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 ملخص الدراسة:  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقةة بةيا الاية دل التلييليةة بدبع دهة  ثالتةدمير ال مة لز  اللاةي ا ل ة  ز   
الاكريةة  يبةةيا ا  ةالد ا دار   ةا يظ ةة موةر ال ةةيوايا بةديياا التعلةيغ ب ديمةة بم ة ي   يقةةد سةتم رل العتبة ر الاةرد   االا

  694اتبعت الدراسة ال م ج الي از التلليلز  يتكيا  ظت ع الدراسة  ا ال يوايا بديياا التعليغ بم  ي  البة ل  عةددهغ ث
سةتبي ا يبلة  عةةدد الالدراسةة ب سةةتاداغ اسةت  رات ا   تةةغ ظ ةع بي مة ت 712 يوةف  يقةد تةغ ااتيةة ر عيمةة ع ةياهية لظ  ة  ث

فةةز     بيمةةت متةة هج الدراسةةة ةا درظةةة    رسةةة الايةة دل التلييليةةة بةةديياا التعلةةيغ 181سةةت  رات الا ةةةعة للتلليةة) عةةدد ثالا
بم  ي   تيسةطة  يةيةةلت متة هج الدراسةة ةا درظةة تطبيةح ا  ةالد ا دار  بةديياا التعلةيغ بم ة ي   تيسةطة ةيةة    ك ة  

عالقةةة طرديةةة ذات داللةةة  عمييةةة ةةةعياة بةةيا الايةة دل التلييليةةة بدبع دهةة   يهةةزةسةةارت الدراسةةة عةةا يظةةيد عالقةةة ارتبةة ط 
لاكريةة  االعتبةة ر الاةرد   يبةيا ا  ةةالد ا دار   ةا يظ ةةة موةر ال ةةيوايا ثالتةدمير ال مة لز  اللاةةي ا ل ة  ز  االسةةتم رل ا

  .r=0.269ث رتب طالليث بل   ع  ) ا، بديياا التعليغ
 .بنغازي -التعليم ديوان  –اإلصالح اإلداري  – الكلمات المفتاحية: القيادة التحويلية

Abstract:  
This study aimed to identify the nature of the relationship between transformational 
leadership in its dimensions (ideal effect, inspirational motivation, individual consideration, 
intellectual excitement) and administrative reform from the point of view of employees at the 
Ministry of Education in Benghazi, the study followed the descriptive analytical approach, 
the study community consisted of employees at the Ministry of Education Benghazi, they 
numbered (496) employees, and a random sample size of 217 was selected, Study data 
were collected using questionnaires, and the number of questionnaires to analysis was 
(185). The results of the study showed that the degree of transformational leadership 
practice in the Ministry of Education Benghazi is medium, also the results of the study 
showed that the degree of application of administrative reform in the Ministry of Education 
Benghazi is medium , furthermore the study showed a positive correlation relationship with 
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weak significance between transformational leadership in its dimensions (ideal effect, 
inspirational motivation , Intellectual excitement, individual consideration) and  administrative 
 reform from the point of view of employees in the Education Bureau, where the coefficient 
of correlation was (r = 0.269). 
Key words: Transformational leadership - Administrative reform - Ministry of 
Education Office - Benghazi. 

 مقدمة: 

 ا الس  ت األس سية التز يت ف ب   علغ ا دارل يتطبيا ته ال اتلاة فةز ك فةة  ية ديا اللية ل هةز الديم  يكيةة ياللركيةة     

يسةةرعة االسةةتظ بة للتطةةير يالتاةةدغ العل ةةز يالتامةةز يب ةة  يت   ةةى  ةةع الت يةةرات الل  ةةلة فةةز البيهةة ت السي سةةية ياالظت  عيةةة 

ا) تو ر اتظ هة ت ظديةدل فةز  اتلةف دي) العة لغ يا  ةة ال تاد ةة  م ة  تةكةد ةةريرل يالما فية يغيره    يلذلك ك مت يال تي 

تلةةديث األمو ةةة يال ي كةة) ا داريةةة يةسةة ليب   يةديات يتاميةة ت ع ل ةة   يذلةةك  ةةا ةظةة) رفةةع يتلسةةيا  سةةتي  كاةة  ل األظ ةةيل 

 لية ت التلةديث يالتطةيير  م ة ت التم يةة الع  ة لإلدارل  يقد قدغ عل    ا دارل  ظ يعة كبيرل  ا ال  طلل ت الدالة علةى ع

 ا دارية  ا  الد ا دار   التطيير ا دار   إع دل ال يكلة  ال مدرل  إع دل ااتراع اللكي ة يغير ذلك  ا ال  طلل ت.

فةز يفز و) الت يرات ال  هلة التز ت ة ده   اتلةف دي) العة لغ فةز الاةرا اللة لز ة ةب  ا  ةالد ا دار   طلبة    للة       

الكمير  ا الدي) ا ي    فز البلداا الم  ية يالتز تع مز  ا الكمير  ا ال  ة ك) التةز ي كةا ةا تعةي  فةز م  يةة ال طة ف 

 . 7212ثتي ير   إلى ق ير ا دارل يل ظت   لإل الد

إال ةا  يلاةد ةو ةةرت األدبيةة ت ةمةةه يرغةةغ ااةةتالف يظ ةة ت الموةر لةةي) تلديةةد  عمةةى ي لتةةي  ي ا ةةيغ ا  ةةالد ا دار     

همةة ك اتا قةة   ع  ةة   علةةى ا طةة ر العةة غ لةةه  فاةةد عرفةةه الةةبعا علةةى ةمةةهخ الت يةةرات ال سةةت رل يال اططةةة يال ةة  لة فةةز األظ ةةيل 

 . 4ت 7211اللكي يةةة فةةز ال ظةة الت ا داريةةة ال تعةةددل با ةةد تلايةةح ةهةةداف التم يةةة االقت ةة دية ياالظت  عيةةةخ ثقرداغةةز  

ه خ ت ييةر  ا ةيد ي ة  ) علةى  سةتي  اللكي ةة ةي ال مو ةة فةز ةطة ر رةيةة  سةتابلية يعرف ةاةريا ا  ةالد ا دار  بدمة

للايةة دات ا داريةةة تلةةدد  ةة  يظةةن تلاياةةه  ةةا إ ةةالل ت إداريةةة لةةة  ا رةةة  الظ  ةةير ال سةةتايد   ةةا اةةال) تبمةةز  اةة هيغ 

ال ي كة) يتبسةيط ا ظةرا ات يتلةديث  يموري ت إداريةة لديمةة يةتغ علةى ةس سة   تم يةة ال ةيارد الب ةرية   دية   ي عميية   يتطةيير

ت 7218األديات ياليسةة ه) الاميةةة يالتاميةةة علةةى ةسةة ي التةةدرع غيةةر ال ماطةةع يال تا عةة)  ةةع البيهةةة الكليةةة لل مو ةةةخثالك فز  
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ة    ةت ر ا  الد ا دار  فز الدي) الم  ية الذ  عادته هيهةة األ ةغ ال تلةدل بظ  عةة س سةكز البريط ميةة لعة غ    99-62

فاةةد عرفةةت ع ليةةة ا  ةةالد ا دار  علةةى ةم ةة  خل ةةيلة ال ظ ةةيدات ذات ا عةةداد الاةة   التةةز تسةةت دف إداةة )  1921

ت ييةرات ةس سةية فةةز ال مو ةة ا داريةةة الع  ةة  ةةا اةال) إ ةةالل ت علةى  سةةتي  الموة غ ظ يعةةه  ةي علةى األقةة)  ةا اةةال) 

  .7219ثالل لز  ك) ا دارية ياألفراد يالع لي ت ا داريةخ ع يير لتلسيا يالدل ةي ةكمر  ا عم  ره  الرهيسية  م) ال ي 

ب ةذا ال عمةز يلتة ع تمايةذ ا  ةالد ا دار  يتلايةح ةهدفةه تةيفر ظ لةةة  ةا ال تطلبة ت قةد يكةيا علةى رةسة   تةيفر قيةة دل     

األم ة ط الاي ديةة م طة  ة مة ب لسي س ت الظديدل ياعية ل   بليث تة ا لإل الد ا دار  ةق ةى ة ك مية ت المظة د  ي ةا 

دارل الت ييةر في ة   ف ةز تاةيغ  التز ةفريه  التادغ العل ز يالتطير التامز م ط الاي دل التلييلية  لديره  فز تليية) ال مو ة ت ياا

على إلداث ت يرات ظذرية فز ال مو ة عا طريح إقم ع ال رةيسيا للمور إلى    هي ةبعد  ا   ة لل غ الذاتيةة  ةا ةظة) 

يتيسيع اهت   ة ت غ يتع يةح  سةتي  إدراك ةغ يقبةيل غ لرةيةة ال مو ةة  يتم يةة قةدرات غ ا بداعيةة عةا طريةح  ال  للة الع  ة 

فت  ال ظ ) ل ةغ يت ةظيع غ علةى  ياظ ةة ال  ة ك) يال ةعيب ت التةز تياظةه  مو ة ت غ  يتعةرف الاية دل التلييليةة بدم ة خ م ةط 

مو ةةة  ييسةةعى الا هةةد التلةةييلز إلةةى إلةةداث الت ييةةر  يالتطةةيير  قيةة د  لديةةه رةيةةة ياةةةلة عةةا ال سةةتاب) يةهةةداف ياقعيةةة لل 

يالتم يةةة ا داريةةة ب سةةت رار ييتبمةةى ةمو ةةة يةسةة لين قي ديةةة  رمةةة ت كةةا  ةةا التكيةةف يالتةةدقلغ  ةةع التطةةيرات يالت ييةةرات الع ل يةةة 

تايغ على التا هغ  الليار البم    ال ع  رل  يي تغ ب لع ) الظ  عز ال موغ  يبم   فرح الع )  ييع ) على ةيظ د بيهة إدارية

يالايةةة دل التلييليةةةة ب ةةةذا ال عمةةةى إذا يظةةةدت فةةةز ة     14ت 7219يال  ةةة ركة بةةةيا ال سةةةتيي ت ا داريةةةة ال اتلاةةةةخثاليغبز  

  ةسسة قد يكيا ذلك ةي) الاطيات ملي تمايذ ا  الد ا دار  يتلاياه. 

 قةالجزء األول: اإلطار العام للدراسة والدراسات الساب

 :السابقة الدراسات: أوالا 

 (:اإلداري اإلصالح) التابع بالمتغير تتعلق دراسات -1

 هدفت". الحكومي الجهاز في العاملين نظر وجهة من األردن في اإلداري اإلصالح: "بعنوان( 3006)العكش دراسة -أ 

 ييارات فز الع  ليا ال يوايا مور يظ ة  ا يذلك ال اترلة يالللي) ا دار  الظ  ي تالف ةسب ن ت اي  إلى الدراسة

 تالف ةسب ن ةا الدراسة مت هج ةو رت يقد يالي از  الك ز التللي) ةسلين على البلث اعت د يقد يدياهره   الديلة



                                                                              
 

 63ي                                                    وعالقتها باإلصالح اإلدار  ةويليدرجة ممارسة القيادة التح 

بنغازي -المجلة العلمية للجامعة المفتوحة   
Scientific Journal of Open University - Benghazi 

ثانيالعدد ال -المجلد األول   

م0202 يونيو  

 يةع يعدغ ال لسيبيةت العيمة مور يظ ة  ا ةه يت   لسن ةبريه  ال   رس ت  ا  ظ يعة إلى تعيد ا دار  الظ  ي

 ةظ يل يةعف للليافي  فع ) مو غ يغي ن ب  بداع ا دار  الاي د  الع ) ربط يعدغ ال م سن ال ك ا فز ال م سن الرظ)

ه  ) الرياتن   ستي  يتدمز ا دارية الرق بة  .اللكي ز الظ  ي هيكلة إع دل ياا

 العامة والخدمة العمل وزارة حالة دراسة والتطبيق النظرية بين اإلداري اإلصالح: "بعنوان( 3003)الحاج دراسة -ب 

 للتم ية الع  ة ب  دارل ا دار  ا  الد ييس ه) يةس لين طرح على للتعرف الدراسة هدفت ".البشرية الموارد وتنمية

 ال م ج على الب لث ياعت د ا  الد قي دل على ا دارل هذه قدرل  د  على يالتعرف الع ) بييارل ا دار  يالتطيير

 اا ك   ةداه   ي راظعة إدار  إ الد إلى تلت ع الع  ة الاد ة اظ يل  عوغ ةا إلى الب لث يتي ) التلليلز الي از

 لر  ةا ك   ةهداف    إلى ت ) ال ظعل       عدل ظيامن فز ع ظيل الع  ة الاد ة تاعي) لتطبيح ال ستاد ة اليس ه)

 هي ك) إ الد عا عظيت يالتطيير للتم ية الع  ة ا دارل ياا كبيرل  درظة على ليي ا دار  ا  الد على ال سهيليا

 يما  يالتدرين الكا  ل يما  لألدا  الديلة  ت بعة قلة  ا الل لية ا دارل يتع مز ب    يالم يا الع  ة الاد ة يتمويغ

 السي سة ادا ) ياع ح الاد ة  بإ الد ال تعلاة الاياميا ما ذ على الادرل عدغ إلى ةد      الع  لة يالكيادر ا  ك مي ت

 .ب لاد ة ةةرت التز السلبي ت  ا الكمير يادا) ةهداف   إلى ب   الي ي) ال دمية ب لاد ة

هدفت الدراسة إلى تسليط  ( بعنوان: "اإلصالح اإلداري مدخالا لتصويب المسار التنموي"3013دراسة مالعب ) –ج 

الةي  على قة ي  ا  الد ا دار  يديره  فز ت يين ال س ر التم ي   عبر استعراا يدراسة عدد  ا التظ رن 

الديلية فز ا  الد ا دار  هز تظربة خ ةسترالي   الي ب ا  كمدا  مييييالمد    لييي خ  يك مت الدراسة ميعية تعت د ال م ج 

دراسة ةا ك) تظربة هز  ا ربة  اتلاة لاة ي  ا  الد ةتسات  ع تركيبة الدي) االقت  دية يالسي سية اليم هاز  بيمت ال

ياالظت  عية يعم  ره  الما فية يالت رياية  ك   ةيةلت الدراسة ةا ا  الد يظن ةا يبمى على ةسي ياةلة يتاطيط 

   لى تلايح ةهداف ياقعية ق بلة للاي ي يالتاييغ.سليغ يداذ ب العتب ر ا ط ر الع غ ألسلين ع ) اللكي ة ييع ) ع

 (:التحويلية القيادة) المستقل بالمتغير تتعلق دراسات - 3 

 هدفت ".الموظفين آلراء استطالعية دراسة: العامة المؤسسات في التحويلية القيادة: "بعنوان( 3003)العامري دراسة -أ 

 عا ال يوايا رةية على يالتعرف التلييلية الاي دل بس  ت الع  ة ب ل ةسس ت ال ديريا ت تع  د  عا للك ف الدراسة

لى الع  ة ال ةسس ت فز ت يير إظرا  إلى الل ظة  د   اتظ ه ت بيا العالقة يبي ا الت يير هذا قبي) سيتغ  د  ة  ياا
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 التلليلز  الي از ال م ج الب لث ياستادغ التلييلية  الاي دل بس  ت ال ديريا ت تع ل د  يرةيت غ الت يير ملي ال يوايا

 هذا التلييلية  الاي دل ا  ه  ك) فز  تدا ب ستي  يت تعيا الع  ة ال ةسس ت فز ال ديريا اا الدراسة مت هج يبيمت

 ةفراد ل عوغ الع غ االتظ ه ييةكد  ةسس ت غ  فز الاي د  اليةع عا ال ةسس ت هذه فز ال يوايا رة  عدغ على يد)

 ةا يريا الذيا ال يوايا ةا الدراسة يةو رت الع  ة  ال ةسس ت فز يةريرته الت يير ةه ية على الدراسة عيمة

 ةق) ب ستي  يت تعيا ال ديريا ةا يريا  ظ الت    تى فز يتطيير ت يير إلى بل ظة في   يع ليا التز الع  ة ال ةسس ت

 .   ب لعكي يالعكي التلييلية الاي دية الس  ت  ا

 هدفت ".تفعيل إدارة المعرفة وأثرهما على أداء المنظمة في التحويلية القيادة دور: بعنوان( 3010)العطوي دراسة -ب 

دارل ال عرفة على ةدا   رك ت البالستيك األردمية  ب  ة فة الى التعرف  الدراسة إلى الك ف عا ةمر الاي دل التلييلية ياا

دارل ال  عرفة ب اتالف  ا ي ت غ ييو ها غ  يقد اتبع الب لث ال م ج على االاتالف فز  ا يغ الع  ليا للاي دل التلييلية ياا

الي از التلليلز يتي لت الدراسة الى عدل مت هج  م  ت ةا  ستي  تيفر سليك الاي دل التلييلية لد  ال ديريا فز  رك ت 

ة ال  هية للاي دل البالستيك ك ا  رتاع   بيم    ستي  تيافر ع لي ت إدارل ال عرفة ك ا  تيسط    يظيد ةمر ذي دالل

 .التلييلية على ةدا   رك ت البالستيك لل م ع ت ا م  هية األردمية  ا اال) إدارل ال عرفة

 على للتعرف الدراسة هذه ت دف ".التنظيمية بالعدالة التحويلية القيادة عالقة: "بعنوان( 3013)المصدر دراسة -ج  

 ال م ج الب لث اعت د يقد غيل  قط ع فز يالتعليغ التربية ييارل فز ال يوايا لد  التموي ية ب لعدالة التلييلية الاي دل عالقة

 التربية  ديري ت فز ال درا  لد  التلييلية الاي دل  ا كبير  ستي  يظيد الدراسة مت هج يةو رت التلليلز  الي از

 يظيد الدراسة ةو رت ك   يالتعليغ  التربية  ديري ت فز ال درا  لد  التموي ية العدالة  ا كبير  ستي  يظد ك   يالتعليغ 

 الاكر   اللاي ا ل   ز  اللاي ال م لز  التدميرث األربعة بدبع ده  التلييلية الاي دل بيا إل  هية داللة ذات طردية عالقة

 .     غيل ب ل فو ت يالتعليغ التربية  ديري ت فز التموي ية العدالة يبيا  الاردية االعتب رات

 ياستا د ا دار  يا  الد التلييلية الاي دل  يةيع تم يلت ظ يع   ةم   يتة  الس باة الدراس ت عرا اال)  ا       

. فارات   ي ي غة االستبي ا است  رل اعداد يفز الل لية لدراسة المور  ا ط ر يةع فز الس باة الدراس ت  ا الب لميا

 يتت يي الدراسة   ظت ع فز تاتلف يةية    يال ك مية الي مية اللديد فز الس باة الدراس ت عا الل لية الدراسة يتاتلف

 بيا العالقة فز تبلث التز الب لميا علغ لد على األيلى الدراسة تعد كيم   فز الس باة الدراس ت عا الل لية الدراسة
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 يهذا ال ت يريا هذيا بيا الربط الس باة الدراس ت ك) فز يتغ فلغ بم  ي    ديمة فز ا دار  يا  الد التلييلية الاي دل

 .ا دار  ا  الد ي ت ير التلييلية الاي دل  ت ير بيا ربطت التز الدراسة ل ذه ت ييا   يةاز

 : مشكلة الدراسة:ثانياا 

للعة غ رير ديةياا ال ل سةبة    يتاة7218بيمت التا رير ال تع قبة الديلية يال للية  كتاريةر  مو ةة ال ةا فية الديليةة للعة غ ث    

 ع مةةةة ل    7219   7218  7212  7214هيهةةةةة الرق بةةةةة ا داريةةةةة للعةةةة غ ث تاةةةة ريريكةةةةذلك   7218  ث7212   ث7214ث

األظ يل ا دارية فز الديلة الليبية  ا    ك) يقة ي  عديدل تةكد ل ظت   ال للة لتبمز استراتيظية ياةلة لإل الد   هذا 

 دراسةةةمةةة الب  ةةة فة إلةةى  اللوةة ت البلةة ث لةةي)  ظت ةةع الدراسةةة يمتةة هج ال اةة بالت التةةز تةةغ إظرا هةة   ةةع بعةةا ةفةةراد عي

إل ةةالد ا دار  يةيةةة  الل ظةةة ال للةةة ليظةةيد  يا ةةا ت ي  ةة رات يقةةدرات  عيمةةة ل ةةا يالتةز ةكةةدت علةةى الل ظةةة ال للةةة ل

الايةة دل التلييليةةة يعالقت ةة  ب   ةةالد  ياةةيد هةةذا ا  ةةالد ييع ةة) علةةى تمايةةذه  ي ةةا هةةذا ال مطلةةح ظةة  ت الل ظةةة لدراسةةة 

ة إحصددائية بددين درجددة ممارسددة هددل هندداق عالقددة رات داللدد و ُحددددت مشددكلة هددره الدراسددة فددي السددؤال التددالي:ا دار   

القيادة التحويلية بأبعادها )التأثير المثالي، الحفز اإللهامي، اإلعتبار الفدردي، اإلسدتثارة الفكريدة( وبدين اإلصدالح اإلداري 

  ويتفرع منه التساؤالت التالية:، من وجهة نظر الموظفين بديوان التعليم بمدينة بنغازي

ييلية بدبع ده  ثالتدمير ال مة لز  اللاةي ا ل ة  ز  ا عتبة ر الاةرد   ا سةتم رل الاكريةة     هز درظة    رسة الاي دل التل -1

  ا يظ ة مور ال يوايا بديياا التعليغ ب ديمة بم  ي ؟   

    هز درظة تطبيح ا  الد ا دار   ا يظ ة مور ال يوايا بديياا التعليغ ب ديمة بم  ي ؟ -2

ييلية بدبع ده  ثالتدمير ال م لز  اللاةي ا ل ة  ز  ا عتبة ر الاةرد   ا سةتم رل الاكريةة     طبيعة العالقة بيا الاي دل التل -3

 يبيا ا  الد ا دار   ا يظ ة مور ال يوايا بديياا التعليغ ب ديمة بم  ي ؟

 : أهداف الدراسة:ثالثاا 

 على درظة تيافر ا  ه  يس  ت الاي دل التلييلية فز ديياا التعليغ ب ديمةة بم ة ي   ةا يظ ةة موةر ال ةيوايا التعرف -1

   بديياا التعليغ ب ديمة بم  ي .

  .ديياا لالتعرف على الظيامن ال اتلاة لإل الد ا دار  فز ديياا التعليغ ب ديمة بم  ي   ا يظ ة مور ال يوايا ب -7
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 ك عالقة بيا درظة    رسة الاي دل التلييلية يبيا ا  الد ا دار   ةا يظ ةة ال ةيوايا بةديياا  عرفة    إذا ك مت هم -9

 التعليغ ب ديمة بم  ي .

 ظ يد ا  الد ا دار  ب ل ةسس ت الليبية. دعغيغ الاي دل التلييلية ب   يالتي ي ت لتعييي  ا اقتراد الللي) ي  -6

 : أهمية الدراسة:رابعاا 

  ا تم يل   ل يةيعيا لييييا يه   الاي دل التلييلية يا  الد ا دار . ةه يت   الدراسة تست د -1

 . ذات العالقة إظرا  ال ييد  ا الدراس ت    يستليغ  للديلة  رك هي التادغ العل ز ةلديهي  بديياا التعليغالدراسة  تظر   -7

التدكيةةد علةةى ةةةريرل االهت ةة غ بإعةةداد الاةة دل  كةة ا البةةد  ةةا الليبيةةة فةةز ةةةي  الوةةريف االسةةتمم هية التةةز ت ةةر ب ةة  الديلةةة -9

 التلييلييا الا دريا على إلداث الت يير يتمايذ ا  الل ت الالي ة للل ح بركن التادغ.

 : متغيرات ونمورج الدراسة:خامساا 

  .ا ستم رل الاكريةالتدمير ال م لز  اللاي ا ل   ز  ا عتب ر الارد   ث القيادة التحويلية وتشمل المتغير المستقل: -1

يال ةك) التة لز   .ال يك) التموي ز   ةيا الع  ليا  الع لي ت ا داريةةثالمتغير التابع: اإلصالح اإلداري ويشمل األبعاد  -7

 يية  م يذع ي ت يرات الدراسةت

 ( نمورج الدراسة1شكل رقم )

 التابع        المتغير                      المتغير المستقل                                     
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 الدراسة: ة: فرضيسادساا 

ال تيظد عالقة ذات داللة إل  هية بيا درظة    رسة الاي دل التلييلية بدبع ده  ثالتدمير ال م لز  اللاةي الفرضية الرئيسية: 

 يظ ة مور ال يوايا بديياا التعليغ.ا ل   ز  ا عتب ر الارد   ا ستم رل الاكرية  يبيا ا  الد ا دار   ا 

 وتشتق من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 بيا التدمير ال م لز يا  الد ا دار   ا يظ ة مور عيمة الدراسة. إل  هي    دالةال تيظد عالقة  تالارةية الارعية األيلى

 بيا اللاي ا ل   ز يا  الد ا دار   ا يظ ة مور عيمة الدراسة.    إل  هي دالةال تيظد عالقة  تالارةية الارعية الم مية

عيمةةةة  بةةةيا ا عتبةةة ر الاةةةرد  يا  ةةةالد ا دار   ةةةا يظ ةةةة موةةةر دالةةةة إل ةةة هي   ال تيظةةةد عالقةةةة : الارةةةةية الارعيةةةة الم لمةةةة

 الدراسة.

  ةةةالد ا دار   ةةةا يظ ةةةة موةةةر عيمةةةة بةةةيا ا سةةةتم رل الاكريةةةة يا دالةةةة إل ةةة هي   ال تيظةةةد عالقةةةة : الارةةةةية الارعيةةةة الرابعةةةة

 الدراسة.  

 : حدود الدراسة:سابعاا 

بدبع دهة  ثالتةدمير ال مة لز  اللاةي يات ر هدف الدراسة على ااتب ر العالقةة بةيا الاية دل التلييليةة  الحدود الموضوعية: -1

 .ا ل   ز  االستم رل الاكرية  االعتب ر الارد   يبيا ا  الد ا دار 

 تات ر هذه الدراسة على ال يوايا بديياا التعليغ ب ديمة بم  ي  ب اتلف ال ستيي ت ا دارية.البشرية:  الحدود -2

 تات ر هذه الدراسة على ديياا التعليغ ب ديمة بم  ي .الحدود المكانية:  -3

 .7219اال)   ر ةكتيبر  تغ تمايذ هذه الدراسةلحدود الزمنية: ا -4

 الح اإلداري والقيادة التحويليةالجزء الثاني: اإلطار النظري لإلص

 :Administrative reformأوالا: اإلصالح اإلداري 

  ا  الد ا دار  بدمه تلك الظ يد ال بذيلة ب ك)  تك  )  ي اطةط  7217ثعرف األدين اإلصالح اإلداري:مفهوم  -1

ي موغ  ي يظه  يالة الاس د  ف ةي ا ظةرا ات ا داريةة الت ةليلية التةز تتاةذ دااة) التموةيغ ا دار  فةز الديلةة ب ةدف 
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دار  ياسةةتلدام   ب يةةة الي ةةي) بةة لتمويغ إلةةى ال سةةتي  األفةةة) فةةز اسةةتاداغ األسةة لين يالطةةرح العل يةةة فةةز الموةة غ ا 

تلايح األهداف ال م طة بذلك التمويغ ف ي ظ د سي سةز  إدار   اقت ة د   اظت ة عز  تاة فز ي إراد  هة دف  لةداث 

ت يةةةرات ةس سةةةية إيظ بيةةةة فةةةز السةةةليك يالتموةةةيغ يالعالقةةة ت ياألسةةة لين ياألديات تلاياةةة   لتم يةةةة قةةةدرات الظ ةةة ي ا دار  

 . 718ثع لية  ا الكا  ل يالا علية فز إمظ ي اهدافه ياا ك مي ته     ية ا له درظة

بدمةه ي مة)  تطلةن يسةعى ا مسة ا إلةى تلاياةه ب ةدف تم يةة ا دارل يتاةد    يالع ة) علةى    7219ثك   عرفةه عمبةر        

تلايةةةح ا  ةةةالل ت فةةةز ال ي كةةة) ياألبميةةةة التموي يةةةة يذلةةةك لظعةةة) األظ ةةةيل ا داريةةةة قةةة درل علةةةى ةدا  يو ها ةةة  يفةةةح الاطةةةط 

ياألسة لين يطةرح الع ة) ياالسةتاداغ األ مة) ال رسي ة يالاي غ بع لي ت ا  الد ا دار  ال ة  ) ال تةة مة إ ةالد التموةيغ 

 .    1ثلل يارد الب رية

تت مة) ةهةغ األسةب ن يال ة ةرات التةز تسةتدعز الاية غ ب   ةالد األسباب والمؤشرات التي تستدعي اإلصالح اإلداري:  - 3

-42ت 7214ثم ة ر  م   فز ة ريا هة  يا ه ة  الةةعف يالالة) ا دار  يكةذلك الاسة د ا دار  يفي ة  يلةز تيةةي  لكةال  

 ت 48

يال ت م) فز ق ير األظ يل ا دارية عا تلايح األهداف ال طلين  م   تلايا ة   سةيا   الضعف والخلل اإلداري: -ة 

سةةلع ك مةةت ةغ اةةد  ت ب لك يةةة يالميعيةةة ال طليبةةة  يالةةذ  قةةد يكةةيا سةةببه ماةة  ال  ةة رات ةي ال عةةدات ةي ال ةةيارد 

يظيد ةعداد ياهدل  ا ال يوايا فةز الظ ة ي اللكةي ز يعةدغ  اة ب لال) ا دار ال ت لة  ي ا ةهغ ال ة رات ال تعل

تعةةدد ي  عةةدغ تلديةةد  ةدل ي ميةةة  مظة ي ال عةة  التكةذلك الةةبط  فةةز تاةديغ الاةةد  ت ي ي  ت ةتع غ ب لكاةة  ل ال طليبةة

ل ةك ي  التةز يتاةدغ عةدغ االهت ة غ ب ل ط لةن يايةيةة    ا ظرا ات يطي) ال سة لك التةز ت ةر في ة  الاةرارات ا داريةة

التةةداا) يااليدياظيةةة فةةز ع ةة) األظ ةةيل يا دارات ي  ل ركييةةة ال ةةديدل فةةز اتاةة ذ الاةةراراتب  ةةة فة ل ب ةة  ال ةةياطميا

 ال اتلاة.

يهي است ال) اليوياة الع  ةة لتلايةح   ة ل  ا  ةة يلتلايةح الكسةن ال يةر   ةريع  ي ةا ذلةك  الفساد اإلداري: -ن 

  است ال) المايذ  است ال) اليوياة الع  ة   است ال) يسرقة ال  ) العة غ   الت ييةي قبي) ةي طلن الر يل  االبتياي

 .بيا ال يوايا  التسين فز الع )  إف    ال علي  ت ةي التكتغ عم    تييير اليم هح ياأليراح الرس ز
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 ت 7228ثالارظ مز يةإا  عوغ ظ يد ا  الد ا دار  ت دف إلى تلايح الما ط الت لأهداف اإلصالح اإلداري:  - 6

 يي دل كا  ل األظ يل اللكي ية يتاايا ماا ت   يتر يد ا ما ح اللكي ز يالتركيي على اقت  دي ت الت  ي).  -ة 

تلسةةيا ميعيةةة الاةةد  ت ال اد ةةة لل ةةياطميا ي ةسةة لين التع  ةة)  ع ةةغ يتعييةةي  ا ةةيغ ةةةريرل االسةةتظ بة ل طةة لب غ  -ن 

 دل فز ال ي ك) التموي ية يةس لين ا دارل يسليكي ت الع  ليا.إلداث ت يرات  ا ي ب قدرل ا داراتيتعييي 

  .تلسيا  ستيي ت األدا  فز الظ  ي ا دار  يرفع ا مت ظية يتبسيط ا ظرا ات ا دارية ياا الد األمو ة ال  لية -ع 

 ا .يةع السي س ت الع  ة يتمايذه  ب ك) ية ا الكا  ل  يالاع لية يالعدالة  يالاةيع لل س  لة عا األد -د 

 دعغ التيظ  ت ملي الال ركيية ا دارية ب دف ت ظيع ال   ركة ال عبية فز إدارل ال هيا الع  ة فز  مع الارار.  -ه 

   Transformational leadership :ثانياا: القيادة التحويلية

فةز كت بةه الاية دل  يذلةك للت ييةي بةيا  )1928Burnsو ر  ا يغ الاي دل التلييليةة علةى يةد ثمفهوم القيادة التحويلية:  -1

 ةيلهك الا دل الذيا يعت ديا ب ك) ياسع على ع لية تب د) ال م فع للل ي) على مت هج.

الايةةة دل التلييليةةةة بدم ةةة  ع ليةةةة يسةةةعى  ةةةا االل ةةة  الا هةةةد يالتةةة بعيا إلةةةى م ةةةيا كةةة)  ةةةم غ بةةة  ار  Burns(1978)عةةةرف 

للي ةةي) إلةةى ةعلةةى  سةةتيي ت الدافعيةةة ياألاةةالح  يتسةةعى الايةة دل التلييليةةة إلةةى الم ةةيا ب ةةعير التةة بعيا يذلةةك  ةةا اةةال) 

السةالغ يا مسة مية  فسةليك الاية دل التلييليةة يبةدة  ةا الاةةيغ االلتكة غ إلةى ةفكة ر يقةيغ ااالقيةة  مة) اللريةة يالعدالةة يال سةة يال ي 

يال عتادات ال ا ية للا هد يليي  ا تب د)    ل   ةع ال رةيسةيا  ف لا هةد التلةييلز يسةعى   لةداث ت يةرات إيظ بيةة فةز 

 ةةغ يةةةعيا ال  ةةللة طراهةةح ةدا  العةة  ليا يلةةم غ بده يةةة ع ل ةةغ يالةةح ال ةةعير لةةدي غ بةة ليال  ياالمت ةة   لل مو ةةة ب ةة  يظعل

  .997- 991ت 7211الع  ة فز  رتبة ةعلى  ا ال   ل  ال ا يةثل  د 

ك   ٌعرفةت ةيةة   بدم ة  خ الاية دل التةز تع ة) علةى تيسةيع اهت   ة ت ال رةيسةيا يتم ةيط    يتع يةح  سةتي  إدراك هةةال      

ى  ة  هةي ةبعةد  ةا اهت   ة ت غ الذاتيةة  يذلةك  ةا ال رةيسيا يقبيل غ لرةية الظ  عةة يةهةداف     ةع تيسةيع  ةدارك غ للموةر إلة

  .742ت 7211اظ) ال  ل  الع غ لل مو ةخثالا لد  
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  بدم  خ قي دل تسعى إلى إدا ) ت ييرات إيظ بية فز ال ةسسة ت   ةا اةال)  ظ يعةة  ةا 7211ثييعرف   ةبي س رل يآاريا 

ياالسةتم رل الاكريةة  ةا ةظة) ا بةداع  يت ةظيع العة  ليا ب ةمل غ  األفك ر الاي دية  تركي ب لدرظة األيلى على قيغ الا هد الاةديل 

 .  742ثالار ة ليكيميا  بدعيا ياالقيا  ي   ركيا فز ال   غخ

يالايةة دل التلييليةةة هةةز قيةة دل تةةدعغ يتةةةع قي ةة   لل مو ةةة  يتلةةدث ت ييةةرات فةةز ما فت ةة  ي عتاةةدات   يتسةة غ فةةز يةةةع  عةة يير 

يظعل   ق درل على االستظ بة الا علة للت يرات الداالية يالا رظية  ف ل مو  ت ال ع  ةرل لألدا  ة ا مسح  تك  ) ي ترابط 

ديم  يكيةةةة فةةةز ظيهرهةةة   فل ظةةة ت يرغبةةة ت العةةة  ليا يال تعةةة  ليا في ةةة   تظةةةددل ي ت يةةةرل   ةةة  يسةةةتدعز يظةةةيد قيةةة دات ت تلةةةك 

كةةيا قة درل علةةى التيويةف الا عةة) لل ةةيارد ا ة ه  يقي ةة   ي عتاةدات تاتلةةف ظةذري   عةةا ا ة ه  الايةة دل التاليديةةة بليةث ت

يالتاميةة ت يموةةغ ال علي ةة ت يقيةة دل ال مو ةةة فةةز وةةريف ي م اةة ت تم فسةةية  ف ل مو ةة ت الا علةةة هةةز ال مو ةة ت التةةز تتللةةى 

  .  96 -99ت 7212ب ل ريمة ياالبتك ر يتعت د استراتيظي ت ياةلة للت يير ثالعطي   

ةربعةة عم  ةر ةي  Bass and Avolioةة ا سةليكي ت الاية دل التلييليةة لةد  تتعناصدر ومكوندات القيدادة التحويليدة:  -2

 ت 2ت 7218ثاليقدامز  كيم ت يهز

يالتز تاةيغ علةى الم ةيذع األاالقةز الرفيةع  يهةذا التةدمير ي ةير إلةى ةا  ةا غيةر ال  كةا ةا  ةي الاديل التأثير المثالي: -ة 

 د بدس ى الايغ يال ب دئ األاالقية.يكيا هم ك ماة بيا الا هد ياألتب ع ديا ةا يتللى الا ه

تعت ةةةد الايةةة دل التلييليةةةة علةةةى الةةةديافع ال ل  ةةةة لألتبةةة ع التةةةز تةةةة ا   ةةة ركت غ فةةةز تلايةةةح األهةةةداف  الددددافع الملهدددم: -ن 

 يال  ي ت ال  تركة  ة  تلايح األتب ع ألهداف غ عا طريح تلايح ةهداف ال مو ة.

 الللي) ا بداعية لل  كالت.  مطب ع ت الس هدل يتاديغتلد  اال يهز  س عدل األتب ع على االستثارة الفكرية: -ع 

ةي  راع ل   ة عر األفةراد يهةذا ي ةير إلةى ا هت ة غ ب ألتبة ع بطرياةة فرديةة عةا طريةح ا ر ة د يتاةديغ  اإلهتمام الفردي: -د 

 فر  التطير يالم ي ال  مز. 

 منهجية الدراسة الجزء الثالث:

االظةرا ات التةز تةغ اتب ع ة  عمةد الاية غ بتمايةذ الدراسةة  ةا ليةثت ةسةلين الدراسةة   ظت ةع يعيمةةة يتمة ي) هةذا الظةي  ي ةف 

 الدراسة  ةدال ظ ع البي م ت  األس لين ا ل  هية ال ستاد ة فز  ع لظة البي م ت.
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  أوالا: أسلوب الدراسة:

يةة لإل ةالد ا دار  يالاية دل التلييليةة   ةا اعت دت الدراسة ال ةم ج الي ةاز الةذ  بةدة بدراسةة يتللية) الظيامةن المور     

ستعراا الدراس ت السة باة  اال) ال س  ال كتبز ي راظعة األدن ا دار  ل ت يرات الدراسة  ييةع ا ط ر المور  ل    ياا

ات عيمةةة ذات العالقةة ب ت يةرات الدراسةةة  ب  ةة فة للدراسةة ال يداميةةة ب سةتاداغ إسةت  رل ا سةةتبي ا لظ ةع البي مة ت  ةةا  اةرد

 .الدراسة

 ثانياا: مجتمع وعينة الدراسة:

تكةةيا  ظت ةةع الدراسةةة  ةةا ال ةةيوايا بةةديياا التعلةةيغ ب ديمةةة بم ةة ي  ب اتلةةف  سةةتيي ت غ اليويايةةة  يالبةة ل  عةةددهغ     

 ةةا  بسةةيطة   يقةةد تةةغ ااتيةة ر عيمةةة ع ةةياهية 7219للعةة غث  اةةردل يفاةة   لبي مةة ت إدارل ال ةةةيا ا داريةةة ب لةةديياا  649ث

 لظغ العيمة. فز تلديد Morganعلى ظدي) ياعت د الب لميا  اردل    712ث ظت ع الدراسة بل  لظ    

   ثالثاا: أداة الدراسة:

 ستاداغ إست  رل ا ستبي ا كددال لظ ع بي م ت الدراسة يتكيمت إست  رل ا ستبي ا  ا مالث ةظيا  هزت اتغ 

 يت  ) ثالميع  ال ةه) العل ز  ال س ى اليوياز   دل الاد ة . بيانات عامة عن مفردات عينة الدراسة:  -1

يي  ) ةربعة ةبعة د ثالتةدمير ال مة لز  اللاةي ا ل ة  ز  ا عتبة ر الاةرد   ا سةتم رل الاكريةة   مقياس القيادة التحويلية:  -2

 ديالت علي   .     ع اظرا  بعا التع7218  الع   ز 7212 فيالذ  تغ ا ستم د فز إعداده على  اي سز ثةال

يي ةةة ) مالمةةةة ةبعةةة د ثال يكةةة) التموي ةةةز   ةةةةيا العةةة  ليا  الع ليةةة ت االداريةةةة   يالةةةذ  تةةةغ  مقيددداس اإلصدددالح اإلداري:  -3

 ت  ي ه  ا قب) الب لميا استم دا  لألدن المور  فز هذا ال ظ ).

سةةت  رل اةةةع  م ةة  للتلليةة) عةةدد   ا191يقةةد تةةغ تيييةةع ا سةةت  رات علةةى  اةةردات العيمةةة ياسةةترد البةة لميا عةةدد ث        

 %   ا لظغ العيمة.81.9  است  رل  يب لت لز بل ت مسبة ا ست  رات الا ةعة للتللي) ث181ث

 رابعاا: ثبات وصدق أداة الدراسة:

 ة الدراسة ي د  ا ك مية ا عت  د علي   للتدكد  ا مب ت ةسهلة االست  رل ي ا تظ مس   يتم غ     ع   كل
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فك مةةت قةةيغ  عةة  الت ال ةةدح يالمبةة ت ل ت يةةر     Cronbach Alphaثتةةغ تطبيةةح  ع دلةةة ةلاةة  كةةري مبةة   فةةز التلليةة)   

 الدراسة ك   هي  ية  فز الظدي) الت لزت 

 ( معامالت الصدق والثبات لمحاور الدراسة1جدول رقم )

 معامل الثبات معامل الصدق عدد الفقرات المحاور واألبعاد

 922. 952. 2 التأثير المثالي
 932. 962. 8 الحفز اإللهامي
 932. 962. 2 اإلعتبار الفردي

 2.91 2.91 1 اإلستثارة الفكرية
 832. 912. 8 الهيكل التنظيمي
 952. 972. 14 شؤون العاملين

 0.30 2.94 17 العمليات اإلدارية

 970. 0.98 49 الدرجة الكلية للمقياس

 ال  درت  ا إعداد الب لميا بم    على ااتب رات ال دح يالمب ت.

  ةا  ع  الت مب ت ال اي ي ل ت ير  الدراسة ثالاي دل التلييلية يا  ةالد ا دار   ترايلةت بةيا 1يتبيا  ا الظدي) رقغ ث 

 ت يةةر  الدراسةةة فاةةد     بيم ةة   عةة  الت  ةةدح ال ايةة ي ل2.42  يهةةز قةةيغ تاةةيح  عيةة ر قبةةي) ا سةةت  رل ث2.91 -2.89ث

يعليةةه تاةةيي  ةة  ةعةةدت  ةةا ةظلةةه   األسةةهلة   يهةةى قةةيغ  رتاعةةة يتعمةةز ةا األدال  تظ مسةةة يةا 2.92 -2.91ترايلةةت بةةيا ث

 ي كا ا عت  د علي   فز التللي). 

 خامساا: المعالجة اإلحصائية للبيانات:

ق غ الب لميا ب ستاداغ بعا األس لين ا ل  هية لتللي) البي م ت التز تغ تظ يع   بياسطة ةدال الدراسةة  ليةث تةغ  راظعةة 

   يللسةة ن طةةي) االيةة  Likert scaleا سةةت  رات يتر يةةي ال ةة ل   م ةة  للتلليةة) ب سةةتاداغ  ايةة ي ليكةةرت الا  سةةز ث

   بعةةةده  يةةةتغ 2.82=6/1مةةةغ قسةةة ته علةةةى عةةةدد فهةةة ت ال ايةةة ي ث   ي ةةةا 6=1-1ال ايةة ي الا  سةةةز يةةةتغ لسةةة ن ال ةةةد  ث

إة فة الم تج ألق) قي ة فز ال اي ي لتلديةد اللةد األعلةى للاليةة  يال ةدف  ةا هة  ا ظةرا  هةي إعطة   الةدرظ ت لكة) إظ بةة 

 ةدم هت   7رقغث على  اي سز الاي دل التلييلية يا  الد ا دار  ك   هي  ية  ب لظدي)
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 ( طول الخلية لمقياس ليكرت الخماسي ودرجة توفر متغيرات الدراسة3جدول رقم )

درظة    رسة الاي دل التلييلية  الاهة فز  اي ي ليكرت طي) الالية
 /درظة تطبيح ا  الد ا دار 

  ااةة ظدا   غير  يافح ب دل  1.82ةق)  ا - 1 ا 

  مااةة غير  يافح 7.42ةق)  ا -1.82 ا 

  تيسطة  ل يد 9.62ةق)  ا -7.42 ا  

  رتاعة  يافح 6.72ةق)  ا -9.62 ا  

  رتاعة ظدا    يافح ب دل  1ةق)  ا -6.72 ا  

 ال  درت  ا إعداد الب لميا

                                                                                     SPSS)بعةةةةةةةةةةةةد االمت ةةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةةا تر يةةةةةةةةةةةةي البي مةةةةةةةةةةةة ت تةةةةةةةةةةةةغ ا سةةةةةةةةةةةةتع مة ب لري ةةةةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةةة هية للعلةةةةةةةةةةةةيغ ا ظت  عيةةةةةةةةةةةةة ث

    ليةةث تةةغ ادسةةتاداغ العديةةد  ةةا األسةة لين ا ل ةة هية  م ةة  ت Statistical Packager for Social Sciencesث

 ارتب ط بيرسيا. ع  ) ا اتالف   ع  )  الظداي) التكرارية  ال تيسط اللس بز  ال د   االملراف ال عي ر  

 الجزء الرابع: تحليل ومناقشة نتائج التحليل ونتائج اخ

 تبار صحة فرضيات الدراسة

 أوالا: خصائص مفردات عينة الدراسة:

 ثالميع  ال ةه) العل ز  ال س ى اليوياز   دل الاد ة تا  ه   اردات الدراسة  ا ليث   9رقغثيية  الظدي) 

  

 الشخصية الخصائصحسب مفردات عينة الدراسة ( توزيع 6جدول رقم )

 النســـــبة % التـــــكرار الخاصية المتغير

 النوع

 %61.6 86 ذكر 

 %16.4 121 أنثى

 %122 181 اإلجمالي

 %6.9 9 ثانوي أو ما يعادلهالمستتتتتتو  
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 ال  درت  ا إعداد الب لميا استم دا  إلى مت هج الدراسة ال يدامية
                             %  ذكةةةةةةةير                                                                                                                      61.4ث %   ةةةةةةةا  اةةةةةةةردات الدراسةةةةةةةة إمةةةةةةة ث  ا بةةةةةةة)16.4ةعةةةةةةةاله ةا  ةةةةةةة  مسةةةةةةةبته ث  9ث يتبةةةةةةةيا  ةةةةةةةا الظةةةةةةةدي)

%  18.6%   ةةةا ال ةةةيوايا  يةا ث86.9%  يل لةةةيا  ةةةةهال  ظ  عيةةة   فةةةدعلى  يةا غ لبيةةةة  اةةةردات الدراسةةةة ث12.9يةا ث

  م غ  دل اد ت غ ب لديياا ع ر سميات فدكمر.

 

 %92.9 49 دبلوم عالي التعليمي

 %68.1 89 جامعي

 %9.7 12 ماجستير/ دكتوراه

 .1 1 فاقد

 %99.1 186 اإلجمالي

المستتتتتتتتمى 

 الوظيفي

 %86.9 112 موظف

 %9.8 2 مدير

 %1.9 11 رئيس قسم

 %7.7 6 رئيس مكتب

 %9.7 4 أخر 

 %122 181 اإلجمالي

متتتتتتتتتتتتتتتتتتد  

 الخدمة

 %72.2 92 سنوات 1أقل من 

 %71.4 62 سنوات 12إلى أقل من  1من 

 %9.2 18 سنة 11إلى أقل من 12من 

 %79.8 66 سنة 72الى اقل من  11من 

 %76.9 64 سنة فاكثر 72

 %122 181 اإلجمالي
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 التحليل اإلحصائي للبيانات:ثانياا: 

 تحليل نتائج الدراسة الميدانية ألبعاد المتغير التابع )اإلصالح اإلداري(:  -1

 اإلصالح اإلداري ( اإلحصاء الوصفي لمتغير0جدول رقم ) 

 م
 األبعاد والفقرات

المتوسددددددط 
 الحسابي

 االنحدددددراف
 المعياري 

األهميدددددددددة 
 النسبية

  1.194 7.92 ييظد هيك) تموي ز ياة  ي علا للظ يع بديياا التعليغ. 1

  1.141 7.14 بط ق ت للي ف اليوياز تلدد    غ يياظب ت ك) يوياة. التعليغييظد بديياا  7

  1.291 7.98 غير  تة مة فز ال يك) التموي ز. التعليغال تيظد إدارات بديياا  9

  1.119 7.28 تغ ب ك) دير  إع دل المور يال راظعة يالتلديث لل يك) التموي ز لديياا التعليغ.ي 6

  1.287 7.24 يت يي ال يك) التموي ز لديياا ب لبس طة يعدغ التعايد. 1

  1.121 7.81 يعت د الع ) بديياا على عدغ ال ركيية يعلى تاييا السلط ت. 4

  1.148 7.42 ال راظعيا للديياا  ا تعاد ا ظرا ات.ال ي تكز ال ياطميا  2

  1.122 7.89  ا  عيبة الل ي) على ال علي  ت. التعليغال ي تكز ال ياطميا ال راظعيا لديياا  8
 %11.8 2.281 3.33 الهيكل التنظيمي

  1.771 7.91 ال تيظد يس طة يال  ل ب ل عمد تعييا  يوايا ظدد بديياا التعليغ. 9

  1.761 7.12 ةس سز.  ز ال ا بلة فز ااتي ر ال يوايا الظدد ال تعتبر  كلية ب) هز  12

  1.769 7.68 على اس ي الكا  ل يالظدارل. التعليغيتغ التعييا بديياا  11

  1.999 7.87 ال ييظد ف ها فز اعداد الع  ليا فز الديياا  ا رمة  ع لظغ الع ). 17

  1.982 7.11 تلبز  تطلب ت ال عي ة. التعليغ رتب ت ال يوايا فز ديياا  19

  1.982 7.97 مو غ فع ) للليافي يال ك فآت الت ظيعية. التعليغييظد بديياا  16

علةةةى ديرات تدريبيةةةة لرفةةةع كاةةة  ت غ ال  ميةةةة ب ةةة  يتم سةةةن  ةةةع  التعلةةةيغيتل ةةة) ال يواةةةيا بةةةديياا  11
 االلتي ظ ت اليوياية.

7.99 1.798  

  1.961 7.61  ت لة للظ يع. التعليغفر  الل ي) على الديرات التدريبية بديياا  14

  1.976 7.46 .التعليغيتغ التراغ يتادير الكا  ات يالابرات بديياا  12
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 اعداد الب لميا ب العت  د على مت هج الدراسة ال يداميةال  درت  ا 

  1.911 7.62 .التعليغال تسيطر ال لسيبية يالابلية على سير الع ) داا) ديياا  18

  1.796 7.69 ال ا  ال م سن فز ال ك ا ال م سن. يتغ يةع التعليغفز ديياا  19

  1.748 7.49  ا سي  ال ع  لة ياالستاب ). التعليغال ي تكز ال راظعيا فز ديياا  72

  1.197 7.26 تادغ اللد ة لل ياطميا ب لسرعة ال طليبة. 71

  1.149 7.28 يلترغ ال يوايا  ياعيد ال راظع ت التز تعطز لل ياطميا. 77

  1.189 7.49  ا الم در ترك ال يوايا ل ك تب غ امم   الدياغ الرس ز ديا  برر. 79

  1.712 7.21  ا الم در غي ن ال يوايا عا الع ) ديا  برر  مطاز. 76

 %41 2.911 3.44 شؤون العاملين

ظرا ات الع ) ب   يتم سن  ع الوريف ال ليطة. 71   1.726 7.42 يتغ تلديث يتطيير لياه  ياا

  1.729 7.18 اليس ه) الرق بية ال تبعة داا) الديياا تت يي ب لكا  ل يالاع لية. 74

  1.148 7.44 تيظد  ع يير ياةلة لاي ي يتاييغ ا دا . 72

  1.719 7.19 تطبح قياميا يلياه  الع ) على ظ يع ال يوايا ديا استمم  . 78

  1.769 7.17 با   الاي دات ا دارية فز الديياا فز  م  ب    لدد ب د  ي مز ال يتغ فز ال  لن تظ ييه.  دل 79

  1.191 7.49 .التعليغتيظد ديرات تدهيلية للاي دات ا دارية بديياا  92

  1.721 7.44 ديره  باع لية. التعليغت  ري الاي دات ا دارية بديياا  91

  1.722 7.18 .التعليغيتغ  س  لة ي ل سبة ال ا ريا فز ا دارات العلي  بديياا  97

  1.722 7.97 يت يي تع  ) ال يوايا فز ديياا التعليغ ب ل ا فية  ع ك فة الظ  ت ال رتبطة ب لديياا. 99

  1.729 7.89 يتغ استاداغ الل سين يبر ظي ته اللديمة لتسيير ك) ال   غ بديياا. 96

تيظةد ةديات يةسة لين ياةةلة تسةتادغ لاية ي  ةةد  رةةز ال ةياطميا علةى الاةد  ت ال اد ةة  ةةا  91
 اال) ديياا التعليغ.

7.67 1.729  

  1.798 7.17 يتغ تاديغ الاد ة لل ياطميا إلكتريمي . 94

 %43.3 2.994 3.36 العمليات اإلدارية

 %46.3 2.864 3.36 محور اإلصالح اإلداري
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يتةةة   ةةا الظةةدي) ةعةةاله ةا درظةةة تطبيةةح ا  ةةالد ا دار  بدبعةة ده ثال يكةة) التموي ةةز   ةةةيا العةة  ليا  الع ليةة ت      

تةةة بع ا داريةةة   ةةا يظ ةةة موةةةر  اةةردات عيمةةة الدراسةةةة ك مةةت ب ةةك) عةة غ  تيسةةةطة  ليةةث بلةة  ال تيسةةةط العةة غ لل ت يةةر ال 

   يللتيةةةي  فاةد تةغ ترتيةن ةبعةة د ا  ةالد ا دار  ترتيبة   تم يليةة   2.864  بة ملراف  عية ر  ث7.49ثا  ةالد ا دار   ث

 يك   يلزت التعليغ ا ليث األه ية المسبية لدرظة تطبيح ا  الد ا دار  بديياا 

ظ   بعد ال يك) التموي ز فز الترتين األي)  ا ليث األه ية المسبية ألبعة د ا  ةالد ا دار    ليةث بل ةت ةه يتةه   -ة 

      ة  يعمةز  يافاةة  اةردات عيمةة الدراسةة 2.281  ياملةراف  عية ر  ث7.29%    ب تيسط لسة بز ث11.8المسبية ث

 دار  يبدرظةة  تيسةطة  ييجرظةع البة لميا ذلةك إلةى ةةعف على بعد ال يك) التموي ز كدهغ بعد  ا ةبع د ا  الد ا

يتاةةة دغ ال يكةةة) التموي ةةةز لةةةديياا الةةةييارل يل ظتةةةه للتطةةةيير ل ياكبةةةة الت يةةةرات التةةةز تطةةةرة فةةةز  ظةةة ) الع ةةة) ياسةةةتلداث 

ايةد يوة هف ظديةدل السةي    ةع تيايةد ةعةداد العة  ليا فةز الةديياا فةز ا يمةة األايةرل  ي ةك ي  ال ةراظعيا للةديياا  ةا تع

  التةز 7229ا ظرا ات ي عيبة الل ي) على ال علي  ت. يتتاح هذه المتيظةة  ةع  ة  تي ةلت إليةه دراسةة ثالعكة  

 ةيةلت ل ظة ييارات الديلة  ع دل ال يكلة.

ظ   بعد الع لي ت ا دارية فز الترتين الم مز  ا ليث األه ية المسةبية ألبعة د ا  ةالد ا دار   ليةث بل ةت ةه يتةه   -ن 

        يعمز  يافاة  اةردات عيمةة الدراسةة 2.994  ياملراف  عي ر  ث7.49%    ب تيسط لس بز ث17.4المسبية ث

بدرظة  تيسطة   ييجرظع الب لميا ذلةك إلةى ق ةير األديات  على بعد الع لي ت ا دارية كدلد ةبع د ا  الد ا دار 

  ت ال اد ة  ةا اةال) ديةياا التعلةيغ يعةدغ يةةيل     ياألس لين ال ستاد ة لاي ي  د  رةز ال ياطميا على الاد

ب  ةة فة لعةةدغ ا لتةةياغ ب ل ةد  الي مةةز لباةة   الايةة دات ا داريةة فةةز  م  ةةب    ةةةعف كاة  ل األسةة لين الرق بيةةة ال تبعةةة 

ا داريةة يق ير الاي دات ا دارية فز    رسة ديره  باع لية يالذ  قد يعةيد لةةعف االهت ة غ بتم يةة يتطةيير الاية دات 

 ب  ة فة عدغ يةيد  ع يير تاييغ األدا . 

ظ   بعد  ةةيا العة  ليا فةز الترتيةن الم لةث  ةا ليةث األه يةة المسةبية ألبعة د ا  ةالد ا دار   ليةث بل ةت ةه يتةه  -ع 

       يعمز  يافاة  اردات عيمة الدراسة علةى 2.911  ياملراف  عي ر  ث7.11%   ب تيسط لس بز ث11المسبية ث

ةيا العةة  ليا كدلةةد ةبعةة د ا  ةةالد ا دار  بدرظةةة ةةةعياة  ييجرظةةع البةة لميا ذلةةك إلةةى تةةدمز  سةةتي  ال رتبةة ت بعةةد  ةة

يعظيهةة  عةةا تةةيفير ليةة ل كري ةةة للعةة  ليا  ب  ةةة فة لةةةعف موةةغ اللةةيافي يال ك فةةآت الت ةةظيعية  ال ل بةةة ياليسةة طة 
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  التةةز 7229. يتتاةةح هةةذه الدراسةةة  ةةع دراسةةة ثالعكةة  غالتعلةةيياسةةتمم    بةةدة الكاةة  ل يالظةةدارل كدسةة ي للتعيةةيا بةةديياا 

عةةدغ يةةةع الرظة) ال م سةةن فةةز ال كة ا ال م سةةن يعةةدغ   ال لسةيبية تةيةةلت ةا ةهةةغ ةسةب ن تالةةف الظ ةة ي ا دار 

 ربط الع ) الاي د  ا دار  ب  بداع يغي ن مو غ فع ) للليافي  ةعف ةظ يل الرق بة ا دارية يتدمز  ستي  الرياتن.

 ل نتائج الدراسة الميدانية للمتغير المستقل )القيادة التحويلية(:تحلي -2

 ( اإلحصاء الوصفي لمتغير القيادة التحويلية4جدول رقم )

 م
 األبعاد والفقرات

المتوسدط 
 الحسابي

االنحدددددراف 
 المعياري 

األهميددددددددة 
 النسبية

  1.179 9.16 يليي  ديرك على التراغ االاريا يمات غ ياعظ ب غ به. 1

  1.292 9.71 ي تلك  ديرك رةية ياةلة لل ستاب). 7

  1.197 9.41 يلتيغ  ديرك ب لايغ ال ملز فز سليكه. 9

  1.178 9.64 يت تع  ديرك بماة ذاتية ع لية. 6

  1.287 9.98 يت تع  ديرك ب   رات قي دية تعيي الماة به. 1

  1.791 9.61 يلر   ديرك على عدغ است ال)  م به لتلايح  ك سن  ا ية. 4

  1.216 9.79  ديرك ل يغ فز اتا ذ الارارات. 2

 %33.3 2.979 6.01 التأثير المثالي

  1.212 9.91 يعترف  ديرك ب ألاط   عمد اكت  ف  . 8

  1.214 9.91  ديرك ق در على التع  )  ع ال ياقف ال   ةة يال عادل. 9

  2.948 9.19  ديرك ق در على تليي) الرةية لياقع  ل يي. 12

  1.271 9.18 تمسظغ اقيا)  ديرك  ع افع له. 11

  1.282 9.79  ديرك ي ظع على ل) ال  كالت بطرياة  بتكرل. 17

  1.182 9.92 يع )  ديرك على دعغ ريد الاريح اليالد. 19

  1.114 9.18 يطلع  ديرك الع  ليا  عه على االهداف الكلية لل مو ة. 16

  1.719 9.71 تاديره لل يوايا عمد اداه غ الظيد للع ).يعبر  ديرك عا  11
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 م
 األبعاد والفقرات

المتوسدط 
 الحسابي

االنحدددددراف 
 المعياري 

األهميددددددددة 
 النسبية

 .%30.3 2.882 6.30 الحفز اإللهامي

  1.229 9.77 ي ري  ديرك الل  ي يااللتياغ يالماة لد  ال رةيسيا. 14

  1.197 9.11 يراعز  ديرك الاريح الاردية بيا ال رةيسيا 12

  1.266 9.12 تع رةت  ع ةفك ره.ي ظع  ديرك على التعبير عا االفك ر لتز لي  18

  1.141 9.19 يست ع  ديرك ظيدا ل ا يتلدث إليه. 19

  1.241 9.19 يركي  ديرك على التعليغ الذاتز ال ست ر. 72

  1.229 9.76 يلر   ديرك على تلايح التي ظ ت يرغب ت ال يوايا. 71

  1.118 9.74 ية ا  ديرك بده ية    ركة الع  ليا فز ع لية الت يير. 77

 %30.3 0.360 6.30 االعتبار الفردي

  1.284 9.19 يس    ديرك بادر كبير  ا ال ا طرل ال لسيبة فز اتا ذ الارارات. 79

  1.122 9.71 يستمير  ديرك فز  رةيسيه االبداع يالتظديد. 76

  1.121 9.71 يمح  ديرك فز قدرات  رةيسيه ب ك) كبير. 71

  1.724 9.91 الل ظة للت يير ملي األفة). يدرك  ديرك  د  74

  1.192 9.79 يلي  ديرك ب   عر الع  ليا  عه. 72

 %36 2.988 6.33 االستثارة الفكرية

 %34.3 2.811 6.33 محور القيادة التحويلية

 ال  درت  ا اعداد الب لميا ب العت  د على مت هج الدراسة ال يدامية

ةا درظة    رسة الاي دل التلييلية  ا يظ ة مور  اردات عيمة الدراسةة ك مةت ب ةك) عة غ  تيسةطة    1ثيتة   ا الظدي)

يللتيةةي  فاةد تةغ ترتيةن    2.811ث  بة ملراف  عية ر  9.78ليث بل  ال تيسط الع غ لل ت ير ال ستا) ثالاية دل التلييليةة  ث

 يك   يلزت التعليغلمسبية لدرظة    رسة الاي دل التلييلية بديياا ةبع د الاي دل التلييلية ترتيب   تم يلي    ا ليث األه ية ا
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ظ   بعد التدمير ال م لز فز الترتين األي)  ا ليث األه ية المسبية ألبع د الاي دل التلييلية  ليث بل ةت ةه يتةه المسةبية  -ة 

ة الدراسةة علةةى بعةةد      ة  يعمةةز  يافاةةة  اةردات عيمةة2.979  ياملةراف  عيةة ر  ث9.61%   ب تيسةط لسةة بز ث48.7ث

إلتةياغ الاية دات ا داريةة التدمير ال مة لز كةدهغ بعةد  ةا ةبعة د الاية دل التلييليةة يبدرظةة  رتاعةة  ييجرظةع البة لميا ذلةك إلةى 

ب لايغ ال ملى فز سليك غ يمات غ فز ةماس غ     يظعل ةغ  لةط التةراغ ياعظة ن يماةة ال رةيسةيا. يتتاةح هةذه المتيظةة  ةع 

  ليةةث ةيةةةلت  ةا  سةةتي  التةةدمير ال مةة لز لةةد  7212  يثال  ةةدر 7212ثالعطةةي   اسةةة كةةال   ةةا ةة  تي ةةلت إلةةى در 

  التةةز ةيةةةلت ةا ال ةةديريا ب ل ةسسةة ت 7227ال بلةةيميا كةة ا  رتاعةة   بيم ةة  تاتلةةف فةةز ذلةةك  ةةع دراسةةة ثالعةة  ر  

  الع  ة يت تعيا ب ستي   تدا فز ك) ا  ه  الاي دل التلييلية

  ز فةةز الترتيةةن المةة مز  ةةا ليةةث األه يةةة المسةةبية ألبعةة د الايةة دل التلييليةةة  ليةةث بل ةةت ةه يتةةه ظةة   بعةةد اللاةةي ا ل ةة -ن 

     ةة  يعمةةز  يافاةةة  اةةردات عيمةةة الدراسةةة 2.882  ياملةةراف  عيةة ر  ث9.76%   ب تيسةةط لسةة بز ث46.8المسةةبية ث

البةة لميا ذلةةك إلةةى تا ةةير الايةة دات  علةةى بعةةد اللاةةي ا ل ةة  ز كدلةةد ةبعةة د الايةة دل التلييليةةة بدرظةةة  تيسةةطة  ييجرظةةع

ع ل غ فز بعا ال ياقف  ب  ة فة ف  ي ا لاة ةقيال غ ألالتعليغا دارية فز إطالع الع  ليا على األهداف الكلية لديياا 

الفتاةةة رهغ للرةيةةةة الياةةةةلة يةةةةعف تاةةةديرهغ ل رةيسةةةي غ. تاتلةةةف هةةةذه المتةةة هج  ةةةع  ةةة  تي ةةةلت إليةةةه دراسةةةة كةةةال   ةةةا 

  فاةةد تي ةةلت  إلةةى ةا اللاةةي ا ل ةة  ز لةةد  ال بلةةيميا كةة ا  رتاعةة    يتاتلةةف فةةز 7212  يثال  ةةدر 7212ثالعطةةي  

  .7227ذلك ةية   ع دراسة ثالع  ر  

ظةة   بعةةد ا عتبةة ر الاةةرد  فةةز الترتيةةن الم لةةث  ةةا ليةةث األه يةةة المسةةبية ألبعةة د الايةة دل التلييليةةة  ليةةث بل ةةت ةه يتةةه  -ع 

     ةة  يعمةةز  يافاةةة  اةةردات عيمةةة الدراسةةة 2.992  ياملةةراف  عيةة ر  ث9.76%   ب تيسةةط لسةة بز ث46.8المسةةبية ث

لييليةة بدرظةة  تيسةطة  ييجرظةع البة لميا ذلةك إلةى عةدغ  راعة ل الاةريح على بعد ا عتبة ر الاةرد  كدلةد ةبعة د الاية دل الت

الاردية بيا ال رةيسيا لد  بعا الاي دات ا دارية يعدغ ت ظيع ال رةيسيا على إبدا  األفك ر السي   عمةد   تتعة را 

  فاةد تي ةلت  7212  يثال  ةدر 7212 ع ةفك رهغ. تاتلف هذه المت هج  ع    تي لت إليه دراسةة كةال   ةا ثالعطةي  

  .  7227إلى ةا ا عتب ر الارد  لد  ال بليميا ك ا  رتاع    يتاتلف فز ذلك ةية   ع دراسة ثالع  ر   

ظةة   بعةةد ا سةةتم رل الاكريةةة فةةز الترتيةةن الرابةةع  ةةا ليةةث األه يةةة المسةةبية ألبعةة د الايةة دل التلييليةةة  ليةةث بل ةةت ةه يتةةه  -د 

       يعمز  يافاةة  اةردات عيمةة الدراسةة علةى 2.988  ياملراف  عي ر  ث9.71%   ب تيسط لس بز ث 49المسبية ث
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بعةةد ا سةةتم رل الاكريةةة كدلةةد ةبعةة د الايةة دل التلييليةةة بدرظةةة  تيسةةطة  ييجرظةةع البةة لميا ذلةةك إلةةى ل ظةةة الايةة دات ا داريةةة 

علةةى ا بةةداع. تاتلةةف هةةذه ل راعةة ل   ةة عر  رةيسةةي غ يالماةةة فةةز قةةدرات غ ي ةةمل غ ال ةةاللي ت    ةة  يعةةيي  ةةا قةةدرت غ 

  فاةد تي ةلت  إلةى ةا ا سةتم رل الاكريةة 7212  يثال  ةدر 7212المت هج  ع    تي لت إليه دراسة كال   ةا ثالعطةي  

  .  7227لد  ال بليميا ك ا  رتاع    يتاتلف فز ذلك ةية   ع دراسة ثالع  ر  

  اختبار صحة فرضية الدراسة: -3

اسةةة يالارةةةي ت ال مبماةةة عم ةة  قةة غ البةة لميا ب سةةتاداغ تلليةة) االرتبةة ط يال ت مةة) فةةز الاتبةة ر الارةةةية الرهيسةةية للدر 

  بةيا ةبعة د الاية دل التلييليةة اال ةالد االدار   يظة  ت Pearson Correlation Coefficient ع  ة) ارتبة ط بيرسةيا ث

 المت هج على الملي الت لزت

 الدراسة ة( نتائج اختبار فرضي3جدول رقم )

         المتغير التابع                
              المتغيرات 
 المستقلة

 االصالح اإلداري

 القرار اإلحصائي القيمة االحتمالية معامل االرتباط

 رفا الارةية الرهيسة 2.22 2.749** القيادة التحويلية

 رفا الارةية الارعية األيلى 2.22 2.179 التأثير المثالي

 رفا الارةية الارعية الم مية 2.22 2.769** اإللهاميالحفز 

 الارعية الم لمةرفا الارةية  2.22 2.912** االعتبار الفردي

 الرابعةرفا الارةية الارعية  2.22 2.979** االستثارة الفكرية

 ال  درت  ا إعداد الب لميا استم دا  لمت هج تللي) البي م ت

 اال) المت هج الياردل ب لظدي) ةعاله يتة  ةات   ا

   ع  ةة) ارتبةة ط الايةة دل التلييليةةة بدبع دهةة  ثالتةةدمير ال مةة لز  اللاةةي ا ل ةة  ز  ا عتبةة ر الاةةرد   ا سةةتم رل الاكريةةة 

  يهةةةز ةقةةة)  ةةةا  سةةةتي  ال عمييةةةة 2.22   يالاي ةةةة االلت  ليةةةة ال مةةة ورل لةةةه ثr=0.269يا  ةةةالد ا دار  بلةةة  ث

التةةز تةةم  علةةى ةمةةهت خ ال تيظةةد عالقةةة ذات داللةةة إل ةة هية بةةيا درظةةة  نددرفض الفرضددية الرئيسددةيعليةةه %. 1

   رسةةة الايةة دل التلييليةةة بدبع دهةة  ثالتةةدمير ال مةة لز  اللاةةي ا ل ةة  ز  االسةةتم رل الاكريةةة  االعتبةة ر الاةةرد   يبةةيا 
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التةز تةم  علةى ةمةهت ختيظةد الفرضدية البديلدة نقبدل ا  الد ا دار   ةا يظ ةة موةر ال ةيوايا بةديياا التعلةيغخ ي

عالقة ارتب ط بيا الاي دل التلييلية بدبع ده  ثالتدمير ال م لز  اللاي ا ل   ز  االسةتم رل الاكريةة  االعتبة ر الاةرد   

 يبيا يا  الد ا دار خ.

 2.179 ع  ) ارتب ط التدمير ال مة لز يا  ةالد ا دار  بلة  ثr=يهةز 2.22ة ال مة ورل لةه ث   يالاي ةة االلت  لية  

التةز تةم  علةى ةمةهت خال تيظةد عالقةة ذات  نرفض الفرضية الفرعية األولى%  يعليه 1ةق)  ا  ستي  ال عميية 

 داللة إل  هية بيا التدمير ال م لز يبيا ا  الد ا دار   ا يظ ة مور  اردات عيمة الدراسةخ.

 2.769يا  الد ا دار  بل  ث  ع  ) ارتب ط اللاي ا ل   زr=يهةز 2.22   يالاي ة االلت  ليةة ال مة ورل لةه ث  

التز تةم  علةى ةمةهت خال تيظةد عالقةة ذات  نرفض الفرضية الفرعية الثانية%  يعليه 1ةق)  ا  ستي  ال عميية 

 ةخ.داللة إل  هية بيا اللاي ا ل   ز يبيا ا  الد ا دار   ا يظ ة مور ةفراد عيمة الدراس

 (  2.912ث بل  ا دار  يا  الد الارد  ا عتب ر ارتب ط  عr =  يهز  2.22ث له ل م ورل االلت  لية يالاي ة 

 ذات عالقة تيظد الت خةمه على تم  التز الثالثة الفرعية الفرضية نرفض يعليه%. 1 ال عميية  ستي   ا ةق)

 خ.الدراسة عيمة ةفراد مور يظ ة  ا ا دار  ا  الد يبيا الارد  االعتب ر بيا إل  هية داللة

 2.979 ع  ) ارتب ط االستم رل الاكرية يا  الد ا دار  بل  ثr=يهز 2.22   يالاي ة االلت  لية ال م ورل له ث  

التز تةم  علةى ةمةهت خال تيظةد عالقةة ذات  الرابعةنرفض الفرضية الفرعية %. يعليه 1ةق)  ا  ستي  ال عميية 

 داللة إل  هية بيا االستم رل الاكرية يبيا ا  الد ا دار   ا يظ ة مور ةفراد عيمة الدراسةخ.

 ثالثاا: نتائج الدراسة:

ترتيةن ةبعة د ا  ةالد درظة تطبيح ا  الد ا دار   ا يظ ةة موةر ال ةيوايا بةديياا التعلةيغ ك مةت  تيسةطة  يظة    -1

 ار  تم يلي    ا ليث األه ية المسبية ك   يلزتا د

بعةةةد ال يكةةة) التموي ةةةز ظةةة   فةةةز الترتيةةةن األي)  ةةةا ليةةةث األه يةةةة المسةةةبية ألبعةةة د ا  ةةةالد ا دار  يبدرظةةةة  -ة 

 % . 11.8 تيسطة  ليث بل ت ةه يته المسبية ث

الع ليةةة ت ا داريةةةة ظةةة   فةةةز الترتيةةةن المةةة مز  ةةةا ليةةةث األه يةةةة المسةةةبية ألبعةةة د ا  ةةةالد ا دار  يبدرظةةةة  بعةةةد -ن 

 % .17.4 تيسطة  ليث بل ت ةه يته المسبية ث
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بعد  ةيا الع  ليا ظ   فز الترتين الم لث  ا ليث األه ية المسبية ألبع د ا  الد ا دار  يبدرظةة ةةعياة   -ع 

 % .11ية ثليث بل ت ةه يته المسب

ترتيةةن ةبعةة د الايةة دل درظةةة    رسةةة الايةة دل التلييليةةة  ةةا يظ ةةة موةةر ال ةةيوايا بةةديياا التعلةةيغ ك مةةت  تيسةةطة  يظةة    -7

 التلييلية تم يلي    ا ليث األه ية المسبية ك   يلزت

التةةدمير ال مةة لز ظةة   فةةز الترتيةةن األي)  ةةا ليةةث األه يةةة المسةةبية ألبعةة د الايةة دل التلييليةةة يبدرظةةة  رتاعةةة   بعةةد -ة 

 % . 48.7ليث بل ت ةه يته المسبية ث

بعد اللاي ا ل   ز ظ   فز الترتين الم مز  ا ليث األه ية المسبية ألبعة د الاية دل التلييليةة يبدرظةة  تيسةطة   -ن 

 % .46.8لمسبية ثليث بل ت ةه يته ا

بعد ا عتب ر الارد  ظ   فز الترتين الم لث  ا ليث األه ية المسبية ألبع د الاي دل التلييلية يبدرظة  تيسةطة   -ع 

 % 46.8ليث بل ت ةه يته المسبية ث

طة  ظ   بعد ا ستم رل الاكرية فز الترتين الرابع  ا ليث األه ية المسبية ألبع د الاي دل التلييليةة يبدرظةة  تيسة -د 

 % .49ليث بل ت ةه يته المسبية ث

تيظةةةد عالقةةةة طرديةةةة ذات داللةةةة  عمييةةةة ةةةةعياة بةةةيا الايةةة دل التلييليةةةة بدبع دهةةة  ثالتةةةدمير ال مةةة لز  اللاةةةي ا ل ةةة  ز   -9

  .r=0.269ث ليث بل   ع  ) ا رتب ط، بديياا التعليغ الد ا دار االستم رل الاكرية  االعتب ر الارد   يبيا ا  

ة طردية غير دالة إل  هي   بيا التدمير ال م لز يا  الد ا دار   ا يظ ة مور ال يوايا بةديياا التعلةيغ  تيظد عالق -6

  .=2.179rليث ك ا  ع  ) االرتب ط ث

تيظد عالقة طردية ذات داللة  عميية ةعياة بيا اللاي ا ل   ز يا  الد ا دار   ا يظ ة مور ال يوايا بةديياا  -1

  .=2.769rع  ) االرتب ط ثالتعليغ  ليث ك ا  

ا  ةةالد ا دار  ليةةث كةة ا  ع  ةة) االرتبةة ط ي  عياة بةةيا االسةةتم رل الاكريةةةتيظةةد عالقةةة طرديةةة ذات داللةةة  عمييةةة ةةة -4

  .=2.979rث

تيظد عالقة طردية ذات داللة  عميية ةعياة بيا االعتب ر الارد  يبيا ا  الد ا دار  ليةث كة ا  ع  ة) االرتبة ط  -2

  .=2.912rث
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 توصيات الدراسة:  رابعاا:

 ا اال)    تي لت إليه الدراسة  ا مت هج  ي كةا للبة لميا تاةديغ التي ةي ت الت ليةة التةز قةد تايةد الاية دات ا داريةة بةديياا 

 التعليغ ب ديمة بم  ي  فز عالع   كلة الدراسة يهزت

يتلديمةه ب ةك) دير  لةة  ا  ياكبةة الت ييةرات فةز لظةغ يمةيع الع ة)  التعلةيغإع دل المور فز ال يك) التموي ةز لةديياا  -1

يالتي ظ تةةةه  ةةةا العةةة  ليا ياليوةةة هف   ةةةع ةةةةريرل ال ل فوةةةة علةةةى بسةةة طة ال يكةةة) التموي ةةةز يا بتعةةة د عةةةا ال ي كةةة) 

 التموي ية الرةسية التز تعت د على ال ركيية يعدغ تاييا السلطة.

بإعةةداد ي ةةف يوياةةز يلةةدد ب ةةك) ياةةة  يدقيةةح   ةة غ يياظبةة ت كةة) يوياةةة دااةة) ال يكةة) التموي ةةز لةةديياا  ا هت ةة غ -7

   ب  ة فة ل يا ا ت اليوياة ي يا ا ت   غلي  .  التعليغ

يتبسةيط االظةةرا ات يتسة ي) ع ليةةة  التعلةةيغتلديةد ةلية ت ياةةةلة يةديات يةسة لين  ةةا فة للتع  ة)  ةةع ال ةراظعيا لةديياا  -9

 يتلديمه ب ست رار. التعليغاالهت  غ بتطيير ال يقع ا لكتريمز لديياا  يلت ظيمه  ا  علي  ت  ي على   ل يل غ 

تلسيا  ستيي ت الرياتن يالليافي يال ك فةآت يربط ة  ب عةدالت األدا   لةة  ا تااةيا الةة يط ال  ديةة التةز تياظةه  -6

 ةع التركيةي علةى البةرا ج الا  ةة بةإدارل اليقةت ي ياظ ةة ييي دل رةة هغ يرفةع  عةدالت ةداه ةغ   التعليغالع  ليا بديياا 

 الة يط يكياية التع  )  ع التكميليظي  اللديمة.  

ا بتع د عا اليس طة يال لسيبية يال ل بة ل ياتبة ع  بةدة الكاة  ل يالظةدارل عمةد الترقيةة يالتعيةيا  ييةةع  عة يير ياةةلة  -1

 ال ا  ال م سن فز ال ك ا ال م سن. يدقياة لاي ي يتاييغ األدا  لة  ا تطبيح  بدة يةع

 ةةع  راعةة ل ت ةة يغ هةةذه البةةرا ج ب ةة  يلبةةز االلتي ظةة ت  التعلةةيغاالهت ةة غ بتمايةةذ البةةرا ج التدريبيةةة لك فةةة العةة  ليا بةةديياا  -4

 التدريبية الاعلية ل غ ييييد  ا كا  ت غ فز ةدا     غ يو ها غ.

ا مةب ط فز الع )  المياهة  ال ا فية  الكا  ل  الظدارل  الظيدل  تعييي ما فة تموي ية داع ة تركي على إلتراغ اليقت   -2

 السرعة فز األدا   فرح الع )...إلخ  يتطبيح اللياه  يالاياميا ال ع ي) ب   على الظ يع ديا استمم  . 
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تم ية قدرات األفراد   يالتز ت دف لالتعليغإعط   ةه ية ا  ة لبرا ج التم ية يالتطيير ا دار  للاي دات ا دارية بديياا  -8

ياكس ب غ ال   رات الاي دية يالتز تستمد أللدث المورية ت ياألسة لين العل يةة فةز هةذا ال ظة )   ةع التركيةي علةى موريةة 

 يةس لين الاي دل التلييلية.

 دراسةةبةرا ج يظةن ال هذه لة  ا مظ ديظن على الاي دات ا دارية فز ديياا التعليغ اعت  د برا ج لإل الد ا دار  ي  -9

ل ظة إلى ا  الد يتللي) البيهة الداالية يالا رظية ييةع األهداف ي ي غة االستراتيظي ت الالي ة  الظيامن األكمر

لتةةةياغ بترظ ةةة هةةذه الرةيةةةة  لتطبيةةح ا  ةةالد ي ت بعةةة تمايةةةذه  يهةةذا يتطلةةن قةة دل تلةةةييلييا ي تلكةةيا رةيةةة اسةةتراتيظية ياا

 يظعل   ياقع    ل يس  .

 ز يظن تيفره  فز الا دل التلييليا يالتز يظن الع ) على تم يت   ب ست رارت ا الا  ه  الت -12

   يلديه رةية ياةلة لل ستاب).ةا يكيا  مال  يقديل لل رةيسيا تتاح ةفع له  ع ةقياله -ة 

 اتا ذ الارارات الل ي ة يالتع  )  ع ال ياقف ال عادل.ي  ربتك الالادرل على ال ب دةل يا -ن 

 ل رةيسيا يا ي  ا ب ل   ركة.يالماة ب  الماة ب لماي -ع 

 يس   لل رةيسيا ب لتعبير عا ةفك رهغ ي اترل ت غ يي ظع غ على االبتك ر ييك فئ ال ظد فز الع ). -د 

 ييراعز الاريح الاردية بيا ال رةيسيا. يم ز لد  ال رةيسيا الع ) بريد الاريح -ه 

 غ فز ل)    كل غ.يتع  )  ع ال رةيسيا ب ك) يراعز إمس ميت غ يي تغ ب   عرهغ ييس عده -ي 

ظةرا  دراسة ت تةربط الاية دل التلييليةة ب ت يةرات ي  إظرا  دراس ت    ملة للدراسة الل لية فز  ةسسة ت لكي يةة  اتلاةة -11 اا

  يكةذلك ...إلخالتطةيير التموي ةز ا لتياغ التموي ةز  ا بةداع ا دار   الت يةي التموي ةز  ال يةيل التم فسةية   م) ةار  

  ا دار   ا ظيامن عدل كآلي ت التطبيح   تطلب ت التمايذ  ال عيق ت...الخ.دراس ت تتم ي) ا  الد 

 قائمة المراجع

 أوالا: الكتب:

 مع  ت ال ع د اليطمز للعليغ ا دارية.اإلصالح والتحديث اإلداري ، 7222ةمطيا  رمدل ث    

    ع  ات دار ةس  ة للم ر.1  طمعجم اإلدارة   7211براهيغ بدر ثإالا لد   
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 الاة هرلت ال مو ةة العربيةة اإلصالح اإلداري: المرجعية النظرية وقضايا معاصدرة   7211ث دع رف  ع لية عبد الل ي  

 للتم ية ا دارية.

 ر رسالا للطب عة يالم ر  د  حت دااإلصالح اإلداري بين النظرية والتطبيق   7218ك فز    طاى ييسف ث. 

 ثانياا: الدراسات والدوريات:

 الاية دل التلييليةة لةد  رةسة   ةقسة غ ا  ةراف التربةي  7211ةبي س رل   ل يد؛ الطيطةز   ل ةد؛ ع ةري   يةرفيا ث   

-712  العةةدد المةة مزع ةةر    ظلةةد المةة مزمجلددة العلددوم التربويددة والنفسدديةفةةز  ةةديري ت التربيةةة يالتعلةةيغ فةةز فلسةةطيا  

781 . 

  غيل ا سال ية  الظ  عة  ماجستير رسالة ا دار   ب  بداع يعالقت   التلييلية الاي دل   7212ث لسا ةالف. 
  الفدت  مجلدة الماسةية  ال ا هيغ بعا يفح ا دار  لإل الد الماسية األسي   7217ث اللسيا  ل د علز األدين  

 .788-727     . الا سيا العدد

  مجلدددة جامعدددة فلسدددطين ل بحددداث    الايةةة دل التلييليةةةة يعالقت ةةة  بظةةةيدل الاةةةرارات ا داريةةةة  7214   ل ةةةد ثا ةةةتيي

 . 98-9      ال ظلد الس دي  العدد األي).والدراسات

  (  ال ظلد  والدراسات للبحوث الواحات مجلة ،ا دارية التموي  ت فز ا دار  ا  الد   7214ث لياطز آ 
 . 996-971     .ي)األ العدد الت سع 

   رسالة   األدا  يتاييغ يالتدرين التموي ز التطييرث ا دار  ا  الد  داا)   7211ث  ل يد س  ز البلير 
 . الع لز للتعليغ البريط مية العربية األك دي ية لمدا   ماجستير

 علىت    ا  الد ا دار  ال ا يغ ال دلي) األ ك )   ا )  ت د7212تي ير   عبد الرل ا ث 
https://hrdiscussion.com/hr21317.html 

  الع  ة يالاد ة الع ) ييارل ل لة دراسة يالتطبيح المورية بيا ا دار  ا  الد   7224ث ال د  ل د الل ع 
 .العلي  الدراس ت كلية الارطيغ  ظ  عة  ماجستير رسالة الب رية  ال يارد يتم ية

 مجلدددة جامعدددة دمشدددق للعلدددوم االقتصدددادية    ةمةةر الايةةة دل التلييليةةةة فةةز إدارل الت ييةةةر التموي ةةةز  7211ل ةة د  إيةةة د ث

 . 629-989      العدد الرابع.72ال ظلد والقانونية، 

 المجلددة العلميددة لقطدداع     ا  ةةالد ا دار   ا ي ةةه يآليةة ت تطبياةةه دراسةةة  ا رمةةة 7219الل لةةز  سةةلر عبةةد   ث

 . 947-979       العدد الع  ر.ات التجارةكلي
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 ظ  عةةة ق  ةةد   رسددالة ماجسددتير   البيريقراطيةةة ياا ةةك لية ا  ةةالد ا دار  فةةز الظياهةةر  7216اةةالف  سةة ية ث  

 كلية اللايح يالعليغ السي سية.

 يةةة يعالقت ةة     درظةةة    رسةةة  ةةدير  ال ةةداري الا  ةةة فةةز ع ةة ا ألبعةة د الايةة دل التلييل7219اليغبةةز  الةةيد فةةياي ث

   ظ  عة ال رح األيسط  كلية العليغ التربيية.رسالة ماجستيرب لت  م) التموي ز  

 رسدالة     الاي دل التلييلية فز ال ةسس ت الع  ةت دراسة استطالعية  را  ال ةيوايا 7227الع  ر   ةل د با س لغ ث

   ظ  عة ال لك سعيد  كلية العليغ ا دارية. ماجستير

  دير ةسةةةلين الايةةة دل التلييليةةةة فةةةز تاعيةةة) إدارل ال عرفةةةة يةمره ةةة  علةةةى ةدا     7212ث اليةةة) يةةةغھ   ل ةةةد إبةةةراالعطةةةي

  ظ  عةةةة ال ةةةرح رسدددالة ماجسدددتيرال مو ةةةة دراسةةةة تطبيايةةةة علةةةى  ةةةرك ت البالسةةةتيك لل ةةةم ع ت ا م ةةة هية األردميةةةة  

 األيسط  كلية األع  ).

 دار  فز األردا دراسة استطالعية  ا يظ ة مور الع  ليا فز الظ  ي    ا  الد ا 7229العك   فيي  عبد   ث

 . 717-711     .7  العدد 19  ال ظلد مجلة جامعة دمشقاللكي ز  

 ظ  عةة بم ة ي   رسدالة ماجسدتير   الاية دل التلييليةة يعالقت ة  ب  بةداع ا دار   7218الع   ز  عبد السةالغ  ل ةدث  

 كلية االقت  د.

 دير ا  ةةالد ا دار  فةةز دعةةغ األدا  اللكةةي ز  دراسةةة تلليليةةة لةةدير ديةةياا الرق بةةة 7219 ر ثعمبةةر  ةسةةي) ظبةة   

 ال  لية االتل د  فز ع لي ت ا  الد ا دار  للظ  ت الا ةعة لرق بته  ت د علىت

 https://www.fbsa.gov.iq/uploads/files/attachements/assel-jabar.pdf  

 ياقع استراتيظي ت ا  الد يالتطةيير ا دار  يديرهة  فةز تعييةي ة ةا ال ظت ةع 7228ث الارظ مز  عبد الات د  ل د   

  الظ  عةة االسةال ية  كليةة رسدالة ماجسدتيرالالسطيمز  دراسة تطبياية علةى قية دات ال ةرطة الالسةطيمية باطة ع غةيل  

 التظ رل.

 دراسة تلليلية  را  عيمةة  ةا  ةيواز  تدار    ةمر ال ا فية يال س  لة على ا  الد ا 7211قرداغز  ك يه  ل د ث

  ب داد   مو ة كيدي.   بلث  م ير إقليغ كردست ا يعلى  ستي   ل فوتز السل  مية يةربي)
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  يالتعليغ التربية ييارل فز ال يوايا لد  التموي ية ب لعدالة التلييلية الاي دل عالقة   7212ث لسمز  ل د ال  در 
 . ا دارية يالعليغ االقت  د كلية األيهر  ظ  عة  ماجستير رسالة غيل  قط ع فز

 تطبيةةةح ا  ةةالد ا دار  يالتطةةيير التموي ةةز ب ل ةةةرطة الالسةةطيمية بةة لتطبيح علةةةى 7214م ةة ر  ة ةةرف  مسةةز ث   

   ظ  عة الرب ط اليطمز  كلية الدراس ت العلي  يالبلث العل ز.، أطروحة دكتوراه رطة قط ع غيل

 7    47  العةدددراسدات تنمويدةد ا دار   داال  لت ةيين ال سة ر التم ةي      ا  ال7219 العن  ع رث-

24  

 معهدد اإلدارة     الاي دل يالبيريقراطية  األك دي ية للدراسة ت ا ظت  عيةة يا مسة مية 7218اليقدامز  عبد   با  سارث

 . 14 -9   . 72  العدد العامة

 ثالثاا: التقارير:

 7218تارير  مو ة ال ا فية الديلية لسمة ث.  

 7218  ث7212  ث7214تا رير ديياا ال ل سبة لسمة ث.  

 7219  ث7218  ث7212 ث 7214رير هيهة الرق بة ا دارية لسمة ث تا .  


