجدول الزمني
المحدد للعمل.

7

امتلك القدرة على على طرح افكار جديدة
ومناقشتها لتطوير سير العمل.

1

أصبحت لدي المعرفة والقدرة ل هم
أساسيات العمل.

4
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أمتلك القدرة على إنجاز العمل الموكل إلى

المتوسط

االنحراف

األهمية

الحسابي

المعياري

النسبية

4.418

0.634

88.4%

مرت ع

4.374

0.709

87.5%

مرت ع

4.341

0.749

86.8%

4.332

0.633

86.7%

4.330

0.668

86.6%

4.308

0.726

86.2%

4.297

0.767

85.9%

4.275

0.817

85.5%

4.275

0.716

85.5%

المستوى

الترتيب

1

مرت ع

مرت ع

مرت ع

مرت ع

مرت ع

مرت ع
مرت ع

2

3

4

5

6

7

2
2
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الرقم

العبارات

المتوسط

االنحراف

األهمية

الحسابي

المعياري

النسبية

المستوى

الترتيب

بدقة ،وسرعة ،وبوقت مختصر.
لدي القدرة على المشاركة ال عالة في
6

االجتماعات وتقديم مقترحات لتعزيز

4.275

0.776

85.5%

مرت ع

2

االهداف.
لدي القدرة على متابعة جميع مستجدات
1

العمل وتطورات

4.264

0.743

85.3%

مرت ع

99

االحداث المتعلقة به.
2

لدي القدرة على التكيف وتحمل المواقف
المختل ة في العمل.
الدرجة الكلية

4.253

0.709

85.1%

4.311

0.622

86.2%

مرت ع

98

مرت ع

يتضح من نتائج الجدول السابق أن مستوى أداء العاملين فىي مراكىز الرعايىة النهاريىة فىي المنطقىة الشىرقية فىي المملكىة العربيىة
السعودية الذي يساعدهم على إحداث التغييىر فىي القىيم واالتجاهىات والهياكىل التنظيميىة جىاء بمتوسىط حسىابي  )4.311وأهميىة
نسبية  ،)86.2%وبذلك فإن مستوى أداء العاملين في مراكز الرعاية النهارية جاء بدرجة مرت عة.
وتظهر النتائج في الجدول السابق أن أكثر مستويات أداء العاملين في مراكز الرعايىة النهاريىة فىي المنطقىة الشىرقية فىي المملكىة
العربية السعودية الذي يساعدهم على إحداث التغيير في القيم واالتجاهات والهياكل التنظيمية كانت العبارة بأحىاول العمىل بحىذر
ودقة شديدة لكي اتغلر على صعوبات العملب بمتوسط حسابي  )4.418وأهمية نسبية  ،)88.4%رم العبارة بامتلىك المهىارات
الالزمة لتن يىذ األعمىال الموكلىة لىيب فىي المرتبىة الثانيىة بمتوسىط حسىابي  )4.374وأهميىة نسىبية  ،)87.5%وجىاءت العبىارة
بأصبحت لدي القدرة األكبر على مراجعة عمليب في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  )4.341وأهميىة نسىبية  ،)86.8%تالهىا
العبىىارة بلىىدي القىىدرة علىىى تجزئىىة مهىىام العمىىل لتيسىىير عملهىىاب فىىي المرتبىىة الرابعىىة بمتوسىىط حسىىابي  )4.332وأهميىىة نسىىبية
 .)86.7%رم العبارة بأمتلك القدرة على مناقشة الرأي المخالف لرايىي والتعبيىر عىن رأيىي بكىل احتىرامب فىي المرتبىة الخامسىة
بمتوسىىط حسىىابي  )4.330وأهميىىة نسىىبية  ،)86.6%وتظهىىر النتىىائج فىىي الجىىدول السىىابق أن أقىىل مسىىتويات أداء العىىاملين فىىي
مراكىىز الرعايىىة النهاريىىة فىىي المنطقىىة الشىىرقية فىىي المملكىىة العربيىىة السىىعودية الىىذي يسىىاعدهم علىىى إحىىداث التغييىىر فىىي القىىيم
واالتجاهات والهياكل التنظيمية كانت العبارة بلدي القىدرة علىى التكيىف وتحمىل المواقىف المختل ىة فىي العمىلب بمتوسىط حسىابي
 )4.253وأهمية نسبية .)85.1%
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 .1.4اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية األلولى :ال يوجد أثر ذلو داللة إحصائية إلدارة التغيير على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة
العربية السعودية.
للتحقق من تارير إدارة التغيير على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية ،تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد وهذا ما
يوضحه الجدول التالي:
جدلول (  : ) 2نتائج تحليل التباين لالنحدار الخطي المتعدد الختبار حجم تأثير إدارة التغيير على أداء العامليين في
مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية

مصدر التباين

Regression
االنحدار

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

18.311

4

4.578

معامل
االرتباط
R

0.725

 Residualالباقي

16.520

86

 Totalالكلي

34.831

90

معامل
التحديد
R
square

0.526

قيمة

مستوى

االختبار

داللة

F

F

23.831

0.001

0.192

** االرتباط دال إحصائيا عند (.)0.01= α

تشير النتائج اجحصائية في الجدول السابق الى وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية بين إدارة التغيير وأداء
العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط الكلية فقد بلغت )0.725
وهو معامل ارتباط مرت ع وذو داللة إحصائية عند مستوى  )0.001وذلك يدل على أن تحسين إدارة التغيير ي دي الى تحسين
أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية.
وتشير النتائج اجحصائية في الجدول السابق إلى أن هناك تاريرا ّ
داأل إحصائيّا عند مستوى داللة  )0.001ألبعاد إدارة التغيير
مجتمعة التغيير في الهيكل التنظيمي ،التغيير في الثقافة ،التغيير في التكنولوجيا ،التغيير في القيادة) على أداء العامليين في
مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية ،وذلك بدليل ارت اع قيمة  Fالمحسوبة البالغة  ،)23.831وأنها كانت ذات
داللة إحصائية ،حيث بلغت مستوى الداللة ).(0.001
كما تشير النتائج اجحصائية في الجدول السابق إلى أن أبعاد إدارة التغيير مجتمعة التغيير في الهيكل التنظيمي ،التغيير في
الثقافة ،التغيير في التكنولوجيا ،التغيير في القيادة) فسرت ما نسبته  )52.6%من التباين في أداء العامليين في مراكز الرعاية
النهارية بالمملكة العربية السعودية ،وذلك استندا الى قيمة معامل التحديد البالغة .)0.526
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 .3.4الفرضيات الفرعية التالية للفرضية األلولى:
 .9ال يوجد أرر ذو داللة إحصائية جدارة التغيير في الهيكل التنظيمي على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية
بالمملكة العربية السعودية.
 .8ال يوجد أرر ذو داللة إحصائية جدارة التغيير في الثقافة على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية
السعودية
 .2ال يوجد أرر ذو داللة إحصائية جدارة التغيير في التكنولوجيا على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة
العربية السعودية.
 .4ال يوجد أرر ذو داللة إحصائية جدارة التغيير في القيادة على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية
السعودية.
جدلول (  : ) 11مستوى تأثير أبعاد إ دارة التغيير على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية
األبعاد

B

بيتاβ

T- value

Sig

10.523

0.000

1.784

0.078
0.007

الثابت )(Constant

2.318

التغيير في الهيكل التنظيمي

0.223

0.323

التغيير بالثقافة

0.329

0.479

2.761

التغير في التكنولوجيا

0.205

0.343

2.700

0.008

التغيير في القيادة

0.620

0.818

5.177

0.001

توضح النتائج في الجدول السابق أن أكثر أبعاد إدارة التغيير تاريرا على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة
العربية السعودية هو بعد التغيير في القيادة ،وكان تاريره دال إحصائيا ،وذلك استنادا الي القيمة  )Tالتي بلغت  )5.177وهي
قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،)1.119كما كان تاريره موجبا ،وذلك استنادا الي قيمة بيتا  ،)0.620 )Bرم بعد
التغيير بالثقافة ،وكان تاريره دال إحصائيا ،حيث بلغت قيمة  )2.761 )Tوهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى
 ،)0.007كما كان تاريره موجبا الي قيمة بيتا  ،)0.329 )Bرم بعد التغير في التكنولوجيا ،وكان تاريره دال إحصائيا ،حيث
بلغت قيمة  )2.700 )Tوهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  )0.008وكان تاريره موجبا الي قيمة بيتا )B
 .)0.205في حين لم يكن هنالك تارير دال احصائيا لبعد التغيير في الهيكل التنظيمي على أداء العامليين في مراكز الرعاية
النهارية بالمملكة العربية السعودية .ومما سبق واستنادا عليه ،فقد تم رفض ال رض الرئيسي األول وجميع ال روض ال رعية
المنبثقة من هذا ال رض ،باستثناء ال رض األول الذي ينص على :بال يوجد أرر ذو داللة إحصائية جدارة التغيير في الهيكل
التنظيمي على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعوديةب.
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 .4.4الفرضية الثانية :ال توجد فرلوق دالة إحصائيا ً في مستوى إدارة التغيير لوأداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية
بالمملكة العربية السعودية حسب متغيرات الجنس ،لوالعمر لوالمؤهل العلمي لوسنوات الخبرة؟
 .1.4.4داللة الفرلوق حسب متغير الجنس:
جدلول ( :)11نتائج اختبار  tلداللة الفرلوق في مستوى إدارة التغيير لوأداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة
العربية السعودية تعزى لمتغير الجنس
المتوسطات

االنحرافات

الحسابية

المعيارية
1.046

المحالور

الجنس

الدرجة الكلية لمقياس إدارة

ذكر

3.313

التغيير

أنثى

3.692

0.829

الدرجة الكلية لمقياس أداء

ذكر

4.131

0.816

العاملين

أنثى

4.326

0.607

قيمة t

-1.138

-0.797

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

89

89

0.258

0.428

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فرو ذات داللىة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى إدارة التغييىر الدرجىة الكليىة واألبعىاد
األربعة) في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير الجنر.
ويتبين مىن الجىدول السىابق عىدم وجىود فىرو ذات داللىة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى أداء العىامليين فىي مراكىز الرعايىة
النهارية بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير الجنر.
 .1.4.4داللة الفرلوق حسب متغير العمر:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافىات المعياريىة واسىتخدام اختبىار تحليىل التبىاين األحىادي ،كمىا هىو موضىح فىي الجىدول
التالي:
جدلول ( :)11داللة الفرلوق في مستوى إدارة التغيير لوأداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية
تعزى تعزى لمتغير العمر
األبعاد
الدرجة الكلية
لمقياس إدارة
التغيير
الدرجة الكلية
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المتوسطات
الحسابية

االنحرافات
المعيارية

أقل من  30سنة

3.471

0.749

 31-40سنة

3.691

0.940

أكثر من  41سنة

3.753

0.625

أقل من  30سنة

4.201

0.571

العمر

قيمة f

0.570

0.327

درجات
الحرية

2

2

مستوى
الداللة

0.567

0.722
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األبعاد
لمقياس أداء
العاملين

المتوسطات
الحسابية

االنحرافات
المعيارية

 31-40سنة

4.333

0.600

أكثر من  41سنة

4.346

0.742

العمر

قيمة f

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فرو ذات داللىة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى إدارة التغييىر الدرجىة الكليىة واألبعىاد
األربعة) في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير العمر.
ويتبين مىن الجىدول السىابق عىدم وجىود فىرو ذات داللىة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى أداء العىامليين فىي مراكىز الرعايىة
النهارية بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير العمر.
 .3.4.4داللة الفرلوق حسب متغير المؤهل العلمي:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافىات المعياريىة واسىتخدام اختبىار تحليىل التبىاين األحىادي ،كمىا هىو موضىح فىي الجىدول
التالي:
جدلول ( :)13داللة الفرلوق في مستوى إدارة التغيير لوأداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية
تعزى لمتغير سنوات الخبرة
األبعاد
الدرجة الكلية
لمقياس إدارة
التغيير
الدرجة الكلية
لمقياس أداء
العاملين

المتوسطات

االنحرافات

الحسابية

المعيارية

دبلوم فاقل

3.586

0.894

بكالوريوس

3.610

0.822

دراسات عليا

3.947

0.845

دبلوم فاقل

4.257

0.675

بكالوريوس

4.292

0.640

دراسات عليا

4.458

0.475

الم هل العلمي

قيمة f

1.104

0.563

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

2

2

0.336

0.572

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فرو ذات داللىة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى إدارة التغييىر الدرجىة الكليىة واألبعىاد
التالية :التغيير في الهيكل التنظيمي ،التغيير بالثقافة ،التغيير في القيادة) فىي مراكىز الرعايىة النهاريىة بالمملكىة العربيىة السىعودية
تعزى لمتغير الم هل العلمي.
كما يتبين من الجدول السابق عدم وجود فرو ذات داللة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى أداء العىامليين فىي مراكىز الرعايىة
النهارية بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير الم هل العلمي.
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 .4.4.4داللة الفرلوق حسب متغير سنوات الخبرة:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافىات المعياريىة واسىتخدام اختبىار تحليىل التبىاين األحىادي ،كمىا هىو موضىح فىي الجىدول
التالي:
جدلول ( :)14داللة الفرلوق في مستوى إدارة التغيير لوأداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية
تعزى تعزى لمتغير سنوات الخبرة
المتوسطات

االنحرافات

الحسابية

المعيارية

من  2 -9سنوات

3.535

0.823

لمقياس إدارة

من  91-2سنوات

3.749

0.928

التغيير

أكثر من  91سنوات

3.733

0.762

من  2 -9سنوات

4.231

0.591

لمقياس أداء

من  91-2سنوات

4.461

0.608

العاملين

أكثر من  91سنوات

4.208

0.674

األبعاد
الدرجة الكلية

الدرجة الكلية

سنوات الخبرة

قيمة f

0.642

1.596

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

2

2

0.528

0.209

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فرو ذات داللىة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى إدارة التغييىر الدرجىة الكليىة واألبعىاد
األربعة) في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
ويتبين مىن الجىدول السىابق عىدم وجىود فىرو ذات داللىة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى أداء العىامليين فىي مراكىز الرعايىة
النهارية بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
 .4.4.4داللة الفرلوق حسب متغير المسمى الوظيفي:
تم حساب ا لمتوسطات الحسابية واالنحرافىات المعياريىة واسىتخدام اختبىار تحليىل التبىاين األحىادي ،كمىا هىو موضىح فىي الجىدول
التالي
جدلول ( )14داللة الفرلوق في مستوى إدارة التغيير لوأداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية
تعزى تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
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المتوسطات

االنحرافات

الحسابية

المعيارية
0.496
0.732

األبعاد

المسمى الوظيفي

الدرجة الكلية

مدير مركز

3.962

لمقياس إدارة

مسئول شئون موظ ين

3.808

قيمة f

1.778

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

4

0.141
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المتوسطات

االنحرافات

الحسابية

المعيارية
0.852

األبعاد

المسمى الوظيفي

التغيير

مراقر اجتماعي

3.881

مشرف تعليمي

3.743

0.630

معلم

3.302

1.165

مدير مركز

4.352

0.498

الدرجة الكلية

مسئول شئون موظ ين

4.208

0.424

لمقياس أداء

مراقر اجتماعي

4.617

0.418

العاملين

مشرف تعليمي

4.311

0.577

معلم

4.200

0.809

قيمة f

0.847

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

4

0.499

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فرو ذات داللىة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى إدارة التغييىر الدرجىة الكليىة واألبعىاد
األربعة) في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير المسمى الوظي ي.
ويتبين مىن الجىدول السىابق عىدم وجىود فىرو ذات داللىة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى أداء العىامليين فىي مراكىز الرعايىة
النهارية بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير المسمى الوظي ي.

 .4نتائج الدراسة:
 تبين من النتائج أن مدى تمكن المراكز من تطبيق استراتيجيات إدارة التغيير الحداث التغيير في القيم واالتجاهات والهياكىل
التنظيمية لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيرات الهائلة لزيادة ك اءتها جاء بدرجة مرت عة.
 وتبىىين مىىن النتىىىائج أن أكثىىر مجىىىاالت تمكىىن المراكىىز مىىىن تطبيىىق اسىىىتراتيجيات إدارة التغييىىر ألحىىداث التغييىىىر فىىي القىىىيم
واالتجاهات والهياكل التنظيمية لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيرات الهائلة لزيادة ك اءتها كان التغيير في القيادة ،رم
التغيير في الهيكل التنظيمي ،رم التغيير بالثقافة ،وجاء التغير في التكنولوجيا في المرتبة األخيرة.
 تبين من النتائج أن أكثر مجاالت تمكن المراكز من تطبيق استراتيجيات إدارة التغيير في الهيكىل التنظيمىي ألحىداث التغييىر
في القيم واالتجاهات والهياكل التنظيمية لتتناسر مىع االحتياجىات الجديىدة والتغيىرات الهائلىة لزيىادة ك اءتهىا كانىت تحىرص
إدارة امراكز الرعاية النهارية على تبديل خطوط االتصال بين األقسام ودمىج اجدارات لمواكبىة التطىورات ،رىم تلتىزم إدارة
مراكزالرعابة النهارية بإحداث تغيير بالهيكل التنظيمي عند استحداث أية وظىائف فىي المنظمىة .فىي حىين أن أكثىر مجىاالت
تمكىىن المراكىىز مىىن تطبيىىق اسىىتراتيجيات إدارة التغييىىر بالثقافىىة ألحىىداث التغييىىر فىىي القىىيم واالتجاهىىات والهياكىىل التنظيميىىة
لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيرات الهائلة لزيادة ك اءتها كانت تحرص أدارة مراكز الرعاية التهاريىة علىى إحىداث
تغيير بالقيم لبناء سلوكيات تتجسد من خاللها الثقافة فىي المنظمىة لىدى العىاملين ،تعمىل إدارة مراكىز الرعايىة النهاريىة علىى
إحداث تغيير بالمعتقدات لبناء سلوكيات تتجسد من خاللها الثقافة في المنظمة لدى العاملين.
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 توصلت النتائج الى أن أكثر مجاالت تمكن المراكز مىن تطبيىق اسىتراتيجيات إدارة التغيىر فىي التكنولوجيىا ألحىداث التغييىر
في القيم واالتجاهات والهياكل التنظيمية لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيرات الهائلة لزيادة ك اءتها كانت تعمىل إدارة
مراكز الرعاية النهارية عاى استيعاب التطور التقنىي بوسىائل االتصىال التكنولوجيىة ،تسىعى إدارة مراكىز الرعايىة لنهاريىة
الىى تطىوير األجهىزة والمعىدات التكنولوجيىة المسىتخدمة لمواكبىة التغيىىرات .فىي حىين أن أكثىر مجىاالت تمكىن المراكىز مىىن
تطبيىىق اسىىتراتيجيات إدارة التغييىىر فىىي القيىىادة ألحىىداث التغييىىر فىىي القىىيم واالتجاهىىات والهياكىىل التنظيميىىة لتتناسىىر مىىع
االحتياجىات الجديىىدة والتغيىىرات الهائلىىة لزيىىادة ك اءتهىىا كانىىت تشىىجع إدارة مراكىىز الرعايىىة النهاريىىة العالقىىات المبنيىىة علىىى
الترابط بين أقسامها المتعددة ،رم تتيح إدارة مراكز الرعاية النهارية وسائل االتصال اجيجابية بين إداراتها المتعددة.
 توصلت النتائج الى أن مستوى أداء العاملين في مراكز الرعاية النهارية في المنطقة الشرقية في المملكىة العربيىة السىعودية
الذي يساعدهم على إحداث التغيير في القيم واالتجاهىات والهياكىل التنظيميىة جىاء بدرجىة مرت عىة .وأن أكثىر مسىتويات أداء
العاملين في مراكز الرعاية الذي يساعدهم على إحداث التغيير في القيم واالتجاهات والهياكل التنظيمية كانت أحىاول العمىل
بحذر ودقة شديدة لكي اتغلر على صعوبات العمل ،رىم امتلىك المهىارات لالزمىة لتن يىذ األعمىال الموكلىة لىي ،كمىا أصىبحت
لدي القدرة األكبر على مراجعة عملي.
 أظهرت نتائج معامالت االرتباط وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية بين إدارة التغيير وأداء العامليين في
مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية ،وذلك يدل على أن تحسين إدارة التغيير ي دي الى تحسين أداء
العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية.
 أظهرت نتائج تحليل االنحدار أن هناك تاريرا ّ
داأل إحصائيّا عند مستوى داللة  )0.001ألبعاد إدارة التغيير مجتمعة
التغيير في الهيكل التنظيمي ،التغيير في الثقافة ،التغيير في التكنولوجيا ،التغيير في القيادة) على أداء العامليين في مراكز
الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية.
 أظهرت نتائج تحليل االنحد ار أن أكثر أبعاد إدارة التغيير تاريرا على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة
العربية السعودية هو بعد التغيير في القيادة ،وكان تاريره موجبا وداال إحصائيا ،رم بعد التغيير بالثقافة ،وكان تاريره موجبا
وداال إحصائيا ،رم بعد التغير في التكنولوجيا ،وكان تاريره موجبا وداال إحصائيا.
 تبىين مىن نتىائج الدراسىة عىدم وجىود فىرو ذات داللىة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى إدارة التغييىر وأداء العىاملين فىي
مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير الجنر .كما تبين من نتائج الدراسة عدم وجود فىرو ذات
داللة إحصائية  )α≤ 0.05في مستوى إدارة التغيير وأداء العاملين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربيىة السىعودية
تعزى لمتغير العمر .كذلك تبىين مىن نتىائج الدراسىة عىدم وجىود فىرو ذات داللىة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى إدارة
التغيير الدرجة الكلية واألبعاد التالية :التغيير في الهيكل التنظيمي ،التغيير بالثقافة ،التغيير في القيىادة) فىي مراكىز الرعايىة
النهاريىىة بالمملكىىة العربيىىة السىىعودية تعىىزى لمتغيىىر الم هىىل العلمىىي .ووجىىود فىىرو ذات داللىىة إحصىىائية  )α≤ 0.05فىىي
مستوى إدارة التغير في التكنولوجيا في مراكز الرعايىة النهاريىة بالمملكىة العربيىة السىعودية تعىزى لمتغيىر الم هىل العلمىي
لصالح حملة م هل دراسات عليا .ووضحت النتائج عدم وجىود فىرو ذات داللىة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى إدارة
التغيير وأداء العاملين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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كما وضح النتائج عدم وجود فرو ذات داللىة إحصىائية  )α≤ 0.05فىي مسىتوى إدارة التغييىر وأداء العىاملين فىي مراكىز
الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير المسمى الوظي ي.

 .1.4التوصيات:
بنا ًء على النتائج توصي الدراسة بما يلي:
 .9زيادة االهتمام بتطبيق إدارة التغيير في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية لما تبين من تىاريره اجيجىابي
على أداء العاملين في هذه المراكز.
 .8الحا العاملين في مراكز الرعايىة النهاريىة بالمملكىة العربيىة السىعودية بىدورات تدريبيىة فىي إدارة التغييىر وربىط ذلىك
بنظام الحوافز.
 .2توعية وتثقيف العاملين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية باهمية إدارة التغيير في تحسين أدائهم.
 .4مواكبة التطىور التقنىي فىي مجىاالت الرعايىة النهاريىة واالسىت ادة مىن التكنولوجيىا الجديىدة فىي تىدرير وتطىوير وتاهيىل
االخصائيين والعاملين ممىا يزيىد مىن جىودة الخدمىة وايضىا تىوفر التكنولوجيىا بمجاالتهىا فىي الصى وف التاهيليىة لتمكىين
الطلبة وذوي االحتياجات الخاصة من االست ادة منها وتنمية مهاراتهم.

 .0المراجﻊ:
أبو الروس ،سامي ،وأبو ماضي ،خالد .) 8199 .مدى اهتمام الجامعات ال لسطينية بمتطلبات رفع ك اءة عملية تقييم أداء
العاملين :دراسة ميدانية على الجامعات ال لسطينية في قطاع غزة – فلسطين .مجلة الجامعة اجسالمية ،للبحوث اجنسانية
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