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 لملخص
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى التشػع الثقافي ودوره في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية عجمػن 

( مدتجيبًا مغ اإلدارييغ والعامميغ في األقدام التالية9 قدع الجائخة 76الكبخػ، وتكػنت عيشة البحث مغ )
العالقات العامة، وقدع السػارد البذخية، وقدع الجيػان العام في بمجية عجمػن الكبخػ،  قدعالثقافية، 

 ولتحقيق أىجاف الجراسة تع إتباع السشيج الػصفي التحميمي.

ىشاك درجة أتفاق جيجة بيغ أفخاد عيشة الجراسة لكياس  وتػصل البحث إلى عجد مغ الشتائج أىسيا أن
 اتفاقالثقافي لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ، كسا وتػصل البحث إلى أن ىشاك درجة مػائسة التشػع 

العالقات العامة وقدع  قدعجيجة بيغ أفخاد عيشة الجراسة لجور األقدام التالية وىي 9 قدع الجائخة الثقافية 
يخ. كسا وتػصل البحث السػارد البذخية وقدع الجيػان العام في بمجية عجمػن الكبخػ في نجاح إدارة التغي

الى أن ىشاك عالقة ذات داللة إحرائية بيغ مػائسة التشػع الثقافي ودورىا في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ 
في بمجية عجمػن الكبخػ، وأن ىشاك عالقة ذات داللة إحرائية بيغ كل مغ )مػائسة التشػع العخقي، 

غ تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في عجمػن الدمط ومػائسة التشػع الجشدي، ومػائسة التشػع العسخؼ( وبي
الكبخػ، وعميو تػصي الجراسة إلى أنو ال بج مغ أن تقػم إدارة البمجيات بذكل عام وبمجية عجمػن الكبخػ 

عشج العامميغ وبيغ نجاح التغييخ في البمجية  مالئستوبذكل خاص إلى الخبط ما بيغ التشػع الثقافي ومجػ 
 ييخ.في عسمية التخصيط لمتغ

التشػع الثقافي، إدارة التغييخ، بمجية عجمػن الكبخػ، التشػع العسخؼ، التشػع العخقي،  :الكلمات المفتاحية
 التشػع الجشدي.
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Abstract 

The aim of this research is to identify the relevance of cultural diversity and its 
role in achieving the objectives of change management in the Greater Ajloun 
Municipality, and the research sample consisted of (27) respondents from 
administrators and workers in the following sections: The Cultural Department, 
the Public Relations Department, the Human Resources Department, and the 
General Bureau Department in the Greater Ajloun Municipality. To achieve the 
objectives of the study, the descriptive and analytical approach was followed. 

The research reached a number of results, the most important of which is that 
there is a good degree of agreement among the members of the study sample 
to measure the compatibility of the cultural diversity of the workers in the 
Greater Ajloun Municipality. The research also concluded that there is a good 
degree of agreement and a good degree of agreement between the study 
sample members of the role of the following sections: The Cultural 
Department. And the Public Relations Department, the Human Resources 
Department, and the General Office Department, in the Greater Ajloun 
Municipality in the success of Change Management. The research also found 
that there is a statistically significant relationship between the harmonization 
of cultural diversity and its role in achieving the objectives of change 
management in the Greater Ajloun Municipality and that there is a statistically 
significant relationship between each of (harmonizing ethnic diversity, 
harmonizing sexual diversity, and harmonizing age diversity) and achieving 
goals Managing Change in the Greater Ajloun Municipality. 

Keywords: cultural diversity, change management, the Greater Ajloun 
Municipality, age diversity, ethnic diversity, gender diversity.  
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 المقدمة

يعير العالع اليػم في ضل العجيج مغ التغييخات اليامة، ومغ أىع ىحه التغييخات التصػر التكشػلػجي 
السختمفة، إذ أضحت تذكل األداة الخئيدة والسؤثخة عمى البيئات لمسعمػمات وتقشياتيا ومدتحجثاتيا 

الخارجية والجاخمية لسختمف السؤسدات، ومسا يججر اإلشارة إليو أن سخعة التغيخ التكشػلػجي قج ازدادت 
في مختمف السؤسدات الخجمية واإلنتاجية بذكل كبيخ خالل الفتخة الساضية مسا فتح  مجااًل 

 التحديشات في العجيج مغ القصاعات التي تع استخجاميا فييا. كبيخاً لالبتكارات و 

ىحه التغيخات فخضت عمى السؤسدات السختمفة الدعي مغ أجل إحجاث نػع مغ التغييخ في  فإنوعميو 
كافة السجاالت، ألن التغييخ يعتبخ إحجػ أىع التحجيات التي تػاجو السؤسدات؛ وذلظ نطخًا ألن ىحه 

حيط دائع التغيخ بالعجيج مغ القزايا والتحجيات التي لع تكغ مألػفة مغ قبل، السؤسدات تتعامل مع  م
وأن نجاح التغييخ يتػقف عمى الجور الحؼ تتبشاه السؤسدات السختمفة وسعي ىحه السؤسدات إلى إدارة 
التغييخ مسا يزسغ تقميل السقاومة التي قج تحجث مغ إىسال التشػع الثقافات عمى مدتػػ السؤسدة وعجم 

 (.6002)حلوش، األخح بيا في عسمية التغييخ

ومغ ناحية أخخػ فأن ثقافة السشطسة عبارة عغ مجسػعة مغ الكيع والسبادغ الستشػعة والتي تع استخجاميا 
مغ قبل العامميغ بالسؤسدات عمى مدتػياتيع السختمفة كصخيقة لمتػاصل والتفاعل؛ مغ أجل إيجاد العجيج 

لتي تػاجو السؤسدات بيجف تحقيق أىجافيا.  كسا وأن ثقافة السشطسة تشذأ مغ الحمػل لسختمف السذكالت ا
كشتيجة لمسسارسات والتفاعالت والخبخات التي يسخ بيا العاممػن، والتي يعتبخونيا سمػكيات يتع تقجيخ مغ 

كبيخة مغ يتسثميا في سمػكو الػضيفي، ألنيا تعدز السشافع والسدايا. وعميو ونطخًا ألن السؤسدات فييا أعجاد 
العامميغ قج ترل أعجادىع في العجيج مغ األحيان الى اآلالف فإن لكل واحج مشيع ثقافة خاصة بو تزاف 
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ثقافات فخعية وثقافة رئيدة، وىحا يقػد لطيػر مفيػم التشػع  وتتكػن وتتفاعل مع ثقافة السشطسة 
 (.7102الثقافي)العشدؼ، 

ات عمى اختالف مدتػياتيا تػاجو العجيج مغ الستغيخات وبشاًء عمى ما سبق ذكخه فإن العجيج مغ السؤسد
والتي تتسثل في التحجيات الدياسية واالقترادية والثقافية والتقشية التي تتصمب متصمبات ججيجة تيجف 
بذكل أساسي السؤسدات لمػصػل إلييا وتحكيقيا، إذ أن التغييخ يعتبخ سسة أساسية  يتػجب عمى 

شاء قجراتيا الحاتية والتصػيخ وذلظ مغ أجل ضسان البقاء واالستسخار في السؤسدات مػاجيتيا، مغ أجل ب
بيئة األعسال التي تتدع بالتشافدية الحادة. وعميو فقج جاءت فكخة ىحا البحث والحؼ ييجف بذكل أساسي 

 مػائسة التشػع الثقافي في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ. إلى البحث في دور

 

 أهمية البحث:
التشػع الثقافي ودوره في تحقيق أىجاف إدارة  تشبع أىسية ىحه الجراسة مغ أنيا تقػم عمى استقخاء وتذخيز

 ، وعميو تتسثل أىسية الجراسة في شقيغ9التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ 

 أواًل: األهمية العلمية 

التشػع الثقافي ودورىا في تحقيق  مػاءمةجاءت أىسية ىحه الجراسة مغ الحاجة إلى التعخف عمى  ●

أىجاف إدارة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ، ولحلظ تعج ىحه الجراسة إضافة ججيجة لسكتبة 

 الجراسات واألدبيات التي تتعمق بيحا السػضػع.
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مة التشػع الثقافي ودورىا في تحقيق أىجاف اءوتشبع أىسية الجراسة مغ أىسية التحقيق في دور مػ  ●

تغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ وىػ مػضػع ىام ومؤثخ في بمجية عجمػن الكبخػ والتي إدارة ال

البمجيات عمى  مداعجةالبمجية، مسا يؤدؼ إلى  فيتعتبخ مفتاحًا مغ أجل تحقيق التغييخ السصمػب 

 مػاكبة التغييخ الحاصل في السجتسع الخارجي.

التشػع الثقافي  مػاءمةفي معخفة دور  وتتجمى أىسية ىحه الجراسة مغ قمة الجراسات التي تبحث ●

ودورىا في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في البمجيات بذكل عام وفي بمجية عجمػن الكبخػ بذكل 

 خاص عمى حج عمع الباحث.

 ثانيًا: األهمية العملية 

أن نتائج الجراسة ستػفخ لستخحؼ القخار الباحثيغ والسيتسيغ بالجراسات معمػمات ميسة لستخحؼ  ●

القخار في البمجيات بذكل عام وفي بمجية عجمػن الكبخػ بذكل خاص معمػمات عغ واقع مػائسة 

 التشػع الثقافي في نجاح إدارة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ، كسا وستقجم مداعجة لمسدؤوليغ

والسعشييغ وصشاع القخارات في البمجية  لمتعخف عمى دور مػائسة التشػع الثقافي ودورىا في تحقيق 

 أىجاف إدارة التغييخ وبالتالي تداعجىع في اتخاذ اإلجخاءات السشاسبة في البمجية.
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أىسية ىحا البحث في تشاوليا لسػضػع دور مػائسة التشػع الثقافي ودورىا في تحقيق  تتشامىكسا  ●

ىجاف إدارة التغييخ ، كسا وتشبع أىسيتيا في لفت أنطار متخحؼ القخار والقائسيغ عمى العسمية أ 

 اإلدارية في بمجية عجمػن الكبخػ.

كسا ويُؤمل أن يدتفاد مغ نتائج ىحه الجراسة في بعس الجراسات واألبحاث الالحقة والتي مغ  ●

يع نتائج ىحه الجراسة في الخخوج السسكغ أن تتشاول نفذ السػضػع في أبعاد مختمفة ، وأن تد

 بتػصيات تبّيغ دور مػائسة التشػع الثقافي ودورىا في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ.

 

 أهداف البحث:
ىجفت ىحه الجراسة في التحقيق في مػائسة التشػع الثقافي ودورىا في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية 

 الجراسة إلى تحقيق األىجاف التالية9عجمػن الكبخػ. وعميو فقج ىجفت ىحه 

التشػع الثقافي لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ عمى  مػاءمةاليجف الخئيدي األول9 التعخف عمى دور 
 تحقيق أىجاف إدارة التغييخ.

 ويتفخع مغ ىحا اليجف األىجاف التالية9

 تحقيق أىجاف إدارة التغييخ.التعخف عمى دور التشػع العخقي لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ  -

 التشػع الجشدي لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ تحقيق أىجاف إدارة التغييخ. التعخف عمى دور -

التشػع العسخؼ لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ عمى تحقيق أىجاف إدارة  التعخف عمى دور -
 التغييخ.
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 مذكلة الدراسة وتداؤالتها 
تيجف العجيج مغ السؤسدات إلى إحجاث نػع مغ التغييخ في مختمف السجاالت، وذلظ مغ أجل إحجاث  
التغييخ التشطيسي في كافة جػانب السؤسدات، ومغ أىع السبخرات التي تتصمب مغ السؤسدات إحجاث 

ية الخاجعة وعجم الخارجية والجاخمية لسؤسدات، ونتيجة لمتغح البيئةالتغييخ وجػد العجيج مغ السذكالت في 
الخضا، فأن التغييخ يربح ضخورة ال بج مشيا في السؤسدات، كسا وأن التغييخ قج يحجث داخل السؤسدات 

االستعجاد  يتصمبإحجاث التغييخ  فإنإلى التػسع والشسػ واالبتكار والتسُيد والسشافدة. وعميو  لحاجتيانطخًا 
قائسة عمى إدارة ىحا التغييخ وقيادتو واإلشخاف عميو. الكامل مغ السؤسدات وتحجيج اإلمكانات البذخية ال

مذكمة الجراسة تتسثل في  البحث عغ دور مػائسة التشػع الثقافي في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ  فإنوعميو 
 في بمجية عجمػن الكبخػ . ويسكغ تمخيز مذكمة البحث باالسئمة التالية9

 لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ عمى تحقيق أىجاف إدارة التغييخ؟ ما دور مػائسة التشػع الثقافي 

 ويتفخع مغ ىحا الدؤال األسئمة التالية9

 دور التشػع العخقي لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ تحقيق أىجاف إدارة التغييخ؟ ما -

 خ؟دور التشػع الجشدي لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ تحقيق أىجاف إدارة التغيي ما -

 دور التشػع العسخؼ لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ عمى تحقيق أىجاف إدارة التغييخ؟ ما -

 فرضيات البحث 
9 ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التشػع الثقافي ودورىا في تحقيق أىجاف الفخضية الخئيدية األولى

 إدارة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ.

 الفخضية الخئيدية األولى الفخضيات الفخعية التالية9 ويشبثق عغ ىحه 



 

9426 
 

ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التشػع العخقي ودورىا في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ  ●
 في بمجية عجمػن الكبخػ.

ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التشػع الجشدي ودورىا في تحقيق أىجاف إدارة  ●
 جمػن الكبخػ.التغييخ في بمجية ع

ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التشػع العسخؼ ودورىا في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ  ●
 في بمجية عجمػن الكبخػ.

 

 اإلطار النظري 
يعج التغييخ مغ أىع التحجيات التي تػاجو السؤسدات العامة اليػم، ذلظ ألنيا لع تعج تتعامل مع بيئة 

محيصًا متغيخًا يحسل في شياتو الكثيخ مغ السعالع التي لع تعيجىا مغ قبل، ساكشة، بل أصبحت تػاجو 
نجاح ىحا التغييخ يتػقف عمى مجػ سعي ىحه السؤسدات إلى إدارة ىحا التغييخ بيجف التقميز  فإنوليحا 

 مغ السقاومة التي قج تشذأ مغ جخاء إىسال التشػع الثقافي وعجم األخح بيا في عسمية التغييخ.

، وتكسغ جحوره في مجال عمع االجتساع، وقج أدػ الغسػض األنثخوبػلػجيايػم الثقافة في حقل عمع بجأ مف
الكامل في كل مغ السجاليغ السحكػريغ إلى عجم وجػد أساس نطخؼ محجد وواضح يتفق عميو الباحثيغ 

 مسغ تشاولػا مػضػع التشػع الثقافي تحجيجًا ضسغ الكتابات االدارية والدمػكية. 

يججر اإلشارة إلية إلى أن مرصمح "متشػع ثقافًيا" عادًة ما يدتخجم بالتبادل مع مفيػم "التعجدية ومسا 
الثقافية"، والتي تذيخ إلى أنيا نطام مغ السعتقجات والدمػكيات الحؼ يقخ ويحتخم وجػد جسيع السجسػعات 

 (.Hamamura ,7106الستشػعة في السشطسة أو السجتسع)
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ات التي يدتخجميا األشخاص لتأكيج أنفديع فيسا يتعمق باآلخخيغ ، "ىحا الذخز ويذيخ التشػع إلى الدس
مختمف عشي". تتزسغ ىحه الدسات العػامل الجيسػغخافية )مثل العخق والجشذ والعسخ( باإلضافة إلى 
الكيع واألعخاف الثقافية، وتختمف السجتسعات السشفرمة العجيجة التي ضيخت حػل العالع بذكل ممحػظ عغ 

عزيا البعس ، وال تدال العجيج مغ ىحه االختالفات قائسة حتى يػمشا ىحا. كمسا كانت االختالفات ب
الثقافية األكثخ وضػًحا السػجػدة بيغ الشاس ىي المغة والمباس والتقاليج ، ىشاك أيًزا اختالفات كبيخة في 

، والسعتقجات الجيشية، وفي الصخيقة التي تشطع بيا السجتسعات نفديا ، مثل مفيػميع السذتخك لألخالق
 الصخق التي يتفاعمػن بيا مع اآلخخيغ، ويسكغ الشطخ إلى التشػع الثقافي عمى أنو مذابو لمتشػع البيػلػجي.

، عمى عكذ الثقافة األحادية، أو الدراعة  والسختمفةالتشػع الثقافي بأنو نػعية الثقافات الستشػعة  فإنوعميو 
الثقافات ، عمى غخار االنحالل الثقافي، ويسكغ أن تذيخ عبارة التشػع  األحادية العالسية ، أو تجانذ

الثقافي أيًزا إلى وجػد ثقافات مختمفة تحتخم اختالفات بعزيا البعس. تدتخجم عبارة "التشػع الثقافي" 
البذخية في مشصقة معيشة، أو في العالع  والثقافاتأحياًنا لإلشارة إلى تشػع السجتسعات 

 (.Hamamura, 7106ككل)

ويتزسغ مفيػم التشػع الثقافي في الغالب عجدًا مغ الدسات مثل االعتخاف بالتشػع الغديخ لمثقافات ؛احتخام 
االختالفات، واالعتخاف برحة أشكال التعبيخ الثقافي والسداىسات السختمفة ؛ وتقييع ما تقجمو الثقافات 

اس لتقػية أنفديع واآلخخيغ لتحقيق أقرى األخخػ ؛وتذجيع مداىسة السجسػعات الستشػعة ؛ وتسكيغ الش
إمكاناتيع مغ خالل انتقاد تحيداتيع ؛ والتدامح مع االختالفات مغ أجل تحقيق الػحجة مغ خالل التشػع، 

مغ خالليا مغ تقييع كل  األفخادويعتبخ التشػع الثقافي شيئا جيجا نطخا ألن الثقافة ىي العجسة التي يقػم 
ب أو غيخ الئق ، شبيعي أو غيخ شبيعي ، مغ خالل الثقافة. ؛ حيث تقييع ما ىػ مشاس أؼشيء، 

يدتخجم الشاس بذكل شبيعي ثقافتيع كسعيار لمحكع عمى الثقافات األخخػ ؛ ومع ذلظ ، فإن إصجار 
األحكام يسكغ أن يرل إلى مدتػػ يبجأ فيو الشاس في التسييد ضج اآلخخيغ الحيغ تختمف "أساليبيع في 
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سية التشػع الثقافي مغ التشػع العخقي والجشدي والعسخؼ السختمف السػجػد في كل مشطسة الحياة"، وتشبع أى
تػاجج التفاىع   إذاتتعمع مغ بعزيا البعس  أناو مؤسدة وىحه السجسػعات الثقافية السختمفة يسكغ 

ل والتعاون بيشيع، حيث يداعج التعخف عمى الثقافات السختمفة في فيع وجيات الشطخ السختمفة داخ
السشطسة التي يتع العسل بيا، مسا يبجد الرػرة الشسصية الدمبية والتحيدات الذخرية لمسجسػعات 

 (. Schwarzenthal et al ,7171السختمفة)

وعميو، تختبط الثقافة بفكخة مشطسة التعمع بسعشى أن كل تغييخ يشصػؼ عمى تعمع ججيج عمى مدتػػ الفخد 
 والسجسػعة والسجسػعة السذتخكة.

والسكػنات السختمفة وىي التشػع في الجشذ و التشػع في  األشكالل أبعاد التشػع الثقافي عجد مغ وتذس
السعتقجات الجيشية والتشػع في العخق والتشػع في الحالة االجتساعية  والحالة األبػية والتشػع في العسخ 

ل والتشػع في السيشة والمغة والتشػع في والتشػع في التعميع والتشػع في القجرة البجنية والعقمية والتشػع في الجخ
البحث الحالي  أبعاد التشػع والثقافات مغ حيث )  يتزسغالسػقع الجغخافي والعجيج مغ السكػنات األخخػ. 

 التشػع العسخؼ، والتشػع الجشدي، والتشػع العخقي( السػجػد في بمجية عجمػن الكبخػ.

صمح جساعي لجسيع السشاىج إلعجاد ودعع ومداعجة ومغ ناحية أخخػ نالحع بأن إدارة التغييخ ىي مر
األفخاد والفخق والسؤسدات في إجخاء التغييخ التشطيسي، وقج تذسل دوافع التغييخ التصػر السدتسخ 
لمتكشػلػجيا، والسخاجعات الجاخمية لمعسميات، واالستجابة لألزمات، وتغييخات شمب العسالء، والزغط 

النجماج، وإعادة الييكمة التشطيسية؛ كسا تذسل الصخق التي تعيج تػجيو أو التشافدي، وعسميات االستحػاذ وا
إعادة تعخيف استخجام السػارد أو عسمية األعسال أو مخررات السيدانية أو شخق التذغيل األخخػ التي 
 تغيخ الذخكة أو السؤسدة بذكل كبيخ، ويتع دراسة  إدارة التغييخ التشطيسي في السشطسة بالكامل وما يجب
تغييخه، ويسكغ استخجام إدارة التغييخ فقط لإلشارة إلى كيفية تأثخ األفخاد والفخق بيحا االنتقال التشطيسي 



 

9429 
 

الحؼ يتعامل مع العجيج مغ التخررات السختمفة، مغ العمػم الدمػكية واالجتساعية إلى تكشػلػجيا 
 (.Carter et al ,.7102السعمػمات وحمػل األعسال) 

إلى اإلجخاءات التشطيسية التي تيجف إلى تعديد دمج أكبخ لمسػضفيغ مغ خمفيات  وتذيخ إدارة التشػع
 مختمفة في ليكل السشطسة اعتساًدا عمى أىجاف السشطسة والسؤسدة مغ خالل سياسات وبخامج محجدة.

ويعخف التغييخ بأنو عبارة عغ عسمية تيجف إلى تشطيع الجيػد والسداعي الُسخصط ليا لتحقيق األىجاف 
ي تشِذُجىا السشطسة مغ إحجاث التغييخ، وذلظ مغ خالل األستعسال العمسي األوضح واأَلمثل لكافة الت

 (. 7102السػارد الستاحة سػاًء كانت السػارد السادية والفشية والبذخية والتقشية)شقػرة،

مة في الدعي اليجف مغ إدارة التشػع الثقافي ىػ تسكيغ جسيع السػضفيغ مغ الػصػل إلى إمكاناتيع الكام و
 لتحقيق ميسة السشطسة ، وىحا يذسل تعديد بيئة يكػن فييا التشػع أمًخا شائًعا ويعدز تشفيح أىجاف السشطسة.

العػلسة واالبتكار السدتسخ لمتكشػلػجيا إلى بيئة أعسال دائسة التصػر، وقج  فيؤدؼأما عغ أسباب التغييخ؛ 
رة عمى التكيف مع األجيدة السحسػلة ثػرة في أحجثت ضػاىخ مثل وسائل التػاصل االجتساعي والقج

في التكشػلػجيا  الشسػاألعسال وأثخ ذلظ ىػ الحاجة الستدايجة لمتغييخ، وبالتالي تغييخ اإلدارة،  كسا أن 
تأثيخ ثانػؼ يتسثل في زيادة تػافخ السعخفة وبالتالي السداءلة عشيا، وقج أدت السعمػمات التي يسكغ 

ى تجقيق غيخ مدبػق مغ جانب السداىسيغ ووسائل اإلعالم والزغط عمى الػصػل إلييا بديػلة إل
اإلدارة، ومع وجػد الكثيخ مغ التغييخ في بيئة األعسال ، يجب عمى السؤسدات أن تتعمع كيف تربح 
مختاحة لمتغييخ أيًزا؛ لحلظ  فإن القجرة عمى إدارة التغييخ التشطيسي والتكيف معو ىي قجرة أساسية 

ان العسل اليػم،ومع ذلظ  فإن التغييخ التشطيسي الكبيخ والدخيع ىػ أمخ صعب لمغاية ألن مصمػبة في مك
ليكل وثقافة وروتيغ السشطسات غالًبا ما تعكذ "برسة" مدتسخة ويرعب إزالتيا لمفتخات الساضية ، والتي 

 (.Kameme ,7108تقاوم التغييخ الجحرؼ حتى مع البيئة الحالية تتغيخ السشطسة بدخعة)
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تتزسغ عسمية إدارة التغييخ التعاون بيغ جسيع السػضفيغ، مغ جسيع السدتػيات إلى اإلدارة العميا، عمى و 
الخغع مغ وجػد أنػاع عجيجة مغ التغييخات التشطيسية، إال أن الجانب السيع ىػ قجرة السؤسدة عمى كدب 

مغ أربع خصػات ىي  لمتغييخ،وتتكػن إدارة التغييخ السؤسدي بذكل فعال مؤسداتيعتأييج مػضفي 
 .(2010،و قوادريالحاج نعاس بحدب)

 التعخف عمى التغييخات في بيئة األعسال األوسع ●

 تصػيخ التعجيالت الالزمة الحتياجات شخكاتيع ●

 تجريب مػضفييع عمى التغييخات السشاسبة ●

 كدب دعع السػضفيغ بإقشاع التعجيالت السشاسبة ●

 

مغ وجية نطخ  إبخازىا العسل يسكغالتغييخ في مكان  وإدارةالثقافي وىشاك فػائج حكيكية وفػرية لمتشػع 
 :بسا يميالباحث 

 مجسػعة متشػعة مغ وجيات الشطخ حػل العالع في مكان واحج. ●

 الخخوج بأفكار أفزل . ●

 زيادة اإلبجاع . ●

 زيادة اإلنتاجية. ●

 تقميل الخػف. ●

 تحديغ األداء. ●
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 الدراسات الدابقة:
التي ىجفت إلى البحث في إدارة التشػع في التغييخ  (Cao, Steve, & Brian ,2003)دراسة 

الدابقة  األدبياتالتشطيسي بذكل مشيجي، واتبعت الجراسة السشيج االستقخائي مغ خالل مخاجعة عجد مغ 
أن التغييخ يعتبخ اآلن مرجر قمق رئيدي لسعطع  أىسياعجد مغ الشتائج  إلىفي ىحا السجال. وتػصمت 

ال ، لكغ إدارة التغييخ تبجو ضعيفة ، حيث تذيخ األبحاث إلى أن السشيجيات السدتخجمة مشطسات األعس
بتحجيج إشار عسل الدارة التغييخ  الباحث، جدئًيا عمى األقل، ىي السدؤولة عغ ىحا الزعف، وقج قام 

أوجو  الستكامل الحؼ يدعى إلى معالجة بعس التغييخالستكامل مشيجي بجيل واوصت باتباع نيج ادارة 
القرػر السشيجية الحالية في الجراسات، كسا وأشارت ىحه الجراسة إلى أن ادارة التغييخ الستكاممة تتسيد 
بالتشػع والتفاعل ، والتي تعتبخ السشطػرات الشطامية أكثخ مالءمة مغ األساليب السصبقة حالًيا. وبالتالي ، 

ة مفيجة لمسداعجة في فيع وإدارة التغييخ ُيشطخ إلى اإلشار الشطامي الحؼ تع تصػيخه عمى أنو شخيق
 التشطيسي بذكل أكثخ فعالية.

، فقج ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى أثخ الثقافة التشطيسية وإدارة  (7100الذسخؼ )أما دراسة 
تحجيج واقع الثقافة التشطيسية  إلىالتغييخ عمى أداء العامميغ في شخكة الكيخباء في مشصقة اربج، وىجفت 

عمى أداء العامميغ، واتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي.  تأثيخىاالذخكة ومجػ  التغييخ فيإدارة  قعوا
أىسيا9 وجػد عالقة ذات داللة إحرائية إيجابية بيغ واقع الثقافة  الشتائجعجد مغ  إلىوتػصمت الجراسة 

مميغ مغ جية أخخػ، وأن شخكة الكيخباء التشطيسية وأداء العامميغ مغ جية وبيغ إدارة التغييخ وأداء العا
األخخػ إلدارة التغييخ، وأوصت  األبعادفي أربج تبشت إدارة التغييخ مغ الجانب التكشػلػجي أكثخ مغ 

 بزخورة تعديد وتجعيع إشخاك العامميغ في عسمية إتخاذ القخار.

قافي عمى القجرة التشافدية إلى لمتحقيق في آثار التشػع الث (Danso, et al., 2019)بيشسا ىجفت دراسة 
، Asokore Rural Bank Limitedمغ شخكة  Kwadasoو  Ofori Kromالتشطيسية لفخعي 
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استخجمت ىحه الجراسة االستكذافية السشيج الػصفي التحميل عغ شخيق األساليب الكسية والشػعية لجسع 
الثقافي تذسل العسخ والجشذ عجد مغ الشتائج أىسيا9 أن أسذ التشػع  إلىالبيانات. وتػصمت الجراسة 

والسؤىالت التعميسية والثقافة )التقاليج االجتساعية( والعخق والجيغ والمغة والكيع والجساعات العخقية وعمع 
الشفذ )العقمية الفخدية(. ووججت أيًزا أن التشػع الثقافي وإدارتو ال يؤثخان فقط عمى التشافدية التشطيسية 

عمى تحقيق أىجافيا، ومغ بيغ االمػر االخخػ التي تػصمت ليا الجراسة أن  ولكغ أيًزا عمى قجرة السشطسة
التشػع الثقافي  يػجج عشجما يختمف أعزاء السشطسة عغ بعزيع البعس عمى شػل واحج أو أكثخ مغ 
األبعاد السيسة مثل العخق والجشذ والعسخ والمػن والقجرة البجنية والعخق ، وما إلى ذلظ نطًخا ألنو مغ غيخ 

لسسكغ أن يكػن ىشاك مشطسات بجون أفخاد ، فإن السجيخيغ يكتدبػن وعًيا متدايًجا حػل أىسية الشاس لمقجرة ا
 التشافدية لمسشطسات.

 
 التعقيب على الدراسات الدابقة 

تشاولت الجراسات الدابقة والتي تتعمق بالتشػع الثقافي وإدارة التغييخ، أثخ ىحه الستغيخات عمى متغيخات 
وتختمف الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة في تشاوليا لسػضػع مػائسة التشػع الثقافي ودورىا متشػعة، 

في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ والحؼ لع يتع تشاوليا سابقًا بكل مػضػعية 
 وتخكيد. 

 
 منهجية البحث

عمى السشيج الػصفي التحميمي وذلظ بيجف وصف نطخًا لصبيعة الجراسة وتحكيقًا ألىجافيا اعتسج البحث 
الطاىخة مػضػع الجراسة إال وىػ" التشػع الثقافي ودورىا في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية عجمػن 
الكبخػ" مغ خالل البحث في دور التشػع الثقافي في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ 
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خ عشيا مغ الشاحية الكسية والكيفية، إذ أن التعبيخ الكيفي ييجف بذكل أساسي إلى وتحميل بياناتيا والتعبي
بذكل أساسي إلى وصف حجع  وييجفضاىخة معيشة مغ أجل تػضيح خرائريا، أما التعبيخ الكسي 

 الطاىخة ودرجة ارتباشيا مع الطػاىخ السختمفة.

 مجتمع البحث

العالقات  قدعالتالية9 قدع الجائخة الثقافية،  األقدامغ في تكػن مجتسع البحث مغ جسيع العامميغ واإلداريي
العامة، وقدع السػارد البذخية، وقدع الجيػان العام في بمجية عجمػن الكبخػ، ويعدػ الدبب وراء اختيار 
مجتسع البحث إلى أن الباحث يعسل رئيذ قدع الجائخة الثقافية في بمجية عجمػن الكبخػ مسا يديل عمييا 

 البيانات. عسمية جسع

 عينة البحث
في األقدام  واإلدارييغ العامميغاشتسمت عيشة البحث التي شبقت في بمجية عجمػن الكبخػ مغ كافة 

 استخجامالعالقات العامة، وقدع السػارد البذخية، وقدع الجيػان العام، وتع  قدعالتالية9 قدع الجائخة الثقافية، 
عمييع ، وقج بمغت عيشة البحث الشيائية التي تع تحميميا  أسمػب الحرخ الذامل وتع تػزيع االستبانات

 ( يػضح خرائز أفخاد عيشة البحث تبعًا.0( مغ العامميغ واإلدارييغ. والججول رقع )76)

 (9 خرائز أفخاد عيشة البحث0الججول )

 الشدبة السئػية% التكخار الفئة الستغيخ الخقع
 %37.1 10 ذكخ الجشذ  1

 %62.9 17 انثى
 %29.9 8 ادارؼ  الػضيفة 2

 %72.9 19 مػضف
 %29.9 8 سشػات 4أقل مغ سشػات الخبخة في  3
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 25.9 7 سشػات 01-5 البمجية
 %44.2 12 سشػات 01أكثخ مغ 

 
 :طرق جمع البيانات

 اعتسج البحث نػعيغ مغ الصخق لجسع البيانات ىي9

 السختمفة التي تبحث بسػضػع البحث.الصخيقة الثانػية9 وتذسل جسع البيانات الجراسات  ●

9 وتذسل االستبانة التي أُعجت خريرًا لجسع البيانات الستعمقة بستغيخات األساسيةالصخيقة  ●
 البحث، والتي تع إعجادىا مغ خالل االعتساد عمى الجراسات الدابقة واألدب الشطخؼ.

 

 أداة البحث
استبانة مكػنة مغ  إعجادالستعمقة بسػضػع البحث تع باالستفادة مغ األدب الشطخؼ الدابق والجراسات 

 ( فقخات متعمقة بإدارة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ.02التشػع الثقافي ، و) بسػاءمة( فقخة تتعمق 07)

 

 أساليب المعالجة اإلحرائية
الشتائج ( لتحميل البيانات والحرػل عمى SPSSمغ أجل تحقيق أىجاف الجراسة تع استخجام بخنامج ال )

مغ أجل اإلجابة عمى أسئمة وفخضيات البحث وىي9  اإلحرائيةإذ تع استخجام عجد مغ االختبارات 
( وذلظ بيجف قياس درجة االتداق الجاخمي بيغ فقخات Cronbach’s Alphaاختبار كخونباخ ألفا )

لظ تعكذ ( وىي بحلظ تعكذ بح1.806االستبانة السدتخجمة في قياس متغيخات البحث والتي بمغت )
مجػ اتداق العبارات الستعمقة لسعخفة دور مػائسة التشػع الثقافي في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية 
عجمػن الكبخػ. في أداة البحث وىحا يذيخ الى درجة ثبات مستازة لألداة، وتع حداب الشدب السئػية مغ 
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عمى فقخات االستبانة، والػسط  وإجاباتياأفخاد العيشة  خرائزأجل قياس التػزيعات التكخارية الشدبية 
الحدابي، واالنحخاف السعيارؼ، ومعامل االرتباط الختبار تأثيخ الستغيخ السدتقل عمى الستغيخ التابع 
ودراسة العالقة بيشيسا ككل )مػائسة التشػع الثقافي ودورىا في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية عجمػن 

 الكبخػ(.

 

 نتائج البحث:

ىجف ىحا البحث إلى التعخف عمى دور مػائسة التشػع الثقافي في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية 
العالقات العامة، وقدع السػارد البذخية، وقدع  قدععجمػن الكبخػ في األقدام التالية9 قدع الجائخة الثقافية، 

ت تست معالجتيا إحرائيًا عغ شخيق الجيػان العام، في بمجية عجمػن الكبخػ، وبعج عسمية جسع البيانا
 :إلييا( وفيسا يمي عخض لمشتائج التي تع التػصل SPSSبخنامج )

 أواًل: تحليل نتائج الدراسة
في إشار اإلجابة عغ دور مػائسة التشػع الثقافي في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ 

العالقات العامة، وقدع السػارد البذخية، وقدع الجيػان العام،  قدعفي األقدام التالية9 قدع الجائخة الثقافية، 
 وال تقجيخ( يبيغ ذلظ، 7في بمجية عجمػن الكبخػ، تع استخجام الستػسصات الحدابية، والججول رقع )

التشػع الثقافي في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية عجمػن  مػاءمةاستجابات السبحػثات عغ دور 
العالقات العامة، وقدع السػارد البذخية، وقدع الجيػان  قدعألقدام التالية9 قدع الجائخة الثقافية، الكبخػ في ا

 العام، في بمجية عجمػن الكبخػ؛ فقج تع استخجام السعيار التالي9

 (9 معيار تقجيخ استجابات عيشة البحث7ججول )

 تقجيخ تػافق أفخاد العيشة الستػسط الحدابي
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 ضعيفة 1-2.33
 جيجة 2.34-3.66

 قػية 3.67-5
 

 الفخع األول9 استجابات السبحػثيغ لكياس درجة مػاءمة التشػع الثقافي لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ 
( الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لمعبارات التي تتعمق بتقجيخ 2يػضح الججول رقع )

العالقات العامة، وقدع السػارد  قدعالتالية قدع الجائخة الثقافية، والعامميغ في األقدام  اإلدارييغاستجابات 
 التشػع الثقافي. مالءمةالبذخية، وقدع الجيػان العام، في بمجية عجمػن الكبخػ لكياس درجة 

 (9 الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لمعبارات الستعمقة بتقجيخ لكياس درجة مسارسة2ججول)

 ية في بمجية عجمػن الكبخػ.السػارد البذخ  

االنحخاف  الستػسط الفقخة التدمدل
 السعيارؼ 

 التنوع العرقي في بلدية عجلون الكبرى
تقػم بمجية عجمػن الكبخػ مخاعاة اآلثار السحتسمة لمتشػعات العخقية عمى أداء  1

 .البمجية
3.33 1.026 

في البمجية والدعي بالتشػعات العخقية  تقػم بمجية عجمػن الكبخػ باالعتخاف 2
 .إلدارتيا بشجاح

3.24 1.109 

تقػم بمجية عجمػن الكبخػ بعجم تجاىل أية فخوقات وتشػعات عخقية في  3
 .البمجية مع الدعي لمقزاء عمييا

3.44 1.152 

بأن تشػع األعخاق في بيئة العسل سيؤدؼ  تقػم بمجية عجمػن الكبخػ باإليسان 4
 .تشػع السعتقجات والسبادغ إلى

3.28 1.251 
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تدعى بمجية عجمػن الكبخػ الى اعتساد استخاتيجيات الستغالل القجرات  5
 .لمسػارد البذخية لخمق مدايا تشافدية ججيجة لمبمجية

3.45 .978 

 1.10 3.34 الجرجة الكمية لجرجة التشػع العخقي في بمجية عجمػن الكبخػ.

 الكبرى عجمػن التنوع الجنسي في بلدية 

عجمػن الكبخػ بعجم تداوؼ القجرات والتبايغ في االلتدام تجاه  تؤمغ بمجية 6
 1.085 2.79 العسل لكل مغ الجشديغ.

تدعى بمجية عجمػن الكبخػ الى تعديد الشيج التعاوني كصخيقة ومشيج لمعسل  7
 1.146 3.13 بيغ األجشاس الستشػعة في بيئة عسل البمجية.

بأثخ الفخوقات واالختالفات تقػم بمجية عجمػن الكبخػ عمى االعتخاف  8
 1.167 3.12 الجشدية بيغ األفخاد واألعزاء عمى أداء البمجية.

 1.13 3.01 الجرجة الكمية لجرجة التشػع الجشدي في بمجية عجمػن الكبخػ 
 التشػع العسخؼ في بمجية عجمػن الكبخػ 

العسل  اختالف الفئات العسخية في بيئة تقػم بمجية عجمػن الكبخػ عمى مخاعاة 9
 .وأثخ ىحا االختالف عمى التكيف التشطيسي

4.17 .833 

 1.083 3.13 .تقػم بمجية عجمػن الكبخػ عمى االىتسام بالفئات العسخية الذابة وتعديدىا 10

تقػم بمجية عجمػن الكبخػ عمى تعديد الفئات العسخية الكبيخة إيسانا بخبخاتيا  11
 .وتجاربيا

3.14 1.311 

استخاتيجية تقػم عمى اختيار قػػ عاممة  عجمػن الكبخػ عمى تبشيتقػم بمجية  12
متجاندة عسخيًا لزسان القزاء عمى أية فخوقات بالسبادغ والثقافات 

 .والسعتقجات

3.21 1.035 

 1.06 3.41 الجرجة الكمية  لمتشػع العسخؼ في بمجية عجمػن الكبخػ 
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 1.09 3.29 بمجية عجمػن الكبخػ  التشػع الثقافي لمعامميغ في لسكياس الجرجة الكمية 
 

( أن الستػسط الحدابي العام لجسيع الفقخات التي تتعمق لكياس 2نالحع مغ خالل بيانات الججول رقع )
مػاءمة التشػع الثقافي لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ في األقدام التالية )قدع شػؤن السػضفيغ، وقدع 

، وقدع الذؤون اإلدارية والقانػنية( في بمجية عجمػن الكبخػ قج بمغ العالقات العامة، وقدع الجيػان العام
( وىي تجل عمى درجة اتفاق جيج بيغ أفخاد عيشة الجراسة لكياس مػائسة التشػع الثقافي لمعامميغ في 2.78)

( وىػ أمخ شبيعي يعكذ 0.18بمجية عجمػن الكبخػ، أما قيسة االنحخاف السعيارؼ العام فقج بمغت )
 في استجابات أفخاد عيشة الجراسة. التقارب

كسا ويتزح مغ خالل الججول أن الستػسط الحدابي العام لجسيع الفقخات الستعمقة في بعج التشػع العخقي 
(، وىحا يجل عمى مدتػػ )اتفاق جيج( 2.23في بمجية عجمػن الكبخػ مغ وجية نطخ السذاركيغ قج بمغ )

( وىػ أمخ شبيعي يعكذ التقارب في استجابات 0.01سعيارؼ )بيغ األفخاد، كسا وبمغت قيسة االنحخاف ال
والتي تشز عمى9 " تدعى بمجية عجمػن  6( لرالح الفقخة رقع 2.06العيشة، وبمغ أعمى متػسط حدابي )

الكبخػ الى تعديد الشيج التعاوني كصخيقة ومشيج لمعسل بيغ األجشاس الستشػعة في بيئة عسل البمجية " 
والتي تشز  7( لرالح الفقخة رقع 2.73ق جيجة، بيشسا بمغ أدنى متػسط حدابي )ويعكذ ىحا درجة اتفا

عمى9 " تقػم بمجية عجمػن الكبخػ باالعتخاف بالتشػعات العخقية في البمجية والدعي إلدارتيا بشجاح " وعمى 
ئمة الخغع مغ ذلظ فيحه الكيسة تعكذ درجة اتفاق جيجة. وبذكل عام، فقج كان مػقف العيشة نحػ األس

 إيجابيًا، وندتشتج مغ ذلظ اتفاق السذاركيغ عمى تػفخ التشػع العخقي في بمجية عجمػن الكبخػ.

كسا ونالحع مغ خالل الججول الدابق أن الستػسط الحدابي العام لجسيع الفقخات الستعمقة في بعج التشػع 
يجل عمى مدتػػ  (، وىحا2.10الجشدي في بمجية عجمػن الكبخػ مغ وجية نطخ السذاركيغ قج بمغ )

التشػع الجشدي في بمجية عجمػن الكبخػ. وعالوة عمى ذلظ، فإن قيسة  مدتػػ )اتفاق جيج( بيغ أفخاد العيشة 
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عغ الستػسط الحدابي،  االستجابات( وىحا يجل عمى اختالف في 0.02االنحخاف السعيارؼ قج بمغت )
والتي تشز  3رالح الفقخة رقع ( أؼ درجة اتفاق جيجة ومتػسصة ل2.02وبمغ أعمى متػسط حدابي )

عمى9 " تعتسج بمجية عجمػن الكبخػ عمى عسمية التقييع الجورؼ لمسػضفيغ بشاًء عمى سمػك يسكغ مالحطتو 
والتي تشز عمى " تؤمغ بمجية  6( لرالح الفقخة رقع 7.68نذاًشا." ، بيشسا بمغ أدنى متػسط حدابي )

االلتدام تجاه العسل لكل مغ الجشديغ. " وبذكل عام، فقج  عجمػن الكبخػ بعجم تداوؼ القجرات والتبايغ في
 كان مػقف العيشة نحػ األسئمة متفاوتًا.

أخيخًا، نالحع مغ خالل الججول الدابق أن الستػسط الحدابي العام لجسيع الفقخات الستعمقة في بعج التشػع 
وىحا يجل عمى مدتػػ اتفاق (، 2.30العسخؼ في بمجية عجمػن الكبخػ مغ وجية نطخ السذاركيغ قج بمغ )

جيج بيغ أفخاد العيشة لسدتػػ التشػع العسخؼ في بمجية عجمػن الكبخػ. وعالوة عمى ذلظ، فإن قيسة 
( أؼ درجة اتفاق قػية لرالح 3.06( ، وبمغ أعمى متػسط حدابي )0.15االنحخاف السعيارؼ قج بمغت )

خػ عمى مخاعاة اختالف الفئات العسخية في بيئة والتي تشز عمى 9 " تقػم بمجية عجمػن الكب 8الفقخة رقع 
( لرالح 2.02العسل وأثخ ىحا االختالف عمى التكيف التشطيسي " ، بيشسا بمغ أدنى متػسط حدابي )

والتي تشز عمى " تقػم بمجية عجمػن الكبخػ عمى االىتسام بالفئات العسخية الذابة  01الفقخة رقع 
 العيشة نحػ األسئمة متفاوتًا. وتعديدىا." وبذكل عام، فقج كان مػقف

 

 الفخع الثاني9 استجابات السبحػثيغ لكياس لكياس نجاح إدارة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ 
( الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لمعبارات التي تتعمق بتقجيخ 3يػضح الججول رقع )

العالقات العامة، وقدع السػارد  قدعالجائخة الثقافية،  والعامميغ في األقدام التالية قدع اإلدارييغاستجابات 
 البذخية، وقدع الجيػان العام، في بمجية عجمػن الكبخػ لكياس نجاح إدارة التغييخ.
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 (9 الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لمعبارات الستعمقة بتقجيخ لكياس نجاح إدارة التغييخ 3ججول)

 في بمجية عجمػن الكبخػ 

االنحراف  المتوسط الفقرة التسلسل
 المعياري

تعسل إدارة بمجية عجمػن الكبخػ عمى إحجاث تعجيل  1
 بالسعتقجات والكيع لبشاء ثقافة تشطيسية راسخة.

4.07 1.032 

بمجية عجمػن الكبخػ  عمى إحجاث تغييخ  تعسل إدارة  2
 وتصػيخ الثقافة  لتحقيق مرمحة العامميغ بذكل أساسي.

2.83 1.263 

بمجية عجمػن الكبخػ مغ تصػيخ وتغييخ  إدارة  تيجف 3
 تحقيق حالة مغ التػافق مع ثقافة العسالء. إلىثقافتيا 

3.88 .987 

بمجية عجمػن الكبخػ  بإحجاث تغييخ في الييكل  تمتدم إدارة  4
 التشطيسي عشج استحجاث أية أقدام ووضائف في البمجية.

3.78 .961 

بمجية عجمػن الكبخػ بجراسة الييكل التشطيسي  تمتدم إدارة  5
 باستسخار لتصػيخه وفقا لستصمبات العسل.

2.75 1.105 

تحخص إدارة بمجية عجمػن الكبخػ عمى إحجاث تغييخات قج  6
تبجيل خصػط  أوبالػحجات اإلدارية  تغيخاتتتسثل في 

 االترال بيغ األقدام.

3.95 .902 
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الكبخػ الى تغييخ األجيدة بمجية عجمػن  تدعى إدارة  7
التكشػلػجية السدتخجمة وتصػيخىا لسػاكبة التغييخات 

 السدتسخة.

3.54 1.242 

تعسل إدارة بمجية عجمػن الكبخػ عمى استيعاب التقجم  8
 التقشي اليائل بػسائل االترال السختمفة.

2.67 1.192 

بمجية عجمػن الكبخػ  باستسخار الى تغييخ آلية  تدعى إدارة  9
وأسمػب تقجيع خجماتيا لمعسالء وتصػيخىا باستخجام 

 السدتحجثات التقشية السختمفة.

2.70 1.178 

بمجية عجمػن الكبخػ بتشػيع األنذصة والسيام  تقػم إدارة  10
 السدشجة لمعامميغ فييا باستسخار.

3.27 1.047 

بمجية عجمػن الكبخػ الى إحجاث تغييخات  تدعى إدارة  11
 ما يتعمق بترسيع الػضيفية.إيجابية في كل 

4.28 0.76 

بمجية عجمػن الكبخػ وسائل االترال اإليجابية  إدارة  تعدز 12
 أقداميا ووحجاتيا وإداراتيا الستعجدة. بيغ

3.25 1.12 

بمجية عجمػن الكبخػ التصػيخ بأقداميا كشػع  تجخؼ إدارة  13
 مغ التكيف مع الطخوف الصارئة.

2.52 1.03 

 1.06 3.34 الدرجة الكلية

 
التغييخ  إدارةنجاح  مكياس( نالحع بأن الستػسط الحدابي العام لجسيع فقخات 3ومغ خالل الججول رقع )

( وىي تجل عمى درجة اتفاق جيجة بيغ أفخاد عيشة الجراسة لجور 2.23في بمجية عجمػن الكبخػ قج بمغ )
وقدع السػارد البذخية، وقدع الجيػان العام، في  العالقات العامة، قدعاألقدام التالية قدع الجائخة الثقافية، 
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( وىػ 0.15بمجية عجمػن الكبخػ في نجاح إدارة التغييخ ، أما قيسة االنحخاف السعيارؼ العام فقج بمغت )
 أمخ شبيعي يعكذ التقارب في استجابات أفخاد عيشة الجراسة.

والتي تشز  00لح الفقخة رقع ( لرا3.77كسا ويتزح مغ خالل الججول أن أعمى متػسط حدابي بمغ )
عمى9 " تدعى إدارة  بمجية عجمػن الكبخػ الى إحجاث تغييخات إيجابية في كل ما يتعمق بترسيع 

 02( لرالح الفقخة رقع 7.47الػضيفية. " ويعكذ ىحا درجة اتفاق قػية، بيشسا بمغ أدنى متػسط حدابي )
تصػيخ بأقداميا كشػع مغ التكيف مع الطخوف والتي تشز عمى9 " تجخؼ إدارة  بمجية عجمػن الكبخػ ال

 الصارئة. " وتعكذ درجة اتفاق جيجة.
 

 تحليل نتائج الفرضية الرئيسية : الفرع الثالث

تشز الفخضية الخئيدية عمى أنو9 ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ مػائسة التشػع الثقافي ودورىا 
 عجمػن الكبخػ.في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية 

مغ الفخضية الخئيدية األولى والفخضيات الستفخعة مشيا تع استخجام معامالت االرتباط، ويعتبخ  و لمتحقق
معامل االرتباط واحجًا مغ أىع االختبارات التي تدتخجم لتحميل البيانات، فيػ يػضح شبيعة العالقة بيغ 

(، 1.71عشجما يكػن معامل االرتباط أقل مغ )متغيخات الجراسة، ويطيخ معامل ارتباط بيغ الستغيخات 
وقج أضيخت نتائج االرتباط في الفخضية الخئيدية األولى وجػد عالقة بيغ ن مػائسة التشػع الثقافي ودورىا 

= Pفي تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ، حيث أضيخت نتائج معامل االرتباط يداوؼ )
( أن العالقة بيغ الستغيخ السدتقل مػائسة 4(، ويبيغ الججول رقع)1.10ية بسدتػػ داللة إحرائ 1.111

(، Sig <1.110التشػع الثقافي والستغيخ التابع إدارة التغييخ كانت ذات داللة معشػية حيث أن قيسة )
دت زا فكمساالتغييخ،  وإدارة(  وبالتالي فإن ىشاك ارتباط قػؼ شخدؼ بيغ التشػع الثقافي r =1.631وقيسة) 

 التغييخ والعكذ صحيح. إدارةدرجة التشػع الثقافي زادت 
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 إدارة( معامل االرتباط بيخسػن بيغ الستغيخ السدتقل التشػع الثقافي والستغيخ التابع 4ججول رقع )
 التغييخ

 التغيير إدارة التنوع الثقافي معامل االرتباط 

 التنوع الثقافي

  1 معامل االرتباط بيرسون

   اإلحصائيةالداللة 

  27 العدد

 التغيير إدارة

740. معامل االرتباط بيرسون
**

 1 

  000. اإلحصائيةالداللة 
 27 27 عدد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 نتائج الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيدية:

 الفخعية السشبثقة عغ الفخضية الخئيدية. الفخضياتمعامل االرتباط ( يػضح نتائج حداب 5الججول )

 

 التغييخ إدارة( معامل االرتباط بيغ الستغيخ السدتقل التشػع الثقافي وأبعاده والستغيخ التابع 5ججول رقع )

 التنوع العمري التنوع الجنسي التنوع العرقي التغيير إدارة 

 Pearson التغيير إدارة

Correlati

on 

1    

Sig. (2-

tailed) 
    

N 27    

 Pearson التنوع العرقي

Correlati

on 

.763
**

 1   

Sig. (2-

tailed) 
.000    

N 27 27   

 Pearson التنوع الجنسي

Correlati

on 

.740
**

 .968
**

 1  

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000   

N 27 27 27  
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 Pearson التنوع العمري

Correlati

on 

.750
**

 .962
**

 .980
**

 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000  

N 27 27 27 27 

 

 

( أضيخت نتائج االرتباط في الفخضيات السشبثقة عغ الفخضية الخئيدية األولى وجػد عالقة 5مغ الججول )
 P =1.111التغييخ، حيث أضيخت نتائج معامل االرتباط يداوؼ ) إدارةبيغ التشػع الثقافي بأبعاده وبيغ 

( أن العالقة بيغ الستغيخ التابع ادارة التغييخ وكل بعج 5(، ويبيغ الججول )1.10بسدتػػ داللة إحرائية 
(، Sig <1.110الثقافي كانت ذات داللة معشػية حيث أن قيسة ) التشػعمغ أبعاد الستغيخ السدتقل  

(، وكانت 1.631التشػع الجشدي ) البعج( r(، وبمغت قيسة )1.652التشػع العخقي) البعج( rوبمغت قيسة)
( نالحع أن أقػػ ارتباط كان بيغ ادارة التغييخ والبعج األول r(، ومغ قيسة )1.641بالشدبة لبعج العسخؼ )

وىػ بعج التشػع العخقي، فكمسا زاد التشػع العخقي زادت  درجة ادارة التغييخ ، ونالحع مغ ىحه الشتائج أن 
بالتالي فإن ىشاك ارتباط قػؼ بيغ الستغيخ السدتقل )التشػع الثقافي ( و 0معامل االرتباط يقتخب مغ )
التغييخ( وىػ ارتباط شخدؼ إيجابي، فكمسا زادت درجة التشػع الثقافي  إدارةبأبعاده( وبيغ الستغيخ التابع )

بأبعادىا زادت درجة تحقيق أىجاف إدارة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ والعكذ صحيح فكمسا قمت 
ة )التشػع الثقافي بأبعاده( لجػ العامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ فإن درجة تحقيق أىجاف إدارة التغييخ درج

 ستقل.

وبحلظ تخفس الفخضية الخئيدية األولى، وتقبل الفخضية البجيمة والتي تشز عمى وجػد عالقة ذات داللة 
ة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ، إحرائية بيغ مػائسة التشػع الثقافي ودورىا في تحقيق أىجاف إدار 

 الفخضيات الفخعية السشبثقة مشيا ستكػن كاالتي9
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تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التشػع العخقي ودورىا في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ   ●
 في بمجية عجمػن الكبخػ.

ارة التغييخ تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التشػع الجشدي ودورىا في تحقيق أىجاف إد ●
 في بمجية عجمػن الكبخػ.

تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التشػع العسخؼ ودورىا في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ   ●
 في بمجية عجمػن الكبخػ.

 

 ثانيًا: ملخص النتائج
 خخج البحث باالستشتاجات التالية9

الجراسة لكياس التشػع الثقافي جيجة بيغ أفخاد عيشة  تػصل البحث إلى أن ىشاك درجة أتفاق ●
 لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ.

جيجة بيغ أفخاد عيشة الجراسة لكياس التشػع العخقي  تػصل البحث إلى أن ىشاك درجة أتفاق ●
 والجشدي والعسخؼ في بمجية عجمػن الكبخػ 

سة لجور جيجة درجة اتفاق جيجة بيغ أفخاد عيشة الجرا اتفاقتػصل البحث إلى أن ىشاك درجة  ●
العالقات العامة، وقدع السػارد البذخية، وقدع الجيػان  قدعاألقدام التالية قدع الجائخة الثقافية، 

 العام، في بمجية عجمػن الكبخػ في نجاح إدارة التغييخ.

تػصل البحث الى أن ىشاك عالقة ذات داللة إحرائية بيغ مػائسة التشػع الثقافي ودورىا في  ●
 لتغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ.تحقيق أىجاف إدارة ا

تػصل البحث الى أن عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التشػع العخقي ودورىا في تحقيق أىجاف  ●
 إدارة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ.
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تػصل البحث الى أن عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التشػع الجشدي ودورىا في تحقيق أىجاف  ●
 مػن الكبخػ.إدارة التغييخ في بمجية عج

تػصل البحث الى أن عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التشػع العسخؼ ودورىا في تحقيق أىجاف   ●
 إدارة التغييخ في بمجية عجمػن الكبخػ.

متشػع العخقي لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ قج ل أن ىشاك دور ●
اق جيج( بيغ األفخاد، كسا وبمغت قيسة االنحخاف (، وىحا يجل عمى مدتػػ )اتف2.23بمغ )

 ( وىػ أمخ شبيعي يعكذ التقارب في استجابات العيشة.0.01السعيارؼ )

متشػع الجشدي لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ في تحقيق أىجاف إدارة التغييخ لان ىشاك دور  ●
اتفاق جيج( بيغ أفخاد العيشة (، وىحا يجل عمى مدتػػ )2.10مغ وجية نطخ السذاركيغ قج بمغ )

التشػع الجشدي في بمجية عجمػن الكبخػ. وعالوة عمى ذلظ، فإن قيسة االنحخاف السعيارؼ  مدتػػ 
 عغ الستػسط الحدابي. االستجابات( وىحا يجل عمى اختالف في 0.02قج بمغت )

إدارة التغييخ متشػع العسخؼ لمعامميغ في بمجية عجمػن الكبخػ عمى تحقيق أىجاف ل أن ىشاك دور ●
(، وىحا يجل عمى مدتػػ اتفاق جيج بيغ أفخاد العيشة 2.30مغ وجية نطخ السذاركيغ قج بمغ )

التشػع العسخؼ في بمجية عجمػن الكبخػ. وعالوة عمى ذلظ، فإن قيسة االنحخاف السعيارؼ  مدتػػ 
 (.0.15قج بمغت )

 

 التوصيات
 الجراسة بسا يمي9 بشاًء عمى الشتائج التي تػصمت ليا الجراسة تػصي 

ال بج مغ أن تقػم إدارة البمجيات بذكل عام وبمجية عجمػن الكبخػ بذكل خاص إلى الخبط ما بيغ  ●
عشج العامميغ وبيغ نجاح التغييخ في البمجية في عسمية التخصيط  مالءمتوالتشػع الثقافي ومجػ 

 لمتغييخ.
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فل تحقيق السدؤولية االجتساعية في زيادة االىتسام في تخسيخ قػاعج الثقافة التشطيسية التي تك ●
 بمجية عجمػن الكبخػ.

ال بج مغ أن تقػم إدارة البمجيات بذكل عام وبمجية عجمػن الكبخػ بذكل خاص إلى إنذاء دوائخ  ●
 التغييخ في البمجيات. إلدارة متخررة

ال بج مغ أن تقػم إدارة البمجيات بذكل عام وبمجية عجمػن الكبخػ بذكل خاص إلى تأىيل  ●
 جريب مػضفيغ مختريغ لتذجيع عمى إدارة التغييخ.وت
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