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 باألقصر  نجوم الخمس فنادق علي بالتطبيق الفنادق في التغيير لقيادة الخمسة األبعاد  نموذج استخدام واقع
 2العنين ابو ابراهيم السيد رانيا و 1أحمد  سيد العزيز عبد محمد

    االقصر ايجوث             اإلسماعلية         ايجوث
 امللخص        معلومات املقالة              

 ،الغرض) الخمسة األبعاد نموذج إستخدام واقع علي التعرف ىإل الحالية الدراسة تهدف
 ،باالقصر نجوم واالربع الخمس فنادق في التغير لقيادة الدليل( ،العمليات ،األفراد، األولويات
 المدراء من عينة علي توزيعها تم استقصاء إستمارة بتصميم الباحثان قام الهدف هذا ولتحقيق

 وقد .التغيير قيادة أبعاد في نظرهم ووجهات رائهمآ علي التعرف بغرض وذلك بالفنادق العاملينو 

 من فقط عنصرين في متفقة جاءت الدراسة عينة غالبية أن الميدانية الدراسة نتائج أوضحت

 النتائج جاءت كما ،2.5 متماثل حسابي بمتوسط واألفراد الغرض في متمثلة التغير قيادة نموذج

 الدليلو  ولوياتاأل في متمثلة التغيير قيادة نموذج من عناصر ثالث في ما لى حدإ ايدةمح

 .1.9حسابي بمتوسط والعمليات  2.2 حسابي بمتوسط

 مقدمة 
 تغييرات الفنادق تواجه أعلى مستوى  وعلى والموظفين، واألحداث القوائم، األسعار، الضيوف، في تغييرات يوم كل الفنادق تواجه
 فةي أيضةا التغييةرات تةوثر كمةا الضةيوف، وتوقعةات اإليةرادات واسةتراتيجية الوظيفيةة والمسةووليات التجاريةة والعالمات رةاإلدا في

 . الصناعة في الدمج وعمليات والتحليل والتكنولوجيا

 الدراسة مشكلة
 أدى الذى مراأل الماضية اتسنو  الثالث خالل السياحه حركة ضعف نتيجة المختلفه التحديات من العديد االقصر فنادق تواجه
 إلةى إدارى  نمةط مةن العةاملين تحويةل فةى صةعوبة الجديةد الشةركات واجهةت وقةد الفنةادق، من عدد فى دارةاإل شركات تغيير إلى
 فقد المجاالت كافة في تظهر التيه المتعاقب التغيرات تسودهاه نشط بيئة الفنادق بيئة أن إلى باإلضافة هذا مختلف،  إدارى  نمط
 مةن التغييةر ثقافةة إدمةاج نحةو الخدميةة للموسسةات الجديةد والتوجةه المتزايةد االهتمةام ظةل وفةي الوحيد، الثابت هو التغيير أصبح
 :التةالى السةوال ىعلة  اإلجابة إلى البحث هذا يسعى لذلك الجودة، علي الحصول أجل من خدماتها في المستمر التحسين خالل
 باألقصر؟ نجوم واالربع الخمس فنادق في التغيير لقيادة مسةالخ األبعاد نموذج استخدام واقع هو ما

 الدراسة من الهدف
 .الدراسة عينة الفنادق في التغير لقيادة الخمسة األبعاد نموذج تطبيق واقع علي التعرف •
  .الدراسة عينة الفنادق في التغير لقيادة الخمسة االبعاد نموذج في والقوة الضعف نقاط علي التعرف •
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2 Rania_elsayed86@yahoo.com 
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 النظرية الدراسة
 التغير إدارة مفهوم -1
 علةي تهةيمن التةي النموذجيةة اإلداريةة جةراءاتاإل علةي تحتةو   مدروسةة عمةل خطةة ضةمن البشةرية األنشةطة ربةط محاولةة هةى

 مةن التكية  علةي القةدرة تحسةين إلةي تهةدف نهةاأ (2011، يةل)نب عرفهةا كمةا(، 2010 العسةرر ،( ومةدا   إتجاهةه وتقرر التغيير
 والكفةاءة، اإلصةال  الشةريية، المشةاركة، الفاعليةة، التوافقيةة، الواقعيةة، اإلسةتهدايية، فةي المتمثلةة خصائصها ينب التوفيق خالل
 مةن تستفيد بحيث األمور ترتيب وإعادة جديدة أوضاع لمواجهة اإلدارة تحرك بانها التغيير دارةإ إلي (2014 ،نوال) أشارت كما

 فعاليةة الطرائةق أفضةل اسةتخدام كيفيةة عةن تعبةر أنهةا أ  السةلبي، التغييةر عوامةل لتقلية  أو وتجنةب اإليجةابي، التغييةر عوامةل
 البيئيةة التغييةرات لمواجهةة المنشةود التغييةر وتنظةيم تخطةيط هةي التغييةر إدارة أن ، أىالمنشودة األهداف لخدمة التغيير إلحداث
 .(2016 ،ىلكردا) والفعالية الكفاءة وتحقيق للتغيير المقاومة لتقليل السلوكية العلوم من واإلفادة الداخلية، أو الخارجية

 : بها واإلحاطة عليها التعرف يتعين هامة خصائص بعدة تتصف التغيير إدارة بأن وأوضحت

    غايةة إلةى تتجةه منظمةة حركةة إطةار فةي يةتم بةل ،إرتجاليةا   أو عشةوائيا   يحةدث ال ذكةي تفاعةل حركةة التغيةر: االستتهدايية •
 .محددة وأهداف

 .المنظمة تعيشه الذ  العملي بالواقع التغيير إدارة ترتبط أن يجب: اقعيةالو  •
 القةوى  وتطلعةات واحتياجةات رغبةات وبةين التغييةر عمليةة بةين التوافةق مةن مناسةب قةدر هنةاك يرةون  أن يجةب: التوافقيتة •

 .التغيير لعملية المختلفة
 علةى التةأثير علةى القةدرة تملةك مناسةبة، بحريةة الحركةة علةى القدرة تمتلك أ  فعالة، التغيير إدارة تكون  أن يتعين :الفاعلية •

 .(2013 العنز ،) اآلخرين
 واألطةراف للقةوى  الواييةة المشةاركة هةو دلةك لتحقيةق الوحيةد والسةبيل ،ىااليجةاب التفاعةل إلةى التغيةر إدارة تحتةاج: المشاركة •

 .التغيير قادة مع وتتفاعل تتأثر التي
 .واحد آن في واألخالقية القانونية الشريية إطار في التغيير يتم أن يجب :الشرعية •
 مةن قةائم هةو مةا إصةال  نحةو تسعى أن يجب أنها بمعنى باإلصال ، تتصف أن يجب التغيير إدارة تنجح حتى :اإلصالح •

 .عيوب
 .التغيير إدارة في خاصة وبصفة إدار ، عمل لكل الزمة صفة هو  :الرشد •
 تطويريةة قةدرات إيجةاد علةى يعمةل أن يتعةين فةالتغيير التغييةر، إلدارة الزمةة يةخاصة  وهةي :واالبتكتار التطتوير علت  القتدرة •

 .حاليا   مستخدم أو قائم هو مما أفضل
 األحةداث مةع السةريع التكية  علةى بالقةدرة قويةا   ا  اهتمامة  متهة ت التغييةر إدارة إن :األحتدا  متع الستريع التكيت  علت  القتدرة •
 .(2018 ق،و رز )
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  التغيير قيادة  -2

 الحالةة إلةى الحاليةة حةالتهم من االنتقال ثم ومن ،التغيير في لالنخراط األشخاص ىف التأثير علمو  فن هو :التغير قيادة ةماهي
 التةي التغيةرات جميع وإدخال متابعة عن األولى بالدرجة لةئو مس التغيير فقيادة .(Ford et al., 2008)  المرغوبة المستقبلية
 في األهم العنصر بإعتبارها البشرية مواردها ومهارات قدرات وتطوير بتنمية تعلق ما خاصة المنظمة، أداء تحسين إلى تهدف
 (. 2011 نبيل،) التغيير معادلة

 خدمةة بقصةد حدوثةه، مراحةل وعلةي التغييةر الحةداث وفعاليةة اقتصةاديا   الطةرق  أفضةل إسةتخدام كيفيةة عةنتعبةر  التغييةر قيةادة
 والعمةل الةذاتي والتطةوير االنجةاز اجةل مةن مرؤوسةيه بمسةتو   االرتقةاء لةيإ التغييةر ائدق سعي أيضا   وتعني المنشودة، األهداف
 .(Meryem, 2016) كرل والمنظمة الجماعات وتطوير تنمية علي

 5ps    الخمسة األبعاد -3
    Purpose                                                                            الغرض األول البعد
 والعمالء الموظفين المصلحة، أصحاب  لجميع والرسالة  الرؤية مع  والدعم العاطفي الدخول  تلتمس ،"لماذا" و "ماذا" ينقل الغرض
 ذلك نفعل ولماذا نفعل، وماذا األساسية، األسئلة يعالج الغرض .األحيان بعض في والمجتمع والمساهمين والموردين والشركاء
 أكبر بشرل الغرض يوضح ( 2008 الزهراني،) جيد بشرل تتم لم  إذا  وكذلك العواقب أهمية يوضح رضالغ نحققه؟ أن نأمل وما
 حالة تحقيق أيضا   التغيير قيادة من والغرض(  2010العسرر ،) االنتهاء بمجرد المتوقعة والنتائج المحددة والفوائد الرحلة شرل
 البيئة مع التأقلم علي المنظمة مقدرة زيادة إلي تود  التغيير عمليات أن من نطالقا  إ المحيطة، والبيئة المنظمة بين التوازن  من

 .(Al Sardieh, 2012) والبقاء ستمراريةاإل هدف تحقيق وبالتالي بها المحيطة والظروف والتغييرات

 Priorities  االولويات الثاني البعد
 إنشاء أ  التغيير، أهداف ختيارإب يتعلق ييما هدف كل جةلمعال التغيير ألهداف الزمنية الخطة تحديد علي البعد هذا فيتضمن 

 مهةام بهةا تكتمةل أن يجةب التةي الزمنيةة والخطةوط األحةداث تلةك وتسلسةل تحةدث أن يجةب التةي األحةداث جميةع يوضةح مخطةط
 .( 2016الكرد ،) التغيير

  People األفراد الثالث البعد 
 إلةي الفةرد  العمةل مةن كاالنتقةال الحاصةلة، التغييةرات مةع ليتماشةي العةاملين سةلوك تعةديل التغييةر قيادة في األفراد ببعد  يقصد
 مةع والتوافةق بهةم، وينتهةي يبةدأ ، بةه والمتةأثرين ذلك تحقيق في المشاركون  األشخاص هو للنجا  مفتا  وأكبر، الجماعي العمل
 . 2009) عوني، (النجا  لتحقيق األهمية بالغ أمر الثقافة

     Process تالعمليا الرابع البعد
 ريشة ن وهنا التغير، عملية في المنظمة تتبناها التي ستراتيجيةاإل أو األسلوب تحديد التغير قيادة في والمهم الرابع البعد ويتضمن
 :في متمثلة يريالتغ في عمليات ثالثة إلي
 .للتغير الدافعة هي القوة وتكون  التغيير من الغرض تحديد دون  إنجازة المطلوب التغير تحديد هنا ويعني :المرسوم التغيير •
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 عةن ومقترحةاتهم أفكةارهم عةن وسةوالهم ستشةارتهما طريةق عن يريالتغ عملية في الموظفين مشاركة ويعني :بالمشاركة التغيير •
 Ford) النهائيةة التغييةر نتيجةة كانةت مهمةا التغييةر مقاومةة وأيضةا   المسةتقبل مةن الخوف يقلل التغيير من النوع وهذا التغيير،

et al., 2008) 

 لةزامإو  المرؤوسةين، إلةي التغييةر عمليةة علةي رتةوث التةي القةرارات تفةويض علةي أساسةي بشةرل ييةه يةتم :جمةاعباإل التغييةر •
 القةرار تلبيةة مةدى أو) القةرار جةودة :للقةرار رئيسةيين بعدين على اإلجماع يوثر التغيير، نتيجة مسئولية تحمل علي المجموعة

 نجةا  فةي وحصةة صةوت شةخص لكةل ، اآلراء بتوافةق التغييةر مةن المتضةررين قبةل مةن القةرار وقبةول (المنظمةة حتياجةاتإل
 (. 2016الكرد ،) والمهارات األفكار من العديد لوجود نظرا   أفضل قرار تخاذإ يمرن، و القرار

 Proof الدليل  الخامس البعد
 أن علةى دليةل بتقةديم التغييةر تنفيةذ إلةى يسةعون  الةذين نالمةديري قيةام شةتراطإ إلةى التغييةر إلدارة الحاسةمة االختبةار مرحلةة تشةير
 الرضةا االربةا ، تحقيةق مثةل نجةح قةد التغييةر بةأن تصةديقه يمرةن ملمةو  ماد  دليل تقديم أ  المرجوة، النتائج حقق قد التغيير
  (Ford et al., 2008). ةالجود برامج تطبيق أو جديدة، برامج إدخال داء،واأل الوظيفي ستقراراإل معدالت رتفاعإ في،يالوظ
 

 الدراسة منهجية
تصميمها باإلضافة إلى تحديد مجتمع البحث  فيروعيت  التي واالعتبارات االستقصاءيتناول هذا المبحث تصميم قائمة  - 

 .الصدق والثبات معاملي واختباروتحديد العينة 
 المدراء من عينة علي توزيعها تم استقصاء ارةاستم بتصميم الباحثان قام الهدف هذا ولتحقيق االستقصاء:تصميم قائمة  -

 :بغرض وذلك الدراسة عينة بالفنادق والعاملين
 .الدراسة عينة الفنادق في التغير لقيادة الخمسة األبعاد نموذج تطبيق واقع علي التعرف •
 .سةالدرا عينة الفنادق في التغير لقيادة الخمسة االبعاد نموذج في والقوة الضعف نقاط علي التعرف •

 : والعينة المجتمع -ج

  .فنادق (8) وعددهم قصراأل بمدينة  نجوم والخمس األربع فنادق فى العاملين فى الدراسة مجتمع يتمثل: المجتمع •
% وعنةةد معامةةل ثقةةة 50محةةل الدراسةةة تتحقةةق فةةى المجتمةةع بنسةةبة  الظةةاهرةولتحديةةد حجةةم العينةةة بةةافتراض أن  :العينتتة •

 %( فإن:5به % ) أى حدود الخطأ المسموع 95
   

 =    ن                                                

 %،   95عند ثقة   / 2  =1.96  ى ث:ةحي
   0.5، م =   0.5ل =  
 . 0.05المسمو  به=  الخطأ د  
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 االسةتمارات وبلغةت نجةوم، والخمةس األربةع فنةادق فةى العةاملين علةى االستقصةاء السةتمارات العشةوائى التوزيةع تةم
 برنةامج بواسةطة ومعالجتهةا تحليلهةا تةم والتةي اإلحصةائي للتحليةل صةالحة % 80.4 اسةتجابة بنسةبة اسةتمارة  309 الصةحيحة
  (SPSS version 22).  االجتمايية للعلوم االحصائية الحزمة

 الدراسة عينة لمفردات الديموجرايية الخصائص

 اإلدار   والمستو   الخبرة سنوات وعدد التعليمي الموهل النوع،العمر، متغيرات وفق الدراسة عينة افراد توزيع (1) جدول
 % النسبة التكرارات المتغير

 النوع
 87.7 271 ذكر
 12.3 38 أنثي

 العمر
 10.7 33 عام  25 من أقل
 64.1 198 عام  45 من  أقل إلي 25 نم

 25.2 78 عام  45 من أكثر

 التعليمي الموهل
 46.0 142 يعادلها ما أو عامة ثانوية
 47.9 148 ليسانس أو برالوريو ) جامعي موهل)
 6.1 19 دكتورا   – ماجستير – دبلوم) عليا دراسات)

 سنوات  عدد
 الخبرة

 31.7 98 سنوات  5 من أقل
 35.9 111 سنوات  10 إلي 5 من
 32.4 100 سنوات  10 من أكثر

 اإلدار   المستو  

 2.6 8 عام مدير
 13.6 42 إدارة مدير
 21.0 65 قسم رئيس
 62.8 194 موظف

 نةاثاإل نسةبة بلغةت بينمةا الةذكور مةن كانةت (%87.7) الدراسةة عينةة أفةراد غالبيةة أن (1) رقةم الجةدول مةن يتضةح
 مةن أقةل إلةي 25 بةين مةنهم األكبةر النسةبة أعمةار تراوحت فقد الدراسة عينة أفراد أعمار طاتمتوس يخص ييما أما  12.3%.

 المرتبةة فةي عةام 25 مةن أقةل لةديهم هةم مةن جةاء ثةم %25.2. بنسةبة عةام 45 مةن أكبةر هةم مةن يليهةا (%64.1) عةام 45
 علةي يليهةا جةامعي موهةل علةي لون حاصة  هةم مةنة نسةب تقاربةت فقةد الدراسةي الموهةل يخةص ييمةا أمةا .%10.7 بنسةبة األخيرة
 علةي الحاصةلون  نسةبة قلت بينما ،46.0و 47.9 بنسب الفنية الدبلومات من يعادلها وما عامة ثانوية علي الحاصلون  التوالي
 ،35.9بنسةبة االكبةر النسةبة كانت سنوات 10 إلي 5 من خبرة لديهم أن أيضا   واتضح 6.1 في تتمثل أقل بنسبة عليا دراسات
 31.7. و 23.4 بنسب سنوات 5 أقل هم من ثم سنوات 10 من أكثر خبرة لديهم من يليها
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 : التغيير لقيادة الخمسة االبعاد نموذج نحو الدراسة عينة أفراد توجهات
 نمةوذج نحةو – باالقصةر نجةوم ربةعواأل الخمةس فنةادق بةبعض - العةاملين وتوجهةات أراء علةي التعةرف إلةي السةوال هةذا يهةدف
 مةع االتفةاق عةدم أو االتفةاق مةد  عةن للتعبيةر الثالثةي ليرةرت مقيةا  الباحثةان اسةتخدم وقةد، التغييةر لقيةادة ةالخمسة  االبعةاد
 :التالي بالجدول موضح هو كما عنصر كل يتضمنها التي العبارات

 الفقرات علي اإلجابة مقيا  (2) جدول
 موافق  غير محايد موافق التصني 
 1 2 3 الدرجة

 :التالي النحو علي الدراسة محاور في المستخدم الثالثي المقيا  ياخال طول حساب تم وقد •

 0.66= 3(/ 3-1حساب المد =)

 .موافق غير يمثل 1.66 إلى 1.00 من •
 .محايد يمثل 2.33 إلى 1.67 من •
 .موافق يمثل 3 إلى 2.34 من •

 الغرض  بُعد نحو الدراسة عينة أفراد توجهات (3) رقم جدول
 المعيار   نحرافإلا الحسابي المتوسط العناصر

 0.671 34.2 .العاملين إلي التغيير من الغرض توضيح يتم
 0.594 2.2 .للتحقيق القابلة األهدف وضع علي الفندق يعمل
 0.681 2.1 .الجديدة األهداف بلورة في العاملين مشاركة علي الفندق يعتمد
 0.740 1.5 .فيها العاملين من بقبول الفندق يتبناها التي األهداف تحظي
 0.500 2.5 .للفندق العامة لالغراض وفقا   الفندق ثقافة تغيير يتم
 0.571 2.2 .المجتمع ثقافة مع يتوافق بما للفندق االغراض تغيير يتم
 0.500 2.5 .العمالء ثقافة مع يتالئم بما الفندق اغراض وتطوير تغيير يتم

 0.092 2.05 المعيار   نحرافاإل / الكلي الحسابي المتوسط

 تغييةر يةتم" فةي ةمتمثلة  عناصةر ثةالث فةي متفقةة جةاءت حيةث الغرض ُبعد نحو العاملين وتوجهات أراء (3) رقم الجدول يوضح
 توضةيح يةتم "،"العمةالء ثقافةة مةع يةتالئم بمةا الفنةدق غةراضأ  وتطةوير تغييةر يةتم "،"للفنةدق العامةة لألغةراض وفقةا   الفنةدق ثقافةة
 متمثلة عناصر ثالثة في محايدة النتائج جاءت بينما ،2.3 و2.5 و 2.5 حسابية بمتوسطات "العاملين إلي التغيير من الغرض
 الفندق ويعتمد المجتمع ثقافة مع يتوافق بما للفندق غراضاأل تغيير يتم ”،"للتحقيق القابلة فاألهدا وضع علي الفندق يعمل "في
 تماما   متفقة غير النتائج جاءت بينما ،2.1و   2.2و 2.2 ةابيحس بمتوسطات "الجديدة األهداف بلورة في العاملين مشاركة علي
 ة(محايةد) إيجابيةة جةاءت -عةام بوجةه 1.5 حسةابي بمتوسةط فيهةا العةاملين مةن بقبةول الفنةدق يتبناهةا التةي األهةداف تحظةي بةأن
 الثالثةي المقيةا  اتفئة  مةن الثانيةة الفئةة فةي يقةع متوسط وهو :3  2.05من العنصر فقرات لجميع الحسابي المتوسط بلغ حيث

 من الغرض هو ما للعاملين التوضيح التغير في سياستها في ما حد إلي تتبع الفندق إدارة أن يعني مما 2.33) إلي 1.67 من(
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 الخدمةة بجةودة واالرتقةاء البيئةة مةع التكيية  علةي الفنةدق قةدرة لزيةادة للفنةدق العامةة غةراضاأل مةع للتوافةق التغيةر وأهميةة التغييةر
 (.2012 عرفه،) نتائج مع تتفق النتيجة وهذا والمجتمع لموظفينا ورضا

 األولويات بُعد نحو الدراسة عينة أفراد توجهات (4) رقم جدول
 المعيار   االنحراف الحسابي المتوسط العناصر

 0.487 2.4 .الوظائف بتصميم يتعلق ما كل تغيير إلي الفندق يسعي
 0.587 2.7 .العاملين إلي المسندة اموالمه األنشطة نوع بتغيير الفندق يقوم
 0.681 2.1 .والصالحيات المسئوليات حجم في بتغييرات الفندق يقوم
 0.598 2.4 .اليك المسندة الجديدة للمهام زمني مخطط بوضع الفندق يقوم
 0.740 1.5 .الوظيفة في الموجودة العالقات طبيعة في تغييرات إلي الفندق يسعي
 0.472 2.34 .المحيطة العمل ظروف شرل تغيير علي الفندق يعمل
 0.357 2.1 .داءاأل تقييم في المستخدمة األدوات تغيير علي الفندق يعمل

 0.131 2.2 المعيار   االنحراف / الكلي الحسابي المتوسط

 المرتبةة احتةل عناصةر عةربأ في متفقة جاءت أنها األولويات ُبعد نحو الدراسة عينة أفراد وتوجهات آراء (4) رقم الجدول أظهر
 المرتبةة فةي جةاء بينمةا ،2.7حسةابي بمتوسةط "العةاملين إلي المسندة والمهام األنشطة نوع بتغيير الفندق يقوم" النتائج من األولي
 يقةوم نعنصةري فةي محايةدة جةاءت بينمةا ،2.3 حسةابي بمتوسةط "المحيطة العمل ظروف شرل تغيير علي الفندق يعمل ”الرابعة
 بمتوسةط داءاأل تقيةيم فةي المسةتخدمة األدوات تغييةر علةي الفنةدق يعمةلو  والصةالحيات المسةئوليات حجةم فةي ييةراتبتغ الفنةدق
 فةي تغييةرات إلةي الفنةدق يسةعي" فةي متمثةل فقةط واحةد عنصةر فةي وقصةور اتفةاق عةدم هنةاك وجةد بينمةا ،2.2 متسةاو   حسةابي
 "محايةد" عةام بوجةه 2.2 األولويةات لُبعةد العةام المتوسةط وجةاء ،1.5 حسةابي بمتوسةط"  الوظيفةة فةي الموجةودة العالقةات طبيعةة
 علةي الفنةدق مةن فةرد لكةل والمسةئوليات والمهةام الوظةائف وتصةميم هيرلةة بإعةادة تقةوم الدراسةة عينة الفنادق إدارة أن يعني وهذا
 Al)  اليةه توصةل مةا مةع تتفةق يجةالنت وهذ  وظيفة لكل الجديدة للمهام زمني لمخطط وفقا   وذلك حدوثه المراد التغير نوع حسب

Sardieh, 2012). 

 األفراد  بُعد نحو الدراسة عينة أفراد توجهات (5) رقم جدول
 المعيار   االنحراف الحسابي المتوسط العناصر

 0.500 2.5 .بالوظيفة لالستمرار ا  حافز  يعتبر عملك جهة وسياسات أهداف في التغيير أن تعتقد
 0.658 2.6 .التغيير أسباب من سبب اإلدارية اداتالقي  في التغيير أن تعتقد
 0.671 2.2 .الفندق وظائف بعض دمج في يساهم التغيير أن تشعر
 0.482 2.0 .بالفندق عملك جهة في العاملين لوظائف جديد وظيفي وصف إيجاد في التغيير يساهم
 0.500 2.5 .فندقبال العاملين بين والواجبات االختصاصات توزيع إعادة إلى التغيير أدى

 0.681 2.1 .التغيير عمليات أثناء أدائي بأهمية الرئيس يشعرني
 0.487 2.4 .التغيير مجال في مبادرتي الفندق إدارة ُتقدر

 0.740 1.4 .التغيير إلحداث احتياجاتي تلبية على الفندق إدارة تحرص
 0.500 2.5 .قبالفند عملي جهة في الوظيفية المسئوليات وضو  إلى التغيير أدى

 0.104 2.5 المعيار   نحرافاإل / الكلي الحسابي المتوسط
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 عناصةر خمةس فةي متفقةة الحسةابية المتوسةطات جةاءت حيةث األفةراد ُبعةد نحةو العةاملين وتوجهةات راءآ السةابق الجةدول يوضةح
 المرتبةة حصةلت ييمةا،  6.6بيحسةا بمتوسةط "التغييةر أسةباب مةن سةبب اإلداريةة القيةادات فةي التغييةر أن تعتقةد "الفقةرة وجةاءت
 ثةالث فةي محايدة يضا  أ الدراسة نتائج جاءت بينما ، 2.4حسابي بمتوسط "التغيير مجال في مبادرتي الفندق إدارة ُتقدر "األخيرة
 عمليةات أثنةاء أدائةي بأهميةة الةرئيس يشةعرني" ،"الفنةدق وظةائف بعةض دمةج فةي يسةاهم التغييةر أن تشةعر "فةي متمثلةة عناصةر
 2.2 حسةابية بمتوسةطات بالفنةدق عملةك جهةة فةي العةاملين لوظةائف جديةد وظيفةي وصةف إيجةاد فةي التغييةر يسةاهم ،"التغييةر

 بمتوسط "التغيير إلحداث احتياجاتي تلبية على الفندق إدارة تحرص "عنصر في متفقة غير النتائج جاءت بينما ،2.0و   2.1و
 متوسةط وهةو 3 : 2.5 مةن نصةرعال فقةرات لجميةع الحسةابي المتوسةط بلةغ حيث، متفقة إيجابية جاءت عام بوجه 1.4. حسابي
 ألهةداف الوصةول لةيإ يريبةالتغ يسةعي الفنةدق أن يعنةي ممةا 3 إلةي 2.34 مةن الثالثةي المقيةا  فئةات مةن الثالثةة الفئةة فةي يقةع

 لكةل الوظيفيةة ولياتالمسةئ وضةو  لةيإ ليةود  الوظائف بعض دمج وأيضا   بالفندق العاملين تحفيز علي تعمل بالعمل وسياسات
 .(Ford et al., 2008) ليهإ توصلوا ما مع تتفق النتيجة وهذ  وظيفة

 العمليات بُعد نحو الدراسة عينة أفراد توجهات (6) رقم جدول
 المعيار   االنحراف الحسابي المتوسط العناصر
 0.751 2.2 .التغيير عملية في واشترك دعم الفندق في فرد كل أن تر  
 0.658 1.7 .التغيير برامج إدخال في كبيرة بمهام تقوم الفندق دارةإ أن تعتقد
 التغييةر عمليةات لتوضةيح عمةل ورش عقةد علىالقدرة  الفندق ادارة تمتلك
 .التغيير من المتوقعة والنتائج المنفذة

2.1 0.681 

 0.586 1.6 .التغيير قيادة مجال في تدريبية بدورات القيام على القدرة يمتلك
 0.756 1.8 .للتغيير إدارتك كيفية عن إرشادية بأدلة الفندق يزودك
 0.364 2.31 .الفندق في وطرقه العمل أساليب التغيير يبدل
 0.415 2.32 .التغيير عملية في المشاركة في الرغبة لديك
 0.740 1.8 .مديرك قبل من وظيفتك في المطلوبة التغييرات مناقشه تم

 0.568 1.7 .ووعي بتفهم للتغيير مقاومتي الفندق إدارة تعالج
 0.485 1.8 .الفندق في التغيير حول رأيك إبداء في حرية توجد

 0.572 1.9 المعيار   نحرافاإل / الكلي الحسابي المتوسط

  1.6 بين العنصر لهذا الحسابية المتوسطات تراوحت حيث العمليات ُبعد نحو العاملين وتوجهات أراء (6) رقم الجدول يوضح
 بينمةا 2.32 بلةغ حسةابي بمتوسةط األولةي المرتبةة علةي "التغيير عملية في المشاركة في الرغبة لديك " الفقرة وحصلت 2.32 و

 كمةا 1.6. حسابي بمتوسط خيرةاأل المرتبة على "التغيير قيادة مجال في تدريبية بدورات القيام على القدرة يمتلك" الفقرة حصلت
 لجميةع الحسةابي المتوسةط بلةغ حيةث محايةدة جةاءت -عةام بوجةه – العمةالء وتوجهةات أراء يةةغالب أن إلةي الدراسةة نتةائج تشةير
 نجةد وهنةا 2.33). إلةي (1.66 مةن الثالثةي المقيةا  فئةات مةن الثانيةة الفئة في يقع متوسط وهو 3 : 1.9 من العنصر فقرات
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 آرائهةم خةذأو  ومناقشةتهم رية التغي قةرارات ذواتخةا التغيةر عمليةة فةي المشةاركة للعةاملين الفنةدق تمرةين فةي مةا حةد لةيإ قصةور
 .التغيير بعملية المقصود لشر  تدريبية بدورات القيام عدم وأيضا   المطلوبة، التغيرات تنفيذ كيفية في ومقتراحاتهم

 الدليل  بُعد نحو الدراسة عينة أفراد توجهات (7) رقم جدول
 المعيار   االنحراف الحسابي المتوسط العناصر
 0.487 2.6 .االستراتيجية أهدافه تغيير علي تدريجيا   حاليا   الفندق يعمل
 0.652 2.31 .المختلفة سياسته في الشفايية من مستو   أفضل الفندق يطبق
 0.487 2.5 .والفاعلية الكفاءة حاالت أفضل في اآلن الفندق بأن تشعر
 0.500 2.7 .عاملينال مهارات وزيادة المعرفة لتوسيع المعلومات تكنولوجيا الفندق يستخدم
 0.658 2.4 .الجودة تطبيقات في متقدمة نتائج الفندق يتبني
 0.671 2.2 .العاملين لد  اإلبداعي السلوك دعم علي الفندق إدارة تعمل
 0.487 2.4  .جديدة عمل وإجراءات ونظما   هياكل الفندق إدارة تتبني
 0.536 1.9 .لديك الوظيفي اإلستقرار و الرضا معدالت زادت للتغير نتيجة
 0.681 2.4 . لديك الوظيفي األداء معدالت زادات
 0.089 2.2 المعيار   نحرافاإل / الكلي الحسابي المتوسط

 وقةد الةدليل ُبعةد عناصةر مةن سةت فةي متفقةة جةاءت الدراسةة عينةة وتوجهةات أراء أن إلةي (5) جةدول في الواردة النتائج أظهرت
 2.7 حسةابي بمتوسةط“ العةاملين مهةارات وزيةادة المعرفةة لتوسةيع المعلومةات تكنولوجيةا لفنةدقا يسةتخدم ”األول المرتبةة فةي جةاء
 ،"الجودة تطبيقات في متقدمة نتائج الفندق يتبني" في متمثله 2.4 الحسابي االمتوسط نسبة في العناصر من ةثالث تساوت بينما
 في محايدة النتائج جاءت بينما ،"لديك الوظيفي األداء معدالت زادات ”،"جديدة عمل وإجرارت ونظما   هياكل الفندق إدارة تتبني"

 في الشفايية من مستو   أفضل الفندق يطبق "في متمثلين 1.9 و 2.2 و 2.31 التوالي علي حسابية بمتوسطات عناصرة ثالث
 واإلستقرار الرضا معدالت زادت للتغير نتيجة ”،"العاملين لد  اإلبداعي السلوك دعم علي الفندق إدارة تعمل" ،"المختلفة سياسته
 تغييةر نحةو التةدرج فةي الجةودة وبةرامج التكنولوجيةا علةي تركةز الدراسةة عينةة الفنةادق إدارة نأ علةي يةدل وهةذا. "لةديك الةوظيفي
 نالعةاملي لةد  واإلبداع الوظيفي االستقرار عن النظر بغض العاملين، أداء رفع علي يساعد وذلك للموسسة االستراتيجية أهدافها
 .(2012 حسين،) اليه توصل ما مع تتفقق النتيجية وهذ 

  الدراسة نتائج
  :لنا يتضح الميدانية الدراسة نتائج علي بناءا  
 الغةرض توضةيح يةتم أنةه الدراسة عينة اتفاق "الغرض" التغيير قيادة أبعاد من األول للُبعد الميدانية الدراسة نتائج من يتضح •

 هنةاك وأن .2.5عةام حسةابي بمتوسةط العمةالء ثقافةة مةع يةتالئم بما الفندق أغراض وتطوير يروتغي العاملين إلي التغيير من
 .الفندق بأهداف القبول ليإ العاملين افتقار
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 عينة فنادق داراتإل ما حد إلي قصور وجود "محايد" 2.2 حسابي بمتوسط عام بوجه األولويات لُبعد الدراسة نتائج أظهرت •
 حدوثةه المةراد التغيةر نةوع حسةب علةي الفندق في فرد لكل الجديدة والمسئوليات والمهام الوظائف وتصميم هيرلة في الدراسة
 .وظيفة لكل الجديدة للمهام زمني لمخطط وفقا   وذلك

 ألهداف الوصول ليإ ريبالتغي يسعي الفندق بأن األفراد وهو التغير قيادة أبعاد من الثالث للبعد بالنسبة الدراسة نتائج أشارت •
 الوظيفيةة المسةئوليات وضةو  الةي ليةود  الوظةائف بعةض دمةج وأيضةا   بالفندق العاملين تحفيز علي تعمل بالعمل ساتوسيا
 .2.5 حسابي بمتوسط وظيفة لكل

 بعةاداأل فةي حسةابي متوسةط أقةل كةان العمليةات فةي متمثةل التغييةر قيةادة نمةوذج مةن الرابةع البعةد أن الدراسةة نتةائج ظهةرتأ •
 .1.9 بنسبة يرالتغي لقيادة الخمسة

 بمتوسةط محايةدة جةاءت التغييةر مةن فى الةدليل متمثل التغيير قيادة نموذج من الخامس للُبعد الميدانية الدراسة نتائج أشارت •
 .بالتغيير فائدة أعلي إلي الوصول في الفنادق إدارات محاولة علي يدل وهذا 2.2 حسابي

 التوصيات
 :كالتالي وهى التوصيات من مجموعة إلى وصلالت تم الميدانية الدراسة نتائج علي بناء  
 القةوة نقةاط تشةخيص خةالل مةن وذلةك التغييةر عمليةات نجةا  لتعزيةز التغيةر قيةادة فةي الخمسةة األبعةاد لنمةوذج الفنةادق تبنةي •

 .التغيير عملية بعد وتهديدات فرص من يقابلها وما الفنادق لد  والضعف
 سةنوية نصةف أو سةنوية خطط تتضمن المد  طويلة خطة وضع خالل من لكوذ الفنادق في التغيير لقيادة الجيد التخطيط •

 .هار يتغي أو تحقيقها المراد واالهداف المهام فيها تحديد يتم
 :خالل من وذلك يريالتغ مقاومة لتفاد  بالفنادق العاملين لد  التغيير قيادة مفهوم تعزيز •

 .التغيير من توقعةالم والنتائج المنفذة التغيير عمليات لتوضيح عمل ورش عقد •
 .يريالتغ بأهمية اإلدراك مستو   لرفع التغيير قيادة مجال في السنة مدار علي تدريبية دورات عقد •
 .ريالتغي عمليات في تساهم جديدة أفكار علي للحصول العاملين مع الرسمية غير اإلتصال وسائل تفعيل •

 .وأهدافه التغيير أسباب علي عرفالت في بالتغيير يتأثرون  سوف ممن العاملين إشراك علي العمل •
 كافة علي أكبر صالحيات وإعطاء والتقنية والفنية المادية التسهيالت توفير خالل من وذلك للعاملين الوظيفي الرضا تعزيز •

 .التغير فاعلية لتحقيق المستويات
 وتطلعةاتهم الحتياجةاتهم وفقةا   الفنةادق فةي التنظيميةة الثقافةة وتنميةة تطةوير خةالل مةن وذلةك العمةالء مصةلحة علةي التركيةز •

 .بإستمرار المتغيرة
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ARTICLE INFO          Abstract 
This study aims to identify the reality of using the five dimensional 

model (priorities, people, process, and proof) to drive change in the five 

and four star hotels in Luxor. To achieve this goal, the researchers 

designed a survey form that was distributed to a sample of managers 

and hotel workers in order to know their views on the dimensions of 

leading the change. The results of the field study showed that the 

majority of the study sample was consistent in only two elements of the 

change leadership model represented in "purpose and people with a 

similar arithmetic mean 2.5", and the results were neutral to the other 

three elements of the change leadership model represented in "priorities 

and proof with an arithmetic average" 2.2 and operations with a mean 

of 1.9.   
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