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 م85/3/8119تاريخ قبوله للنشر:  م16/11/8118تاريخ تسلم البحث: 
 

 ملخص

وددد ا الدراسددى إلددر التىددرط بلددر بتقلبدداا تقبيددر قيددادع التبييددر  ددة اابىددى قيبددى بالبدينددى البنددورع.       
بضدو ويةدى  345لباحثى البنىج الوصفة التحليلة، وتم اختيار بيندى بشدواةيى قبةيدى بةوندى بد  استخدبا ا

 تدريس وبحاضر. 
وأظىرا النتاةج أ  درااا بستوى بتقلباا تقبير قيادع التبيير  ة اابىى قيبى ةأنا بدرادى باليدى       
لةيددادع التبييددر ببتوسددق حسددابة  %(، حيددث اددا   ددة البرتبددى الولددر بتقلبدداا البددوارد البشددريى73.8بلبددا )
%، وادددا   دددة البرتبدددى الثأنيدددى بتقلبددداا الرؤيدددى والودددداط السدددتراتيايى ببتوسدددق 74.8ووز  نسدددبة  3.74

%، وادددا   دددة البرتبدددى الثالثدددى بتقلبددداا بىددداراا قيدددادع التبييدددر ببتوسدددق 74.4ووز  نسدددبة  3.78حسدددابة 
التبييددر  ددة البرتبددى الرابىددى ببتوسددق حسددابة %، بينبددا اددا ا نشددر ثةا ددى 73.4ووز  نسددبة  3.67حسددابة 
 %.71.8ووز  نسبة  3.56

 .بتقلباا، قيادع التبيير، اابىى قيبى الكممات المفتاحية:
 

Abstract 

      The study aimed at identifying the requirements of applying change leadership at the 

University of Taiba in Madinah Al-Manawarah. The researcher used a descriptive 

analytical approach, in which a random stratified sample of 345 faculty members and 

lecturers were selected. 

      The results demoted that the requirements of applying leadership change at the 

University of Taibah came with high ratio (73.8%). In which the human resource management 

ratio 74.8%; the vision and strategic objectives ratio 74.4%; the leadership skills for change 

ratio 73.4%; while the culture of changed ratio 71.2%.  

Keywords; Requirements, Leadership, Change Management, Taibah University. 
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 .املكدمة
وبددا ، أ  بددا يوااىدده  الىددالم بدد  تاديددد وابتةددار  ددة ابيددال بندداحة الحيدداع الاتبابيددى والتىليبيددى       

يوادددال الوتبدددام بابيدددال البادددالا ، يشدددىدن بددد  سدددربى بتنابيدددى  دددة تبييدددر الدددنبق السدددلوةة للباتبدددال
بادداا التربيددى والتىلدديم  تبدددو أوبيددى ذلددا  ددة بواةبددى البسددتاداا و ةددًا  التىليبيددى وتنبيتىددا، وببددا أننددا  ددة

لبتقلبدداا الىصددر الحددديث  وبددا يتقلددال بدد  تبييددر  يسددابد بلددر تحةيددر الفابليددى والةفددا ع التىليبيددى، 
 ووذا بدورن يؤدي إلر تحةير األوداط البراوع. 

ع  دة بادالا الصداح التربدوي والتىليبدة ويتبيز وذا الىصر بالتاديدد والبتةدار والتبييدر البتسدار        
للبنظوبدددى  دددة بؤسسددداا التىلددديم الىدددالة، واصدددبم الصددداح اةداري بنىادددًا وقريةدددى للتقدددوير والتبييدددر 

 الداريى والتىليبيى  ة البؤسساا التىليبيى.
حيددددث أصددددبم التبييددددر بقلبددددًا لبددددد بندددده للبؤسسدددداا التىليبيددددى والاابىدددداا والبؤسسدددداا ببختلددددط        

وونددا يةبدد  دور الةيددادع الفابلددى  ددة ، إذ لبددد أ  تتبيددز  ددة ابيددال اقسددابىا واداراتىددا البختلفددى، االتىدداب
بوااىدددى التحددددياا التدددة تتىدددرا لىدددا سدددواً  الداخليدددى بنىدددا أو الخارايدددى وذلدددا للوصدددوا إلدددر تحةيدددر 

 (.8116، الوداط البراوع وتحةير الرسالى البنشودع )الةردي
ييددددر  ددددة ابيددددال البؤسسدددداا التىليبيددددى تتقلددددال قيددددادع  ابلددددى، تبتلددددا الىديددددد بدددد  إ  قيددددادع التب       

الخصددداةا والةددددراا البتةاريدددى والبدابيدددى  لتواةدددال ودددذن البؤسسددداا التقدددوراا والتبييدددراا الىالبيدددى 
 (.  8117، ،ولتحةير بتقلباا وحاااا الباتبىاا التنبويى بنىا والتقويريى )صيام

ا التىليم الىالة بتبثلى بالاابىاا ، ب  تحديد رؤيتىدا واوددا ىا البسدتةبليى لذا ةا  لبد لبؤسسا       
والستراتيايى و ر البتبيراا الىالبيى والدوليى لارتةا  ببستةبا البدى والباتبدال نحدو الىالبيدى ولتصدبم 

 (. 8117، ؛ صيام8116،  ة بصاط الاابىاا الولر بالبيًا )الةردي
ى وبؤسسدددداا التىلدددديم الىددددالة بلددددر وادددده الخصددددوا تواادددده  الةثيددددر بدددد   البؤسسدددداا التىليبيدددد       

ببدددا يسدددتواال بليىدددا تبييدددر أنظبتىدددا واارا اتىدددا وقيادتىدددا لبنظوبدددى ، التحددددياا والتبيدددراا البتسددداربى
والازاةرلددة ؛ الحسددنيى 8116ادابال،  بددوأالتبييدر حتددر تسددتقيال بةاوبدى التحدددياا وبادداراع تلدا التبيددراا )

 (. 8114، وبنصور
وبليه لبد لبؤسسداا التىلديم الىدالة أ  تتفابدا بدال البتبيدراا الىالبيدى وبتقلبداا الواقدال الاديدد        

، وضددرورياته وأ  تبتلدددا وددذن البؤسسددداا البروندددى الازبددى لارتةدددا  نحدددو البسددتةبا )الحسدددنيى واخدددرو 
ر التةيددط بددال الواقددال (. ةبددا يسددتلزم بةددا  واسددتبراريى بؤسسدداا التىلدديم الىددالة، الةدددرع الىاليددى بلدد8114

وودددذا ، البىاصدددر برسدددخرع التةنولوايدددا الحديثدددى والتةنيددداا البسدددتحدثى  دددة تنظددديم الىبدددا الداري والتىلددديم
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بددورن يتقلددال وادود قيدداداا تبييدر ذاا رؤيددى ثاقبددى نحدو البسددتةبا ةحدداث تقددوير شدابا  ددة باددالا 
ييدر الدنظم التةليديدى وتقدوير وتىزيدز البىداراا الىلوم البىر يى والثةا يى والبىنيى وتىزيز ثةا دى التبيدز وتب

؛ ابدو 8116، ؛ الةدردي8114، الحاليى ، والةديم البشدترةى واألنبداق الةياديدى الفابلدى )الحسدنيى واخدرو 
 (.8116، اابال
بدددا أنىدددا تةدددو   دددة  ايدددى الصدددىوبى حدددي  يدددتم ، تىتبدددر قيدددادع التبييدددر ببليدددى بىةددددع و يدددر سدددىلى       

(. ةبدا أنىدا تتىابدا بدال البدوارد 8119، التربويدى لخصوصديى باتبىىدا )الىتيبدةتقبيةىا  ة البنظباا 
البشددريى والتددة قددد يراوددا تىديدددا لسددتةرارن او شددة  ل يريددد تاريتدده وتبييددر بةأندده للتاديددد وأ  ةددأ  ذلددا 

 يصال  ة بصلحته.
ع الواقدال والبسدتةبا و ةدر بنفدتم قدادري  بلدر قدرا ، بد ب  تانيدد قدادع لىدم رؤيدى بسدتةبليى وونا ل       

 (.8116، لتحديد بارياا ببليى التبيير  ة البؤسساا التربويى )ببوي
 

 خصائص وسمات قيادة التغيير:
( بابوبددى بدد  الخصدداةا والسددباا التددة تتبيددز بىددا قيددادع التبيددر 8119لةددد ذةددر الىتيبددة )       
 بنىا:والتة 

 ى.واود الرؤيى والوداط والرسالى والستراتيايى للبؤسس -
 واود الةيم البىنيى التة تدبم الىبا. -
 واود البصادر البشريى لازبى للتبير وقيادتىا. -
 الةدرع بلر التصاا والتواصا الايد. -
 تو ر روح الببادرع والةدرع بلر استشراط البستةبا وقيادع التبيير. -
 

 :مجاالت عمل قيادة التغيير في مؤسسات التعميم العالي
ادع التبييددر  ددة اارا اتىددا لةيددادع ببليددى التبييددر  ددة بؤسسدداا التىلدديم الىددالة ترتةددز ببليدداا قيدد       

وذلدا بد  خداا اىودودا الرابيدى إلدر ، والاأندال األنفىدالة، بلر اأنبي  رةيسيي  وبا؛ الاأندال الثةدا ة
ابادع بنا  وويةلى التنظيم البؤسسة والبتضبنى احداث التبيراا  دة البندا  الرسدبة للبؤسسدى التىليبيدى 

 (.8119، )الىتيبة
 

 :أبعاد قيادة التغيير
 -(:18ا، 8119يرى الىتيبة بأ  وناا ابىاد بدع لةيادع التبيير والتة تشتبا بلر )الىتيبة،         
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 تقوير رؤيى بشترةى وتتضب  السلوةياا الةياديى الىاد ى إلر البحث ب  رؤيى. -
 تىا.واولويا، بنا  اتفار ابىة بخصوا اوداط البؤسسى التىليبيى -
 بنا  ثةا ى بشترةى داخا البؤسسى التىليبيى تتضب  الةوابد السلوةيى والةيم. -
 وتةديم نبوذج سلوةة يحتذى به.، نبذاى السلوا -
 براباع حاااا وبتقلباا الىابلي  والخذ بىي  البتبار الفرور الفرديى. -
 استخدام اسلوال التحفيز الذونة أو الستثارع الفةريى. -
 ابلر ب  الىابلي . توقال بستوياا ادا  -
 ويةلى التبيير بتضبنا السلوةياا والببارساا الةياديى الىاد ى إلر تىيةى البنيى التحتيى البناسبى. -
 

 مقاومة التغيير:
يرا ر ببليى التبيير  ة أي بؤسسى ةأنا اىود بةاوبى لىبليى التبييدر التدة تدؤثر  دة اتااواتده        

 (.Status Quo) ال الةاةم ةبا وووتىير تةدبه بىدط البةا  بلر الوض
 بةاوبددى التبييددر تىتبددر قاقددى يبلةىددا بدد  يةدداوم التبييددر ويواددد اوتبددام بىددي  ورا  وددذن البةاوبددى        

لددذلا تىددتم قيددادع التبييددر ، يسددىر لقبةددا  بليدده ووددو شددةا بدد  اشددةاا الىةددود بيندده وبددي  وددذن البؤسسددى
ى إلدر قبدوا،  يادال بددم ا فداا او تااودا ودذن البةاوبدى، بحرةى وذن القاقى وتفةدر ةيدط تحدوا ودذن البةاوبد

(.  تىتبدر Burke, 2013 البةاوبدى ل تىندة ر دا التبييدر لةنىدا  دة البالدال اخدتاط  دة واىداا النظدر )
البةاوبدددى للتبييدددر رد قبيىدددة بددد  ا دددراد البؤسسدددى، ويادددال بلدددر البؤسسددداا أ  تىبدددا و دددر بنىايدددى بنظبدددى 

 (.Buller, 2014)ةار الىابلي  وحلىا بشةا سليم وبتناسر تستقيال ب  خالىا أ  تستةرأ ا 
 وترى الباحثى إ  الةثير ب  اسباال بةاوبى التبيير تراال إلر:       

 إنىدام الثةى بي  ال راد وقادع التبيير  ة البؤسسى. -
 البصالم البةتسبى واألنتبا اا الخارايى. -
 بدم الةدرع بلر  ىم نواحة الضىط  ة البؤسسى. -
 اح للبألوط والخوط ب  الباىوا.الرتي -

لدر اسدتراتياياا با بددى، لدذلا اصدبحا قيدادع التبييدر بىبدى بسديرع تحتداج إلدر بيةدى بناسدبى        ، وا 
وقبدا ذلدا تحتداج إلدر قيدادع  ابلدى تسدتقيال نةدا البؤسسدى التربويدى إلدر ا دار اوسدال ، وابةانياا بتةابلى

 (.8119، نتسبيىا )الىتيبةتحةر للبؤسسى التربويى اودا ىا وتلبة ر باا ب
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 متطمبات إدارة التغيير:
لبددد بدد  ، لضددبا  نادداح إدارع التبييددر  ددة الاابىدداا وبؤسسدداا التىلدديم الىددالة  ددة أي بةددا        

توا ر بىا الستراتياياا والارا اا التة ياال اتبابىدا والىبدا  دة اقارودا لةدة تحةدر إدارع التبييدر 
 البقلوبى.
( 8114، ودراسدى )الحسدنيى واخدرو  Hirsch, 2007دراساا السابةى بثدا دراسدى  لةد ذةرا ال       

 -بابوبى ب  بتقلباا إدارع التبيير التة ياال توا روا ةنااح إدارع التبيير ووة ةالتالة:
واددددود اسددددتراتيايى وبنىايددددى واضددددحى وقابلددددى للتنفيددددذ: ولبددددد أ  تةددددو  بفىوبددددى وواضددددحى لةا ددددى  -

 ثري .الىابلي  البتأثري  والبؤ 
قبوا بىا الببوا الازةة: بال ا  الىدط ب  التبييدر لبدد وأ  يةدو  واضدحا بد  البدايدى إل  -

، أنىا  ة أثنا  ببليى التبيير وابتدادوا تتضم األبور شيةا  شيةا رببا ببدا يخدالط األبدر البتوقدال
 ولذلا لبد ب  نشر التسابم ب  وذا الببوا و ىم حةيةى التبيير.

لتبييددر وبندداخ تنظيبددة يحفددز بليدده  ضددا بدد  أوبيددى التصددالا البفتوحددى: واددود بيةددى داببددى ل -
خقى التصاا الرسدبة ودة أحدد بةونداا التىىدد واللتدزام  بدالتبيير سدوا  ةدا  رأسديا صدابدا أم 

 وابقا داخا الىيةا التنظيبة أم بال البىنيي  البؤثري  والبتأثري  بىذا التبيير ألخذ آراةىم.
تىىدد بدالتبيير لبدد أ  يبددأ بد  الةيدادع الىليدا ويسدتبر وصدول لةا دى البسدتوياا التىىد واللتزام: ال -

 البتأثرع ول يبفا بنه تو ير البوارد الباديى والفنيى الازبى لىبليى التبيير.
وترى الباحثى بأ  وذن البتقلباا تبثا اوور ببليدى التبييدر،  لةدة يةدو  التبييدر ادذابا وواد دا وبةنىدا        
ا البسددددتىد ى ياددددال أ  يرابددددة الوددددداط السددددتراتيايى للبنظبددددى، ويفددددة ببتقلبدددداا الفةدددداا البسددددتىد ى للفةددددا

 وبىاراتىم، ويحةر قبوحىم، ويلبة الحتياااا البستةبليى والتقوراا  ة بااا الخدباا البةدبى.
 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
بييددر  ددة بؤسسدداا التىلدديم الىددالة  ددة تنبثددر بشددةلى الدراسددى بدد  أوبيددى البوضددوع ووددو قيددادع الت       

 الاابىاا تىانة بد  بشدةاا اداريدى وبشدةا خداا  دة قيدادع التبييدر  دة ، الببلةى الىربيى السىوديى
 . (8118بؤسساا التىليم الىالة، ةبا اشارا السةا )

 نابصدر   دة الاابىداا ضدبنىا وبد ، الببلةدى الىربيدى السدىوديى أ  بؤسساا التىليم الىدالة  دة       
 تلدا بلدر الدازم بد  ةدا  ولدذلا، والبتاحةدى البتسداربى والتبيدراا، ب  التحدياا توااه الةثير الحالة

 األةدداديبة الىبددا قددراراا وبصددنال الزاويددى، حاددر األةاديبيددى أقسددابىا بدد  بدددتىاٌ إنقاقدداً  تىددد أ  البؤسسدداا
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ارا اتىدا، قوابددوا تبيير بلر تةو  قادرع لةة الاابىى داخا ، التحددياا تلدا بوااىدى تقيالتسد حتدر وا 
 (.8119، التبيراا )الىتيبة تلا وبواةبى
بلر ضو  با سبر يبة  تحديد بشدةلى الدراسدى  دة بىر دى واقدال قيدادع التبييدر  دة اابىدى قيبدى        

 وبتقلباا تقبيةىا ب  واىى نظر ابضا  ويةى التدريس  يىا، ويتفرع ب  السؤاا الرةيس التساؤلا التاليى:
لبداا تقبيدر قيدادع التبييددر  دة اابىدى قيبدى بد  واىددى نظدر ابضدا  ويةدى التددريس  يىددا بدا بتق -

والبتىلةى بد )بتقلباا الرؤيى والوداط الستراتيايى؛ بىاراا قيادع التبيير؛ بتقلبداا نشدر ثةا دى 
 التبيير؛ بتقلباا إدارع البوارد البشريى(؟

الىيندى لبتقلبداا قيدادع التبييدر  دة اابىدى  وا تواد  رور ذاا دللى احصاةيى  ة استااباا ا راد -
قيبددى والتددة تتىلددر بددد )الرؤيددى والوددداط السددتراتيايى؛ بىدداراا قيددادع التبييددر؛ نشددر ثةا ددى التبييددر؛ 

 إدارع البوارد البشريى( تىزى للبتبيراا التاليى )الانس، الرتبى األةاديبيى، سنواا الخبرع(؟
 

 :أهمية الدراسة
 النةاق اآلتيى: إلر أوبيى الدراسى  ة ويبة  اةشارع       

تسدليق الضددو  بلددر أحددد البفدداويم البىاصددرع وبواةبددى التةدددم الىلبددة والتةنولددواة وتبنددة التقددوير  -1
 البستبر للاابىاا و ر الرؤيى البىاصرع لةيادع التبيير.

 يير  استةشاط بدى التزام الاابىى بتاديد الرؤيى والرسالى والوداط و ر بىايير قيادع التب -8
الخذ بنتاةج الدراسى وتوصياتىا ةدليا للىبا البستةبلة  ة بؤسسداا التىلديم الىدالة والاابىداا  -3

 السىوديى.
تشددايال بؤسسدداا التىلدديم الىددالة بلددر تقبيددر بىددايير قيددادع التبييددر وذلددا ببشددارةى الةدداديبيي   -4

ال البحلدددة بددد  والةددددرع بلدددر تحةيدددر احتيااددداا وبتقلبددداا الباتبددد، واةداريدددي   دددة صدددنال الةدددرار
 خاا تبنة القر الخاصى بنشر الوبة الثةا ة بي  قبةاا الباتبال.

 
 :هدف الدراسة

 إلر:وتىدط الدراسى        
 التىرط بلر بتقلباا قيادع التبيير  ة اابىى قيبى ب  واىى نظر ابضا  ويةى التدريس  يىا. .1
دع التبييدر  ددة اابىدى قيبددى التىدرط بلدر الفددرور بدي  اسدتااباا ا ددراد الىيندى حدوا بتقلبدداا قيدا .8

 الرتبى الةاديبيى(.، سنواا الخبرع، والتة تىزى إلر )الانس
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 :مصطلحات الدراسة
 ووددة لالسددلوا الددذي يةددوم بدده الفددرد حددي  يوادده نشدداق ابابددى نحددو ودددط بشددترا ل)البدددري، :القيااادة
 (.115م ، ا،8118

 

إلدددر واقدددال اخدددر بنشدددود ير دددال  دددة  -بؤسسدددىو الأ-لودددو ببليدددى التحدددوا بددد  الواقدددال الفدددردي للفدددرد  :التغييااار
البددى لتحةيدر أودداط قويلدى، وقصديرع  -بأسداليال وقدرر بىرو دى  -الوصوا اليه خاا  ترع زبنيى بحدددع 

 (.94، ام1486 الىقياا،)ةة تىود بالنفال بلر الفرد او البؤسسى او ةليىبا بىًال 
 

تةددوم بليىددا البنظبددى والتددة تتضددب  تقددوير  تةصددد الباحثددى بىددا بابوبددى التةويندداا التددة متطمبااات التغيياار:
الرؤيدى والوددداط السدتراتيايى؛ تقددوير وتحفيددز بىداراا الىددابلي  لةيدادع التبييددر؛ بنددا  الثةا دى التنظيبيددى وثةا ددى 

 التنظيبيى.التبيير؛ تىزيز الةيادع التشارةيى؛ تقوير إدارع البوارد البشريى؛ وتىيةى البنيى 
 

والبدنظم للوصدوا إلدر تحةيدر الودداط البنشدودع للتبييدر ، ا ل الاىد البخقدقتىرط بأنى قيادة التغيير:
، ببداد الددي )ب  خاا التوظيط السليم للبوارد البشريى، والباديى والفنيى البتاحدى للبؤسسدى التىليبيدىل. 

 (.68ا ،8113
الشددةا الددذي يحةددر وتىر ىددا الباحثددى ااراةيددًا: بأنىددا قيددادع التبييددر البخقددق لىددا داخددا الاابىددى ب       

الوداط التدة تبدا ببليدى التبييدر بد  االىدا لبوااىدى  التحددياا التدة تىيدر تقبيدر قيدادع التبييدر  دة 
وذلددا و ددر اسددتاابى الببحددوثي  بلددر اسددتبيا  قيدادع التبييددر، بدد  خدداا بحدداور قيددادع التبييددر ، الاابىدى

قيدددادع التبييدددر؛ بتقلبددداا نشدددر ثةا دددى البتبثلدددى  دددة )بتقلبددداا الرؤيدددى والودددداط السدددتراتيايى؛ بىددداراا 
 التبيير؛ بتقلباا إدارع البوارد البشريى(.

 
 :الدراسات السابكة

( دراسددى وددد ا إلددر التىددرط بلددر  ابليددى برنددابج الةيددادع بدد  ااددا البسددتةبا 8117صدديام ) أاددرى -
حا ظداا وباقته بةيادع التبيير لدى بديري البدارس بوةالى البدوث الدوليدى وتشدبيا الااةدي   دة ب

 دزع. أظىدرا نتدداةج الدراسدى بددأ  درادى  ابليدى برنددابج الةيدادع بدد  اادا البسدتةبا بلدد  وزنىدا النسددبة 
% 88.41% بدراددى بوا ةددى ةبيددرع، ودراددى ببارسددى بددديري بدددارس الوةالددى لةيددادع التبييددر 81.57

ىاليدددى بدرادددى بوا ةدددى ةبيدددرع، ةبدددا اظىدددرا النتددداةج باقدددى قرديدددى قويدددى ذاا دللدددى احصددداةيى بدددي   
 برنابج الةيادع ب  ااا البستةبا وببارسى بديري بدارس الوةالى ببحا ظاا  زع لةيادع التبيير. 

 ( دراسى ود ا الر التىرط بلر دراى  ابليى اتخاذ الةرار وتبنة قيادع8114أبو سبرع ) أارى -
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اسدى برؤسدا  وتبثا باتبدال الدر ، التبيير لدى رؤسا  القسام الةاديبيى  ة الاابىاا الفلسقينيى
واابىددى الزوددر واابىددى القصددر. ةشددفا نتدداةج الدراسددى بددأ  ، القسددام  ددة الاابىددى السددابيى

درادددى ببارسدددى رؤسدددا  القسدددام الةاديبيدددى  دددة الاابىددداا الفلسدددقينيى لةيدددادع التبييدددر بددد  واىدددى 
%. ةبدا اظىدرا النتداةج بددم وادود 81.87وبدوز  نسدبة  4.11نظروم ةانا ببتوسق حسدابة 

ذاا دللى احصاةيى بي  رؤسا  القسام لدراى ببارسدى قيدادع التبييدر و ةدا لبتبيدر البؤودا  رور 
 .وسنواا الخبرع، الىلبة

( إلدددر التىدددرط بلدددر واقدددال إدارع التبييدددر  دددة بؤسسددداا 8114ودددد ا دراسدددى الحسدددنيى واخدددرو  ) -
يددث توصددلا التىلدديم الىددالة وبتقلبدداا تقبيةىددا ةبددا يتصددوروا ابضددا  الىيةددى التىليبيددى  يىددا. ح

الدراسددى إلددر بدددم واددود  ددرور ذاا دللددى احصدداةيى بددي  بتوسددقاا ااابدداا ال ددراد نحددو إدارع 
وادددود  دددرور ذاا دللدددى احصددداةيى بدددي  اسدددتااباا ، التبييدددر وبتقلباتىدددا تىدددزى لبتبيدددر الادددنس

   ال راد نحو بتقلباا قيادع التبيير تىزى إلر بتبير الرتبى الةاديبيى ولصالم الرتال الىليا.
( دراسدى ودد ا إلدر التىدرط بلدر دور بددير البدرسدى الثانويدى  دة إدارع 8113الاراداا ) أارى -

التبييددر  ددة بنقةددى حاةددا التىليبيددى ، وبىر ددى بددا إذا ةانددا  وندداا  ددرور بددي  أ رادبينددى البحددث 
بددددداختاط البرةدددددز الدددددوظيفة والبؤودددددا الىلبدددددة والخبدددددرع الىبليدددددى ، وقدددددد تةوندددددا بيندددددى الدراسدددددى 

 ةدرع بوزبدى بلدر  (49) دردًا وزبدا بلديىم اسدتبانى تدرتبق بدادارع التبييدر تةوندا بد ( 1136)ب 
التخقدديق ، التنظدديم ،التوايدده والرقابددى ، اتخدداذ الةددراراا ، التةددويم ، وخلصددا  :باددالا وددة (5)

النتاةج إلر أ  الدراى الةليى لببارسى بديري البدارس الثانويى لدارع التبييدر ةاندا بدرادى باليدى 
  أةثر الباالا ببارسى وة التةويم ، وأقلىا بااا التنظيم ، ةبدا اشدارا النتداةج إلدر بددم ، وأ

وادددود  دددرور دالدددى إحصددداةيا  دددة ببارسدددى بدددديري البددددارس لبادددالا إدارع التبييدددر و ةدددًا لبتبيدددر 
البؤوا الىلبة ، والخبدرع الىبليدى ، ووادود  درور دالدى احصداةيا و ةدالبتبير البرةدز الدوظيفة  دة 

 ا التنظيم بي  البشر ي  والبرشدي  وةا  اتاان الفرور لصالم البشر ي  التربويي .باا
( دراسددى تحليليددى نةديددى وددد ا إلددر التىددرط بلددر واقددال ثةا ددى التبييددر  ددة 8118الىبددوال ) أاددرى -

اسددددتخدم  الباحددددث البددددنىج الوصددددفة بأسددددلوبه التحليلددددة النةدددددي وذلددددا ببددددر ، الاابىددداا اليبنيددددى
ىنر الوا بالتأصيا الفةري لثةا ى التبييدر والددور الريدادي للاابىدى  دة ودذن بساري  بتةابلي : ي

ابددا البسددار الثددانة  يىنددر باستةصددا  تحليلددة ، الىبليددى البصدديريى بلددر بسددتوى التحليددا النظددري
نةدي  ألبىاد ثةا ى التبيير  دة الاابىداا اليبنيدى سدوا   دة القدر التشدريىيى او البنيدى التنظيبيدى 

حيددث أظىددرا النتدداةج أ  الاابىدداا اليبنيددى تواادده الىديددد بدد  . والنشددقى التدريسدديىاو البندداوج 
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لىا ودذن التحددياا يتبثدا  دة ابدود ، التحدياا التة تاىلىا باازع ب  بواةبى بتقلباا التبيير
 البراىياا الفةريدى و يداال إدارع التبييدر وال تةدار إلدر الةيدادع التحويليدى، وويبندى البنداوج والسداليال

 لتدريسيى التةليديى.ا
 التربيدى ةليداا  دة التبييدر إدارع ببارسى واقال بلر التىرط إلر (8118وود ا دراسى اللحيانة ) -

 نظدر واىدى بد  (الةدرى أم باابىدى البلحةدى البنداا ةليداا إبدادع ويةلدى ضدو   دة البةربدى ببةدى
 أ   :يلدة بدا ىالدراسد نتداةج أبدرز . وبد )التددريس ويةدى وأبضدا  األقسدام ورةيسداا الىبيدداا
 ذاا  درور وادود وبددم .باليدى بدرادى التبييدر إدارع يبارسد  ةليداا التربيدى  دة األقسدام رةيسداا
، )التخصدا، الىلبيدى الدرادى(و ر بتبيدراا الدراسدى الدراسى بينى ا راد بي  آرا  إحصاةيى دللى
 لصدالم ا الخبدرعسدنوا بتبيدر و در الدراسدى بيندى آرا  ا راد بي  إحصاةيى دللى ذاا  رور واود
 . أةثر سنواا الخبس  ةى

( دراسددى وددد ا إلددر تةددديم نبدداذج تقبيددر قيددادع التبييددر التنظيبددة بالبؤسسددى 8111بحبددد ) أاددرىو  -
التىليبيى، والوقوط بلر السباال الةابنى ورا  بةاوبى التبييدر التنظيبدة، والتىدرط بلدر البتقلبداا 

ىليبيى. توصلا الدراسى إلر أنده بنددبا تدنام ببليدى الازبى لتقبير التبيير التنظيبة بالبؤسسى الت
التبييدددر،  ددد   ودددذا دليدددا بلدددر ناددداح الةيدددادع الداريدددى، ونددداا بحددداولا لبةاوبدددى التبييدددر التنظيبدددة 
ألسدددباال تتىلدددر بسدددباا الشخصددديى، تتضدددب  قيدددادع التبييدددر الىبليددداا والبنيدددى والثةا دددى والسياسددداا، 

 ع.ويبة  أ  تةو  بةاوبى التبيير  ير ظاور 
 ( دراسدى ودد ا الدر تحديدد تدأثير سدلوا الةيدادع واللتدزام التنظيبدةNordin, 2012دراسى ندوردي  ) -

 وابتبدددا الدراسددى بلددر إقددار بفدداويبة بلدر اسددتىداد البؤسسددى للتبييددر  ددة بؤسسدداا التىلدديم الىددالة.
ى الدراسددابددال بددي  اددز  بدد  نبددوذج بةددبس بدد  التقددوير التنظيبددة ونظريددى التبييددر، وةانددا بينددى 

أةاديبيددًا بدد  اابىددى التةنولوايددا الباليزيددى  ددة باليزيددا واختيددرا الىينددى بالقريةددى الىنةوديددى  169
،وأبددرزا النتدداةج واددود باقددى بىبددى لسددلوا الةيددادع واللتددزام التنظيبددة بلددر اسددتىداد البؤسسددى 

ا %( بد  التبييدر  ددة السدتىداد للتبييدر يبةد  تفسديرن بد  خددا3665للتبييدر، ةبدا اظىدرا أ  )
 اللتزام التنظيبة.

دارع  (Kittwan Sinthunava, 2009) ةيتدوا  سدينثونا ا أادرىو  - دراسدى ودد ا الدر التبييدر وا 
حيدث شدىدا  تدرع تبييدر  .دراسى حالدى سدتى اابىداا ببدانةوا :التبيير  ة التىليم الىالة بتاياند

ؤسدا  والندواال الادابىيي  ب  الىبا و ر نظام الةليداا إلدر الاابىداا بىددط تحديدد ةيفيدى اسدتاابى الر 
بدد  الاابىدداا لبثددا وددذا التبييددر، وابتبدددا الدراسددى بلددر البةابلددى وتحليددا بحتددوى التةددارير والوثدداةر 
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الاابىددداا السدددى قابدددا بتقبيدددر إدارع  -:والدددوزاراا ةدددأدواا للبحدددث ،وأظىدددرا نتددداةج الدراسدددى أ 
وستوواصدددا التحدددرا  دددة التبييدددر بىددددع قدددرر بختلفدددى، إذ أردخلدددا تةنيددداا بختلفدددى  دددة البسدددتةبا 

اتااواا بختلفى ،  ةد  يرا بىظبىا  ة وياةلىا التنظيبيدى بد  خداا تبةدي  الىبددا  وتشدايال 
البددوظفي  بلددر البشددارةى  ددة صددنال سياسدداا اابىدداتىم ،وةددذلا تحفيددز البددوظفي  للتبييددر بدد  
خدداا وضددال بةا ددديا وبىددايير ترقيددى ل شدددخاا الددذي  يسدداوبو   دددة تحةيددر أوددداط الاابىدددى 

أةدددا النتدداةج ابتةدداد الرؤسددا  أ  تحةيددر التبييددر لدد  يددتم إذا لددم يتبةنددوا بدد  الىبددا بددال أبضددا  و 
 .آخري   ة اابىاتىم

( حيث ود ا إلر تسليق الضدو  بلدر السدباال والظدروط Diefenbach, 2007دراسى ديفنباخ ) -
ايصدداا بحتددوى  التدة تددؤدي إلددر  شددا ببدادراا التبييددر التددة تةددوم بىددا الداراا الاديددع، وةيددط يددتم

التبييددر لرخددري  وةيفيددى ادراةدده وتقبيةدده بلددر السياسدداا التنظيبيددى. واظىددرا النتدداةج التددالة:  أ  
نادددداح أو  شددددا ببليدددددى التبييددددر يىتبدددددد بلددددر السدددددلوال الداري وةيفيددددى ايصددددداا اوددددداط التبييدددددر 

ا الدراسددى لرخددري ، ةددذلا دور السياسدداا التنظيبيددى واليدددلوايا  ددة احددداث التبييددر؛ ةددذلا وضددح
 السلبياا التة يسببىا  را التبيير ب  ابلر إلر اسفا بدو  براىيى تنظيبيى اداريى بدروسى.

 

 مدى إفادة الدراسة الحالية من البحوث والدراسات السابقة:
، حيددث ةانددا نةقددى إنقددار لبوضددوع وددذا البحددث، أ ددادا نتدداةج وددذن الدراسدداا البحددث الحددالة       

ارا اا تقبيةىاوبرشدًا للباحثى  ة إ  وبناقشى نتاةج تقبيةىا وتفسيروا.، بداد أدواته وا 
 با يبيز الدراسى الحاليى ب  البحوث والدراساا السابةى:       

اقتصدددرا الدراسدددى الحاليدددى بلدددر بتقلبددداا قيدددادع التبييدددر  دددة اابىدددى قيبدددى بالبديندددى البندددورع بددد   -
 واىى نظر ابضا  ويةى التدريس  يىا. 

( باابىدى 8118(؛ واللحيدانة )8119وضوع قيادع التبييدر  دة دراسدى الىتيبدة )لةد تم التقرر لب -
ام الةددرى؛ ولةدد  لددم يددتم اسددتةرا  اتااودداا ابضددا  الىيةددى التىليبيددى بالاابىدداا السددىوديى وبلددر 

 واىى الخصوا باابىى قيبى. 
ا بسدتةبليى لىدا التة أوصدا بتنفيدذ دراسدا، استفادا وذن الدراسى ب  توصياا الدراساا السابةى       

( 8118( ودراسى اللحيانة )8117ودراسى صيام )، (8119باقى بةيادع التبيير بثا دراسى الىتيبة )
 و يروا ب  الدراساا التة اوتبا بةيادع التبيير.

 ىددددددال قيادع التبيير بي  ابضا  ويةى التدريس  ة اابىدددددى تسىر للتىرط بلر واقدددددالدراسى الحاليدددد         
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قيبدددى بالبديندددى البندددورع وبتقلبددداا تقبيةىدددا بددد  واىدددى نظدددروم، حيدددث أنىدددم يبثلدددو  حلةدددى بىبدددى  دددة تنفيدددذ 
وحلةددى بدد  حلةدداا البنددا  الباتبىددة ببددا يددنىةس بلددر تنبيددى ، الببارسدداا اةداريددى والةياديددى بالاابىددى

 وتقوير الاابىى ببا يتوا ر بال بتقلباا الىصر الحديث.
 

 :الطريكة واإلجراءات

 

 :جمتمع الدراسة وعيهتها
الددذي يحدداوا بدد  خالدده وصددط الظدداورع ، اتبىددا الدراسددى البددنىج الوصددفة التحليلددة تحديااد مااالد الدراسااة:

والىبليدداا التددة ، واآلرا  التددة تقددرح حولىددا، وبيددا  الىاقددى بددي  بةوناتىددا، وتحليددا بيأناتىددا، بوضددوع الدراسددى
 واآلثار التة تحدثىا.، تتضبنىا

تةو  باتبال الدراسدى بد  ابيدال ابضدا  الىيةدى التددريس  دة ةليداا اابىدى قيبدى بالبديندى   ة:مجتمع الدراس
( بضدددو بددد  ابضدددا  الىيةدددى التدريسددديى وبددد   دددة حةبىدددم حسدددال احصددداةيى 3467البندددورع والبدددال  بدددددوم )

 (.  1437-1436الاابىى الواردع  ة بوقال الاابىى )
ببثلدى ، ( بضدو ويةدى تددريس وبحاضدر345ةيدى قددروا )اختدارا الباحثدى بيندى بشدواةيى قب عياة الدراساة: 

 & Krejcieةيراسددر وبورادا  ) أل لبيدى أبضدا  الىيةددى التدريسديى  دة اابىددى قيبدى وذلددا و در بىادلدى 
Morgan, 1970.) 

 
      

                          

 (3جدول )
 توزيع أفراد عياة الدراسة

 الجاس
 الرتبة

 استاذ
استاذ 
 مشارك

استاذ 
 مدرس معيد محاضر ساعدم

 66 431 881 649 898 193 ذةر
 37 511 389 471 96 53 أنثر

 113 941 671 1181 388 846 البابوع
 %3 %87 %19 %38 %11 %7 (3467البابوع الةلة )

 33 33 33 333 13 33 اسبة السحب
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 (3جدول )
 ةتوزيع أفراد عياة الدراسة حسب متغيرات الدراس

 راد العياةاف الفئة المتغير
 84 استاذ الرتبة االكاديمية

 39 استاذ بشارا 
 111 استاذ بسابد 
 67 بحاضر 
 94 بىيد 
 11 بدرس 

 81 سنواا 5-1 ساوات الخبرة
 188 سنواا 6-11 
 95 سنى 16—11 
 48 سنى 16أةثر ب   

 846 ذةر الجاس
 99 أنثر 

 175 بلبيى اوع الكمية
 171 انسانيى 

 
   :اسةأداة الدر
لتحةيددر ودددط الدراسددى البتبثددا  ددة واقددال قيددادع التبييددر  ددة اابىددى قيبددى وبتقلبدداا تقبيةىددا بدد  واىددى        

، (  ةددرع38) وتةونددا السدتبانى  ددة صدديبتىا النىاةيدى بدد ، اسددتخدبا الباحثددى اسدتبانى ؛ابضدا  ويةددى التددريس
بىدداراا قيددادع التبييددر؛ بتقلبدداا نشددر  بوزبددى بلددر أربىددى أبىدداد )بتقلبدداا الرؤيددى والوددداط السددتراتيايى؛

 أرتبال  ة بنا  الستبانى الخقواا التاليى:، ثةا ى التبيير؛ بتقلباا إدارع البوارد البشريى(
تحديددد الىدددط بدد  السددتبانى: تىدددط السددتبانى إلددر الةشددط بدد  واقددال قيددادع التبييددر  ددة اابىددى قيبددى  -1

 س.وبتقلباا تقبيةىا ب  واىى نظر ابضا  ويةى التدري
تحديدددد أبىددداد السددددتبانى: تبثلدددا أبىدددداد السدددتبانى  ددددة أربىدددى أبىدددداد ودددة )بتقلبدددداا الرؤيدددى والوددددداط  -8

 الستراتيايى؛ بىاراا قيادع التبيير؛ بتقلباا نشر ثةا ى التبيير؛ بتقلباا إدارع البوارد البشريى(.
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بلبدددا بددددد  حيدددث، صددديا ى ببددداراا السدددتبانى: تدددم صددديا ى ببددداراا السدددتبانى  دددة صدددورع إاراةيدددى -3
 ( ببارع توزبا بلر األبىاد األربىى.38الىباراا  ة صورتىا األوليى )

تدددرج الةيدداس وتصددحيحه: صدديبا اسددتااباا ابضددا  ويةددى التدددريس و ةددًا لبةيدداس ليةددرا الخباسددة  -4
بتوسددقى ، باليددى ولىددا أربددال درادداا، ووددو البوا ةددى بلددر البتقلبدداا بدراددى )باليددى ادددًا ولىددا خبددس درادداا

 بنخفضى ادًا ولىا دراى واحدع(.، بنخفضى ولىا دراتا ، درااا ولىا ثاث
 تم التأةد ب  صدر الستبانى ب  قرير: :صدر الستبانى -5
  صدر البحةبي : تدم بدرا السدتبانى بلدر بابوبدى بد  البحةبدي  بد  ذوي الختصداا  دة

اةىم  دددة بددددى التربيدددى واةدارع التربويدددى والبنددداوج وقدددرر التددددريس باابىدددى قيبدددى، لاسترشددداد بدددير 
بناسبى  ةراا الستبانى للىدط بنىا، وةذلا للتأةد ب  صدحى الصديا ى اللبويدى ووضدوحىا، وتدم 
إضدا ى أو حددذط أو تىدديا بىددا الفةدراا بنددا  بلددر اقتراحداا البحةبددي ، وأنتىدا  ددة صددورتىا 

 (  ةرع.38النىاةيى بد )
 ال بىددداباا ارتبدددداق صددددر التسدددار الدددداخلة: تدددم التأةدددد بددد  صددددر التسدددار الدددداخلة بحسدددا

بيرسددو  بدددي  درادداا ةدددا بىدددد بدد  األبىددداد والدرادددى الةليددى لاسدددتبانى، وذلدددا بدد  خددداا تقبيدددر 
( بضو ويةى تدريس ب  خارج بينى الدراسدى، ةبدا 33الستبانى بلر بينى استقابيى  قوابىا )

 (. 3وو بوضم  ة ادوا )
 

 (1جدول )
 ة الكمية لالستبااةيبين معامالت ارتباط كل بعد من األبعاد والدرج

عدد  البعد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

الداللة 
 االحصائية

 **1.111 1.981 18 بتقلباا الرؤيى والوداط الستراتيايى 1
 **1.111 1.868 9 بىاراا قيادع التبيير 8
 **1.111 1.847 7 بتقلباا نشر ثةا ى التبيير 3
 **1.111 1.874 11 بتقلباا إدارع البوارد البشريى 4
   13 (13مجموع فقرات االداة  ) 

 

يتضم ب  الادوا السدابر أ  بىداباا ارتبداق ةدا بىدد بد  األبىداد والدرادى الةليدى لاسدتبانى ابيىىدا        
 ببا يدا بلر أ  أداع الدراسى تتبتال بدراى باليى ب  الصدر.، ةانا برتفىى
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ا تقبيدددر السددتبانى بلدددر بينددى اسدددتقابيى  تددم التأةدددد بدد  ثبددداا السددتبانى بددد  خددا :ثبدداا السدددتبانى -6
 ( بضو ويةى تدريس ب  خارج بينى الدراسى وب  ثم استخدم القرر التاليى:33قوابىا )

 تدددم حسددداال بىابدددا الرتبددداق بدددي  نتددداةج الفةدددراا الفرديدددى والفةدددراا الزوايدددى :قريةدددى التازةدددى النصدددفيى ،
 .(4)وحصا بلر بىاباا الثباا التة يوضحىا الادوا رقم 

 

 (3جدول )
 معامل االرتباط بين اتائد الفقرات الفردية والفقرات الزوجية

عدد  البعد 
 الفقرات

معامل الثبات 
 قبل التعديل

معامل الثبات 
 بعد التعديل

 1.876 1.779 18 بتقلباا الرؤيى والوداط الستراتيايى 1
 1.846 1.733 9 بىاراا قيادع التبيير 8
 1.886 1.713 7 بييربتقلباا نشر ثةا ى الت 3
 1.831 1.711 11 بتقلباا إدارع البوارد البشريى 4
 33333 33311 13 (13مجموع المقياس ) 

 

وأ  ، يتضدم بدد  الاددوا السددابر أ  بىداباا الثبدداا بقريةدى التازةددى النصدفيى ابيىىددا ةاندا برتفىددى
 ى باليى ب  الثباا.ببا يدا بلر أ  البةياس يتبتال بدرا (1.833بىابا الثباا الةلة ةا  )

بدي  نتداةج ةدا ، تدم حسداال بىابدا ألفدا ةرونبداخ لةيداس الثبداا :Alphaةرونباخ  –الثباا بقريةى ألفا 
وحصدددا بلدددر ، وةدددذلا بدددي  نتددداةج ةدددا  ةدددرع والدرادددى الةليدددى للبةيددداس،  ةدددرع والبىدددد الدددذى تنتبدددة إليددده

 (.5بىاباا الثباا التة يوضحىا الادوا رقم )
 

 (3جدول )
 قيم معامل الثبات أللفا كرواباخ ألداة الدراسة

 الثبات عدد الفقرات البعد 
 1.987 18 بتقلباا الرؤيى والوداط الستراتيايى 1
 1.933 9 بىاراا قيادع التبيير 8
 1.919 7 بتقلباا نشر ثةا ى التبيير 3
 1.911 11 بتقلباا إدارع البوارد البشريى 4
 33333 13 (13مجموع المقياس ) 
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، (1.968ب  خاا الادوا السابر يتضم أ  بىابا الثبداا البحسدوال بىدذن القريةدى للبةيداس ةةدا)
وابيىىدددا ، (1.911( وللرابدددال )1.919( وللثالدددث )1.933( وللثدددانة )1.987وبلددد  للبحدددور األوا )

 قيم بةبولى وبناسبى لثباا األداع.
 ( 33ةيدداس بلددر بينددى اسددتقابيى بددددوا )الثبدداا بقريةددى إبددادع تقبيددر: قابددا الباحثددى بتقبيددر الب

وبىد ثاثى أسابيال. قابدا بتقبيةىدا بدرع أخدرى بلدر نفدس ، بضو ويةى تدريس ب  خارج بينى الدراسى
ووددو بىابددا ثبدداا بدداٍا وداا إحصدداةيًا يقبددة  الباحثدده إلددر ، (1.89 واددد أ  بىابددا ثباتدده )، الىينددى

 تقبيةىا بلر بينى الدراسى.
 

 :املعاجلات اإلحصائية
( ةاددرا  التحلددياا واةحصددا اا SPSSاسددتىانا الباحثددى بالرزبددى اةحصدداةيى للىلددوم الاتبابيددى )       

بىتبدددًع سددلم التةدددير الخباسددة ووددو البوا ةددى بلددر البتقلبدداا قيددادع التبييددر بدراددى ، الازبددى لبياندداا السددتبانى
سدداال البتوسددق الحسددابة واألنحددراط حيددث تددم ح، بنخفضددى ادددًا(، بنخفضددى، بتوسددقى، باليددى، )باليدده اددداً 

( T-testالبىيددداري والدددوز  النسدددبة والترتيدددال لةدددا  ةدددرع بددد   ةدددراا السدددتبانى وةدددذلا اسدددتخدام اختيدددار)ا( )
وددذا باةضددا ى إلددر أندده قددد تددم اسددتخدام بةيدداس ليةددارا الخباسددة  ددة ، لدراسددى الفددرور بددي  بتبيددراا الدراسددى

بىيار الذي ذةرن ببد الفتاح للحةدم بلدر التادان بندد اسدتخدام بةيداس  ةد تبنا الدراسى ال، إبداد أداع الدراسى
 ( يوضم ذلا: 6( والادوا التالة رقم )8118، ليةارا الخباسة.)ببد الفتاح

 
 (3جدول )

 مقياس ليكارت الخماسي
 الوزن الاسبي المتوسط الحسابي

 الدرجة
 إلى من إلى من
 بنخفضى اداً  19.9% %   1 1.79 1

 بنخفضى 39.9% 81% 8.59 1.81
 بتوسقى 59.9% 41% 3.39 8.61
 باليى 79.9% % 61 4.16 3.41
 باليى اداً  111% 81% 5 4.81
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 :نتائج الدراسة ومهاقشتها
 تم التوصا إلر النتاةج التاليى بحسال أسةلى الدراسى و روضىا وةانا ةبا يلة:      

بلدر بدا يلدة: بدا بتقلبداا تقبيدر قيدادع التبييدر  دة  وينا السدؤاا األوا أواًل: عرض اتيجة السؤال األول:
اابىى قيبى ب  واىى نظر ابضا  ويةى التدريس  يىا وتتىلدر بدد )بتقلبداا الرؤيدى والودداط السدتراتيايى؛ 

 بىاراا قيادع التبيير؛ بتقلباا نشر ثةا ى التبيير؛ بتقلباا إدارع البوارد البشريى(؟
والددوز  النسددبة ، واألنحددراط البىيدداري، ةددد تددم حسدداال البتوسددق الحسددابةولقاابددى بدد  السددؤاا األوا        

، (7وةددذلا ل بىدداد ةةددا  ةانددا النتدداةج ةبددا وددة بوضددحى  ددة الاددداوا رقددم )، لةددا  ةددرع بدد   ةددراا األبىدداد
   واألبىاد ةةا:، والتة تتبثا  ة أبىاد الدراسى األربىى، (11)، (11)، (9)، (8)
 

  ع التبيير تتىلر بالرؤيى والوداط الستراتيايى:بتقلباا قياد الُبعد األول:
 

 (3جدول )
يبين المتوسط الحسابي واألاحراف المعياري والوزن الاسبي والترتيب لكل فقرة من أبعاد متطمبات قيادة 

 التغيير والتي تتعمق با متطمبات الرؤية واالهداف االستراتيجية
 متطمبات قيادة التغيير 

 تراتيجيةالرؤية واالهداف االس
المتوسط 
 الحسابي

األاحراف 
 المعياري

الوزن 
 الاسبي

درجة  الترتيب
 الشيوع

تبتلدا الاابىدى رؤيدى بسددتةبليى واضدحى لرسدم الوددداط  .1
 للتبيير 

 باليى 11 71.8 1.14 3.54

تحدددد قيددادع الاابىددى البددديا األنسددال ةحددداث التبييددر  .8
 البقلوال.

 باليى 5 74.6 1.918 3.73

 باليى 3 75.4 1.871 3.77 ابىى استراتيايى لتقوير ةا ى البوارد.تضال الا .3
تتبدددددال الاابىدددددى سياسدددددى التفدددددويا بددددد  اادددددا تحةيدددددر  .4

 التبيير البقلوال.
 باليى 8 76.4 1.917 3.88

تتبدال الاابىدى اسدتراتياياا تحفيزيدى لتشدايال الىدابلي   .5
 بلر التبيير.

 باليى 1 78.8 1.834 3.91

ريددددى  ددددة الىياةددددا التنظيبيددددى تحدددددث تبييددددراا اوو .6
 لتحةير التبيير.

 باليى 6 74.8 1.911 3.74

بشدددارةى الىدددابلي   دددة ابدددداد الخقدددى السدددتراتيايى  .7
 .لتحةير الرؤيى البشترةى

 باليى 4 75.8 1.999 3.76

زالدى بدي  والتشدارا التىداو  يدتم تىزيدز .8  باليى 8 74.1 1.984 3.71 الىدابلي ، وا 
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 متطمبات قيادة التغيير 
 تراتيجيةالرؤية واالهداف االس

المتوسط 
 الحسابي

األاحراف 
 المعياري

الوزن 
 الاسبي

درجة  الترتيب
 الشيوع

 .ب  حوااز بينىم يواد با قد
براباع السياساا التربويدى بندد وضدال الخقدى البةدررع  .9

 ب  الاابىى للتبيير
 باليى 7 74.4 1.938 3.78

 البيةدى يدو ر الدذي اةيادابة الددبم يدتم تدو ير .11
 ببليدى أناداح  دة الىابلي  ةا ى لبشارةى البناسبى
 التبيير.

 باليى 9 73.6 1.984 3.68

 أوسال صاحياا الاابىىب األقسام رؤسا  يتم بنم .11
 التبيير. ببليى قيادع بىبليى يتىلر  يبا

 باليى 11 73.8 1.958 3.66

 بتابىتىا وأوبيى التبيير ببليى الاابىى إدارع تدبم .18
 .برحلى ةا  ة لخقواتىا

 باليى 7 74.4 1.888 3.78

   74.4 33331 1333 جميع فقرات المحور 
 

أ  النسددبى البةويددى لدراددى قيددادع التبييددر  ددة اابىددى قيبددى وبتقلبدداا  ( السددابر7) يتضددم بدد  الادددوا      
تقبيةىددا بدد  واىددى نظددر ابضددا  ويةددى التدددريس  والتددة تتىلددر بددد )بتقلبدداا الرؤيددى والوددداط السددتراتيايى 

وودذا يشدير إلدر أ  درادى بتقلبداا ، (3.78% وأ  البتوسدق الحسدابة لىدذا البىدد ودو )74.4ةةدا( بلبدا  
ر التة تتىلر بالرؤيى والوداط الستراتيايى ةأندا ابيىىدا باليدى. ةبدا يتضدم أ  ابيدال الىبداراا قيادع التبيي

% إلددددر 78.8الددددواردع  ددددة وددددذا البىددددد اددددا ا بدراددددى باليددددى، حيددددث تراوحددددا بتوسددددقاا الىبدددداراا بددددي  )
اط %(. ووددددذا يىةددددس بدددددى اوتبددددام الاابىددددى ببتقلبدددداا قيددددادع التبييددددر والتددددة تتىلددددر بالرؤيددددى والوددددد71.8

وبندددا  رؤيدددى بسدددتةبليى تحفيزيدددى ببدددا يلبدددة احتيااددداا وبتقلبددداا الباتبدددال والخدددذ برؤيدددى  ريدددر ، السدددتراتيايى
 الىبا داخا الاابىى تحةيةا ألودا ىا ورسالتىا السابيى.
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 البتقلباا التة تتىلر بدبىاراا قيادع التبيير:الُبعد الثأاي: 
 

 (:3جدول )
 ي تتعمق با ملارات قيادة التغييرأبعاد متطمبات قيادة التغيير والت

 متطمبات قيادة التغيير 
 الرؤية واالهداف االستراتيجية

المتوسط 
 الحسابي

األاحراف 
 المعياري

الوزن 
 الاسبي

درجة  الترتيب
 الشيوع

تبتلددددا الةيددددادع الةدددددراا والبىدددداراا البقلوبددددى لةيددددادع  .13
 التبيير.

 باليى 3 73.6 1.884 3.68

بسددتوياا الداريددى  ددة أنادداز ببليددى تىددتم باشددراا ال .14
 التبيير.

 باليى 3 73.6 1.895 3.68

 باليى 6 78.6 1.938 3.63 تواد قيادع  ابلى ةنااح التبيير البقلوال. .15
تىبددددا الاابىددددى بلددددر اشددددراا الىددددابلي   ددددة ببليددددى  .16

 اتخاذ الةراراا.
 باليى 8 74.8 1.847 3.74

يدددداا والدددددواةر بلددددر تددددو ر تدددددريبا ةا يددددا لةيدددداداا الةل .17
 بىاراا التبيير.

 باليى 8 74.8 1.845 3.74

 باليى 7 71.8 1.961 3.54 تتبال الاابىى نبوذاا واضحا للتبيير. .18
 بىبليدى للةيدام بىلوبدى زبنيدى ادداوا يدتم وضدال .19

 .التبيير
 باليى 1 75.4 1.964 3.77

 التبييدر، للىبدا بةاوبدى بوابدا بلدر يدتم التىدرط .81
 آثاروا. حدتىا، وب  ب  للتخفيط تىا، أوإزال بلر

 باليى 4 73.4 1.939 3.67

 قيدادع لناداح الازبدى التسدىياا ةا دى يدتم تدو ير .81
 .التبيير

 باليى 5 73.1 1.11 3.65

   3133 33333 1333 لُبعدجميع فقرات ا 
 

اابىددى قيبددى وبتقلبدداا  ( السددابر أ  النسددبى البةويددى لدراددى قيددادع التبييددر  ددة8) يتضددم بدد  الادددوا      
تقبيةىدددا بددد  واىدددى نظدددر ابضدددا  ويةدددى التددددريس والتدددة تتىلدددر بدددد )بتقلبددداا بىددداراا التبييدددر ةةدددا( بلبدددا  

ووددذا يشددير إلددر أ  دراددى بتقلبدداا قيددادع التبييددر ، (3.67% وأ  البتوسددق الحسددابة لىددذا البىددد وددو )73.4
أ  ابيدددال الىبددداراا الدددواردع  دددة ودددذا البىدددد  التدددة تتىلدددر ببىددداراا التبييدددر ةاندددا ابيىىدددا باليدددى. ةبدددا يتضدددم

%(. ووددذا يىةددس قدددرع 71.8% إلددر 75.4حيددث تراوحددا بتوسددقاا الىبدداراا بددي  )، اددا ا بدراددى باليددى
الاابىدددى بلدددر تقدددوير قيددداداا التبييدددر ودبدددم الةيددداداا الداريدددى  دددة ابيدددال البسدددتوياا الداريدددى و دددة ابيدددال 
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ابىددى لةيدداداا اداريددى  ابلددى بلددر بسددتوى الةليدداا والىبدداداا ووددذا يدددا بلددر ابددتاا الا، القسددام بالاابىددى
 وبؤولى بشةا ايد لةيادع ببليى التبيير بشةا سىا وبناسال. 

 

 البتقلباا التة تتىلر بنشر ثةا ى التبيير: الُبعد الثالث:
 

 (:3جدول )
 أبعاد متطمبات قيادة التغيير والتي تتعمق با اشر ثقافة التغيير

 غييرمتطمبات قيادة الت 
 اشر ثقافة التغيير لقيادة التغيير

المتوسط 
 الحسابي

األاحراف 
 المعياري

الوزن 
 الاسبي

درجة  الترتيب
 الشيوع

تىددزز الاابىددى روح الثةددى بددالتبيير لدددى الىددابلي   .88
  ة الاابىى.

 باليى 1 75.6 1.997 3.78

 باليى 4 71.1 1.11 3.55 تو ر الاابىى بناخا داببا للتبيير والتقوير. .83
 باليى 3 71.8 1.11 3.56 تواد خقى لنشر ثةا ى التبيير. .84
الةسدم،   دة الىدابلي  بدي  التبييدر ثةا دى يدتم نشدر .85

 الاابىى داخا به البرتبقى الوحداا و ة
 باليى 8 78.4 1.958 3.68

الةسدم،  داخدا الىبدا تاويدد إادرا اا يدتم ربدق .86
 .التبيير بىبليى والاابىى

 باليى 5 69.8 1.991 3.46

 التبييدر، والتأسديس ببليى يتم الىبا بلر تاذير .87
 .الاابىى ثةا ى ضب  لىا

 باليى 6 67.6 1.936 3.38

 لتةددديم، وقددرح للىددابلي  البادداا يددتم إتاحددى .88
 .التبيير ببليى حوا أ ةاروم، وبةترحاتىم

 ةبيرع 8 78.4 1.931 3.68

   71.8 33333 1333 جميع فقرات المحور 
 

( السددابر أ  النسددبى البةويددى لدراددى قيددادع التبييددر  ددة اابىددى قيبددى وبتقلبدداا 9) يتضددم بدد  الادددوا      
% 71.8تقبيةىددا بدد  واىددى نظددر ابضددا  ويةددى التدددريس والتددة تتىلددر بددد )نشددر ثةا ددى التبييددر ةةددا( بلبددا  

ادع التبييدر التدة تتىلدر وودذا يشدير إلدر أ  درادى بتقلبداا قيد، (3.56وأ  البتوسق الحسابة لىذا البىد وو )
بنشر ثةا ى التبيير ةاندا ابيىىدا باليدى. ةبدا يتضدم أ  ابيدال الىبداراا الدواردع  دة ودذا البىدد ادا ا بدرادى 

%(. ووددذا يدددلا بلددر تبنددة الاابىددى 67.6% إلددر 75.6حيددث تراوحددا بتوسددقاا الىبدداراا بددي  )، باليددى
تىزيددز الثةددى بددالتبيير ونشددر ثةا ددى التبييددر بددي  لفةددرع التقددوير البسددتبر وتحسددي  بخرادداا التىلدديم بدد  خدداا 

الىددددابلي  وتةبددددا ا ةددددار الىددددابلي  التددددة تتضددددب  التبييددددر الفىدددداا  ددددة اسددددتراتياياا الاابىددددى  وتبنددددة خقددددق 
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استراتيايى لةيادع التبيير. ووذا يدلا بلر ابتاا الاابىى لةياداا اداريدى  ابلدى بلدر تتبتدال بةددرع باليدى بلدر 
 ا سياسى ورؤيى الاابىى.قيادع التبيير ب  خا

 

 البتقلباا التة تتىلر ب دارع البوارد البشريى لةيادع التبيير: الُبعد الرابع:
 

 (33جدول )
 أبعاد متطمبات قيادة التغيير والتي تتعمق با إدارة الموارد البشرية لقيادة التغيير

 متطمبات قيادة التغيير 
 الموارد البشرية لقيادة التغيير

المتوسط 
 سابيالح

األاحراف 
 المعياري

الوزن 
 الاسبي

درجة  الترتيب
 الشيوع

 باليى 11 71.8 1.994 3.54 تستثبر الىناصر الداريى لتنفيذ ببليى التبيير. .89
تسدددتند الاابىدددى  دددة ترقيدددى الىدددابلي  إلدددر بىدددايير  .31

 واضحى وبحددع.
 باليى 8 77.1 1.948 3.85

 باليى 3 76.4 1.874 3.88 التخقيق له  اشراا البتأثري  بىبليى التبيير  ة .31
برنددى،  تنظيبيددى وياةددا يددتم الىبددا بلددر وضددال .38

 التبيير، وبراحله. بتقلباا بال تتباشر وبناسبى
 باليى 7 73.8 1.931 3.69

 بوازندى للتبييدر، بد  بىةولدى باديدى تةلفدى توادد .33
 الاابىى.

 باليى 6 74.8 1.11 3.71

الىدددا،  بببدددأ اماللتددز  الاابىددى بلددر تحددرا .34
 .الىابلي  بي  والبساواع

 باليى 1 78.8 1.819 3.94

 باليى 5 75.8 1.959 3.76 .البناسبى التصاا بىاراا التبيير يبتلا قادع .35
 باليى 4 75.6 1.857 3.78 .دقى بةا الىابلي  بىام، وادوار يتم تحديد .36
ترابدددددة الاابىدددددى  دددددة خقدددددى التبييدددددر البةانددددداا  .37

 يى والبشريى البتو رع  يىا.الباد
 ةبيرع 9 73.8 1.933 3.66

التددريس  ويةدى أبضدا  بدي  تفدابلة يوادد بنداخ .38
 داخا الاابىى.

 باليى 8 73.4 1.958 3.67

   74.8 33333 1333 جميع فقرات المحور 
 

بددى وبتقلبدداا ( السددابر أ  النسددبى البةويددى لدراددى قيددادع التبييددر  ددة اابىددى قي11) يتضددم بدد  الادددوا      
تقبيةىددا بدد  واىددى نظددر ابضددا  ويةددى التدددريس والتددة تتىلددر بددد )البددوارد البشددريى لةيددادع التبييددر ةةددا( بلبددا  

ووددذا يشددير إلددر أ  دراددى بتقلبدداا قيددادع التبييددر ، (3.74% وأ  البتوسددق الحسددابة لىددذا البىددد وددو )74.8
باليددى. ةبددا يتضددم أ  ابيددال الىبدداراا الددواردع  ددة التددة تتىلددر بددالبوارد البشددريى لةيددادع التبييددر ةانددا ابيىىددا 
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%(. وودذا يددا 71.8% إلدر 78.8حيث تراوحا بتوسقاا الىبداراا بدي  )، وذا البىد اا ا بدراى باليى
بلددر قدددرع الاابىددى  ددة إدارع البددوارد البشددريى التددة تخضددال لىبليددى التبييددر و ددر تخقدديق بسددبر ببنددة بلددر 

ةددا ؤ الىلبددة والبىددايير الةاديبيددى بددي  ابيددال الىددابلي  ببددا يحةددر بسددتوى الىددا والبسدداواع وتىزيددز الفددرا والت
ايد ب  الىبدا الداري والفندة بلدر ابيدال البسدتوياا الداريدى. ةبدا يتضدم أ  الاابىدى تىبدا تحديدد البىدام 
الداريدددى والدوار والبسدددؤولياا البناقدددى بةدددا شدددخا و دددر الوصدددط الدددوظيفة والةددداديبة البددددرج لتوظيدددط 

 د البشريى واستبالىا بالشةا البناسال ببا ل يتىارا بال بصلحى الىبا.البوار 
 

 اتائد األبعاد األربعة: 
ةابالة النتاةج ل بىاد األربىى حدوا بتقلبداا تقبيدر قيدادع التبييدر  دة اابىدى قيبدى بد  واىدى نظدر       

يى؛ بىددداراا قيدددادع التبييدددر؛ ابضدددا  ويةدددى التددددريس والتدددة تتىلدددر بدددد )بتقلبددداا الرؤيدددى والودددداط السدددتراتيا
قابدددددا الباحثدددددى بحسددددداال البتوسدددددقاا ، بتقلبددددداا نشدددددر ثةا دددددى التبييدددددر؛ بتقلبددددداا إدارع البدددددوارد البشدددددريى(

 ( يوضم ذلا:11والنحرا اا البىياريى والوز  النسبة لةا بىد ب  أبىاد الستبانى والادوا )
 

 (33الجدول )
 بي ألبعاد المقياسالمتوسطات واالاحرافات المعيارية والوزن الاس

 متطمبات قيادة التغيير 
 

المتوسط 
 الحسابي

األاحراف 
 المعياري

الوزن 
 الاسبي

درجة  الترتيب
 الشيوع

 باليى 8 74.4 1.693 3.78 بتقلباا الرؤيى والوداط الستراتيايى  .1
 باليى 3 73.4 1.744 3.67 بتقلباا البىاراا لةيادع التبيير .8
 باليى 4 71.8 1.786 3.56   نشر ثةا ى التبيير .3
 باليى 1 74.8 1.691 3.74 البوارد البشريى لةيادع التبيير .4
   73.8 33313 1333 جميع االبعاد 
       

( السدابر أ  دراداا بسدتوى بتقلبداا تقبيدر قيدادع التبييدر  دة اابىدى قيبدى 11يتضم بد  الاددوا )      
النتدداةج واددود تأةيددد بدد  ا ددراد الىينددى بلددر البتقلبدداا  حيددث اظىددرا، %(73.8ةانددا بدراددى باليددى بلبددا )

وتلدددا البتقلبددداا تاىدددا التبييدددر بقلبدددًا اساسددديًا  دددة تحةدددر ، السدددابةى لتحةيدددر قيدددادع التبييدددر  دددة اابىدددى قيبدددى
الاابىى تبيزًا  ة بخرااتىا ب  خاا تفىيا دور قيادع التبييدر وتقبيدر بفداويم التبيدز  دة إدارع قيدادع التبييدر 

 حةير األوداط البنشودع للاابىى.وصول لت
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( التدة اظىدرا أ  بسدتوى 8114حيث اتفةا وذن النتاةج بال نتداةج دراسدى الحسدنيى واخدرو  )      
 %؛ ودراسددى ابوسددبرع66.11واقددال إدارع التبييددر  ددة بؤسسدداا التىلدديم الىددالة اددا ا بدراددى برتفىددى بلبددا 

ةاديبيى  ة الاابىداا الفلسدقينيى لةيدادع ( التة ةشفا بأ  دراى ببارسى رؤسا  القسام ال8114)
%.  ودراسددى دراسددى 81.87وبددوز  نسددبة  4.11التبييددر بدد  واىددى نظددروم ةانددا ببتوسددق حسددابة 

 ببةدى التربيدى ةليداا  دة التبييدر إدارع ببارسى واقال بلر التىرط إلر ( التة ود ا8118اللحيانة )
 الىبيدداا نظدر واىدى بد  الةدرى( أم بىدىباا البلحةدى البنداا ةليداا إبدادع ويةلدى ضو   ة البةربى
ةليداا   دة األقسدام رةيسداا أ  الدراسدى نتداةج أبدرز ، وب )التدريس ويةى وأبضا  األقسام ورةيساا
 .باليى بدراى التبيير إدارع يبارس  التربيى
 ( التددة أظىددرا بددأ  دراددى  ابليددى برنددابج الةيددادع بدد  ااددا8117ةبددا اتفةددا بددال نتدداةج دراسددى صدديام )      

ودراددى ببارسددى بددديري بدددارس الوةالددى لةيددادع ، % بدراددى بوا ةددى ةبيددرع81.57البسددتةبا بلدد  وزنىددا النسددبة 
 % بدراى بوا ةى ةبيرع.88.41التبيير 

 

 :ثااياً:  السؤال الثااي
نددا السددؤاا الثددانة بلددر بددا يلددة: وددا تواددد  ددرور ذاا دللددى احصدداةيى  ددة اسددتااباا ا ددراد الىينددى       

ادع التبييددر  ددة اابىددى قيبددى والتددة تتىلددر بددد )الرؤيددى والوددداط السددتراتيايى؛ بىدداراا لبتقلبدداا قيدد
قيددادع التبييددر؛ نشددر ثةا ددى التبييددر؛ إدارع البددوارد البشددريى( تىددزى للبتبيددراا التاليددى )الاددنس، الرتبددى 

 :(الخبرعاألةاديبيى، سنواا 
 

 الفروق بين الجاسين: (3
، بتقلبددداا قيدددادع التبييدددر تدددم اسدددتخدام اختبدددار )ا( لىينتدددي  بسدددتةلتي ةختبدددار الفدددرور بدددي  الانسدددي  ل      

 :( التالة18 ةانا النتاةج ةبا يوضحىا الادوا )
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 (33) جدول
 ( لداللة الفروق في متطمبات قيادة التغيير تبعًا لمتغير الجاس )ذكر، أاثى(T-testاتائد اختبار )

 األبعاد
المؤهل 
 العدد العممي

المتوسط 
 الحسابي

الاحراف ا
 قيمة "ت" المعياري

مستوى 
 الداللة

الرؤية واالهداف 
 االستراتيجية

 1.73 3.69 846 ذةر
1.675-  1.195 

 1.58 3.81 99 أنثر

 ملارات قيادة التغيير
 1.76 3.61 846 ذةر

8.981-  1.113** 
 1.65 3.85 99 أنثر

 اشر ثقافة التغيير
 1.88 3.55 846 ذةر

1.491-  1.684 
 1.69 3.59 99 أنثر

 إدارة الموارد البشرية
 1.71 3.78 846 ذةر

1.739-  1.461 
 1.63 3.78 99 أنثر

 الدرجة الكمية لممقياس
 1.67 3.65 846 ذةر

1.795-  1.174 
 1.51 3.77 99 أنثر

 
الرؤيدى يتضم ب  الادوا السابر أ  قديم )ا( البحسدوبى تسداوي  دة ابىداد بتقلبداا قيدادع التبييدر )      

 والوددددداط السددددتراتيايى؛ نشددددر ثةا ددددى التبييددددر؛ إدارع البددددوارد البشددددريى( والسددددتبانى ةةددددا، بلددددر الترتيددددال: 
(، ووددددر أصددددبر بدددد  قيبددددى )ا( الادوليددددى والتددددة تسدددداوى -1.795، -1.739، -1.491، 1.675-)
ر ذاا (. أي أندده، ل تواددد  ددرو α=1.15( وبسددتوى دللددى إحصدداةيى )343(، بنددد دراددى حريددى )1.98)

( بدي  بتوسدق بتقلبداا قيدادع التبييدر  دة اابىدى قيبدى بد  1.15دللى إحصاةيى بند بستوى دللدى )
واىى نظر ابضا  ويةى التدريس تبىًا لبتبيدر الادنس )ذةدر، أنثدر(. ويرادال ذلدا إلدر أ  ا دراد الىيندى ودم 

الةاديبيددى والتىليبيددى  ابضددا  ويةددى تدريسدديى بدد  ةددا الانسددي ، ووددذا يىةددس التةددارال بيددنىم  ددة الخبددراا
 لنفس الرتال الداريى التنظيبيى  ة الاابىى.وابيىىم يتبال 

( التدددة اظىدددرا بددددم 8114ولةدددد توا ةدددا نتددداةج الدراسدددى الحاليدددى بدددال نتددداةج دراسدددى الحسدددنيى وآخدددرو  )      
 واود  رور ذاا دللى احصاةيى بي  الانسي   ة بتقلباا إدارع التبيير باابىى دبشر.
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 لتي تعزى لساوات الخبرة:الفروق ا (3
ةظىار الفرور بي  بتوسقاا بتقلباا قيادع التبيير  دة اابىدى قيبدى بد  واىدى نظدر ابضدا  ويةدى       

سددنى  بددا  16سددنى؛  15-11سددنواا؛  11-6سددنواا؛  5-1التدددريس  يىددا تبىددًا لبتبيددر سددنواا الخبددرع )بدد  
 . ى با إذا ةا  وناا  رور ذاا دللى أم لتم استخدام اختبار ل تحليا التباي  األحاديل لبىر  . ور(
 

 (31) جدول
 اختبار التباين اأًلحادي لمقاراة أبعاد قيادة التغيير مع ساوات الخبرة

ابعاد متطمبات قيادة 
 التغيير

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

مستوى 
 الداللة

الرؤيى والوداط 
 الستراتيايى

 //1.175 8.317 1.111 3 3.311 بي  البابوباا
.475 341 161.915 داخا البابوباا  

  344 165.816 البابوع
 //1.117 8.147 1.185 3 3.375 بي  البابوباا بىاراا قيادع التبيير

.551 341 187.433 داخا البابوباا  
  344 191.818 البابوع

 *1.188 3.178 1.869 3 5.617 بوباابي  البا نشر ثةا ى التبيير
.617 341 817.168 داخا البابوباا  

  344 818.675 البابوع
إدارع البوارد البشريى 

 لةيادع التبيير
 **1.111 5.919 8.719 3 8.186 بي  البابوباا
.458 341 156.157 داخا البابوباا  

  344 164.184 البابوع
 *1.114 3.615 1.485 3 4.875 بوباابي  البا البةياس ةةا

.395 341 134.785 داخا البابوباا  
  344 139.161 البابوع

 
البةابلددددى لختبددددار تحليددددا التبددددداي   (.Sig)( أ  الةيبددددى الحتباليددددى 13يتضددددم بدددد  الادددددوا السددددابر )      

إدارع البددوارد البشددريى لةيدددادع ، لددددةا بدد  ل نشددر ثةا ددى التبييددر (=1.15)األحددادي أقددا بدد  بسددتوى الدللددى 
وبدددذلا يبةددد  اسدددتنتاج أنددده توادددد  دددرور ذاا دللدددى إحصددداةيى بدددي  بتوسدددقاا ، و البةيددداس ةةدددال، التبييدددر

 سنى. 16-11تةديراا بينى الدراسى حوا وذن البىاد تىزى لبتبير سنواا الخبرع لصالم ب  لديىم خبرع 
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ى لختبددار تحليددا التبدداي  األحددادي أةبددر بدد  بسددتوى الدللددى البةابلدد (.Sig)بينبددا تبددي  أ  الةيبددى الحتباليددى 
(1.15=) بىدداراا قيددادع التبييددرل وبددذلا يبةدد  اسددتنتاج أندده ل ، لةددا بدد  لالرؤيددى والوددداط السددتراتيايى

تواد  رور ذاا دللى إحصاةيى بي  بتوسدقاا تةدديراا بيندى الدراسدى حدوا ودذن البحداور تىدزى إلدر بتبيدر 
 سنواا الخبرع.

تدم اسددتخدام اختبدار شددا يه لبىر دى اتااودداا الفدرور لصددالم أي  ةدى لسددنواا الخبدرع بدد  خداا حسدداال        
 ( التالة:14البتوسقاا الحسابيى لستاابى ا راد الىينى وذلا و ر الادوا)

 

 (33) جدول
 اختبار التباين االحادي لمقاراة ابعاد قيادة التغيير مع ساوات الخبرة

 المتوسط الحسابي حسب ساوات الخدمة يرابعاد قيادة التغي
 فأكثر 33 33-33 3-33 3-3

 3.86 3.78 3.74 3.56 الرؤيى والوداط الستراتيايى
 3.84 3.76 3.64 3.54 بىاراا قيادع التبيير

 3.69 *3.78 3.47 3.44 نشر ثةا ى التبيير لةيادع التبيير*
 4.15 *3.84 3.68 3.55 إدارع البوارد البشريى لةيادع التبيير*

 *3.88 3.78* 3.64 3.54 ابيال األبىاد*
 

( تبددي  بددا يلددة:  بالنسددبى إلددر ابىدداد لنشددر ثةا ددى 14بدد  خدداا نتدداةج الختبددار البوضددحى  ددة ادددوا )       
والبةيددداس ةةدددال ةدددا  البتوسدددق الحسدددابة ةسدددتااباا ا دددراد الىيندددى بددد  ا دددراد ، إدارع البدددوارد البشدددريى، التبييدددر

، ل سددنى اةبددر بدد   يددروم بدد   ةدداا سددنواا الخبددرع15-11  يبتلةددو  سددنواا خبددرع  تتددراوح بددي  لالىينددى الددذي
  أةثرل. -16يليىا بباشرع ا راد الىينى ذوي خبرع تتراوح بي  ل

وتددرى الباحثددى بددأ  ذلددا يراددال إلددر الخبددرع القويلددى  ددة الىبددا الةدداديبة واةداري، ووددذا يدددا        
س للخبددراا الةا يددى  ددة بادداا قيددادع التبييددر للىبددا بلددر التقددوير بلددر وصددوا ابضددا  ويةددى التدددري

 البستبر  ة الاابىى.
التددة اظىددرا  درور ذاا دللددى احصدداةيى  (8114توا ةدا نتدداةج الدراسددى بدال نتدداةج الحسددنيى وآخدرو  )       

الدراسدى  سدنى وودة بةاربدى بد  نتداةج 81-11 ة بتبيدر سدنواا الخبدرع لصدالم ال دراد ذوي خبدرع تتدراوح بدي  
الحاليى، وةذلا اتفةا بال دراسى اللحيانة التدة أظىدرا وادود  درور ذاا دللدى احصداةيى  دة بتبيدر سدنواا 

   .سنواا 5الخبرع لةثر ب  
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 :التوصيات
 بناً  بلر النتاةج السابةى توصة الباحثى باآلتة:        

لىبدا بلدر ر دال بسدتوياا قيدادع تىزيز اوانال قيادع التبييدر بدي  ابضدا  ويةدى التددريس وتنبيدى وزيدادع ا -
 التبيير داخا الاابىى ببا يتباشر بال اودا ىا الستراتيايى.

تفىيا بشارةى ابضا  ويةى التدريس  ة صنال الةرار والخدذ بدرأيىم  دة بادالا تخصصدىم والىبدا   -
 بلر تفويا الةياداا التة تىتنة بالتبيير.

ى الداريددددى والةياديددددى  ددددة الاابىددددى  ددددة تىزيددددز الىبددددا بلددددر تةددددديم دوراا بتخصصددددى ألبضددددا  الىيةدددد -
 باالا التبيير.

بنددا  شددراةاا وتىدداو  بددي  الاابىددى والاابىدداا الخددرى  ددة الببلةددى الىربيددى السددىوديى ببددا يسدداوم  ددة  -
تدبيم اسس التبيير الببنة بلر الوداط الستراتيايى والىبدا التىداونة والتةابدا بدي  حااداا السدور 

 وبتقلباا الاابىى
 الاابىى. ثةا ى ضب  لىا والتأسيس، التبيير ر تاذير قيادعالىبا بل -
 ضرورع ابتاا الاابىى لرؤيى بستةبليى واضحى لرسم الوداط للتبيير. -
 التبيير. قيادع بىبليى يتىلر  يبا أوسال صاحياا بالاابىى األقسام رؤسا  بنم -
 تىزيز استثبار الىناصر الداريى لتنفيذ ببليى التبيير. -

 

 املراجع

 

 بالمغة العربية:لمراجع ا
، واقدال واوبيدى تقبيدر إدارع البىر دى  دة ةليدى التربيدى باابىدى قيبدىل"، أحبدبو اابال، ابراويم ب  أ -

 37-11(، 3، )5، 1، 8116، المجمة الدولية لمبحوث االسالمية واإلاسااية المتقدمة
اء االقسام االكاديمياة فاعمية اخاذ القرار وعالقتلا بقيادة التغيير لدى رؤسل، اسدبا ، أبوسبرع -

 81143،  زع، الاابىى السابيى، رسالى بااستير  ير بنشورع، لفي الجامعات الفمسطياية
دار الفةددر للقبابددى ، "اساساايات االدارة التعميميااة ومفاهيملااا"، ، قددارر ببددد الحبيددد البدددري -

 .8118، والنشر والتوزيال ، ببأ  ، الرد 
ارع التبييدر لددى بدديري البدارسدالثانويى  دة بنقةدى حاةدا إد" (8113الاراداا، بحبود خالدد ) -

 .اابىى حاةا ، السىوديى،(8)،ع14، بج مجمة العموم التربوية والافسية، التىليبيى
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واقددددال إدارع التبييددددر  ددددة "، وددددديا، بىدددداذ الشددددر اوي؛ و بنصددددور، سددددليم؛ الازاةرلددددة، الحسددددنيى -
، ا ابضدددا  الىيةدددى التىليبيدددى  يىدددالبؤسسددداا التىلددديم الىدددالة وبتقلبددداا تقبيةىدددا ةبدددا يتصدددورو

، سمساامة العمااوم االقتصااادية والقااوايااة –والدراسااات العمميااة  للبحددوثمجمااة جامعااة تشاارين 
8114 ،36 ،(6) ،877-897. 

ن لقياادة التغييار بجامعاة ي"الملارات المطموبة لدى القاادة األكااديميالسةا ، ر دن بنا بحبد  -
الببلةدى الىربيدى السدىوديى،  رسدالى بااسدتير.لتادريس ، ًأم القرى من وجلة اظر أعضاء هيئة ا

 81183 اابىى ام الةرى
فاعميااة براااامد القيااادة ماان أجاال المسااتقبل وعالقتاا  بقيااادة “، رسددا  ابددراويم بحبددد، صدديام -

، رسدالى بااسدتير، التغييار لادى ماديري المادارس بوكالاة الغاوث الدولياة فاي محافظاات  ازة"
 .8117،  زع-ابيىالاابىى الس، ةليى التربيى

، بةتبدى خدوارزم، SPSS"مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باساتخدام ، لببد الفتاح، بز -
 .8118، ادن: السىوديى

 .8116، الرد -ببا ، "دار ةنوز البىر ى، إدارة التغيير والتطويرل، بنير زيد، ببوي -
أاماوذج مقتارح لادور ، ودية"قياادة التغييار فاي الجامعاات الساع“، ترةة ب  ةديبيس، الىتيبة -

دراسددى بةدبددى لندددوع الةيددادع وبسددةوليى الخدبددى أبددارع . كقائااد لمتغيياار االكاايمي  رئاايس القساام 
 .8119، السىوديى، اابىى القاةط، البنقةى الشرقيى. ةليى التربيى

رؤيااة معاصاارة لماادير القاارن  –"ادارة التغيياار والتحااديات العصاارية لمماادير ، الىقيدداا، بحبددد يوسددط -
 .8116رسالى دةتوران بنشورع ، دار الحابد للنشر والتوزيال، ببا ، الرد ،  الواحد والعشرين"،

"تقااويم فعاليااة براااامد تطااوير االدارة المدرسااية فااي اعااداد ماادير ، ببدداد الدددي  ،بنددر بددؤتب  -
، برةددز الةتداال الةدداديبة، ببددا ، الرد ، "التغيياار فااي مدرساات  لقياايم المدرسااة فااي االردن 

8113. 
برةدز رد : األ – ببدا ، 1ل، قاعداد مدير المدرسة لقياادة التغييار“، بباد الدي ، بنر بدؤتب  -

 .8113، الةاتال الةاديبة
اسااتراتيجية مقترحااة لتطااوير قيااادة التغيياار فااي مؤسسااات التعماايم العااالي ، لالةددردي، زويددر بحبددود -

 رسالى دراسة حالة"3 بمحافظات  زة في ضوء مبادئ التامية المستدامة "الجامعة االسالمية
 .8116 زع، –بااستير  ير بنشورع  ة اصوا تربيى/إدارع تربويى الاابىى السابيى 
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                                                                                 (113)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

واقع ممارساة إدارة التغييار فاي كمياات التربياة بمكاة المكرماة فاي “، أبانة سدرحا ، اللحيانة -
كميااات الباااات الممحقااة بجامعااة ام القاارى ماان وجلااة اظاار العميااادات  هيكلاا ضااوء اعااادة 

ةليدددى اآلداال ، ل. رسدددالى بااسدددتير  يدددر بنشدددورعيساااات االقساااام واعضااااء هيئاااة التااادريسورئ
 .8118، السىوديى، بةى البةربى، اابىى ام الةرى، والىلوم الداريى

مجماة كمياة التربياة  "بتقلباا تقبيدر التبييدر التنظيبدة بالبؤسسداا التىليبيدى“، بحبد، بحبد -
 .41-81، (74) 1، 8111، (البنصورع)اابىى 

دراسدددى تحليليدددى نةديدددى لواقدددال ثةا دددى التبييدددر  دددة -، لالاابىدددى وثةا دددى التبييدددر الدددال أحبددددالىبدددوال،  -
الجملورياة –المؤتمر الدولي السابع عشر لجامعة فيالدلفياا ل، ورقى بةدبى إلر الاابىى اليبنيى

 .8118، اليماية
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