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 قياس اجتاهات قيادات منظمات القطاع اخلاص السعودي
 حنوالتطوير التنظيمي

 عبداللطيف بن صاحل النعيم

 سعود أستاذ مساعد, قسم اإلدارة بكلية الشريعة باألحساء,  فرع جامعة اإلمام محمد بن
 اإلسالمية,

 األحساء, المملكة العربية السعودية 

 هـ(13/1/1423للنشر في هـ, وقبل 22/6/1422)قدم للنشر في 
 

 

تسعى هذه الدراسة إلى قياس اتجاهات القيادات اإلدارية العاملة فيي قطياع  ملخص البحث. 

نحيو التطيوير التنظيميي مين أجيل التعير  عليى   األعميال فيي المملكية العربيية السيعودية
سيعى مدى تأييد هذه القيادات للتطوير الذي بيات أحيد أهيم مسياوليات ميدراء الييومت كميا ت

هذه الدراسة إلى التعر  على مدى تأثير العوامل الشخصية والتنظيمية للقيادات اإلداريية 
على اتجاهاتهم نحو التطوير التنظيمي, إلى جاني  إجيراء مقارنية بيين القييادات السيعودية 
والقيييادات الوافييدة ميين حيييت اتجاهيياتهم نحييو التطييوير التنظيميييت وميين أجييل تحقييي  هييذه 

احت بمراجعة نتائج الدراسات السابقة ذات الصيلة بموويوع البحيتت كميا األهدا  قام الب
تم إجراء العمليات اإلحصائية المناسبة لإلجابية عليى تسيااات الدراسية وقيد تبيين ا تيي  
تأييد القييادات اإلداريية العاملية فيي قطياع األعميال السيعودي للتطيوير بدرجية قويية, كميا 

العواميل الشخصيية والتنظيميية للقييادات اإلداريية  تبين أيويا  وجيود تيأثير معنيوي ليبع 
على اتجاهاتها نحو التطوير التنظيمي كالجنسية والمستوى اليوظييي والعمير والتخصيص 
 الدراسيييييييييييي ونشييييييييييياط المنظمييييييييييية وحجمهيييييييييييات بينميييييييييييا ليييييييييييم تشييييييييييير النتيييييييييييائج

 
اإلحصائية إلى وجود عالقة بين مستوى التعلييم وسينوات الخبيرة للقييادات اإلداريية عليى 

, الريا  203-157(, ص ص 1) العلوم اإلدارية, 15, ممجلة جامعة الملك سعود
م(2003-هـ1423)  
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اهاتها نحو التطويرت كذلك خلصت النتائج إلى تيوق القييادات اإلداريية السيعودية عليى اتج
نظرائها مين القييادات الوافيدة مين حييت اتجاهاتهيا نحيو التطيوير التنظيمييت وقيد اختتميت 
الدراسيية بعيير  جمليية ميين التوصيييات لمنظمييات األعمييال لييدعم جهييود التطييوير فيهييا 

 حوت المستقبليةتباإلوافة إلى مقترح بمشروعات الب
 

 املقثثدمة
إن منظمييية األعميييال مطالبييية, الييييوم أكثييير مييين أي وقيييت مويييى, بويييرورة 
ي ااسييتجابة السييريعة للمتتيييرات والمعطيييات البيئييية الجديييدة عيين طرييي  تبنيي

بداعيية برامج فعّالة ليدعم نشياط التطيوير فيهيا ولتنميية اليروح اابتكاريية واإل
 ما لم يمكن تحقيقي  دون تيوافر درجياتالورورية لالستمرار والنجاح, وهو 

 ليى جاني إعالية من االتزام نحو التطوير واإلبداع من قبل اإلدارة العليا بها 
, ]1[وشييعورها بأهمييية التطييوير بالنسييبة اسييتمرار ونجيياح المنظميية  اقتناعهييا

اولة األمر الذي أدى إليى تعياظم مسياولية القييادات اإلداريية باعتبارهيا المسي
ستقبل منظماتهيا وتحيييز مراوسييها واإلشيرا  علييهمت فلجيوء عن تخطيط م

 (Sendit)ميياخرا إلييى شييراء شييركة سيييندت  (Microsoft)شييركة مايكروسييوفت 
 السويدية والمتخصصية فيي تقيديم خيدمات اإلنترنيت الالسيلكية وتحويلهيا إليى

 , وكذلك اعتكيا ]2[مركز لألبحات من أجل تطوير خدماتها في هذا المجال 
التقنيييين لشييركة هونييدا لصييناعة السيييارات علييى البحييت عيين طييرق الخبييراء 

وأسالي  تصنيع جديدة تهد  إلى تخيي  تكالي  صنع السيارة إلى النصي  
بل , ليسييت إا دليييال عمليييا علييى أهمييية البحييوت والتطييوير بالنسييبة لمسييتق]3[

 منظمة األعمال ونجاحهات

ساسييية علييى إن نجيياح بييرامج التطييوير فييي أي منظميية يعتمييد بصييورة أ

جهود ودعم القيادات اإلدارية فيهات والذي ا يمكن أن يتوافر ما لم يكن هناك 

اقتناع ورغبة حقيقية من قبل قيادات المنظمة للتطيوير فيي بيئية بيات التطيور 

والتقدم المستمر السمة التالبة فيهات إن اقتناع قيادات المنظمية لييس مهميا مين 

كي ا تواج  جهود التطوير هيذه بالمقاومية أجل التطوير والتتيير فقط ولكن ل

مين قبييل هييذه اليئيية المهميية ميين المييوظيين فييي حاليية عييدم اقتناعهييا بأهميتيي  أو 
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 ت ]4[شعورها بعدم الحاجة إلي  

يحاول الباحت من خالل هيذه الدراسية التعير  عليى اتجاهيات قييادات 

عليى  منظمات األعمال السعودية نحو التطيوير التنظيميي مين خيالل التركييز

ي في,  والمتمثلية ]413, ص 5[أهم مجاات التطوير التي أشار إليها  عالقي 

 األهيييدا  والبنييياء التنظيميييي ونظيييم الحيييوافز واألنظمييية المسييياندة والعالقيييات

الوظيييييية والييينمط القييييادي باإلويييافة إليييى التعييير  عليييى أهيييم المتتييييرات 

 رت إليى جاني الشخصية والتنظيميية ذات التيأثير عليى اتجاهاتهيا نحيو التطيوي

و إجراء دراسة مقارنة بيين اتجاهيات القييادات السيعودية وغيير السيعودية نحي

طية التطوير التنظيميت ومن أجل تحقي  هذه األهيدا  قيام الباحيت باتبياع الخ

 التاليةت

 

 

 خطة الدراسة
تتمثل الخطة التي اتبعها الباحت إلتمام الدراسة  في تقسييم البحيت إليى 

اول القسم األول من  اإلطار المنهجي للدراسة المتمثل في عدة أقسامت بينما يتن

تحديد مشكلة البحت وأهمية دراست  وكذا األهدا  التيي يسيعى إليى تحقيقهيا, 

فيي ن القسيييم الثييياني سييييلقي الويييوء عليييى ميهيييوم التطيييوير التنظيميييي إويييافة 

اسييتعرا  أهييم الدراسييات السييابقة ذات الصييلة بمووييوع الدراسيية وحييدود 

حين يتناول القسم الثالت من  الجان  الميداني اليذي يويم أسيئلة  الدراسة, في

و فييرو  الدراسيية وشييرح األداة المسييتخدمة ا ااسييتبيان ا ووصيي  مجتمييع 
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وعينيييية البحييييت وتحليييييل النتييييائج اإلحصييييائية وأهييييم النتييييائج والتوصيييييات 

 المستخلصة, باإلوافة إلى أهم الدراسات المستقبلية المقترحةت

 طار املنهجي للدراسةالقسم األول: اإل
 مشكلة الدراسة

إن المنظمييية وبشيييكلها التقلييييدي غيييير مهييييأة للعميييل فيييي بيئييية أويييحى 

ظميية التطييوير والتتيييير السييمة المشييتركة للمنظمييات العامليية فيهييات لييذا تجييد من

اليييوم نيسييها أمييام واقييع حتمييي يتمثييل فييي وييرورة إحييدات التطييوير والتتيييير 

هدا  أديدة والتياعل معها بما يومن تحقي  لمواكبة المتتيرات والمياهيم الج

 التنظيمت

ولميييا كانيييت اإلدارة العلييييا هيييي أداة التطيييوير الشيييامل فيييي المنظمييية  

ف ن  باعتبارها المساولة عن اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل هذه المنظمة,

تتييير اقتناع هذه اليئة من الموظيين يعد وروريا  إلنجاح برامج التطيوير وال

ها فعييدم إدراك قيييادات المنظميية ألهمييية التطييوير والتتيييير سيييولد لييديفيهييات 

اري اتجاهات سلبية حول هذه العملية التي باتت من أهيم متطلبيات العميل اإلد

في العصر الحاورت هذه ااتجاهات غالبيا ميا تكيون مرتبطية بسيمات الميدير 

 الشخصية كالسين والمسيتوى التعليميي والتخصيص وسينوات الخبيرةت وكيذلك

 سمات التنظيم الذي يعمل في  كنوع النشاط وحجم المنظمة ومدى وجيود قسيم

 يوطلع بمهام التطوير من عدم ت

وحيت إن الدراسات الميدانية التي تهتم باتجاهات القيادات اإلدارية في  

منظمات األعمال نحو هذه العملية الحيوية محدودة سواء فيي اليوطن العربيي 

ى وجي  الخصيوص, تيأتي هيذه الدراسية لتتنياول بوج  عام أو في المملكية علي

أهم فئات الموظيين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعوديةت فالمدير 
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هييو العقييل المييدبر للوحييدة ااقتصييادية, وبالتييالي فيي ن عييدم اقتناعيي  بأهمييية 

التطوير والتتيير ستيقد هذه العملية أحد أهيم اليدعائم الالزمية إلنجاحهيا, مميا 

التعيير  علييى اتجاهييات هييذه الشييريحة المهميية نحييو التطييوير وأهييم  اسييتلزم

المتتيييرات ذات التييأثير المباشيير علييى اتجاهاتهييا, للتأكييد ميين أن هنيياك رغبيية 

حقيقييية وصييادقة ميين قبييل قيييادات المنظميية نحييو إحييدات التطييوير المطلييو  

لومان نجاح  وتحقيي  األهيدا  المرجيوة مني  والمتمثلية فيي تحقيي  التكيي  

 اعل مع المتتيرات البيئية المستجدة في محيط المنظمةت والتي

 أمهية الدراسة
ذه الدراسييية مييين أنهيييا موجهييية إليييى فئييية مهمييية مييين هيييتنبيييع أهميييية  -1

الموظيين في منظمات قطياع األعميال, وهيم أصيحا  القيرار فيهيا لميا يمثلي  
هااء من أهمية كبيرة فيي تخطييط مسيتقبل منظمياتهم, إويافة إليى تسيليطها 

ء على عملية باتت إحيدى أهيم واجبيات الجهياز اإلداري فيي المنظميات الوو
 المعاصرة أا وهي عملية التطويرت

هيذه الدراسية أيويا مين خيالل تركيزهيا عليى دراسية  تتّوح أهميية -2
ات ااتجاهات كأحيد أهيم المحيددات السيلوكية ذات التيأثيرعلى قيرارات القيياد

من  مدى اقتناعها بأهمية التطويراإلدارية في منظمات األعمال للتعر  على 
 جهة وكذا التعير  عليى أهيم العواميل التيي تقليل مين درجية اهتمامهيا بعمليية

 التطوير وإيجاد السبل الكييلة لحلها من جهة أخرىت
هيذه الدراسية أهميتهيا باعتبارهيا أول دراسية تسيتهد   أخيرا تستمد -3

ل فيي منظميات األعمياإجراء مقارنة بين القيادات السيعودية وغيير السيعودية 
 من حيت اتجاهاتها نحيو التطيوير التنظيميي, مميا سييثري الجاني  األكياديمي

  لسعوديةوالعملي في مجال إدارة الوحدة ااقتصادية في بيئة المملكة العربية ا
 بوج  خاص وفي البيئة العربية بوج  عامت 

 
 

 أهداف الدراسة
دات اإلداريييية فيييي تسيييعى الدراسييية الحاليييية إليييى قيييياس اتجاهيييات القييييا
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منظمييات قطيياع األعمييال السييعودي  نحييو التطييوير التنظيمييي وأهييم العوامييل 
الشخصييية والتنظيميييية ذات التيييأثير عليييى اتجاهاتهييا, باإلويييافة إليييى إجيييراء 
مقارنيية بييين القيييادات السييعودية والقيييادات الوافييدة ميين حيييت اتجاهاتهييا نحييو 

ى تليك ااتجاهيات, مين التطوير للوقو  على ميدى تيأثير عاميل الجنسيية علي
خييالل أداة يييتم تطويرهييا والتأكييد ميين صييحتها لقييياس مييا صييممت ميين أجليي ت 

 وسيتم تحقي  هذا الهد  عن طري  األهدا  اليرعية التالية 
 ستعرا  نتائج أهم الدراسات ذات الصلة بموووع البحتتا -1

ا من اتجاهات أهم فئيات الميوظيين فيي قطياع األعميال التحق  عملي -2
 ودي )القيادات اإلداريية( نحيو التطيوير التنظيميي, والتعير  عليى ميدىالسع

تيييأثير السيييمات الشخصيييية والتنظيميييية لهيييذه القييييادات عليييى اتجاهاتهيييا نحيييو 
 التطوير, وتحديد أكثر هذه العوامل تأثيرا على اتجاهاتهات

ئيا ميين طبيعيية ااختالفييات بييين القيييادات السييعودية التحقيي  إحصييا -3
لييا  دة مين حييت اتجاهاتهيا نحيو التطيوير التنظيميي للتحقي  عموالقيادات الواف

 من دور عامل الجنسية في تحديد طبيعة تلك ااختالفات إن وجدتت 

يات الورورية التيي تهيد  إليى تشيجيع قييادات قطياع تقديم التوص -4
 األعمال على ااهتمام بعملية التطوير في المستقبلت

ة والعربية عين طريي  ميا ستوييي  ثراء المعرفة اإلدارية السعوديإ -5
ة الدراسيية الحالييية إلييى الحقلييين األكيياديمي والعملييي فييي مجييال إدارة الوحييد

 ااقتصادية وأهمية التطوير بالنسبة لكياءة وفعالية هذه الوحدةت

 

 دراسةد الالقسم الثاين: مفهوم التطوير التنظيمي، الدراسات السابقة وحدو 
 مفهوم التطوير التنظيمي

ذا القسيم مين الدراسية إليى إلقياء الويوء عليى ميهيوم التطيوير يهد  هي
باعتبيياره مووييوع الدراسيية الييرئيس  (organizational development)التنظيمييي 

والمراد قياس اتجاهات أو مواق  عينة الدراسة نحو تطبيق  من جان , ومن 
جان  آخر من أجل إزالة اللبس أو التميو  اليذي يكتني  هيذا الميهيوم ليدى 

  الباحثين والممارسين اإلدارييين مين حييت صيعوبة التيريي  بيني  وبيين بع
لالسيتيادة مين تطبيي  هيذا  (organizational Change)مصطلح التتيير التنظيميي 
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 المنهج العملي المهم باليعالية المطلوبةت
يعييير  مصيييطلح التطيييوير التنظيميييي بأنييي  اعمليييية مخططييية لتتييييير  

بيئية إلحدات التكي  المطلو  مع الماثرات الااعتقادات والقيم والسلوكيات 
وا ت كما يعّر  أي]406, ص 5[من أجل سالمة المنظمة, وبقائها وفعاليتهاا 

إلدخال التتيير والتطوير بطريقة مخططية,  –بأن  ا المحاولة الطويلة المدى 
من خالل تشخيص المشكالت بطريقة يشارك فيهيا أعوياء المنظمية بطريقية 

فيي  بينما يعيّر  التتييير التنظيميي بأني  اإجيراء أي تعيديالتت ]6[جماعية ا 
اولية عناصر العمل التنظيمي, كأهدا  اإلدارة أو سياساتها وأساليبها, في مح

, لحل مشكالت التنظيم أو إليجاد أوواع تنظيمية أفول وأقوى وأكثير كيياءة
 مينأو إليجاد تواف  أكبر بين ووع التنظيم وأي ظرو  بيئية جديدة تتحقي  

, ص ص 8[ت مين خيالل التعريييات السيابقة يمكين اسيتنتال التيالي ]7[حول ا 
695 - 696[  

تنظيمي هو عملية مخططة ومستمرة تهد  إليى إحيدات التطوير ال  -1
التتيير من خالل جمع أكبر كم مين المعلوميات عين جمييع جواني  وعناصير 

المشييكالتت العمييل كاألهييدا  والعملييية التخطيطييية وعمليييات المتابعيية وحييل 
ق وقتيا ونظرا  ألهميية النتيائج المتوقعية مين التتييير إا أن تحقيقهيا قيد يسيتتر

طييويال, ممييا يعنييي أن عملييية التتيييير هييي عملييية مسييتمرة وقييد تطييول لعييدة 
 سنواتت
ر التنظيمي على استخدام علم السلوكيات بسب  اعتماده يقوم التطوي -2

الت فيي تناولي  للمشيكالت على األسلو  المنظم في تحلييل وتشيخيص المشيك
 والقوايا التنظيمية لتحديد أسالي  التتيير المناسبةت

ر التنظيمي بمدخل النظم من خالل تعامل  مع المنظمة يامن التطوي -3
كوحييدة واحييدة بحيييت ييياثر التتيييير فييي أي جييزء منهييا علييى بيياقي األجييزاء 

 األخرىت
تنييذييية  ن مهميية التطييوير التنظيمييي ليسييت تشخيصييية فقييط ولكيينإ -4

 بحيت يركز على تحقي  نتائج ملموسة وفوريةت
ير التنظيمي على أطرا  من داخل أو خيارل المنظمية يعتمد التطو -5

عنييد تناوليي  للمشييكالت التنظيمييية سييواء عنييد التشييخيص أو جمييع المعلومييات 
 للوصول إلى الحقائ  الالزمة إلحدات التتييرت
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ده عليى اسيتمرارية اليتعلم ن ما يميز التطيوير التنظيميي هيو اعتمياإ -6
ئ الناتجة من إحدات التتيير والتيي تتطلي  بيدورها اسيتخدام أساسييات ومبياد

 التعلم الوروريةت
مييين العييير  السييياب  يتويييح أن التتييييير التنظيميييي هيييو أحيييد أهيييدا  
التطييوير التنظيمييي, كييذلك يتبييين أن التطييوير التنظيمييي يركييز علييى كييييية 

عيداد إية بينما يركيز التتييير التنظيميي عليى تخطيط وتنييذ التتييرات التنظيم
, إويافة ]9[صورة مستقبلية للووع المرغو  تحقيق  للمنظمة في المسيتقبل 

مليييات وإجييراءات إعييادة يركييز علييى ع  -لتنظيمييي اأي التتيييير  -إلييى أنيي  
التنظيييم وتوزيييع السييلطات وتييوفير التسييهيالت الوييرورية إلحييدات التتيييير 

 ت]6[وع المطلو  تحقيق  المناس  وصوا إلى الو
 

 الدراسات السابقة
سيتم في هذا القسم من الدراسة استعرا  أهيم الدراسيات السيابقة ذات  

 الصلة بموووع البحت, وأهم النتائج التي توصلت إليهات
[ دراسييية ميدانيييية حيييول 10م ] 1994فقيييد أجيييرى الحنيطيييي فيييي عيييام  

ام في أجهيزة القطياع العياتجاهات المديرين نحو التطوير واإلصالح اإلداري 
ييةت في األردن من أجل إيجاد الحليول المناسيبة لتطيوير أداء األجهيزة الحكوم

ميييديرا وخلصيييت إليييى أن نقيييص القيييوى العاملييية  256وقيييد ويييمت الدراسييية 
ا فقط المدربة وتدني مستوى األجور وتركيز جهود التنمية على القيادات العلي

عي  تزة الحكومية في األردن والتي من أهم المشكالت التي تعاني منها األجه
 2000جهودها نحو التطوير والتنميةت كما قام كل من أدبيس ومحارمية عيام 

مية بدراسة ميدانية حول التتييير التنظيميي فيي الشيركات المسياهمة العا ]10[
الصناعية القطرية بتير  قيياس اتجاهيات العياملين فيي تليك الشيركات نحيو 

تتيير الدراسة إلى أن اتجاهات العاملين نحو ال التتيير التنظيمي, وقد خلصت
تييير التنظيمي إيجابية إلى حد ما, كما كشيت أيوا عن أن اتجاهاتهم نحيو الت
أنهيم تتأثر باختال  الماهل التعليمي والجنسية والخبرة والمسمى الوظييي, و

هم ييولون التتيير المخطط والمنظم بشكل جييدت أميا بالنسيبة ألسيبا  مقياومت
ويافة تيير ف ن الخو  من نتائج التتيير يأتي في مقدمية تليك األسيبا  باإلللت

 إلى عدم تيهمهم ألهداف  وعدم حدوث  في الوقت المناس ت 
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دراسية ميدانيية حيول اتجاهيات  ]12[م  1994وقد أجرى يوسي  سينة  
اات التطيييوير كأحيييد أهيييم مجييي -القييييادات اإلداريييية نحيييو اسيييتخدام الحاسيييو 

ي الجهيياز الحكييومي بدوليية اإلمييارات مارسييات اإلدارييية فييفييي الم -التنظيمييي
من الموظيين الحكوميين, وقد توصيل  210العربية المتحدةت ومت الدراسة 

الباحيييت إليييى عيييدم تيهيييم القييييادات اإلداريييية فيييي الجهييياز الحكيييومي ألهميييية 
الحاسيييو  ودوره فيييي تسيييهيل عملييييات التخطييييط والرقابييية وسيييرعة اتخييياذ 

ن, الدراسة أيويا إليى أن عيدم تيوافر األفيراد المياهليالقراراتت كما توصلت 
ليى عيدم وعدم اقتناع القيادات بأهميت  وعدم الشعور بالحاجة إلي , باإلوافة إ

 تييوافر األمييوال الالزميية لتييوفيره ميين أهييم الصييعوبات التييي تحييد ميين اسييتخدام
 الحاسو  في الوحدات اإلداريةت

امييت حلييواني عييام  وفييي محاوليية للتتليي  علييى بعيي  هييذه المعوقييات ق 
[ بي جراء بحيت حيول التتيييير ودور الميدير فيي التطييوير اإلداري 7م ]1990

فييي التنظيمييات اإلداريييةت وقييد كييان ميين وييمن مييا ركييزت علييي  الباحثيية فييي 
رورة اقتراحاتها الموجهة إلى اإلدارة إلنجاح عملية التطوير والتتيير هيو وي

علميييي لعملييييات التتييييير ااهتميييام بالدراسيييات واألبحيييات لتكيييوين األسييياس ال
وير باإلوافة إلى ورورة تهيئة المناخ المالئم لتشجيع فيرص المبيادأة والتطي

 وااقتراحات الجيدة مع توفير نظيام جييد للحيوافز ميع ااطيالع عليى تجيار 
 التطوير والتتيير التي تمت في المنظمات المماثلةت 

العية [ بيي جراء دراسيية اسييتط13م ] 1999كمييا قييام الشييهري فييي عييام 
لألسيييالي  الداخليييية التيييي تتبعهيييا األجهيييزة الحكوميييية فيييي المملكييية العربيييية 
السييعودية لتطييوير المييديرينت وقييد كييان ميين وييمن أهييدا  الدراسيية تسييليط 
الويييوء عليييى اتجاهيييات الميييديرين نحيييو أسيييالي  تطيييويرهم فيييي األجهيييزة 
الحكوميييية, وأظهيييرت الماشيييرات اإلحصيييائية أن الميييديرين فيييي األجهيييزة 

ة يتمتعيييون باتجاهيييات إيجابيييية نحيييو بعييي  األسيييالي  المسيييتخدمة الحكوميييي
لتطويرهم في األجهزة التي يعمليون بهيا كأسيلو  التيدوير اليوظييي وإحيدات 
المناص  اإلدارية المسياعدة ونحيو بعي  الجهيود التيي تبيذلها األجهيزة التيي 
هيا يعملون بها في سبيل تثقييهم وزيادة معارفهم حول الوظيية التي ينتمون إلي

لمسيياعدتهم علييى النمييو الييوظيييت بينمييا يحملييون اتجاهييات سييلبية نحييو بعيي  
األسيييالي  التيييي تتبعهيييا األجهيييزة للتخطييييط لمسيييتقبلهم اليييوظيييت وخلصيييت 
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الدراسة إلى تقديم عدد من التوصيات لكل من المديرين واألجهزة الحكومييةت 
ر عين ومن أهم ميا وجي  إليى الميديرين هيو ويرورة إدراكهيم ألهميية التطيوي

طرييي  ااهتمييام بييالتثقي  الييذاتي وااطييالع علييى كييل مييا هييو جديييد, وكييذا 
ااهتمام بالبرامج واليدورات التدريبيية لتنميية معيارفهم ومهياراتهم الوظييييةت 
بينما ومت التوصيات الموجهة إلى الجهاز الحكومي ورورة رفيع مسيتوى 

تكيييل إدخييال إدراكهييم ألهمييية التطييوير وإيجيياد التشييريعات واألنظميية التييي 
أسالي  وطرق أداء جديدةت باإلوافة إلى ااهتمام بسياسة ااختييار واإلعيداد 
ت ]الجيد للمديرين مع تقدير أهمية دور المديرين والشعور بحاجاتهم ورغباتهم

[ فييي الدراسيية التييي أجراهييا حييول 14م ]1999كمييا رّكييز السييامرائي عييام 
ية في اتخياذ القيرار فيي القطياع اتجاهات العاملين نحو استخدام األسالي  الكم

الحكييومي األردنييي علييى اقتييراح بعيي  مجيياات التطييوير لالرتقيياء بمسييتوى 
عملييية اتخيياذ القييرار فييي األجهييزة الحكومييية ولوييمان كييياءة عملييية التطييوير 
اإلداري وذلك مين خيالل إنشياء أقسيام بحيوت العملييات وتزوييدها بالكيياءات 

تمييام باألسييالي  العلمييية فييي تحليييل ميين ذوى ااختصيياص باإلوييافة إلييى ااه
المشكالت واتخاذ القرارات من أجل عالل حاات الترهل اإلداري واإلرتقاء 

 بعملية التطوير في األجهزة اإلداريةت
وفييي دراسيية تهييد  إلييى تشييخيص واقييع األجهييزة اإلدارييية المركزييية 

[ باسييتقراء نتييائج 15م ] 2001السييعودية وسييبل تطويرهييا قييام البيشييي عييام 
ل العديد من الدراسات والبحوت والندوات العلمية محياوا التوصيل إليى أفوي
ة ميا الحلول المقترحة لتطوير األجهزة اإلدارية في المملكة وقد كان مين جملي

 اقترح  الباحت في هذا الشأن ما يلي 
مييام باألسييس واألسييالي  العلمييية للتطييوير والتتيييير وييرورة ااهت -1

لتتيير, عليها مع مراعاة إشراك العاملين في عملية اوتدري  القادة اإلداريين 
 والتقويم المستمر لخطة التطوير واستخدام أسالي  التحييز اليعالةت

العمييل علييى تبسيييط حجييم األجهييزة الحكومييية التنظيمييية ميين خييالل  -2
دراسة الهياكل التنظيمية ومدى مالءمتها لألهدا , ومدى توسييع أو دميج أو 

األجهزة اإلدارية باإلوافة إلى إعداد أدلة تنظيمية لكل  إوافة أو إلتاء بع 
جهاز تحدد أهدا  واختصاصيات كيل إدارة, وتبسييط واختصيار اإلجيراءات 
المتبعيية فييي األجهييزة الحكومييية مييع وييرورة ااسييتيادة ميين وسييائل ااتصييال 
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 الحديثة في إنجاز األعمالت
لتييدري  لعمييل علييى تطييوير قييدرات وإمكانييات ماسسييات التعليييم واا -3

 وإنشاء المزيد من الكليات ومعاهد التدري  أو تطوير القائم منهات  
وحييييييول أهمييييييية نشيييييياط البحييييييوت والتطييييييوير فييييييي المنظمييييييات, 

[ دراسيية عيين أثيير اإلدارة 1م ]1999وزمييالاه فييي عييام   Daellenbachأجييرى
اسية العليا على مدى التزام المنظمة نحو التطوير والتتييرت وقيد خلصيت الدر

نيياك عالقيية موجبيية بييين قييوة اتجاهييات اإلدارة العليييا نحييو توظييي  إلييى أن ه
ين التقنية الجديدة وبين مدى قوة نشاط البحيت والتطيوير فيي المنظميةت موييي

أن التزام المنظمة نحو التطوير واإلبيداع سيو  يقيوى أو يويع  بنياء عليى 
ا ركيز ميمدى اقتناع اإلدارة العليا وقيوة اتجاهاتهيا نحيو التطيوير والتتييير ت ك

Wateridge  م والتي تناوليت أثير األسيلو  1999في دراست  التي أجراها عام
 اإلداري المسيييتخدم إلدارة التتييييير عليييى كيييياءة عمليييية التتييييير عليييى أهميييية
ر التحديييد الييدقي  لألسييلو  اإلداري المناسيي  إلحييدات التتيييير باعتبيياره حجيي

ك ة المطلوبية وكيذلاألساس لتحقي  النجياح فيي إحيدات التتيييرات التكنولوجيي
ة التطييور فييي نظييم المعلوماتييية المسييتخدمة فييي المنظمييةت وفيمييا يتعليي  بأهمييي

[ فيي 17]  .Bubshait et alالتخطييط اليدقي  للتتييير قبيل إحداثي  أشيار كيل مين
م حييول إدارة التتيييير الماسسييي إلييى أن 1998دراسييتهم التييي أجروهييا عييام 

 م وأسيالي  تيياعلهم, ومين ثيمالتتيير يمس مباشيرة وظيائ  األفيراد وسيلطاته
ط ميين فيي ن الدراسيية الدقيقيية والتخطيييط السييليم للتتيييير قبييل إجرائيي  ا يقلييل فقيي

ئج فرص مقاومة األفراد للتتييير, وإنميا سيقويي عليى إمكانيية تحيرييهم للنتيا
 المرغوبة من قبل اإلدارةت   
[ فيي دراسيتهما حيول تيأثير 18] Margulies & Raiaوقيد خليص كيل مين 

م, 1999عوامل على اتجاهيات العياملين نحيو التتييير التنظيميي عيام بع  ال
إلييى أن العيياملين ذوي الخبييرات الواسييعة يميلييون للتتيييير بدرجيية أقييوى ميين 
نظيييرائهم ذوي الخبيييرة األقيييل نسيييبيات وحيييول أهميييية ثقافييية المنظمييية والبيئييية 

[ دراسية حيول 19المحيطة ودورهما في إنجاح جهود التطوير أجيرى عليي ]
م, وقيد خليص إليى أن القييم  1999ير التنظيمي في العالم العربي سينة التطو

اإلسييالمية والثقافيية العربييية السييائدة ميين أهييم العوامييل التييي يجيي  أن تأخييذها 
المنظميية فييي العييالم العربييي فييي ااعتبييار عنييد إجييراء التطييويرت وفييي نيييس 
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ر المخطيطا ااسيتراتيجيات التتييي فيي كتابهميا Zaltman and Dunkan ااتجاه أكد
[ على أهميية توافي  القييم والميياهيم التيي 89-62, ص ص20م ]1977عام 

يييدعو لهييا التتيييير مييع قيييم وثقافيية المنظميية والبيئيية المحيطيية إذا مييا أرادت 
 المنظمة إجراء التتيير بنجاحت

 اخلالصة
ميين العيير  السيياب  للدراسييات ذات الصييلة بمووييوع البحييت يمكيين 

 استنتال ما يلي 
لقيييادات اإلدارييية نحييو دراسييات التييي ترّكييز علييى اتجاهييات انييدرة ال -1

أو  التطوير التنظيميي بمعنياه الشيمولي اليذي يشيمل كيال  مين األهيدا  والبنياء
الهيكييل التنظيمييي وسياسييات الحييوافز واألنظميية المسيياندة )الحاسييو  ونظييم 

 المعلومات( وهيكل العالقات الوظييية والنمط اإلداريت
ت السابقة موووع التطوير فيي بيئية القطياع ساتناولت معظم الدرا -2

 العام والحكوميت

ت التيي تسيتهد  إجيراء مقارنية بيين القييادات اإلداريية قلة الدراسيا -3
ميين جنسيييات مختلييية ميين حيييت اتجاهيياتهم نحييو التطييوير التنظيمييي وبصييية 

 خاصة في البيئة العربيةت

ّكييز علييى ركيييز معظييم الدراسييات علييى التتيييير التنظيمييي الييذي يرت -4
يميي تحديد اإلجراءات والعمليات المناسبة للتتييير ولييس عليى التطيوير التنظ

الذي يقوم على أساس التخطيط طوييل األجيل إلحيدات التطيوير والتتييير فيي 
 المنظمات أو األجهزة اإلداريةت

ع قييييادات المنظمييية بأهميييية التطيييوير والتتييييير ميييع ويييرورة اقتنيييا -5
ييية والتخطيييط السييليم قبييل إحييدات التتييييرات وييرورة إجييراء الدراسييات الكاف

مني   المرغوبة لومان عدم مقاومة األفراد للتتييير ولتحقيي  النتيائج المرجيوة
 بكياءة وفاعليةت

 

 حدود الدراسة
 تتّوح حدود هذه الدراسة في ا تي 

تركييييز الدراسييية عليييى سيييتة مجييياات فقيييط مييين مجييياات التطيييوير  -1
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يها إا أنها ليسيت كيل مجياات التطيوير فيي التنظيمي, وإن كانت تعد األهم ف
 المنظمةت

اسة على المنظميات العاملية فيي المنطقية الشيرقية فقيط اقتصار الدر -2
دية من شأن  أن يحد من نتائج الدراسة عليى اليرغم مين تماثيل البيئية ااقتصيا
ى وااجتماعييية والقانونييية المنظميية للوحييدات ااقتصييادية منييذ إنشييائها وحتيي

 ين جميع مناط  المملكةتانقوائها ب

لدراسة على مديرات من قطاع األعميال ويعيزى ذليك اعدم احتواء  -3
 إلى عدم وجودهن بالعدد الكيافي بحييت يسيمح بي جراء المقارنيات اإلحصيائية

 بينهن وبين الذكورت

 

 القسم الثال.: اجلانب امليداين
 أسئلة الدراسة وفروضها

 تالية في اإلجابة عن األسئلة اليتحدد ااتجاه العام للدراسة الحالية 

ما ميدى تأيييد القييادات اإلداريية فيي منظميات قطياع األعميال   السؤال األول:

 السعودي للتطوير التنظيمي ؟ 

هيل تتييأثر اتجاهييات القيييادات اإلدارييية نحييو التطييوير التنظيمييي   السؤال الثاين:

بسييماتهم الشخصييية والتنظيمييية ؟ ويعييزى للسييمات الشخصييية 
يميييية )الجنسيييية والوظييييية والسييين والمسيييتوى التعليميييي والتنظ

 والتخصص الدراسي والخبرة ونشاط المنشأة وحجم المنشأة(ت
 ويقود الساال الثاني إلى صياغة فر  العدم التالي 

 فرض العدم األول
ا ا توجييد فييروق معنوييية ذات داليية إحصييائية بييين اتجاهييات قيييادات 

ير التنظيميي وبيين سيماتهم الشخصيية منظمات األعمال السعودية نحيو التطيو
يميي, والتنظيميية التاليية  الجنسيية, المسيتوى اليوظييي, السين, المسيتوى التعل

 التخصص الدراسي, سنوات الخبرة, نشاط المنظمة, وحجمهاتا
ويعزى ذلك إليى أهميية عمليية التطيوير التيي أصيبحت جيزءا ا يتجيزأ 

وييرورة حيوييية لجميييع ميين متطلبييات العمييل اإلداري فييي الوقييت الحاويير و
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 منظمات األعمال على اختال  أنواعهات

رييية هييل توجييد فييروق ذات داليية إحصييائية بييين القيييادات اإلدا السثثؤال الثالثث.:

السيعودية وغييير السييعودية ميين حييت اتجاهيياتهم نحييو التطييوير 
التنظيمييي؟ مييع اسييتخدام كييل ميين المسييتوى الييوظييي والسيين 

والخبييرة ونشييياط والمسييتوى التعليمييي والتخصيييص الدراسييي 
   المنظمة وحجمها كأساس لتحديد تلك اليروقت 
 ويقود الساال الثالت أيوا  إلى صياغة الير  التالي 

 فرض العدم الثاين
 ا ا توجييد فييروق معنوييية ذات داليية بييين اتجاهييات القيييادات اإلدارييية
 السعودية وغير السعودية في منظمات األعمال السعودية نحو التطيوير

وفقييييا لسييييماتهم الشخصييييية والتنظيمييييية التالييييية  المسييييتوى  التنظيمييييي
الييوظييي, السيين, المسييتوى التعليمييي, التخصييص الدراسييي, سيينوات 

 الخبرة, نشاط المنظمة, وحجمهاتا

 

 منهج الدراسة
ينقسييم ميينهج البحييت الييذي نحيين بصييدده إلييى مييرحلتين رئيسييتين  تمثلييت  

تنظيميي ات الصلة بالتطوير الاألولى في استعرا  أهم الجهود العلمية السابقة ذ
لعربيية في كل من البيئة التربية والعربية بصية عامية وكيذلك فيي بيئية المملكية ا

 السعودية بصية خاصة واستخالص نتائجها, مما ساعد إلى حيد كبيير فيي تحدييد
 معالم القسم الميداني من هذا البحتت

يياس قهيد  إليى أما المرحلة الثانية فقد تناوليت القييام بدراسية ميدانيية ت
اتجاهيييات القييييادات اإلداريييية فيييي منظميييات األعميييال فيييي المملكييية العربيييية 

لهيا السعودية نحو التطوير التنظيميي, مين خيالل جميع البيانيات األوليية وتحلي
والتي تم الحصول عليها من عينة الدراسيةت ومين أجيل خدمية أهيدا  البحيت 

 البيانييات باسييتخدام واإلجابيية عيين تسييااات الدراسيية بدقيية فقييد تمييت معالجيية
 ( بواسطة الحاس  ا ليت SPSSالحزمة اإلحصائية) 
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 جمتمع وعينة الدراسة
اص يمثل مجتمع الدراسة كافة القيادات اإلدارية في منظمات القطاع الخ
اسيية فييي المملكيية العربييية السييعوديةت وتعييّر  القيييادات اإلدارييية فييي هييذه الدر

القييرارات فييي المنظمييات التييي  علييى أنهييا تلييك الشييريحة المسيياولة عيين صيينع
يعملييون فيهييا وتتييأل  ميين  المييديرين العمييوم ومييديري القطاعييات ونييوابهم 

 ومديري اليروع وراساء األقسامت
ونظرا لصعوبة حصر مجتمع البحيت وكيذلك لمسياحة المملكية العربيية 
ة السييعودية الشاسييعة ولتييوافر درجييات عالييية ميين التماثييل فييي البيئيية الثقافييي

ة وااقتصييادية لجميييع محافظييات المملكيية وكييذلك لتماثييل األنظميي وااجتماعييية
ها والتشريعات المنّظمة لجميع منظميات األعميال فيي المملكية بيدءا مين إنشيائ

 وحتى انقوائها, فقد قام الباحت بسح  عينة عشوائية من منظميات األعميال
 نالمتمركزة في المنطقة الشرقية من واقيع قيوائم التير  التجاريية فيي كيل مي

ختييار المنطقة الشرقية واألحساءت وقد بلغ عدد المنظمات التي وقيع عليهيا اا
منظميية ميين معظييم محافظييات المنطقيية الشييرقية ومنهييا الييدمام والجبيييل  115

 والخبر والظهران والقطي  واألحساءت
وإلتمام الدراسة الميدانية قام الباحت ب رسال نسختين من ااستبيان إلى 

ت التي وقع عليها ااختيارت نسخة موجهة إليى الميدير كل منظمة من المنظما
العام الذي طل  من  تعبئتها وتمرير النسخة األخرى إلى أحد القادة اإلداريين 
في الشركة لتعبئتها وإرسال النسيختين بعيد إكمالهميا فيي المظيرو  المرفي ت 

ميردةت وقد روعيي  230وبذلك يصبح العدد اإلجمالي لميردات عينة الدراسة
ي تحديد حجم العينية أهميية كيايتهيا إلجيراء المعالجيات اإلحصيائية الالزمية ف

ودرجة الثقة في نتائج تليك المعالجياتت ونظيرا لقير  المنظميات الواقعية فيي 
محافظة األحساء من مقر إقامة الباحت, فقد قام الباحت شخصييا بزييارة هيذه 

قيية إليى المنظميات المنظمات إلنجاز المهميةت بينميا أرسيلت ااسيتبيانات المتب
استبانة, وقيد بليغ عيدد ااسيتبيانات التيي تيم  230األخرى بالبريدت تم إرسال 

اسييتبانات لعييدم  4, وقييد اسييتبعد الباحييت%53اسييتبيانا بنسييبة  122جمعهييا 
مييين العيييدد الميييوزعت وبيييذلك يكيييون عيييدد  %74,1اسيييتكمال بياناتهيييا بنسيييبة 
وهيييي نسيييبة كافيييية , %51.3اسيييتبيانا بنسيييبة  118ااسيييتبانات الصيييحيحة 

إلجراء العمليات اإلحصائية الالزمة لإلجابة عن تسيااات الدراسية وتحقيي  
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 ( خصائص عينة الدراسةت 1أهدا  البحتت يووح الجدول رقم )
 

 (  خصائص عينة الدراسة1اجلدول رقم )
 

 املتغريات التكرار النسبة املئوية النسبة اجملمعة

 أواًل : اجلنسية

 عوديس 83 70.3% 70.3%

 غير سعودي 35 29.7% 100%

 اجملموع 118 100% 

 اثنياً : الوظيفة

 مدير عام 35 29.7% --

 نائب مدير عام 12 10.2% --

 مدير إدارة تنفيذية 34 28.8% --

 نائب مدير إدارة تنفيذية 10 8.5% --

 مدير فرع 11 9.3% --

 رئيس قسم 16 13.6% --

 اجملموع 118 100% 

 العمراثلثاً : 

 سنة 30أقل من  23 19.5% 19.5%

 35من  أقل – 30من  11 9.2% 28.8%

 45من  أقل – 35من  57 48.3% 77.1%

 و أكثر 45من  27 22.9% 100%

 اجملموع 118 100% 

 رابعاً : املستوى التعليمي

 أقل من الثانوية 9 7.6% 7.6%

 الثانوية أو ما يعادلها 7 5.9% 13.6%

 دبلوم متوسط 10 8.5% 22.0%

 الجامعي 62 52.5% 74.6%

 فوق الجامعي 30 25.4% 100%

 اجملموع 118 100% 

 خامساً : التخصص الدراسي
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 املتغريات التكرار النسبة املئوية النسبة اجملمعة

 العلوم اإلجتماعية واإلدارية 63 54.8% --

 العلوم التطبيقية 34 29.6% --

 أخرى 18 15.7% --

 المجموع 115 100% 

 قيم مفقودة 3  

 اجملموع 118  
 : سنوات اخلربةسادساً 

 سنوات 5أقل من  26 22.0% 22.0%

 سنوات 9 – 5 26 22.0% 44.1%

 سنوات وأكثر 10 66 55.9% 100%

 اجملموع 118 100% 

 سابعاً : نشاط املنشأة

 صناعي 36 30.5% --

 تجاري 13 11.0% --

 زراعي 4 3.4% --

 مالي وتأمين 10 8.5% --

 صحي 10 8.5% --

 ء وتعميربنا 10 8.5% --

 خدمات أخرى 17 14.4% --

 نشاط متعدد 18 15.3% --

 اجملموع 118 100% 

 اثمنا : حجم املنشأة

 موظف 100أقل من  29 24.6% --

 موظفا 999 – 100من  58 49.2% --

 موظف وأكثر 1000 31 26.3% --

 اجملموع 118 100% 

 
 أداة  الدراسة

يان المسييتخدم لجمييع البيانييات لقييد مييرت عملييية إعييداد وتصييميم ااسييتب 



 174 عبداللطي  بن صالح النعيم

 بثالت مراحل  

لدراسية دراسة متعمقة لألبحات العلمية ذات الصيلة بموويوع ا  املرحلة األوىل:

وبيياألخص مييا تنيياول منهييا دراسيية اتجاهييات القيييادات اإلدارييية 
نحييو بعيي  جوانيي  التطييوير التنظيمييي والتتيييير والمووييحة 

 ومن مراجع هذا البحتت

حيييت باغة أسييئلة ااسييتبيان وقييد روعييي أن تكييون شيياملة صييي  املرحلثثة الثانيثثة:

 تتطي جميع جوان  الموووع خدمة ألغرا  البحتت

إبيداء وعر  ااسيتبيان عليى مجموعية مين اليزمالء لمناقشيت    املرحلة الثالثة:

 مالحظاتهم علي  مما ساعد على إظهاره بالشكل المطلو ت
  

قبيل الباحيت مكونية  وعلى إثر ذلك فقد تيم تصيميم قائمية استقصياء مين
أسيئلة خّصصيت للمتتييرات  8من جيزءين  حييت اشيتمل الجيزء األول عليى 

الشخصيييية والتنظيميييية لمييييردات عيّنييية الدراسييية والتيييي ويييمت  الجنسيييية 
والوظيية والسن والمسيتوى التعليميي والتخصيص الدراسيي والخبيرة ونشياط 

خي الحييذر المنشييأة وحجمهييات وقييد روعييي فييي تحديييد المتتيييرات المسييتقلة تييو
والحرص بحيت تكون شاملة لجميع المتتييرات المحتميل أن يكيون لهيا تيأثير 
 على اتجاهات عينة الدراسية نحيو التطيوير أو تليك التيي تعتبير مجياا خصيبا
اكتسييييا  القيييييادات اإلدارييييية اتجاهييييات معينيييية نحييييو التطييييوير التنظيمييييي 

لثياني عليى كالتخصص الدراسي ونشاط المنشأة وحجمهات كما اشتمل الجزء ا
عبارة تهد  كل منها إليى اسيتطالع رأي ووجهية نظير المشياركين فيميا  18

ل يتعل  بتحديد درجة الموافقة أو عيدم الموافقية عليى كيل عبيارة, بحييت تشيك
تيم  في مجملها أداةّ لقياس اتجاهيات المشياركين نحيو التطيوير التنظيمييت وقيد

ة عن هذا الجزء من استخدام مقياس ليكرت المكّون من خمس درجات لإلجاب
درجيات( إليى غيير موافي  بشيدة  5ااستبيان والذي يتدرل من مواف  بشيدة )

أكد من )درجة واحدة(ت أما فيما يتعل  بمدى صحة األداة المستخدمة فقد تم الت
 ثبات وصدق ااستبيان باستخدام الطرق التالية 

ام طريقة إعادة (, تم استخدreliabilityفيما يتعل  بثبات ااستبيان )  :أوال

(  حيت تم إعادة اختبار ااستبيان على خمسية عشير مين test-retestااختبار )
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بعييد أخييذ مييوافقتهم  -المسيياولين فييي المنظمييات الواقعيية فييي محافظيية األحسيياء
بياصيل زمنيي بيين الميرتين وقيدره أربعيون يوميا, وقيد بليغ  -مقدما على ذليك

,ص 21[ 0.76بيات فيي الميرتينمعامل الثبات أو معامل اارتبياط بيين اإلجا
ت كيييذلك تيييم اسيييتخدام معاميييل الثبيييات لكرونبييياخ ألييييا الشيييائع ]420-441ص

ااستخدام في مثل هذا النوع من مقاييس ااتجاهات للتحق  من مدى التوافي  
, مميا يعنيي ,67والثبات الداخلي للعناصر المكونة لألداةت وقد بلغ معامل أليا 

تمتييع بدرجيية مناسييبة ميين الثبييات طالمييا أن أن العناصيير المكونيية للتصييميم ت
 ت]22[ 0.6 >معامل أليا 

ن (, فقيد تيم التحقي  ميValidityأما مين حييت صـيـدق أداة القيياس ) :اثنيثا

الصدق المنطقي أو صدق المحتوى, حيت تيم عير  ااسيتبيان عليى أربعية 
م من المحكمين من أعواء هيئة التدريس في قسم اإلدارة بييرع جامعية اإلميا

حساء للتعر  عليى آرائهيم ومالحظياتهم حيول دقية العبيارات المسيتخدمة باأل
 ومدى ارتباطها بالموووع المراد قياس , وبعد دراسة ما ورد من مالحظات
 وآراء أعيدت صياغة بع  العبارات لتكون أكثر دقة وتركيزا على قياس ما

 ّصممت من أجل ت 
 

 معاجلة وحتليل البياانت
سيتبيانات التيي تيم جمعهيا, قيام الباحيت بتيرييغ بعد التأكد مين صيحة اا 

البيانات وتبويبها تمهيدا  للمعالجات اإلحصائية باستخدام الحاسي  ا لييت وقيد 
 Statistical Package for Social Sciencesتمت معالجة البيانات باستخدام برنامج  

(SPSS) ت ونظييييرا لمناسييييبة عييييدد ااسييييتبيانات التييييي تييييم جمعهييييا للمعالجييييات
 حصائية, فقد تم استخدام األسالي  اإلحصائية البارامترية )المعلمية(ت اإل

ومن أهم األسالي  اإلحصائية التي تم استخدامها لإلجابة عن تسااات 
( المتمثلية فيي حسيا  Descriptive statisticsالدراسة أسالي  التحليل الوصييي )

افييات المعيارييية التكييرارات والنسيي  المئوييية والمتوسييطات الحسييابية واانحر
(  ANOVAواختبيييار التبييياين األحيييادي ) T-test)باإلويييافة إليييى اختبيييار ت )

للتعيير  علييى الداليية اإلحصييائية لليييروق الناتجيية عيين تييأثير المتتــييـيرات 
الشخصيـــة والتنظيميـــة على اتجـــاهات القيـــادات اإلدارية المشاركة نحيو 
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( والخــيـاص بالكشي   Tukeyتوكي )التطوير التنظيمي , إلى جان  اختبــار 
عييين مواقيييع اليـيييـروق بيييين المجتمعـيييـات اإلحصائيــيييـة فيييي اإلجابـيييـة عييين 

الثـاني واختبار فر  العيدم بكــيـل فروعــيـ  والخــيـاص بعالقـيـة   الســـاال
اتجاهـــات قيــيـادات المنظميات نحيو التطيوير التنظيميي بسيماتهم الشخصييـة 

 Factorial)سييتخدام أسييلو  تحليييل التبـييـاين العيياملي والتنظيميييةت كمييا تـييـم ا

analysis of variance)  ميييع أسيييلو  التحلييييـل الوصييييي(Descriptive statistics) 
 للمقارنة بين القيادات اإلدارية السعودية والقيادات الوافيدة مين حييت اتجاهياتهم
نحيييو التطيييوير التنظيميييي باسيييتخدام كيييل مييين الوظييييية, والسييين, والمسيييتوى 
التعليمييي, والتخصييص الدراسييي, والخبييرة, ونييوع النشيياط, وحجييم المنظميية 

 كأساس للمقارنة ت
 

 نتائج الدراسة امليدانية
بعد إجراء عمليات التحليل والمعالجة اإلحصيائية للبيانيات تيم التوصيل  

إلييى العديييد ميين الحقييائ  التييي سيياعدت فييي اإلجابيية عيين تسييااات الدراسيية , 
 النحو التالي ويمكن عر  النتائج على 

ييادات لإلجابة عين السياال األول والمتعلي  بتحدييد ميدى تأيييد الق : أوالً 

اإلدارييية للتطييوير التنظيمييي فييي منظمييات األعمييال تييم اسييتخدام المتوسييطات 
الحسيييابية واانحرافيييات المعياريييية, حييييت تيييم اسيييتخرال المتوسيييط الحسيييابي 

قيييس مييدى تأييييدهم عبييارة التييي ت 18لمجمييوع إجابييات المشيياركين علييى الييـ 
 للتطوير التنظيمي حس  مقياس ليكرت الخماسي بعد إعادة ترمييز العبيارات

لتماثيل ذات التحيّز السلبي التي وّمها المقياس للتحق  من تيوافر اانسيجام وا
فييي قيييم إجابييات المشيياركين , تييم بعدئييذ اسييتخرال المتوسييط الحسييابي العييام 

درجيية الموافقيية سييتحدد حسيي  لمجمييوع اإلجابيياتت تجييدر اإلشييارة إلييى أن 
 التصني  التالي 

 = وعيية  2.5  <إلى   1من     -1
 = متوسطة 5,3  <إلى    2.5من  -2

 =  قوية  5إلى       3.5من  -3

( المتوسطات الحسيابية واانحرافيات المعياريية 2يوّوح الجدول رقم )



 قياس اتجاهات قيادات منظمات القطاع الخاص السعودي نحوالتطوير التنظيمي

  

177 

إلجابيات المشيياركين, وقييد بلييغ المتوسييط الحسييابي إلجابييات المشيياركين علييى 
, ممييا يييدل علييى أن القيييادات 43.5العبييارات الييواردة فييي ااسييتبيان  جميييع

اإلدارييية فييي منظمييات قطيياع األعمييال السييعودي يايييدون إجييراء التطييوير 
التنظيمي في منظماتهم بدرجية قويية ت وهيذا ييدل عليى قيوة ااسيتعداد اليذاتي 
ير لدى قيادات منظمات األعمال إلحدات التطوير وعلى تيّهمهم ألهمية التطو

 كسبيل لزيادة فاعلية المنظمة واستمرارهات  
  

 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت املشاركني حول مدى أتييدهم للتطوير  (  2اجلدول رقم )
 التنظيمي 

 م العبثثثثثثارات املتوسط االحنراف املعياري

0.38 4.83 
 في ظيل عولمية األسيواق أصيبحت الحاجية إليى التطيوير

 حتمية لمواجهة المنافسة المتوقعة ت
1 

0.64 4.64 
التطيييوير يجييي  أن يشيييمل كيييال  مييين األهيييدا  والبنيييياء 

 التنظيمي والحوافز والعالقات والنمط القيادي تتإلخ ت
2 

التطوير يج  أن يرّكز عليى إدخيال التكنولوجييا الحديثية  3.72 1.22
 فقط ت

3 

0.50 4.55 
مية مراجعية أهيدافها التطور المتسارع يير  على المنظ

 وتطويرها للتكي  مع ظرو  السوق ت
4 

0.72 4.41 
تطييييوير وتحييييديت  التكنولوجيييييا سيسيييياهم فييييي تحسييييين 

 وسرعة األداء وتخيي  التكالي  ت
5 

0.57 4.53 
اسيتخدام الحاسييو  ونظييم المعلوميات سيسيياهم فييي زيييادة 

 كياءة وسرعة نظام ااتصاات والرقابة ت
6 

0.83 4.23 
طيييوير كيييدمج بعييي  الوظيييائ  أو إلتائهيييا أو يسييياهم الت

 تشكيل فرق العمل في دقة وسرعة العملتزتإلخ ت
7 

0.67 4.58 
وجييود نظييام فعّييال للحييوافز سيسيياعد علييى تنمييية الييروح 

 اابتكارية واإلبداعية في العمل ت
8 
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 م العبثثثثثثارات املتوسط االحنراف املعياري

0.55 4.53 
وجيود بنياء جيّييد للعالقيات الوظيييية سيسيياهم فيي تحسييين 

 لمجموعات في العمل تالعالقة بين األفراد وا
9 

0.53 4.64 
إن اقتنيييياع ودعييييم القيييييادة اإلدارييييية فييييي المنظميييية يعييييد 

 وروريا  إلنجاح جهود التطوير ت
10 

 11 التطوير غالبا  ما يكون عشوائيا  وغير مدروس ت 4.18 0.79

 12 التطوير يج  أن يكون دوريا  لمواكبة التطور المستمر ت 4.28 0.64

0.97 3.70 
  أسالي  التطوير إلى فقدان بعي  الميوظيين تادي بع

 لوظائيهم أو التقليل من ووعهم التنظيمي ت
13 

0.55 4.51 
يجييي  أن يتناسييي  التطيييوير ميييع ثقافييية المنظمييية والبيئييية 

 المحيطة ت
14 

يجييي  تيييدري  المسييياولين عييين التطيييوير ليييياتي ثمييياره  4.55 0.52
 المرجوة ت

15 

0.81 4.13 
ير يعيد ويروريا  ألن العائيد وجود إدارة للبحوت والتطيو

 منها سييوق تكالييها على المدى البعيد ت
16 

0.58 4.32 
فيييي حالييية وجيييود إدارة للبحيييوت والتطيييوير أرغييي  فيييي 

 المساهمة في عملية التطوير ت
17 

0.82 4.01 
ا أاييييد وجيييود إدارة للبحيييوت والتطيييوير بسيييب  طبيعييية 

 النشاط وصتر حجم التنظيم ولتكالييها المرتيعة ت
18 

 اجملمثثثثثوع 78.34 12.27

 املتوسط العام 4.35 0.68

فيما يتعلّ  بتحدييد أثير المتتييرات الشخصيية والتنظيميية للقييادات  :اثنيثا

  T-testاإلدارية على اتجاهاتهم نحو التطوير التنظيمي تم اسيتخدام اختبيار ت)
ارييية نحييو ( بالنسييبة لتحديييد أثيير متتيّيير الجنسييية علييى اتجاهييات القيييادات اإلد

( لبيياقي المتتيّييرات لتعييدد  ANOVAالتطييوير وكييذلك تحليييل التبيياين األحييادي )
لتحدييد مواقيع الييروق  Tukey)) فئاتها اليرعية , باإلوافة إلى اختبيار تيوكي 

بين تلك اليئاتت تجدر اإلشارة إلى أن بع  المتتييرات المسيتقلة قيد تيم دميج 
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ل عليييى نتيييائج وداات فئاتهيييا اليرعيييية لصيييتر حجمهيييا ومييين أجيييل الحصيييو
( 3إحصائية دقيقة, ويمكن توويح المتتيرات بعد التعديل فيي الجيدول رقيم )

  وذلك على النحو التالي
 

 (  جدول يوّضح متغريات الدراسة بعد دمج فئاهتا الفرعية3اجلدول رقم )

 م اسم املتغري الفئات السابقة الفئات احلالية

 1 الجنسية افدمجموعتان   سعودي , و لم يحدت تتيير

مجموعات   المدير  3
العام, مدير تنييذي, 

 رئيس قسم

مجموعات  المدير العام, نائ  المدير  6
العام, مدير تنييذي, نائ  مدير تنييذي, 

 مدير فرع, رئيس قسم

المستوى 
 الوظيفي

2 

مجموعات  أقل من  3
أقل  -30سنة , من  30
 كثرأ -45, من 45من 

– 30ة, من سن 30مجموعات  أقل من  4
ن م, 45أقل من  -35, من35أقل من 

 أكثر  -45

العـمــــــــــــــــ
 ر

3 

مجموعات  أقل من  3
الجامعة, الجامعة, فوق 

 الجامعة

 مجموعات  أقل من الثانوية, الثانوية أو  5
ما يعادلها, دبلوم متوسط, الجامعة, فوق 

 الجامعة

المستوى 
 التعليمي

4 

 لم يحدت تتيير
  العلوم ااجتماعية, العلوم مجموعات  3

 التطبيقية, أخرى
التخصص 

 الدراسي
5 

( 3اتبع اجلدول رقم )  

 م اسم املتغري الفئات السابقة الفئات احلالية

 لم يحدت تتيير
-5مجموعات  أقل من خمس سنوات ,  3
 أكثر -10سنوات ,  9

 6 سنوات الخبرة

مجموعات  صناعي,  4
تجاري, خدمات, نشاط 

 متعدد

موعات  صناعي, تجاري, زراعي, مج 8
مالي, صحي, بناء وتعمير, خدمات, نشاط 

 متعدد
 7 نشاط المنظمة

 لم يحدت تتيير
موظييي  ,  100مجموعيييات  أقيييل مييين   3

 كثرأ – 1000موظ  ,  999  - 100
 8 حجم المنظمة

 

وفي ووء نتائج التحليل اإلحصائي يمكن عر  ما توصلت إلي  الدراسة 
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 على النحو التالي 
ئج أن متتير الجنسية )سيعودي , غيير سيعودي( يياثر أظهرت النتا -1

ر حيييت تيأثيرا  معنويييا  ذا دالية علييى اتجاهييات القييادات اإلدارييية نحيو التطييوي
( لصيييالح القييييادات اإلداريييية ,01وبمسيييتوى معنويييية ) 27.4بلتيييت قيمييية ت 

 يرالسييعوديةت ف نيي  ايمكيين قبييول فيير  العييدم الييذي ا يتوقييع مثييل هييذا التييأث
ووييرورة األخييذ بييالير  البييديل, حيييت بلييغ المتوسييط الحسييابي إلجابييات 

, فييي حييين بلييغ المتوسييط 0.23وانحرافييا معياريييا 44.0القيييادات السييعودية 
ميا قيد م 0.36وانحرافا معياريا بلغ  4.25الحسابي إلجابات القيادات الوافدة 

جية مين تمتع بدريعزى إلى أن القيادات اإلدارية الوطنية في أي بلد غالبا ما ت
هييا اإلحسياس بالمسياولية تجيياه مسيتقبل منظماتهيا أكبيير مين تليك التييي تتمتّيع ب

إلشيارة القيادات الوافدة التي يتل  عليها الشعور بعدم ااستقرارت كميا تجي  ا
حذر هنا إلى أن التياوت الكبير بين فئتي سعودي ووافد قد يير  نوعا من ال

ت ة بتييأثير عامييل الجنسييية علييى اتجاهيياوالييتحيظ علييى نتييائج التحليييل المتعلقيي
 القيادات اإلدارية نحو التطويرت

متتيّييير المسيييتوى اليييوظييي, دلّيييت النتيييائج عليييى أن بفيميييا يتعلييي   -2
ات للمسييتوى الييوظييي تييأثيرا معنويييا ذا داليية إحصييائية علييى اتجاهييات القييياد

وبمسييتوى  F  7.12اإلدارييية نحييو التطييوير التنظيمييي, حيييت بلتييت قيميية  
ت وهييذا ياكيد عييدم صييحة فير  العييدم اليذي ا يتوقييع وجييود 0.001نويية مع

اختالفييات بييين فئييات المسييتوى الييوظييي ميين حيييت اتجاهيياتهم نحييو التطييوير 
وورورة األخذ بالير  البيديل, حييت بليغ المتوسيط الحسيابي إلجابيات فئية 

سيط , في حين بلغ المتو0.34وانحرافا معياريا قدره  4.27المديرين العموم 
, 0.22وانحرافييا معياريييا  4.45حسييابي إلجابييات فئيية المييديرين التنييييذيين ال

 وبيانحرا  4.25بينما بلغ المتوسيط الحسيابي إلجابيات فئية راسياء األقسيام 
 ت 0.11معياري بلغ 

وللتعّر  على مواقع اليروق ذات الدالة اإلحصائية بين اليئات الثالت 
أن هنياك فروقيا ذات دالية  ( حييت اتويح  Tukeyتيم اسيتخدام اختبيار تيوكي)

إحصائية بين كل من المديرين العموم والمديرين التنيييذيين لصيالح الميديرين 
وبييين المييديرون التنييييذيين وراسيياء  0.01التنييييذيين عنييد مسييتوى معنوييية 

, 0.05األقسام لصالح فئية الميديرين التنيييذيين أيويا وعنيد مسيتوى معنويية 
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ن الميديرين العميوم وراسياء األقسيامت قيد في حين ا توجيد فيروق معنويية بيي
يعزى ذلك إلى ما يتمتيع بي  الميديرون التنيييذيون مين صيالحيات واسيعة فيي 
ممارسيية أعمييالهم ورغبييتهم فييي اسييتتالل هييذه الصييالحيات فييي تحقييي  مييا 
يطمحون إلي  من تقيدم وظيييي مين خيالل إثبيات كيياءتهم فيي تحقيي  اليعاليية 

 منظماتهم بشكل فعّالت التنظيمية وتجديد حيوية ونشاط
من جان  آخر قد يعكس ذلك خو  المديرين العموم من نتائج التطوير 
وما قد يترت  عليي  مين تقلييل وويعهم التنظيميي, وبيذلك يكيون دافعهيم نحيو 

سيام التطوير أقل من  ليدى الميديرين التنيييذيين, فيي حيين ايمليك راسياء األق
 التطوير المطلو ت الصالحيات الكافية التي تدفعهم نحو إحدات

ئج كييذلك إلييى أن متتييير العميير ييياثر تييأثيرا معنويييا ذا أشييارت النتييا -3
قيمية  دالة على اتجاهات القيادات اإلدارية نحو التطيوير التنظيميي, إذ بلتيت

 F)  )4.61  مميا ياكيد عيدم صيحة فير  العيدم 0.01وبمستوى معنويية ,
 ين اليئيات العمريية مينواألخذ بالير  البيديل اليذي يتوقيع وجيود اخيتال  بي

ات حيت اتجاهاتهم نحو التطوير التنظيمي, حيت بلغ المتوسط الحسابي إلجاب
 0.18وانحرافيا معيارييا قيدره  4.32سنة  30القيادات التي يقل عمرها عن 

مرها ع, في حين بلغ المتوسط الحسابي إلجابات القيادات اإلدارية التي يزيد 
, بينميا ,0.22وبانحرا  معياري بليغ  4.41سنة  45سنة وأقل من  30عن 

 سيينة فييأكثر 45بلييغ المتوسييط الحسييابي إلجابييات القيييادات التييي يبلييغ عمرهييا 
( تبييّن وجيود (Tukeyوباسيتخدام اختبيار تيوكي 0.41وانحرافا معياريا  23,4

 –30فرق معنوي واحد فقط بين القيادات الذين يقع عمرهم ويمن اليئية مين 
 سينة وأكثير لصيالح القييادات 45ن يبلغ عميرهم سنة وأولئك الذي 45أقل من 

ة ت وهيذا قيد يعيزى إليى أن القييادات الشياب0.01الشابة وعند مستوى معنويية 
بيي  عادة ما تكون أكثر تقبال لألسيالي  الحديثية فيي العميل وأكثير حماسيا لتط

ي فيقليديية األفكار الجديدة من القيادات األكبر سنا الذين ييّولون األسيالي  الت
 ل وعدم الرغبة في التتييرتالعم

فيما يختص بمتتيّر المستوى التعليمي, أظهرت نتائج تحليل التباين  -4
أن متتيّر المستوى التعليمي للقيادات اإلدارية ا ياثر معنويا على اتجاهياتهم 

, ف ني  0.46وبمستوى معنوية  F) )0.77نحو التطوير, حيت بلتت قيمة   
وقع عدم وجود فروق معنوية ذات دالية بيين يمكن قبول فر  العدم الذي يت
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 اتجاهات القيادات اإلدارية نحو التطوير التنظيمي وبين مستوياتهم التعليميةت
ر التخصص الدراسي للقييادات اإلداريية عليى اتجاهياتهم بالنسبة ألث -5

الة نحو التطوير فقد دلّت النتائج اإلحصائية على وجود فروق معنوية ذات د
, اتجاهات القيادات اإلدارية نحو التطوير وتخصصهم الدراسي إحصائية بين

, ف ن  ايمكين 0.001وعند مستوى معنوية 12.68  (F)حيت بلتت قيمة   
ذوي  قبول فر  العدمت وقد بلغ المتوسط الحسابي إلجابات القيادات اإلدارية

, فييي حييين 0.22وبييانحرا  معييياري قييدره  4.45التخصصييات ااجتماعييية 
قية وسط الحسابي إلجابات القيادات ذوي التخصصات الطبيعية التطبيبلغ المت
وي , بينما بلغ متوسيط إجابيات القييادات ذ0.32وانحرافا معياريا بلغ  4.26

ت وباسيييتخدام اختبيييار 0.22وانحرافيييا معيارييييا  14,4التخصصيييات األخيييرى 
ي تبيّن أن هنياك فروقيا معنويية بيين اتجاهيات القييادات مين ذو  (Tukey)توكي

التخصصييات ااجتماعييية واإلنسييانية وبييين كييل ميين أصييحا  التخصصييات 
الطبيعيييييية والتطبيقيييييية والتخصصيييييات األخيييييرى لصيييييالح القيييييييادات ذوي 

علييى  0.001, 0.01التخصصييات ااجتماعييية وبمسييتويات معنوييية بلتييت 
التييييواليت وهييييي نتيجيييية غييييير متوقعيييية إذ ييتيييير  أن القيييييادات ميييين ذوي 

يييية أكثييير تيهميييا ووعييييا بأهميييية التطيييوير مييين التخصصيييات التطبيقيييية والعلم
أصييحا  التخصصييات النظرييية والتييي غالبييا مييا يكييون التطييوير فيهييا بطيئييا 

 نسبيات

بمتتييير سيينوات الخبييرة أسيييرت النتييائج عيين أن متتيّيير  فيمييا يتعلّيي  -6
تطوير, سنوات الخبرة ا ياثر معنويا  على اتجاهات القيادات اإلدارية نحو ال

, ف ني  يمكين قبيول 0.80وبمسيتوى معنويية   0.32 (F) حيت بلتيت قيمية  
فر  العدم الذي يتوقيع عيدم وجيود فيروق معنويية ذات دالية بيين اتجاهيات 

بيعيية القيادات اإلدارية نحو التطوير التنظيمي وبين مدة خدمتهمت وكنتيجية ط
 لم يوّوح اختبيار تيوكي أي فيروق ذات دالية إحصيائية بيين اليئيات اليرعيية

 لخبرةت لمتتير ا

وبخصييوص متتييير نشيياط المنظميية , أشييارت النتييائج اإلحصييائية  -7
لتحليل التباين أن نشاط المنظمية يياثر تيأثيرا  معنوييا  ذا دالية عليى اتجاهيات 

وعنيد  8.58  (F)القيادات اإلدارية نحو التطوير التنظيميي, إذ بلتيت قيمية  
ي يتوقيع عيدم , ف ني  ا يمكين قبيول فير  العيدم اليذ0.001مستوى معنويية 
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وجود هذا ااختال ت وقد بلغ المتوسط الحسابي إلجابات القيادات العاملة في 
, فييييي حييييين بلييييغ 0.32وبييييانحرا  معييييياري  4.18المنظمييييات الصييييناعية 

 4.32المتوسط الحسابي اتجاهات القيادات العاملية فيي المنظميات التجاريية 
ابيات القييادات فيي , كما بلغ المتوسط الحسابي إلج0.26وبانحرا  معياري 
, وأخييرا  بليغ المتوسيط 0.23وبيانحرا  معيياري  4.44منظميات الخيدمات 

 4.46إلجابيييات القييييادات العاملييية لصيييالح المنظميييات ذات النشييياط المتعيييدد 
تبييّن أن هنياك  (Tukey) ت وباستخدام اختبار توكي 0.18وبانحرا  معياري  

اإلدارييية فييي المنظمييات فروقييا ذات داليية إحصييائية بييين اتجاهييات القيييادات 
الصناعية وقيادات المنظمات الخدمية وذات النشياط المتعيدد لصيالح القييادات 

ت 0.001العامليية فييي المنظمييات ذات النشيياط المتعييدد وبمسييتوى معنوييية بلييغ 
األمر الذي قد يعزى إلى أن طبيعة العمل في المنظمات ذات النشياط المتعيدد 

شييطة والمجيياات التييي تمارسييها هييذه أكثيير حاجيية للتطييوير بسييب  تعييدد األن
المنظمات وكبر وحجم المنافسة التي تواجهها بحكم عملها في أكثر من سوق 

 ت

فيمييا يتعلّيي  بمتتييير حجييم المنظميية اتّوييح ميين التحليييل اإلحصييائي  -8
للتباين األحادي أن لهذا المتتير تأثيرا معنويا على اتجاهات القيادات اإلدارية 

و مسيتوى معنويية  F)   )5.88, حيت بلتيت قيمية   نحو التطوير التنظيمي
, وهييو مييا يقييود إلييى رفيي  فيير  العييدم ووييرورة األخييذ بييالير  0.01

البديلت اتوح من التحلييل أن المتوسيط الحسيابي إلجابيات قييادات المنظميات 
وانحيرا   4.21عاميل وموظي   100الصتيرة التي يقل عدد أفرادهيا عين 

سط الحسابي اتجاهات قييادات المنظميات , في حين بلغ المتو0.35معياري 
وبيانحرا  معيياري   4.38فيردا   999و 100المتوسطة التي توم ما بيين 

, بينما بلغ المتوسط الحسابي إلجابات قيادات المنظمات الكبييرة التيي  0.23
ت وبي جراء اختبيار 0.26وانحيرا  معيياري  4.44فيرد وأكثير  1000توم 
فروقييا ذات داليية إحصييائية بييين اتجاهييات تبيييّن أن هنيياك   (Tukey)تييوكي 

القيادات اإلدارية في المنظمات الصتيرة وبيين اتجاهيات أولئيك العياملين فيي 
المنظمات المتوسطة والكبيرة نحو التطوير لصالح قيادات المنظمات الكبييرة 

على التواليت مما قد يعزى إلى أن  0.01و  0.05وعند مستوى معنوية بلغ 
ل المسيييتثمر فيييي المنظميييات الكبييييرة وميييا تحويييي  هيييذه كبييير حجيييم رأس الميييا
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المنظمييات ميين قطاعيييات وفييروع وأقسيييام متعييددة يييير  عليهيييا قييدراّ مييين 
ااهتمام بالتطوير المستمر لمواكبة التتيرات البيئيية مين جاني , ومين جاني  

 آخر تحقي  عوائد مجزية من رأس المال المستثمر ت

عودية داريييية السييعودية وغييير السيييبالنسييبة لمقارنيية القيييادات اإل  اثلثثثاً:

اميل ع)الوافدة( من حيت اتجاهاتهم نحو التطوير التنظيميي, اتّويح سيابقا  أن 
وير الجنسيية ييياثر تييأثيرا معنويييا علييى اتجاهيات القيييادات اإلدارييية نحييو التطيي

لصيييالح  0.01وعنيييد مسيييتوى معنويييية  2.74التنظيميييي, إذ بلتيييت قيمييية ت 
بيين  ا من حيت التحق  من وجود فروق معنوييةالقيادات اإلدارية الوطنيةت أمّ 

العمير اتجاهات القيادات اإلدارية الوطنيية والوافيدة وفقيا للمسيتوى اليوظييي و
والمستوى التعليميي والتخصيص الدراسيي وسينوات الخبيرة ونشياط المنظمية 

دام وحجمها, فقد تم استخدام تحلييل التبياين العيامليت ويعيود السيب  فيي اسيتخ
 األسييالي  اإلحصييائية إلييى أهمييية تحديييد طبيعيية التياعييل بييينهييذا النييوع ميين 

(للتحقي   Fمتتير الجنسية والمتتييرات األخيرى مين خيالل حسيا  قيمية   )
من وجيود الييروق الميذكورة مين عدمي , وقيد تيم عير  النتيائج عليى النحيو 

(, إلييى جانيي  اسييتخدام أسييالي  التحليييل الوصيييي 4المبييين بالجييدول رقييم )
ادات توسيطات الحسيابية واانحرافيات المعياريية إلجابيات القييالمتمثلة في الم

فييي واإلدارييية السييعودية والوافييدة علييى العبييارات الييواردة فييي أداة الدراسييةت 
 ووء نتائج التحليل اإلحصائي يتّوح ا تي  

املي بالنسبة لمتتير المستوى الوظييي, أظهرت نتائج تحليل التباين العي
عودية دالية بيين اتجاهيات القييادات اإلداريية السي أن هناك فروقا  معنوية ذات

ذ بلتيت إوالقيادات الوافدة نحو التطوير التنظيمي وفقيا لمسيتوياتهم الوظيييية, 
وعنييد  4.42للتياعييل بييين متتييير الجنسييية والمسييتوى الييوظييي  (F)قيميية    

(, ف نيي  ا يمكيين قبييول فيير  العييدم الييذي ا يتوقييع 0.05مسييتوى معنوييية )
 ااختال  وورورة األخذ بالير  البديل, كما يتّوح من الجدولوجود هذا 

 (ت4رقم )
 

نتائج حتليل التباين العاملي والتفاعل بني متغري اجلنسية وكل من املستوى الوظيفي والعمر  (  4اجلدول رقم )
 اواملستوى التعليمي والتخصص الدراسي واخلربة ونشاط املنشأة وحجمه
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مستوى 
 الداللة

 قيمة
 F ف 

وسط 
 املربعات

درجة 
 احلرية

جمموع 
 املربعات

 مصدر التباين

(0.05) (4.42) 0.28 2 0.56 
التياعل بين الجنسية والمستوى 

 الوظييي

 التياعل بين الجنسية والعمر 1.24 2 0.62 (9.96) (0.001)

(0.01) (4.66) 0.33 2 0.65 
التياعل بين الجنسية والمستوى 

 التعليمي

(0.07) (2.67) 0.17 2 0.34 
التياعل بين الجنسية والتخصص 

 الدراسي

(0.01) (5.28) 0.37 2 0.74 
التياعل بين الجنسية ومدة الخدمة 

 الوظييية

(0.001) (6.23) 0.35 3 10.5 
التياعل بين الجنسية ونشاط 

 المنظمة

(0.001) 
(

17.77
) 

0.95 2 19.1 
التياعل بين الجنسية وحجم 

 المنظمة

 

نتيائج التحلييل الوصييي إليى وجيود اخيتال  من جهة أخيرى أشيارت 
)تبيياين( بييين فئييات القيييادات السييعودية والوافييدة ميين حيييت اتجاهيياتهم نحييو 

 ما عدا التطوير التنظيمي وفقا لمستوياتهم الوظييية لصالح القيادات السعودية
 قوة نحوفئة مديري القطاعات )التنييذيين( الذين أبدوا اتجاهات متساوية في ال

ليي  التنظيمي واألقوى بين اليئات األخرى ت وهذا ياكيد ميا أشيارت إالتطوير 
الدراسة سابقا مين أن أصيحا  هيذه الوظيائ  غالبيا ميا يتمتعيون بصيالحيات 
 واسعة في أداء مهامهم وأنهم المساولون مباشيرة عين تنيييذ خطيط منظمياتهم

لعالل وبالتالي فهم األقدر على التعر  على مشكالت التنييذ وتحديد أسالي  ا
ات المالئمة وتطبيقهيا بطريقية فعاليةت مين جاني  آخير يمكين القيول بيأن القيياد
ييية الوطنييية السييعودية ا تقييل وعيييا بأهمييية التطييوير ودوره فييي تحقييي  اليعال

ن مي( يعطيي مزييدا 5التنظيمية عن القيادات األخرى الوافيدة ت الجيدول رقيم )
 التياصيل حول نتائج التحليل الوصييت
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الجتاهات مفردات الدراسة حنو التطوير التنظيمي  (  5) اجلدول رقم
 وفقاً ملستوايهتم الوظيفية

 فيةوظياجملموعات اإلحصائية وفقاً ملستوايهتم ال سعودي غري سعودي

4.06 
(0.40) 

4.38 
(0.25) 

 المدراء العموم

45,4 
(0.22) 

4.45 
(0.22) 

 اعات )التنييذيين(مدراء القط

4.17 
(0.00) 

27,4 
(0.12) 

 راساء األقسام

4.25 
(0.36) 

4.40 
(0.23) 

 اجملمثثوع

 
 

( إلى وجود فروق ذات دالة 4كما تشير النتائج الواردة بالجدول رقم ) 
إحصيييائية بيييين القييييادات اإلداريييية السيييعودية والقييييادات الوافيييدة مييين حييييت 

ة   وفقا ليئياتهم العمرييةت حييت بلتيت قيمياتجاهاتهم نحو التطوير التنظيمي 
(F  للتياعيييل بيييين متتيييير الجنسيييية والعمييير )وعنيييد مسيييتوى معنويييية  9.96
(, ف نيي  ياكييد عييدم صييحة فيير  العييدم الييذي ا يتوقييع وجييود هييذا 0.001)

 ااختال  وورورة األخذ بالير  البديلت
ميين جانيي  آخيير اتوييح ميين نتييائج التحليييل الوصيييي أن هنيياك تباينييا  
وظييا بييين القيييادات الوطنييية والقيييادات الوافييدة ميين حيييت اتجاهيياتهم نحييو ملح

التطوير التنظيمي وفقا ليئاتهم العمرية وبصيية خاصية بيين أولئيك اليذين تقيع 
أكثر( من السعوديين والوافدين لصيالح القييادات  -سنة  45أعمارهم في فئة )

وهيذه النتيجية ا  اإلدارية السيعودية , كميا أنهيا األقيوى بيين اليئيات األخيرىت
تتماشييى مييع مييا سييبقت اإلشييارة إلييي  ميين أن القيييادات األكبيير سيينا أقييل حماسييا 
لتطبي  األسالي  واألفكار الحديثة في العمل وأنهم يميلون أكثر إلى األسالي  
التقليديةت كما قد يعيزى تييوق القييادات السيعودية عليى القييادات األخيرى فيي 

التطوير إلى مستوياتها الوظييية وإلى حجم  هذه اليئة من حيت اتجاهاتها نحو
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الصالحيات الممنوحة للقيادات الوطنية والتي غالبيا  ميا تكيون أوسيع مين تليك 
الممنوحة لتيرهم من القيادات إللمامهم بظرو  البيئة المحلية وقيدرتهم عليى 

 (ت6تحديد متطلبات التطوير المناسبة, كما هو مبيّن بالجدول رقم )
 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الجتاهات مفردات الدراسة حنو التطوير التنظيمي  (  6اجلدول رقم )
 وفقاً لفئاهتم العمرية 

 ريةاجملموعات اإلحصائية  وفقاً لفئاهتم العم سعودي غري سعودي

4.36 
(0.28) 

4.31 
(0.16) 

 سنة 30أقل من 

44.4 
(0.22) 

4.40 
(0.22) 

 نةس 45ل من أق -سنة  30

4.01 
(0.38) 

4.50 
(0.30) 

 أكثر -سنة  45

4.25 
(0.36) 

4.40 
(0.23) 

 اجملمثوع

 
وا إلى ( أي4أشارت نتائج تحليل التباين العاملي المبيّنة بالجدول رقم )

ت وجيود فيروق معنوييية ذات دالية بيين اتجاهييات القييادات السيعودية والقيييادا
مية التعليميية, حييت بلتيت قيالوافدة نحو التطوير التنظيميي حسي  مسيتوياتها 

   (F) وعنيد مسيتوى  4.66للتياعل بين متتير الجنسيية والمسيتوى التعليميي
 (, ف ن  يثبت عدم صحة فر  العدم الذي ا يتوقع وجود مثل0.01معنوية )

 هذه ااختال  في ااتجاهاتت
وباسييتخدام أسييلو  التحليييل الوصيييي تبييين وجييود فييروق واوييحة بييين  

ت اإلدارية السعودية والقيادات الوافدة نحو التطوير التنظيمي اتجاهات القيادا
لصالح القيادات السعودية وبصية خاصية بيين أولئيك اليذين ايحمليون مياهال  
جامعيا  كما أنها األقوى بين اتجاهات اليئات األخرىت وقد يعيزى اهتميام هيذه 

وأساسيا  لتقيدمهم اليئة من القيادات بالتطوير وتحسين األداء إلى اعتباره مبيدأ  
الوظييي, ومن جان  آخر قيد يعكيس ذليك رغبية هيذه اليئية مين القييادات إليى 
إثبات جدارتهم عن طري  ما يبدون  من تحمس لألفكار والمقترحات الجدييدة 
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وقدرتهم على إحدات التطوير الالزم في العمل, كميا هيو مبييّن بالجيدول رقيم 
 (ت7)
 

ة واالحنرافات املعيارية الجتاهات مفردات الدراسة حنو التطوير التنظيمي املتوسطات احلسابي (  7اجلدول رقم )
 وفقاً ملستوايهتم التعليمية

 

 ميةعلياجملموعات اإلحصائية  وفقاً ملستوايهتم الت سعودي غري سعودي

4.08 
(0.33) 

4.53 
(0.24) 

 أقل من الجامعة

4.32 
(0.38) 

4.38 
(0.22) 

 الجامعة

4.24 
(0.34) 

4.33 
(0.19) 

 أعلى من الجامعة

4.25 
(0.36) 

4.40 
(0.23) 

 اجملمثثثوع

  

أمييا بالنسييبة لمتتييير التخصييص الدراسييي فقييد تبييين ميين نتييائج تحليييل 
ات ( عيدم وجيود أي فيروق معنويية ذ4التباين العاملي الواردة بالجدول رقم )

ير و التطودالة بين اتجاهات القيادات اإلدارية السعودية والقيادات الوافدة نح
للتياعييل بييين  (F)التنظيمييي وفقييا لتخصصييهم الدراسيييت حيييت بلتييت قيميية   

وعنييد مسييتوى معنوييية  2.67متتييير الجنسييية ومتتييير التخصييص الدراسييي 
(, ف ن  يمكين قبيول فير  العيدم اليذي ا يتوقيع وجيود اختالفيات فيي 0.07)

ااتجاهيييات بيييين القييييادات السيييعودية والقييييادات الوافيييدة وفقيييا لتخصصيييهم 
 اسيتالدر

ميين جانيي  آخيير لييم تظهيير نتييائج التحليييل الوصيييي فروقييا تييذكر بييين  
اتجاهييات القيييادات السييعودية وغييير السييعودية نحييو التطييوير التنظيمييي وفقييا 
لتخصصهم الدراسي, وهيي نتيجية طبيعيية إذ ليم يوويح معاميل التياعيل بيين 
متتيييير الجنسيييية والتخصيييص الدراسيييي أي دالييية إحصيييائية, عيييدا القييييادات 

ارييية السييعودية والوافييدة التييي تقييع وييمن فئيية )أخييرى( لصييالح القيييادات اإلد
الوطنية التي وإن كانت ليست ذات دالة إحصيائية في ن الييرق بينهيا واويح, 
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 0.17وانحرافييا معياريييا  4.25إذ بلييغ متوسييط إجابييات القيييادات السييعودية 
 ت0.19وانحرافا معياريا  98,3بينما بلغ متوسط إجابات القيادات الوافدة 

وفيما يتعل  بمتتير سنوات الخبرة, أشارت نتائج تحليل التباين العاملي  
( إلييى أن هنيياك فروقييا ذات داليية إحصييائية بييين 4المووييحة بالجييدول رقييم )

متهم اتجاهييات القيييادات اإلدارييية السييعودية والقيييادات الوافييدة وفقييا لمييدة خييد
ات لجنسيية ومتتيير سينوللتياعيل بيين متتيير ا (F)الوظيييةت إذ بلتت قيمية   

, ف ني  ا يمكين قبيول فير  العيدم 0.01وعند مستوى معنويية 5.28الخبرة 
ية الذي ا يتوقيع وجيود فيروق فيي ااتجاهيات بيين القييادات اإلداريية السيعود

 والقيادات الوافدة وفقا لمدة خدمتهم الوظيييةت
 وقد بيّنت نتائج التحليل الوصيي وجود فروق واوحة خاصة بين فئتي

أكثر( لصالح القيادات السعوديةت ونظرا  لكبر حجم هيذه اليئية  –سنوات  10)
مييديرا فييي حييين بلتييت فئيية غييير  47ميين القيييادات السييعودية والتييي بلتييت 

ية في مديرا, ف ن ذلك قد يعزى إلى أن غالبية القيادات السعود 19السعوديين 
 اإلشييارة إلييى هييذه اليئيية هييم ميين مييدراء القطاعييات )التنييييذيين( الييذين سييبقت

عر  كونهم المساولين عن تنييذ خطط منظماتهم وبالتالي فهم األقر  إلى الت
جيدر على مشكالت التنييذ واختيار األسيالي  والوسيائل الممكنية لحلهيات كميا ت
ل فيي اإلشارة إلى أن التياوت الكبير بين أعداد الميديرين ذوي الخدمية األطيو

ر  نوعيا  مين اليتحيظ والحيذر فئتي سعودي وغيير سيعودي في ن ذليك قيد ييي
تو على نتيجة المقارنية بيين القييادات السيعودية والوافيدة حسي  عاميل الخبيرة

 ( يبين نتائج التحليل الوصيي كما يلي 8الجدول رقم )
 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الجتاهات مفردات الدراسة حنو التطوير التنظيمي  (  8اجلدول رقم )
 دة خدمتهم الوظيفيةوفقاً مل

 يةيفاجملموعات اإلحصائية  وفقاً ملدة خدمتهم الوظ سعودي غري سعودي

4.47 
(0.25) 

4.33 
(0.16) 

 سنوات 5أقل من 

4.16 
(0.36) 

4.40 
(0.18) 

 سنوات 10قل من أ – 5من 
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4.16 
(0.36) 

4.42 
(0.26) 

 أكثر -سنوات  10من 

4.25 
(0.36) 

4.39 
(0.23) 

 ـــــــوعالمجمـــــــــــ

 

( عيين 4أسيييرت نتييائج تحليييل التبيياين العيياملي المبينيية بالجييدول رقييم ) 
وجييود فييروق معنوييية ذات داليية إحصييائية بييين اتجاهييات القيييادات اإلدارييية 

منظمية السعودية والقيادات الوافدة نحو التطوير التنظيمي وفقيا لنيوع نشياط ال
ة عيل بيين متتيير الجنسييللتيا (F)التي يعملون لصالحهات حيت بلتيت قيمية   

, ف ني  ياكيد عيدم صيحة 0.001وعنيد مسيتوى دالية  6.23ونشاط المنظمة 
 فر  العدم وورورة األخذ بالير  البديلت

وقييد أشييارت نتييائج التحليييل الوصيييي إلييى وجييود فييروق واوييحة بييين  
ظيميي اتجاهات القيادات اإلدارية السعودية وغير السعودية نحيو التطيوير التن

ات بين القيادات العاملة في المنظمات الصناعية لصيالح القيياد وبصية خاصة
ت السعوديةت وهذا يعكس زيادة وعي المدير السعودي بأهمية التطيوير والبحي

عيين كييل مييا ميين شييأن  أن يرفييع ميين جييودة المنييتج أو الخدميية فييي المنظمييات 
ظمة السعودية كسبيل للمنافسة اليعالة خاصة مع قر  انومام المملكة إلى من

 ت (9في الجدول رقم ) التجارة العالميةت مزيد من التياصيل
 

ي تطوير التنظيمحنو ال ت الدراسة(  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الجتاهات مفردا9اجلدول رقم )
 وفقاً لنشاط املنظمة

 اجملموعات اإلحصائية  وفقاً لنشاط املنظمة سعودي غري سعودي

97,3 
(29,) 

4.33 
(0.26) 

 النشاط الصناعي

4.26 
(0.30) 

4.37 
(0.24) 

 النشاط التجاري

4.56 
(0.22) 

4.41 
(0.22) 

 النشاط الخدمي
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4.48 
(0.22) 

4.46 
(0.17) 

 النشاط المتعدد

4.25 
(0.36) 

4.40 
(0.23) 

 اجملمثثثوع

 

وفيمييا يخييتص بمتتييير حجييم المنظميية أظهيير تحليييل التبيياين العيياملي 
جييود فييروق معنوييية ذات داليية بييين اتجاهييات ( و4المبييين بالجييدول رقييم )

وفقييا  القيييادات اإلدارييية السييعودية والقيييادات الوافييدة نحييو التطييوير التنظيمييي
للتياعييل بييين   (F) لحجييم المنظميية التييي يعملييون لصييالحهات إذ بلتييت قيميية  

, 0.001وعنيد مسيتوى دالية  17.77متتير الجنسية ومتتير حجم المنظمية 
ت فر  العدم الذي ا يتوقع وجيود اخيتال  فيي ااتجاهياف ن  ا يمكن قبول 

 نحو التطوير التنظيمي بين القيادات السعودية والوافدةت
ميين جهيية أخييرى أسيييرت نتييائج التحليييل الوصيييي عيين وجييود فييروق  

واوييحة فييي ااتجاهييات بييين القيييادات السييعودية والقيييادات الوافييدة وبصييية 
صيالح القييادات السيعودية, وفيي خاصة في المنظمات الصتيرة والمتوسيطة ل

دات المنظمييات الكبيييرة لصييالح القيييادات الوافييدةت وهييذا يييدل علييى إدراك القيييا
الوطنييية لييدورهم الحيييوي المتمثييل فييي تطييوير أداء المنظمييات التييي يعملييون 

ت كما لصالحها ورغبتهم الحقيقية في تحقي  النمو والنجاح المستمر لمنظماتهم
 ة فييي المنظمييات الكبيييرة ميين حيييت اتجاهيياتهم نحييوأن تيييوق القيييادات الوافييد

ة التطييوير التنظيمييي ايقلييل ميين كييياءة ومقييدرة القيييادات الوطنييية علييى إدار
( 10المنظمات الكبيرة وإنجاح جهيود التطيوير فيهيا بيعالييةتو الجيدول رقيم )

 يعر  نتائج التحليل الوصيي كما يلي 
 

ي تطوير التنظيمحنو ال الدراسة فات املعيارية الجتاهات مفردات(  املتوسطات احلسابية واالحنرا10جدول رقم )
 وفقاً حلجم املنظمة

 اجملموعات اإلحصائية  وفقاً حلجم املنظمة سعودي غري سعودي

3.96 
(0.20) 

4.44 
(0.29) 

 موظ  وعامل )صتيرة( 100أقل من 
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4.24 
(0.34) 

4.40 
(0.19) 

 )متوسطة( 999قل من أ – 100من 

4.58 
(0.36) 

4.34 
(0.26) 

 ثر )كبيرة(أك – 1000من 

4.25 
(0.36) 

4.40 
(0.23) 

 اجملمثوع

 

 

 نتائج الدراسة وتوصياهتا
بعد استعرا  النتائج اإلحصائية نكون قد أجبنا عن تسااات الدراسية  

كيية المتعلّقيية بمييدى تأييييد القيييادات اإلدارييية فييي منظمييات األعمييال فييي الممل
ر المتتييييرات الشخصيييية والتنظيميييية لهيييذه العربيييية السيييعودية للتطيييوير وأثييي

ادات القيادات على اتجاهاتها نحو التطيوير التنظيميي, إليى جاني  مقارنية القيي
اإلداريييية الوطنيييية والوافيييدة مييين حييييت اتجاهييياتهم نحيييو التطيييوير التنظيمييييت 
وتحقيقييا  ألهييدا  البحييت يمكيين اسييتعرا  أهييم النتييائج التييي توصييلت إليهييا 

 الدراسة في ا تي 
 

 تنظيمياًل : فيما يتعلق مبدى أتييد القيادات اإلدارية للتطوير الأو 
التحليل الوصيي أن المتوسط الحسابي العام إلجابات  أظهرت نتائج -1

ي المشاركين حول مدى ميوافقتهم عليى العبيارات اليواردة فيي ااسيتبيان والتي
ي يعن, وهذا 4.35تقيس بشكل عام اتجاهاتهم حول التطوير التنظيمي قد بلغ 

ت أن القيادات اإلدارية في منظمات القطياع األعميال السيعودي ياييدون إحيدا
 التطوير التنظيمي في منظماتهم بدرجة قويةت

ذا التأييد القوي مين جاني  القييادات اإلداريية للتطيوير بالرغم من ه -2
إا أن النتيييائج أشيييارت إليييى وجيييود فيييروق معنويييية بيييين القييييادات الوطنيييية 

 نسيات األخرى لصالح القيادات الوطنية تونظرائها من الج
 

اثنيثثاً : ابلنسثثبة أللثثر السثثمات الشخصثثية والتنظيميثثة للقيثثادات اإلداريثثة علثث  اجتاهاهتثثا 
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 حنو التطوير التنظيمي
لتحليل اإلحصائي إليى وجيود تيأثير معنيوي ذي دالية اخلصت نتائج  -1

)سييعودي,  للسييمات الشخصييية والتنظيمييية للقيييادات المشيياركة مثييل الجنسييية
وافد( والمستوى الوظييي والعمير والتخصيص الدراسيي ونيوع النشياط اليذي 

فيادت تزاول  المنظمة وحجمها على اتجاهاتها نحو التطوير التنظيميت بينميا أ
رة النتائج بعدم وجود تأثير معنوي لكل من المسيتوى التعليميي وسينوات الخبي

 تنظيمي تللقيادات اإلدارية على اتجاهاتها نحو التطوير ال

لنتييائج إلييى تيييوق مييديري القطاعييات )التنييييذيين( ميين كمييا أشييارت ا -2
ة سينة, وبصيي 45سنة وأقل من  35القيادات الشابة التي يتراوح عمرها بين 

خاصة من أصيحا  التخصصيات ااجتماعيية واإلنسيانية التيي تعميل لصيالح 
حو اهاتها نالمنظمات الكبيرة الحجم والتي تزاول أنشطة متعددة من حيت اتج

 التطوير التنظيمي على نظرائها في اليئات األخرى ت 
 

طثوير هتثا حنثو التاجتاها اثلثًا : ابلنسبة ملقارنثة القيثادات السثعودية والوافثدة مثن حيث.
 التنظيمي

سييرت النتيائج اإلحصيائية عين وجيود فيروق معنويية بصية عامية أ -1
ودية من القيادات السع ذات دالة بين المجموعات اليرعية لمتتيرات الدراسة

 والقيادات الوافدة لصالح القيادات الوطنيةت

ئج إلى أن الشريحة األكبير بيين القييادات المشياركة هيم أشارت النتا -2
اوون من المديرين )التنييذيين( من السيعوديين ونظيرائهم الوافيدين وأنهيم يتسي

ى هيا األقيوفي درجة القوة من حيت اتجاهاتهم نحو التطيوير التنظيميي كميا أن
 بين اتجاهات اليئات األخرى ت

ج أيوا إلى أن اتجاهات القيادات الوطنية األكبير سينا خلصت النتائ -3
ت سنة وأكبر أقوى من نظرائها الوافدة, كما خلص 45الذين يبلغ عمرهم من 

)دون  النتييائج إلييى أن القيييادات السييعودية التييي لييم تنييل حظييا كافيييا ميين التعليييم
 اتجاهاتها نحو التطوير من نظرائها غير السعوديين ت الجامعة( أقوى في

خلصيت النتيائج كيذلك إليى أن القييادات السيعودية التيي أمويت فييي  -4
سيينوات وأكثيير أقييوى فييي اتجاهاتهييا نحييو التطييوير التنظيمييي ميين  10العمييل 
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القيادات الوافيدة فيي نييس اليئية, كميا أبيدت فئية القييادات الوطنيية التيي تعميل 
ت الصيناعية اتجاهيات أقيوى نحيو التطيوير مين نظيرائهم مين لصالح المنظما

 القيادات الوافدة ت

في ووء النتائج السابقة يمكن عير  بعي  التوصييات الهادفية ليدعم  
جهييود التطييوير فييي منظمييات قطيياع األعمييال فييي المملكيية العربييية السييعودية 

 خاصة وفي الوطن العربي بشكل عام ومنها 
ير التنظيمي بين القييادات اإلداريية مين ية موووع التطوإبراز أهم -1

ح أجل الحياظ على مستوى وعي هذه القييادات بأهميية التطيوير بالنسيبة لنجيا
ذه المنظمة واستمرارها عن طري  تبنّي برامج تدريبية توعوية موجهة إلى ه

 اليئة المهمة من الموظيين وذلك من خالل ا تي 

تيذكير القييادات اإلداريية بأهميية حاورات دوريية ييتم إعيدادها بعنايية ل )أ(  
 التطوير بالنسبة للمنظمة ولهم شخصيات

استتالل ااجتماعات الدورية لمجيالس اإلدارة واألقسيام فيي المنظميات  ) ( 
إللقاء الووء على أهميية تطيوير العميل مين خيالل البحيت عين أفويل 

 وأحدت الطرق واألسالي  الممكنة ألداء العملت

ات المختلييية التييي تنظمهييا المنظميية للتركيييز علييى أهييم اسيتتالل المناسييب )جـ( 
المتتيييرات والتحييديات التييي تواجيي  المنظميية فييي المسييتقبل ووييرورة 

 مواجهتها بأسلو  علمي مخطط لتالفي أخطارهات  
ميين شييأن القيييادات الوطنييية ومحاوليية إسييناد المناصيي   عييدم التقليييل -2

 نحييو التطييوير أقييوى ميين القيادييية العليييا لهييم لمييا تحمليي  ميين اتجاهييات قوييية
التيالي نظرائهم من القيادات الوافيدة , وإللميامهم بظيرو  البيئية المحليية , وب

 فهم األقدر على تحديد ااحتياجات التطويرية بكياءة وفعالية ت 

عليييى المنظميييات الصيييتيرة والمتوسيييطة ااسيييتيادة مييين تجييييار   -3

فها منهيا تحقيي  أهيداالمنظمات الكبيرة في التطوير ومحاولة تطبي  ميا يخيدم 
 بيعاليةت

 شكل أفول من القيادات السعودية التي لم تنل حظا  كافيا  ااستيادة ب -4
 تاحية من التعليم لما أبدت  هذه اليئة مين اتجاهيات قويية نحيو التطيوير وذليك ب

اليرصيية لهييم إلكمييال تعليييمهم وإلحيياقهم بييدورات تدريبييية ميين أجييل صييقل 
 لمساهمة في جهود التطوير مستقبال  تمهاراتهم وقدراتهم اإلدارية ل
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ات ااختييار والتعيييين ووويع المعييايير المناسيبة التييي تقيويم إجييراء -5
ييا  تكيل توظي  أفول العناصر والعميل عليى إعيدادهم وتيأهيلهم إدارييا  وقياد

 ت ليكونوا نواة  للتطوير الشامل في المستقبل

يعات وأن تتبنيى لى إدارة المنظميات أن تسين مين الليوائح والتشيرع -6
ييز من السياسات ما يخيدم جهيود التطيوير فيهيا, واسييما المتعلي  منهيا بيالتح

والتقييدم الييوظييي ومحاوليية ربطهييا مباشييرة بمييدى مسيياهمة المييدير فييي جهييود 
 التطوير في المنظمة ت

 

 الدراسات املستقبلية املقرتحة
 أنهييا بييالرغم ميين أهمييية ودقيية النتييائج التييي توصييلت إليهييا الدراسيية إا 

بحاجييية إليييى مزييييد مييين التحلييييل والمناقشييية, ليييذا يقتيييرح الباحيييت عيييددا  مييين 
 مشروعات البحوت في المستقبل ومنها 

ير ية الثقافية للقيادات اإلدارية على اتجاهاتهم نحو التطيوتأثير الخلي -1
ائها التنظيمي  دراسة مقارنة بين القيادات السعودية في القطاع الخاص ونظر

 التربيةتفي المنظمات 
يادات اإلدارية السيعودية فيي القطياعين العيام والخياص اتجاهات الق -2

 نحو التطوير التنظيميت
يييادات السييعودية ميين المييديرين والمييديرات فييي القطيياع اتجاهييات الق -3

 الحكومي نحو التطوير التنظيميت
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Abstract. The present paper aims at measuring and identifying the managers attitudes toward the 

application of organizational development in Saudi business organizations. In addition, the study 

aims to investigate the relationship between the personal and organizational variables of managers 

and their attitudes towards O.D. Moreover, this study seeks to compare Saudi and Non-Saudi 

managers in terms of their attitudes towards the application of O.D. in order to achieve these 

goals, the results of related previous studies were reviewed, and several statistical methods were 

employed and the following results were obtained: O.D was strongly supported by managerial 

leaders in Saudi business organizations. Statistical results showed that managers attitudes 

towards O.D are influenced by some of managers personal and organizational characteristics 

such as: nationality (Saudi, Non-Saudi), managerial level, age, major, firms activity, and size of 

firm. Regarding comparison between Saudi and Non-Saudi managers in terms of their attitudes 

towards O.D, the analysis revealed that Saudi leaders hold stronger attitudes toward the 

application of O.D than Non-Saudi managers. Several recommendations were provided at the end 

of the study as well as suggestions for future researches. 

 


