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 اإلصالح اإلداري وعالقته بفاعلية األداء المؤسسي

 (دراسُ مًدانًُ علِ مصرف اجلمهىريُ فرع زلًنت)

  () فرج شكصكأسامُ حسني 

() يٝبٝا -ادتاَع١ األمسش١ٜ اإلطال١َٝ ٚايتحاس٠  االقتضادن١ًٝ 

E-mail address:  osama@asmarya.edu.ly   
 

 

 

 

 امللخص

دٚس اإلصالال  اإلداسٟ   ايشعالم َأل عاعًٝال١  دا٤ ااتطظالاو اذتهَٛٝال١        ع٢ًٙ ايذساط١ إىل ايتعشف زتٗذف ٖ

ا١ٝ٥ صبكٝالال١ َالأل ايعالالاًَ   ضالالشف ادتُٗٛسٜالال١            اجملتُالالم قٝالالذ ايذساطالال١ َالأل االالالٍ ايذساطالال١ عًالال٢ عٝٓالال١ عؼالاٛل

د ٚعالالالذدِٖ )  ٗخ ايٛصالالفٞ ايترًًٝالالاٞل   ايذساطالالال١ َٚالالأل ٖالالاِل ايٓتالالالا٥خ ايالالال  42عالالشز صيالالاٝل       ( َفالالالشد٠ ٚاعتُالالالذ ااالالآل

 ًت إيٝٗا ايذساط١ َا ًٜٞ:  تٛص

 .ااظتكب١ًٝ اطرتاتٝحٝتِ٘ يترذٜذ ال ٜعتُذ بؼهٌ نبري ع٢ً ْتا٥خ ايتكٝٝ  ٕ ااضشف قٝذ ايذساط١ -

 .اإلصال  اإلداسٟ ٚاألدا٤ ااتطظٞتؼري ْتا٥خ ايترًٌٝ اإلذضا٥ٞ  ٕ ٖٓاى عالق١ صش١ٜ ب   -

ِ ٚر    َضشف ادتُٗٛس١ٜ ُادعشٚس٠ اعت إىلايذساط١  اًضتٚ   يالو َأل االالٍ ٚعالم ارت ال      عًال٢ ْتالا٥خ ايتكٝاٝل

 .ٚعم ْعاّ تكِٝٝ دااًٞ ااظ ب٘ ، نُا  ٚصت بأ١ُٖٝااظتكب١ًٝ يًُضشف االطرتاتٝح١ٝ

 ، َضشف ادتُٗٛس١ٜ.األدا٤ ااتطظٞ، اإلداسٟاإلصال   :ايهًُاو ايذاي١

 

 

 

 

 

mailto:%20osama@asmarya.edu.ly


222028 

 

637 
 

 املكدمُ

يو َٔ  جٌ ايتكذّ ٚايشقٞ ايعامل ، ٚرع٢ إىل حتكٝكٗا ػعٛب تعترب ايت١ُٝٓ َٔ  ِٖ األٖذاف اي  تظ

يو اا ٜؼٗذٙ ج١ٝ اي  حتذث   ايعامل ٚرٚارتشٚد َٔ ذاي١ ايتخًف اٛانب١ ايت ٛساو ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛ

عامل ايّٝٛ َٔ تكذّ ٚت ٛس طشٜم   مجٝم زتاالو اذتٝا٠ ،ٚااص١   ايبًذإ األاز٠   ايُٓٛ ، ذٝث  ْ٘ 

ٕ زتٗٛداو بزيت عٗٞ يٝظت بايع١ًُٝ ايبظٝ ١ ٚايظ١ًٗ بٌ ٖٞ ع١ًُٝ ػاق١ َٔ اآ ل ال ٜتكذّ بًذ َا بذٚ

عٗذٙ ايذٍٚ حتتاد إىل َا عتشى  َٚعكذ٠ تت ًب تهاثف مجٝم ايك٣ٛ ايظٝاط١ٝ ٚاالقتضاد١ٜ ٚاالجتُاع١ٝ،

بٓٝاْٗا َٔ ذاي١ ايظهٕٛ إىل ذاي١ اذتشن١ ٚايت ٛس ٚصٛال إىل ذاي١ ايتكذّ ، عإرا ناْت اإلداس٠ ٖٞ 

١ً ايفعاي١ اي  تتخزٖا اجملتُعاو يتٓعِٝ ٚتٓظٝل جٗذ ادتُاعاو يتركٝل األٖذاف اي  ٜت ًم إيٝٗا ايٛطٝ

يو َٔ االٍ إداس٠ نفت٠ َٚظتٚي١ تتٛىل ع١ًُٝ ايتخ ٝ  أقض٢ قذس َٔ ايهفا٠٤ ٚايكذس٠  ٚراجملتُم ب

ععاال   ْكٌ  ستٛسًٜا ٚايتٓظٝل ٚايتٛجٝ٘ ٚايشقاب١ ٚاإلػشاف عإٕ دٚسٖا   ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ٜضبح دٚسًا

زتتُعاو َٔ ذاي١ ايتخًف ٚادتُٛد إىل ذاي١ ايتكذّ ٚاالصدٖاس عٔ صشٜل صٜاد٠ االٖتُاّ  فّٗٛ اذتٛن١ُ 

 ٚدٚس٠   ايت١ُٝٓ اإلداس١ٜ.

  :مصكلُ الدراسُ

ٜتضاٜذ االٖتُاّ   ايٛقت اذتاعش  ذ٣ عاع١ًٝ ٚنفا٠٤ ااتطظاو   تأد١ٜ ٚظا٥فٗا ٚحتكٝل األٖذاف 

األَش ايزٟ اقتغ٢  طٛا٤ ناْت ٖزٙ ااتطظاو صٓاع١ٝ  ّ جتاس١ٜ  ّ اذ١َٝ،  ْؼأو َٔ  جًٗا،اي  

ايرتنٝض ع٢ً إداس٠ َٛاسد تًو ااتطظاو بضٛس٠ تغُٔ هلا ايٛصٍٛ إىل  ٖذاعٗا ٚتهفٌ هلا االطتُشاس١ٜ 

 ٚايت ٛس.

بعض سؤطا٤ األقظاّ عُٔ االٍ ايذساط١ االطت الع١ٝ اي  قاّ بٗا ايباذث ٚااكابالو ايؼخض١ٝ َم 

ٚااٛظف  ٚبعض َٔ صبا٥ٔ ااضشف قٝذ ايذساط١ اتغح  ْ٘ ٖٓاى ايعذٜذ َٔ ااتػشاو اي  تذٍ ع٢ً ٚجٛد 

 :ًٜٞتذْٞ   َظت٣ٛ  دا٤ ااضشف قٝذ ايذساط١  َٚٔ ٖزٙ ااتػشاو َا 

 .هإ يًكٝاّ بايعٌُ بايؼهٌ ايضرٝحعذّ َال١ُ٥ اا .2

 .بايضبا٥ٔمتاّ ااعاَالو ارتاص١ ايتأاش   إ .2

 .١ ارتاص١ بشعم نفا٠٤  دا٤ ااضشفق١ً ايذٚساو ايتذسٜبٝ .3

 .اإلداس٠ ايعا١َ اضشف ادتُٗٛس١ٜ ق١ً اذتٛاعض اآُٛذ١ َٔ قبٌ .4

 .  ااضشف قٝذ ايذساط١ نثش٠ صٛابري صفٛف االْتعاس .5

 ٕ َؼه١ً ايذساط١ تتُثٌ   اإلجاب١ ع٢ً ايتظاؤٍ اآلتٞ:إع ٘ٚعًٝ

   اإلصال  اإلداسٟ ٚعاع١ًٝ األدا٤ ااتطظٞ؟ٌٖ تٛجذ عالق١ ب 



 

 

638 
 

 :أهداف الدراسُ

 ستاٚي١ َعشع١ دٚس اإلصال  اإلداسٟ   ايشعم َٔ عاع١ًٝ  دا٤ ااتطظاو اذته١َٝٛ. -

ٔ االٍ ايتعشف ع٢ً َفّٗٛ تكذِٜ إصاس َفاُٖٝٞ ذٍٛ اإلصال  اإلداسٟ ٚنزيو األدا٤ ااتطظٞ َ -

 .نٌ َٓٗا

 .قٝذ ايذساط١ َعشع١  ِٖ ايضعٛباو اي  تٛاج٘ عاع١ًٝ  دا٤ اجملتُم  -

تكذِٜ بعض ايتٛصٝاو اي  ميهٔ  ٕ ٜظتفٝذ َٓٗا ااظ٦ٛي    ااضشف  قٝذ ايذساط١ عُٝا غتط  -

 اإلصال  اإلداسٟ ٚعالقت٘ بفاع١ًٝ األدا٤ ااتطظٞ.

 أهمًُ الدراسُ:

 ٚميهٔ تكظِٝ األ١ُٖٝ إىل: 

تتح٢ً  ١ُٖٝ ايذساط١ ايع١ًُٝ   َظاُٖتٗا   اإلثشا٤ ااعش  يتٛعٝح ايعالق١ ب  عاع١ًٝ : األ١ُٖٝ ايع١ًُٝ

 األدا٤ ااتطظٞ ٚاإلصال  اإلداسٟ َم ثباو ايعٛاٌَ األاش٣   ايٛاقم ايعًُٞ. 

ٜذ : ع٢ً ايشغِ َٔ ٚجٛد ايذساطاو ع٢ً األدا٤ ااتطظٞ "ع٢ً ٚج٘ ايعُّٛ" إال  ْ٘ ٖٓاى ايعذاأل١ُٖٝ ايع١ًُٝ

َٔ ايكغاٜا ايع١ًُٝ اي  حتتاد إىل َضٜذ َٔ ايبرث ٚايذساط١ ايع١ًُٝ ٚريو يًٛصٍٛ إىل ْتا٥خ َٚكرتذاو 

 ع١ًُٝ تظاِٖ   حتذٜذ ايعالق١ ب  اإلصال  اإلداسٟ ٚعاع١ًٝ األدا٤ ااتطظٞ.

 فرضًات الدراسُ :

 :عتُذ ايذساط١ ع٢ً ايفشع١ٝ اآلت١ٝت

 .اإلصال  ٚعاع١ًٝ األدا٤ ااتطظٞ تٛجذ عالق١ راو دالي٘ إذضا١ٝ٥ ب 

 جمتمع  وعًهُ الدراسُ:

: ٜتُثٌ زتتُم ايذساط١   َضشف ادتُٗٛس١ٜ عشز صيٝد ٚريو يهْٛ٘ ٜذسغ ب١٦ٝ ايعٌُ  زتتُم ايذساط١

 .٢ً ااعًَٛاو ٚايبٝاْاو اا ًٛب١ٚيظٗٛي١ اذتضٍٛ ع

: تتُثٌ ع١ٓٝ ايذساط١   َذسا٤ اإلداساو ٚسؤطا٤ األقظاّ َٚذسا٤ ايٛذذاو َٚذسا٤ ااهاتب ع١ٓٝ ايذساط١

 (%60)ٚبعض ااٛظف  بااضشف قٝذ ايذساط١ ٖٚٞ ع١ٓٝ عؼٛا١ٝ٥ صبك١ٝ غري َٓتع١ُ ٚناْت َا ْظبت٘ 

 .( َفشد42٠ ٟ )
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 حدود الدراسُ:

 : تٓرضش اذتذٚد ااها١ْٝ يًذساط١   َضشف ادتُٗٛس١ٜ صيٝد.اذتذٚد ااها١ْٝ

 .١ًٝ األدا٤ ااتطظٞتتُثٌ اذتذٚد ااٛعٛع١ٝ   دساط١ اإلصال  اإلداسٟ ٚعالقت٘ بفاع :اذتذٚد ااٛعٛع١ٝ

 مصادر مجع املعلىمات:

ثًت يثا١ْٜٛ اي  مت: اطتخذّ ايباذث   َعادت١ اإلصاس ايٓعشٟ يًذساط١ َضادس ايبٝاْاو اااضادس ايثا١ْٜٛ

، ٚايذساطاو ايظابك١ ٚايبرٛث ااتعًك١  ٛعٛز ايذساط١، ٚايذٚسٜاو ٚاجملالو  : ايهتب ٚااشاجم ايع١ًُٝ

 ايع١ًُٝ ٚاا١ٝٓٗ ااتخضض١.

: اعادت١ ادتٛاْب ايتر١ًًٝٝ اٛعٛز ايذساط١ دتأ ايباذث إىل مجم ايبٝاْاو األٚي١ٝ َٔ االٍ ااضادس األٚي١ٝ

نأدا٠ س٥ٝظ١ٝ يًذساط١، اا هلا َٔ  ١ُٖٝ   تٛعري ايٛقت ٚادتٗذ، عكذ صُُت اضٝضًا هلزا االطتبا١ْ 

 ايغشض.

 :مههجًُ الدراسُ

اعتُذو ايذساط١ ع٢ً اآٗخ ايٛصفٞ ايترًًٝٞ يًٛصٍٛ إىل ااعشع١ ايذقٝك١ ٚايتفض١ًٝٝ ذٍٛ َؼه١ً 

ايذساط١ ٚيتركٝل عِٗ  عغٌ ٚ دم يًعٛاٖش ااتعًك١ بٗا ٚباعتباسٙ  ْظب اآاٖخ   دساط١ ايعاٖش٠ قٝذ 

بؼهٌ دقٝل ٜٚعرب عٓٗا ٜعتُذ ع٢ً دساط١ ٚاقم ايعاٖش٠ نُا ٖٞ ع٢ً  سض ايٛاقم ٜٚضفٗا  ألْ٘ايذساط١ 

نُا ٚنٝفا عايتعبري ايهٝفٞ ٜضف يٓا ايعاٖش٠ ٜٚٛعح مساتٗا ٚاضا٥ضٗا  َا ايتعبري ايهُٞ عٝع ٞ 

ٚصفا سقُٝا ٜٚٛعح َكذاس ٖزٙ ايعاٖش٠  ٚ ذحُٗا باإلعاع١ إىل تٛعري ايبٝاْاو ٚاذتكا٥ل عٔ ااؼه١ً 

 قٝذ ايذساط١ يتفظريٖا ٚايٛقٛف ع٢ً دالالتٗا.

 ًاس )االستبانُ( وثباته:صدق أداَ الك

 صذم االطتبا١ْ:  

 َذ٣ اطت اع١  دا٠ ايذساط١  ٚ إجشا٤او ايكٝاغ، قٝاغ َا ٖٛ َ ًٛب يكٝاط٘ :ٜعشف ايضذم ع٢ً  ْ٘

(، ٜٚعين ريو  ْ٘ إرا متهٓت  دا٠ مجم ايبٝاْاو َٔ قٝاغ ايغشض ايزٟ صُُت َٔ 260، 2996، )ع ١ٝ

مشٍٛ االطتُاس٠ يهٌ ايعٓاصش اي  ظتب  ٕ  :بايضذمنُا ُٜكضذ   جً٘، عإْٗا بزيو تهٕٛ صادق١.

تذاٌ   ايترًٌٝ َٔ ْاذ١ٝ، ٚٚعٛ  عكشاتٗا َٚفشداتٗا َٔ ْاذ١ٝ ثا١ْٝ، حبٝث تهٕٛ َف١َٛٗ يهٌ َٔ 

  .(279، 2997ٜظتخذَٗا )عبٝذاو، 

 ٚقاّ ايباذث بايتأنذ َٔ صذم االطتبا١ْ ب شٜكت :
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  :)ٟصذم احملت٣ٛ )ايضذم ايعاٖش 

قٝاغ َا ٜٓبغٞ قٝاط٘ َٔ االٍ ايٓعش إيٝ٘ ٚتفرط َذ٣  قذس٠ ااكٝاغ ع٢ً :ْ٘ ُٜعشف صذم احملت٣ٛ ع٢ً 

 .(222 - 220 ،2002، )ايكر اْٞ ٚآاشٕٚ َال١َ٤ بٓٛدٙ يكٝاغ  بعاد ااتغري ااختًف١

يغُإ صذم ستت٣ٛ  دا٠ مجم بٝاْاو ٖزٙ ايذساط١، قاّ ايباذث  شاجع١  ِٖ ايذساطاو ٚايبرٛث راو 

ايعالق١ ٚاي  َٔ االهلا مت ايتٛصٌ إىل تضُِٝ ااظٛد٠ األٚىل ألدا٠ مجم ايبٝاْاو )االطتبا١ْ(، ٚمّت ايتأّنذ 

١ ألّْ٘ َٔ ااتخضض    اآٗخ َٔ صذم احملت٣ٛ بعشض االطتبا١ْ بعذ تضُُٝٗا ع٢ً ااؼشف ع٢ً ايذساط

َّ حتهُٝٗا عًًُٝا َٔ قبٌ زتُٛع١ َٔ ااتخضض  ٚارتربا٤    َّ َت زتاٍ إداس٠ األعُاٍ ايعًُٞ، َٚٔ َث

 ٚااٗتُ   ٓاٖخ ايبرث ايعًُٞ، ٚنزيو ابري َٚتخضط   زتاٍ اإلذضا٤ ايت بٝكٞ، ٚقذ تفغًٛا

َّ إاشاد َؼهٛسٜٔ بإبذا٤ َالذعاتِٗ َٚكرتذاتِٗ ذٍٛ ست ايذساط١    اطتبا١ْتٜٛاو االطتبا١ْ، َٚٔ َث

 صٛستٗا ايٓٗا١ٝ٥ بعذ إجشا٤ ايتعذٜالو اي  اطتًضّ األَش إجشا٤ٖا َٔ إعاع١  ٚ ذزف  ٚ تعذٌٜ.

 :)ًٞصذم ايتحاْع )االتظام ايذاا 

يزٟ ٜكضذ بضذم ايتحاْع )االتظام ايذااًٞ( َذ٣ اتظام نٌ عكش٠ َٔ عكشاو االطتبا١ْ َم اجملاٍ ا 

تٓتُٞ إيٝ٘ ٖزٙ ايفكش٠، ٚقذ مت ذظاب االتظام ايذااًٞ يالطتبا١ْ ٚريو َٔ االٍ ذظاب َعاَالو 

( ب  نٌ عكش٠ َٔ عكشاو زتاالو االطتبا١ْ Pearson Correlationاالستباط )َعاٌَ استباط بريطٕٛ 

 ٚايذسج١ ايه١ًٝ يًُحاٍ ْفظ٘.

 احملٛس األٍٚ: اإلصال  اإلداسٟ

ٛس، احملٛس األٍٚ ٚايذسج١ ايه١ًٝ يًُر( َعاٌَ االستباط ب  نٌ عكش٠ َٔ عكشاو 2ٜٛعح ادتذٍٚ  ) 

، ٚبزيو ٜعترب 0005ٚايزٟ ٜب   ٕ َعاَالو االستباط ااب١ٓٝ بادتذٍٚ داي١ إذضا٥ًٝا عٓذ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ 

 احملٛس صادم اا ٚعم يكٝاط٘.

 شاو احملٛس األٍٚ ٚايذسج١ ايه١ًٝ( َعاٌَ االستباط ب  نٌ عكش٠ َٔ عك1جذٍٚ )

 ايعذد ايفكش٠ و
استباط  َعاٌَ

 بريطٕٛ

  ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥

P-Value 

00000 0.762 42 عتظٔ َٔ  طايٝب ايتعاٌَ َم ايضبا٥ٔ . 2
*

 

00000 0.711 42 عتُٞ اإلداس٠ ٚايعاًَ  َٔ ايٛقٛز   األا ا٤. 2
*

 

00000 0.776 42 ٜعاجل ااؼانٌ اي  تعاْٞ َٓٗا اإلداس٠. 3
*

 

00000 0.775 42 ُٜٓٞ َٗاساو ٚقذساو ايعاًَ . 4
*

 

00000 0.786 42 عتظٔ ايعالق١ ب  اإلداس٠ ٚايعاًَ . 5
*

 

00000 0.622 42 ٜظاعذ   ٚعم اذتًٍٛ يًُؼانٌ اي  تٛاج٘ اإلداس٠. 6
*
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 ايعذد ايفكش٠ و
استباط  َعاٌَ

 بريطٕٛ

  ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥

P-Value 

00000 0.742 42 إعفا٤ بعض سؤطا٤ األقظاّ َٔ َٗاَِٗ . 7
*

 

00000 0.803 42 اذتٛاعض اآُٛذ١ تضٜذ َٔ عاع١ًٝ  دا٤ ااضشف. 8
*

 

00000 0.810 42 ٜبظ  ٚعتظٔ َٔ  طًٛب ٚإجشا٤او ايعٌُ. 9
*

 

00000 0.76 42 تٛعش ايذٚساو ايتذسٜب١ٝ ارتاص١ بشعم نفا٠٤  دا٤ ااضشف. 20
*

 

 0005داٍ إذضا٥ًٝا عٓذ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ االستباط  -

 احملٛس ايثاْٞ: األدا٤ ااتطظٞ

( َعاٌَ االستباط ب  نٌ عكش٠ َٔ عكشاو احملٛس ايثاْٞ ٚايذسج١ ايه١ًٝ يًُرٛس، 2ٜٛعح ادتذٍٚ  )

، ٚبزيو ٜعترب 0005ٚايزٟ ٜب   ٕ َعاَالو االستباط ااب١ٓٝ بادتذٍٚ داي١ إذضا٥ًٝا عٓذ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ 

 حملٛس صادم اا ٚعم يكٝاط٘.ا

 ( َعاٌَ االستباط ب  نٌ عكش٠ َٔ عكشاو احملٛس ايثاْٞ ٚايذسج١ ايه2١ًٝجذٍٚ )

 ايعذد ايفكش٠ و
َعاٌَ استباط 

 بريطٕٛ

 ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥

P-Value 

00000 0.658 42 َهإ ايعٌُ ٜظاعذ ع٢ً صٜاد٠ عاع١ًٝ األدا٤. 2
*

 

00000 0.824 42 َتطظاو ااص١ بايتكِٜٝٝتِ تكِٝٝ  دا٤ ااضشف َٔ قبٌ  2
*

 

00000 0.778 42 َعادت١  طباب اطتفاض  دا٤ ااضشف بأطًٛب عًُٞ 3
*

 

00000 0.790 42 تٛجذ َعاٜري ٚاعر١ يتكِٝٝ  دا٤ ااضشف 4
*

 

00000 0.828 42 َكاس١ْ  دا٤ ااضشف بااضاسف اآاظش٠ ي٘ 5
*

 

00000 0.830 42 ٜتِ ت ٜٛش َعاٜري األدا٤ ارتاص١ بااضشف 6
*

 

00000 0.743 42 ااظتكب١ًٝ اطرتاتٝحٝتٜ٘عتُذ ااضشف عٌ ْتا٥خ ايتكِٝٝ يترذٜذ  7
*

 

00000 0.685 42 ٖٓاى سعا َٔ قبٌ ايعاًَ  ٚايضبا٥ٔ ع٢ً  دا٤ ااضشف 8
*

 

00000 0.776 42 ٜٛجذ   ااضشف ْعاَا دااًٝا يتكِٝٝ  دا٤ ااضشف 9
*

 

 0005عٓذ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ االستباط داٍ إذضا٥ًٝا  -

 ْ١ثباو االطتبا: 

ٜكضذ بثباو االطتبا١ْ  ٕ تع ٞ ٖزٙ االطتبا١ْ ْفع ايٓتا٥خ يٛ مت إعاد٠ تٛصٜعٗا  نثش َٔ َش٠ حتت ْفع 

ايعشٚف ٚايؼشٚط،  ٚ بعباس٠  اش٣  ٕ ثباو االطتبا١ْ ٜعين االطتكشاس   ْتا٥خ االطتبا١ْ ٚعذّ تغٝريٖا 

 ٠ تٛصٜعٗا عذ٠ َشاو االٍ عرت٠ ص١َٝٓ َع١ٓٝ.بؼهٌ نبري عُٝا يٛ مت إعاد
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ٚقذ اّتَبَم ايباذث ايكٝاغ اإلذضا٥ٞ اعشع١ ثباو  دا٠ ايكٝاغ )االطتبا١ْ(، ٚريو َٔ االٍ صشٜكت  ُٖا: 

 :(Sekaran,2006,311َعاٌَ  يفا نشْٚباخ ٚ ايتحض١٥ ايٓضف١ٝ، ٚريو نُا ًٜٞ )

اّتَبَم ايباذث ايكٝاغ اإلذضا٥ٞ اعشع١ ثباو  دا٠ ايكٝاغ )االطتبا١ْ(، صشٜك١  َعاٌَ نشْٚباخ  يفا:

 نشْٚباخ  يفا، ٚعٝٗا ٜتِ اذتظاب َعاٌَ  يفا نشْٚباخ عٔ صشٜل ااعادي١ ايتاي١ٝ:

    (
 

   
)  (

   
  ∑     

   
 ) 

 ذٝث:

Rtt :   .تؼري إىل َعاٌَ استباط  يفا       n: .تؼري إىل عذد عكشاو ايكٝاغ 

   
 تؼري إىل زتُٛز تبآٜاو عكشاو ايكٝاغ. :     ∑          تؼري إىل تبأٜ االاتباس ايهًٞ . : 

، َٚكبٛاًل إرا ناْت ٖزٙ %60ٚتهٕٛ االطتبا١ْ راو ثباو ععٝف إرا ناْت ق١ُٝ َعاٌَ  يفا  قٌ َٔ 

 جٝذ إرا ناْت ق١ُٝ َعاٌَ  يفا نشْٚباخ عُٔ ايفرت٠(، ٚ%70 ٚ  قٌ َٔ  %60ايك١ُٝ عُٔ ايفرت٠ )َٔ 

ٜؼري ريو إىل  ٕ  %80(، َا إرا ناْت ٖزٙ ايك١ُٝ  نرب َٔ  ٚ ٜظاٟٚ %80 ٚ  قٌ َٔ  70%)َٔ 

تعترب ايٓتا٥خ ارتاص١ باالاتباس  %200االطتبا١ْ تهٕٛ راو ثباو ممتاص، ٚ نًُا  اقرتب ااكٝاغ َٔ 

  عغٌ.

ٖزٙ ايذساط١ )االطتبا١ْ(، عكذ مت اذتظاب َعاٌَ نشْٚباخ  يفا اتغرياو ايذساط١  َا عُٝا ٜتعًل بثباو  دا٠ 

 ( قِٝ َعاَالو  يفا نشْٚباخ يهٌ ستٛس َٔ ستاٚس ايذساط3.١عكش٠، ٜٚٛعح جذٍٚ ) 29ٚايبايغ عذدٖا 

 ( قِٝ َعاٌَ ايثباو يهٌ ستٛس َٔ ستاٚس ايذساط3١جذٍٚ )

 % وَعاٌَ ايثبا عذد ايفكشاو ايشَض ااتغري و

 X1 20 9203% اإلصال  اإلداسٟ 2

 Y1 9 9202% األدا٤ ااتطظٞ 2

 1444 11 إمجايٞ ايفكشاو

 

(  ٕ ق١ُٝ َعاٌَ  يفا ناْت َشتفع١ يهٌ ستٛس َٔ ستاٚس 3ٚاعح َٔ ايٓتا٥خ ااٛعر١   جذٍٚ )

ايعشف ،ٖٚٞ قِٝ ثباو عاي١ٝ جذًا َٚكبٛي١   %9404ٚنزيو ق١ُٝ  يفا دتُٝم ايفكشاو  ايذساط١.

 اإلذضا٥ٞ.
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تعتُذ صشٜك١ ايتحض١٥ ايٓضف١ٝ ع٢ً جتض١٥ عكشاو االاتباس إىل زتُٛعت ، َٚٔ ثِ إظتاد  ايتحض١٥ ايٓضف١ٝ:

 ٚبعذ ريو ْكّٛ بتضرٝح َعاٌَ االستباط بأذذ اي شٜكت : َعاٌَ استباط بريطٕٛ ب  اجملُٛعت ،

َإ بشإٚ يتضرٝح َعاٌَ االستباط  ٕ َعاٌَ ثباو طبريَإ بشإٚ: ٜت ًب اطتخذاّ َعاٌَ ثباو طبري -

   ٜهٕٛ ايتبأٜ عٝٗا َتظاٟٚ يًُحُٛعت  
     

ٚنُا ٜت ًب  ٕ ٜهٕٛ َعاٌَ ثباو ايفا    

 ، ٚايزٟ ٜع ٞ بايعالق١ ايتايٞ:          نشْٚباخ َتظاٟٚ يًُحُٛعت  

Spearman Brown Formula        
     

     
 

َعاٌَ ثباو جثُإ يًتحض١٥ ايٓضف١ٝ: ٜؼب٘ ٖزا ااعاٌَ َعاٌَ ثباو طبريَإ بشإٚ، يهٓ٘ ٜت ًب  ٕ  -

   ٜهٕٛ ايتبأٜ عٝٗا غري َتظاٟٚ يًُحُٛعت  
     

 ٚ  ٕ ٜهٕٛ َعاٌَ ثباو ايفا نشْٚباخ    

ستباط . ٜٚتِ ذظاب َعاٌَ ثباو جثُإ يتضرٝح َعاٌَ اال          غري َتظاٟٚ يًُحُٛعت  

 بايضٝغ١:

Guttman Formula            (  
  

    
 

  ) 

(  ٕ 4 َا عُٝا ٜتعًل ب شٜك١ ثباو ايتحض١٥ ايٓضف١ٝ هلزٙ ايذساط١، ٜتغح َٔ ايبٝاْاو ايٛاسد٠ بادتذٍٚ  )

ٚااتٛط  اذتظابٞ يًُحُٛع١  640632ٚايتبأٜ اآاظش ي٘  36062ااتٛط  اذتظابٞ يًُحُٛع١ األٚىل 

           طٕٛ ب  اجملُٛعت  ، ٚإ َعاٌَ استباط بري520252ٚق١ُٝ ايتبأٜ اآاظش٠ ي٘  32057ايثا١ْٝ 

r12= 0.913 (  ٍٚ4نُا ٖٛ َب  بادتذ).  

 ( ٜب  ااتٛط  اذتظابٞ ٚايتبأٜ ٚاالضتشاف ااعٝاسٟ يهٌ زتُٛع4١جذٍٚ )

 
Mean 
 ااتٛط 

Variance 
 ايتبأٜ

Std. Deviation 
 االضتشاف ااعٝاسٟ

N of Items 
 ايعذد

Part 1 36.62 64.632 8.039 10 

Part 2 31.57 52.251 7.228 9 

Both Parts 68.19 222.938 14.931 19 
 

يعذد  00896(  ٕ ق١ُٝ َعاٌَ ايفا نشْٚباخ يًُحُٛع١ األٚىل 5نُا ٜتغح َٔ ايبٝاْاو ايٛاسد٠ بادتذٍٚ  )

عكشاو، ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايتبأٜ  9يعذد  00886عكشاو ٚ َعاٌَ ايفا نشْٚباخ يًُحُٛع١ ايثا١ْٝ  20

األٚىل ال تظاٟٚ ق١ُٝ ايتبأٜ يًُحُٛع١ ايثا١ْٝ ٚنزيو ق١ُٝ ايفا نشْٚباخ يًُحُٛعت  غري يًُحُٛع١ 

َتظا١ٜٚ بايتايٞ ْظتخذّ َعاٌَ ثباو جثُإ يتضرٝح َعاٌَ استباط بريطٕٛ، َٔ االٍ ايبٝاْاو ايٛاسد٠ 

 ٖزٙ ايك١ُٝ عاي١ٝ ٚتعترب 00952( ْظتٓتخ  ٕ ق١ُٝ َعاٌَ ثباو جثُإ يًتحض١٥ ايٓضف١ٝ ٜظاٟٚ 5بادتذٍٚ  )

 جذًا َٚكبٛي١   ايعشف اإلذضا٥ٞ.
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 ٜب  َعاٌَ ثباو ايتحض١٥ ايٓضف١ٝ (5)جذٍٚ 

 َعاٌَ ايفا نشْٚباخ

Part 1 
Value 0.896 

N of Items 10 

Part 2 
Value 0.886 

N of Items 10 

Total N of Items 19 

 0.913 َعاٌَ استباط بريطٕٛ ب  اجملُٛعت 

 َعاٌَ طبريَإ بشإٚ
Equal Lengthz 0.954 

Unequal Length 0.954 

 0.951 َعاٌَ ثباو جثُإ
 

بايٓعش إىل ااعاَالو ايظابك١، ٜالذغ  ٕ مجٝم قِٝ االاتباس َشتفع١ ٖٚٞ متثٌ َتػشاو جٝذ٠ َٚ ١ٓ٦ُ 

 ألغشاض ايذساط١، ٚميهٔ ايٛثٛم بٗا ٚتذٍ ع٢ً ثباو  دا٠ ايكٝاغ بؼهٌ جٝذ.

ايذساط١ مما ظتعً٘ ع٢ً ثك١ تا١َ بضر١  اطتبا١ْٚبزيو ٜهٕٛ ايباذث قذ تأنذ َٔ صذم ٚثباو 

 االطتبا١ْ ٚصالذٝتٗا يترًٌٝ ايٓتا٥خ ٚاإلجاب١ ع٢ً  ط١ً٦ ايذساط١ ٚااتباس عشعٝاتٗا.

  :الدراسات السابكُ

   ايؼا١ًَ ٚدٚسٖا   حتكٝل بعٓٛإ )إداس٠ ادتٛد٠  (،2006) دساط١ عبذ ايٛاطم عبذ ايغين ااخال

 اإلصال  اإلداسٟ(.

 :ايتاي١ٝ ٚطعت ٖزٙ ايذساط١ إىل حتكٝل األٖذاف

ايتعشف ع٢ً جٗاص اإلداس٠ اذته١َٝٛ اي١ُٝٓٝ َٔ ذٝث ػأْ٘ ٚااؼهالو ٚااعٛقاو اي  تعرتض ٚتعٛم  -

 .صال  اإلداسٟ اي  بزيت إلصالذ٘ دا٤ٙ ٚجٗٛد اإل

 .١ ٜتٓاطب ٚصبٝع١ اذته١َٛ اي١ُٝٓٝايؼاًَايٛصٍٛ إىل منٛرد إلداس٠ ادتٛد٠  -

 :ايتاي١ٝٚقذ تٛصًت ايذساط١ إىل ايٓتا٥خ 

ٚجٛد اجتاٖاو إظتاب١ٝ ق١ٜٛ يذ٣ َذٜشٟ ايعُّٛ ضتٛ إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ نُذاٌ َٓاطب يتركٝل  -

 .  اإلداسٟ   ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝاإلصال

 .َٓعُاو إداس٠ اذته١َٛ اي١ُٝٓٝ  ٚجٛد َعٛقاو  َاّ ت بٝل َذاٌ إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ  -

 



222028 

 

645 
 

  دا٤ اآعُاو   دٚي١   صتا االطرتاتٝح١ٝبعٓٛإ)دٚس اإلداس٠ ، (2010) دساط١ اٝع َاػٛش   

 .ايهٜٛت(

ٖذعت ٖزٙ ايذساط١ إىل إثباو ايعالق١ االستباص١ٝ ب  صتا  اآعُاو    دا٥ٗا ٚت بٝل تًو اآعُاو 

 (صٜٔ) شاذًٗا ااختًف١   دٚي١ ايهٜٛت، ٚبايت بٝل ع٢ً ػشن١ االتضاالو ااتٓك١ً   االطرتاتٝح١ٝيإلداس٠ 

 :صًت ايذساط١ إىل ايٓتا٥خ ايتاي١ٝٚقذ تٛ

 يالتضاالو ااتٓك١ً ٚسطايتٗا ٚ ٖذاعٗا. (صٜٔ)تٛجذ عالق١ راو دالي٘ ب  ٚعٛ  سؤ١ٜ ايؼشن١  -

 .يالتضاالو ااتٓك١ً ٚصتا   دا٥ٗا (صٜٔ)   ػشن١ االطرتاتٝح١ٝتٛجذ عالق١ راو دالي٘ ب  تٓفٝز  -

 اإلطار الهظرٍ للدراسُ

 : اإلصالح اإلدارٍأواًل

  :مفهىم اإلصالح اإلدارٍ

إٕ اٖتُاّ ايهثري َٔ اآعُاو بع١ًُٝ اإلصال  اإلداسٟ ٚريو َٔ  جٌ حتظ  ارتذَاو اي  تكذَٗا 

حتذٜذ َفّٗٛ ٚاعح يإلصال  اإلداسٟ ذٝث  ْ٘ ٚارتشٚد َٔ  طًٛب ايبريٚقشاص١ٝ  د٣ إىل عشٚس٠  يضبا٥ٓٗا

 :ٟ ٚعُٝا ًٜٞ  ِٖ تعشٜفاو اإلصال يٝع ٖٓاى اتفام تاّ ذٍٛ حتذٜذ َفّٗٛ اإلصال  اإلداس

ٖٛ ادتٗٛد اآع١ُ ٚبؼهٌ َكضٛد إلذذاث تغٝرياو جٖٛش١ٜ   ب١ٝٓ ايبريٚقشاص١ٝ ايعا١َ ٚإجشا٤اتٗا  -

د٠ ايفاع١ًٝ ايتٓع١ُٝٝ ٚحتكٝل  ٖذاف ايت١ُٝٓ ايٛص١ٝٓ .       ٚ  اجتاٖاو ٚطًٛى ايعاًَ  بٗا َٚٔ  جٌ صٜا

 (2008036)عاسف،

ٖٛ ذض١ًٝ اجملٗٛداو راو اإلعذاد ارتاظ اي  تظتٗذف إدااٍ تغٝرياو  طاط١ٝ   اآع١ُ اإلداس١ٜ   -

ايعا١َ َٔ االٍ إصالذاو ع٢ً َظت٣ٛ ايٓعاّ نهٌ  ٚ ع٢ً األقٌ َٔ االٍ َعاٜري يترظ  ٚاذذ٠ 

، 22 ش َٔ عٓاصشٖا ايش٥ٝظ١ٝ َثٌ اهلٝانٌ اإلداس١ٜ ٚاألعشاد ٚايعًُٝاو اإلداس١ٜ )اغش، نث  ٚ

2004). 

 :أهداف اإلصالح اإلدارٍ

اإلصال  َٚٔ ٖزٙ اهلذاف َا ٜتُتم اإلصال  اإلداسٟ  حُٛع١ َٔ األٖذاف ختتًف بااتالف جٗٛد ع١ًُٝ 

ًٜٞ: 

ٛاسد ٚايعذاي١   ٚايغشٜب١ٝ ٚريو بٗذف تٛعري ااتبظٝ  اإلجشا٤او اإلداس١ٜ ٚإصال  األْع١ُ اااي١ٝ  -

 .تٛصٜم األعبا٤
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تشػٝذ اإلْفام اذتهَٛٞ َٔ االٍ ايرتنٝض ع٢ً اقتضادٜاو ايتؼغٌٝ َٔ االٍ ختفٝض ذحِ  -

 .ٗض٠ ٚاألعذاد ايضا٥ذ٠ َٔ ايعُاي١ايرباَخ ٚاألج

 .  ادتٗاص اإلداسٟ ٚسعم اإلْتاج١ٝحتظ  َظت٣ٛ األدا٤    -

 .(42 ،2007تعاٌَ َم ااٛاصٓ  )ايضري  ،حتظ   طايٝب اي  -

 :معىقات اإلصالح اإلدارٍ

 :(73، 2002 )ايكشٜٛتٞ، صال  اإلداسٟ ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞميهٔ إمجاٍ  ِٖ ااعٛقاو اي  تٛاج٘ ع١ًُٝ اإل

 .  ايكِٝ االجتُاع١ٝ ٚايثكاع١ٝ -

 تشدد ايكٝاد٠ ايظٝاط١ٝ   ت بٝل بشاَخ اإلصال . -

 .ع٢ً تٛيٞ َظتٚي١ٝ إداس٠ اإلصال  عذّ ٚجٛد  جٗض٠ قادس٠ -

 .ل بشاَخ اإلصال عذّ محاغ  عغا٤ ادتٗاص اإلداسٟ يت بٝ -

 .ٚايكادس٠ ع٢ً تٓفٝز َٗاّ اإلصال ْكط ايك٣ٛ ايبؼش١ٜ ااذسب١   -

 تشدٟ األٚعاز اإلداس١ٜ إىل دسج١ نبري٠ ال ٜعٛد ممهٓا َعٗا اإلصال  إال بتهايٝف ٚشتاصش -

 اقتضاد١ٜ ٚاجتُاع١ٝ ٚطٝاط١ٝ نبري٠ 

   إٕ ايكٝاّ بع١ًُٝ اإلصال  اإلداسٟ دعم ااٗتُ    ٖزا اجملاٍ إىل عىامل جناح اإلصالح اإلدارٍ:

   حتذٜذ عٛاٌَ  طاط١ٝ ٜٓبغٞ َشاعاتٗا  ٚ تٛعريٖا  ثٓا٤ ايكٝاّ بٗزٙ ايع١ًُٝ يتركٝل قذس  نرب َٔ 

 :(72-69، 2003)عاسف ، اآلتٞعٛاٌَ   ايهفا٠٤ ٚايفاع١ًٝ ٜٚتُثٌ  ِٖ ٖزٙ اي

                  .  قع١ٝ ا   ٚبشاَخ اإلصال  اإلداسٟٚا -

              . ٗاص اإلصال  يك١ُ اهلشّ ايتٓعُٝٞتبع١ٝ ج -

 .ختضٝط ااٛاسد اااد١ٜ ايهاع١ٝ -

 فا٠٤ عٓاصش جٗاص اإلصال  اإلداسٟن -

  .ن١ ٚايتعإٚت١٦ٝٗ اآاخ يًُؼاس -

 ٚدعا٥ِ ايذميكشاص١ٝ.إسطا٤ َكَٛاو  -

  .تهاٌَ اإلصال  اإلداسٟ َم اإلصالذاو اجملتُع١ٝ األاش٣ -
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 سٌ: األداء املؤسثانًًا

 مفهىم األداء املؤسسٌ: 

إٕ اآعُاو طٛا٤ ايعا١َ  ٚ ارتاص١ تظع٢ دَٚا إىل حتكٝل  ٚ اصتاص األعُاٍ اي  تكّٛ بٗا بهفا٠٤ ٚعاع١ًٝ 

غاَغا بايشغِ َٔ ايهتاباو اي  نتبت عٝ٘ ععًٝ٘ ميهٔ  ٕ  نبري٠ . عٗذف األدا٤ ااتطظٞ ال ٜضاٍ

 تٛعح بعض َفاِٖٝ األدا٤ ااتطظٞ َٚٓٗا:

األدا٤ ااتطظٞ ٖٛ ايعٛاٌَ اي  ميهٔ  ٕ حتذد ايكذس٠ ع٢ً األدا٤ ناإلْتاج١ٝ ٚايت١ُٝٓ اا١ٝٓٗ  -

 االطرتاتٝحٞ  يًعاًَ  ٚايٓتا٥خ اااي١ٝ ٚايشٚ  ااع١ٜٛٓ يًعاًَ  ٚخت ٝ  ايعًُٝاو ٚايتخ ٝ

 (389 ،2007)اذتٝاصاو،

األدا٤ ااتطظٞ ٖٛ ع١ًُٝ تٗذف إىل قٝاغ َا مت اصتاصٙ َٔ قبٌ َٓع١ُ َا االٍ عرت٠ ص١َٝٓ ستذد٠  -

َكاس١ْ  ا مت ايتخ ٝ  ي٘ نُا ْٚٛعا ٚباطتخذاّ زتُٛع١ َٔ ااعاٜري ٚااتػشاو َم حتذٜذ  ٚج٘ 

 ( 23 -22 ،2005 عش ٚااظتكبٌ )اي عا١َٓ،ايكضٛس ٚاالضتشاف إٕ ٚجذو ٚطبٌ عالجٗا   اذتا

  أهمًُ األداء املؤسسٌ:

ذٝث إْ٘ عتع٢ باٖتُاّ اطتثٓا٥ٞ  ٚاالطرتاتٝح١ٝإٕ  ١ُٖٝ األدا٤ ااتطظٞ تأتٞ َٔ االٍ االٖتُاّ باألدا٤ 

َٔ قبٌ ٖزٙ اإلداس٠ يهْٛ٘ ٜعهع جٛاب ايتٛج٘ االطرتاتٝحٞ يًُٓع١ُ ٚتتأنذ  ١ُٖٝ األدا٤ يإلداس٠ 

 :بثالث ْٛاذٞ س٥ٝظ١ٝ ٖٚٞ االطرتاتٝح١ٝ

ٚصًب عًُٗا نْٛ٘ ميثٌ ااتٝاسًا صًَٓٝا  االطرتاتٝح١ٝذٝث ميثٌ األدا٤ َشنض األدا٠  :ايٓاذ١ٝ ايٓعش١ٜ -

 .ااتبع١ َٔ قبٌ اإلداس٠ يالطرتاتٝح١ٝ

األدا٤   ااتٝاس االطرتاتٝحٝاو ااختًف١  االطرتاتٝح١ٝذٝث تظتخذّ حبٛث اإلداس٠  :ايٓاذ١ٝ ايتحشٜب١ٝ -

 .ٚاألدا٤ ااتطظٞ االطرتاتٝح١ٝٚتشب  ايذساطاو ااٝذا١ْٝ ب  مماسط١ اإلداس٠ 

َٔ االٍ االٖتُاّ باالطرتاتٝحٝاو اعتُادا ع٢ً ْتا٥خ األدا٤ ٚاستباط ٖٝانٌ  :اذ١ٝ اإلداس١ٜيٓا -

 .(97 -96 ،2006 ) بٛقاعٛد، ي١ بُٝٓٗااآعُاو باالطرتاتٝحٝاو ٚاالعتُاد١ٜ ااتباد

 قًاس األداء املؤسسٌ:

ٜش٣ )عشٜذ دٜفٝذ( بإٔ قٝاغ األدا٤ ااتطظٞ ٖٛ تًو األْؼ ١ اي  تتغُٔ َكاس١ْ ايٓتا٥خ ااتٛقع١ َم ايٓتا٥خ 

ٚايتركل َٔ  ١ٜ اضتشاعاو عٔ ارت   ٚاألٖذاف ٚت ٜٛش َعاٜري يزيو تهٕٛ قاب١ً يًكٝاغ  ايفع١ًٝ

 .(David،308،2002ٚٚاعر١ )
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 :مراحل عملًُ قًاس األداء املؤسسٌ

)سطالٕ،  ايتاي١ٝ إٕ ع١ًُٝ قٝاغ األدا٤ ااتطظٞ متش بعذ َٚٔ ااشاذٌ ميهٔ  ٕ ٜتِ تٛعٝرٗا   ايٓكاط

2007، 2) : 

 . حتذٜذ  ٖذاف ااتطظ١ اذته١َٝٛ -

 حتذٜذ ارت   ايتفض١ًٝٝ يعٌُ ااتطظ١. -

 . حتذٜذ َشانض ااظتٚي١ٝ اإلداس١ٜ -

 .َتػشاو قٝاغ األدا٤حتذٜذ  -

 :صعىبات قًاس األداء املؤسسٌ

 :(9 ،2000 )شتُٝش ٚآاشٕٚ، ميهٔ تٛعٝح  ِٖ صعٛباو قٝاغ األدا٤ ااتطظٞ  

 .اذته١َٝٛ صبٝع١ ارتذَاو -

 .تعذد ٚتعاسض األٖذاف ٚاألٚيٜٛاو -

 .ٗاّ ايهثري َٔ األجٗض٠ اذته١َٝٛغٝاب ايترذٜذ ايذقٝل ا -

 .ايشٚت    تظٝري ايعٌُ اذتهَٛٞ غٝاب -

 ااتعًك١ بعٓضش ايعٌُ. االاتالالو -

  .غٝاب ااعٝاس ايهُٞ يًُخشجاو -

 :(عرض وحتلًل البًانات) اإلطار العملٌ للدراسـُ

 : معلىمات عامُأواًل

مجم متت اإلػاس٠ طابكًا إىل  ٕ ايكظِ األٍٚ َٔ قا١ُ٥ االطتبٝإ اضط يألط١ً٦ ايعا١َ، ٚاي  تٗذف إىل 

بٝاْاو ميهٔ َٔ االهلا ايتعشف ع٢ً اضا٥ط ع١ٓٝ ايذساط١، ٚيكذ مت حتذٜذ ٖزٙ ارتضا٥ط ٚبٝاْٗا 

 نايتايٞ:
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 ( تضٓٝف ااؼاسن    ايذساط١ ذظب ادتٓع6ٜٛعح ادتذٍٚ  ) :ادتٓع. 

 ( تضٓٝف ااؼاسن    ايذساط١ ذظب ادتٓع6جذٍٚ )

 (%ايٓظب١ ) ايعذد الجنس

 6900 29 رنش

 3200 23  ْث٢

 10040 42 اإلمجايٞ
 

( ناْٛا َٔ ع١٦ ايزنٛس %69(  ٕ ايغايب١ٝ َٔ  عشاد ايع١ٓٝ ) 6يكذ  ظٗشو ايبٝاْاو ايٛاسد٠ بادتذٍٚ )

 .( ناْٛا َٔ ع١٦ اإلْاث ٚايؼهٌ ايتايٞ ٜب  ريو%32بُٝٓا)

 ( تضٓٝف ااؼاسن    ايذساط١ ذظب ادتٓع1ػهٌ )

 

 

 

 

 

 

  :ٞ( تضٓٝف ااؼاسن    ايذساط١ ذظب ااظت٣ٛ ايٛظٝف7ٞ) ٜٛعح ادتذٍٚ ااظت٣ٛ ايٛظٝف. 

 تضٓٝف ااؼاسن    ايذساط١ ذظب ااظت٣ٛ ايٛظٝفٞ (7جذٍٚ )

 (%ايٓظب١ ) ايعذد ااظت٣ٛ ايٛظٝفٞ

 408 2 َذٜش إداس٠

 2204 9 س٥ٝع قظِ

 204 2 س٥ٝع ٚذذ٠

 7204 30 َٛظف

 10040 42 اإلمجايٞ
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( نإ َظتٛاِٖ ايٛظٝفٞ %7204(  ٕ ايغايب١ٝ َٔ  عشاد ايع١ٓٝ )7بادتذٍٚ )يكذ  ظٗشو ايبٝاْاو ايٛاسد٠ 

( َظتٛاِٖ ايٛظٝفٞ )َذٜش %408ٚ)  ( نإ َظتٛاِٖ ايٛظٝفٞ )س٥ٝع قظِ(%2204) )َٛظف(، بُٝٓا

 .( َظتٛاِٖ ايٛظٝفٞ )س٥ٝع ٚذذ٠( ٚايؼهٌ ايتايٞ ٜب  ريو%204إداس٠( ٚ)

 تضٓٝف ااؼاسن    ايذساط١ ذظب ااظت٣ٛ ايٛظٝفٞ (2ػهٌ )

 

 

 

 

 

 

  :( تضٓٝف ااؼاسن    ايذساط١ ذظب طٓٛاو ارترب8٠ٜٛعح ادتذٍٚ  )طٓٛاو ارترب٠. 

 تضٓٝف ااؼاسن    ايذساط١ ذظب طٓٛاو ارترب٠ (8جذٍٚ )

 (%ايٓظب١ ) ايعذد طٓٛاو ارترب٠

 2900 8  قٌ َٔ مخع طٓٛاو

 2209 5 طٓٛاو 20إىل اقٌ َٔ  5َٔ 

 2900 8 طٓٛاو 25إىل اقٌ َٔ  20َٔ 

 5000 22 ط١ٓ عأنثش 25َٔ 

 10040 42 اإلمجايٞ

 

( ناْت اربتِٗ   زتاٍ %50(  ٕ ايغايب١ٝ َٔ  عشاد ايع١ٓٝ )8يكذ  ظٗشو ايبٝاْاو ايٛاسد٠ بادتذٍٚ )

طٓٛاو  20اربتِٗ َٔ اربتِٗ  قٌ َٔ مخع طٓٛاو بايتظاٟٚ َم َٔ  (%29ط١ٓ ٚ) 25عًُِٗ  نثش َٔ 

طٓٛاو  20إىل  قٌ َٔ  5( ناْت اربتِٗ   زتاٍ عًُِٗ َٔ %2209طٓٛاو، ٚ) 25إيٞ اقٌ َٔ 

 ٚايؼهٌ ايتايٞ ٜب  ريو:
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 تضٓٝف ااؼاسن    ايذساط١ ذظب طٓٛاو ارترب٠ (3ػهٌ )

 

 

 

 

 

  :ًُٞايعًُٞ( تضٓٝف ااؼاسن    ايذساط١ ذظب ااتٌٖ 9ٜٛعح ادتذٍٚ  )ااتٌٖ ايع. 

 تضٓٝف ااؼاسن    ايذساط١ ذظب ااتٌٖ ايعًُٞ (9جذٍٚ )

 (%ايٓظب١ ) ايعذد ااتٌٖ ايعًُٞ

 2607 7 َتٛط 

 2403 6 دبًّٛ عايٞ

 6900 29 جاَعٞ

 10040 42 اإلمجايٞ
 

َتٌٖ (  ظٗشو ايبٝاْاو ايٛاسد٠ بايذساط١  ٕ ايغايب١ٝ َٔ  عشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ذاصً  ع٢ً 9َٔ ادتذٍٚ  )

، َا  قٌ (2403ٗا َتٌٖ دبًّٛ عايٞ بٓظب١ )( . ًٜٝ%2607( ، ًٜٝٗا َتٌٖ َتٛط  بٓظب١ )%69جاَعٞ )

(. مما ٜذٍ ع٢ً  ٕ َٛظفٞ %000ْظب١ عهاْت يًراصً  ع٢ً ااتٌٖ َاجظتري ٚدنتٛساٙ بٓظب١ )

 ضٛس٠ جٝذ٠ااضشف قٝذ ايذساط١ ٜتُتعٕٛ  تٖالو ع١ًُٝ جٝذ٠ َٚٓاطب١ تتًِٖٗ يًكٝاّ بٛظا٥فِٗ ب

 .ٚايؼهٌ ايتايٞ ٜب  ريو .

  تضٓٝف ااؼاسن    ايذساط١ ذظب ااتٌٖ ايعًُٞ (4ػهٌ )
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 : التخلًل اإلحصائٌ لفكرات الدراسًُاثانً

 مكدمُ:

بعذ مجم بٝاْاو ايذساط١، قاّ ايباذث  شاجعتٗا متٗٝذًا إلدااهلا يًراطٛب، ٚقذ مت إدااهلا يًراطٛب 

 اإلجاب١ "غريبإع ا٥ٗا  سقاًَا َع١ٓٝ،  ٟ بترٌٜٛ اإلجاباو ايًفع١ٝ إىل سق١ُٝ، ٚ  ٖزا ادتض٤  ع ٝت 

 4ٚدسجاو،  3 ىل ذذ َا""َٛاعل إدسجت ، ٚ ع ٝت اإلجاب١  "غري َٛاعل" ،دسج١ ٚاذذ٠ "َٛاعل بؼذ٠

دسجاو، حبٝث نًُا صادو دسج١ اإلجاب١  5 َٛاعل بؼذ٠"عُٝا  ع ت اإلجاب١ " يإلجاب١ "َٛاعل"،دسجاو 

صادو دسج١ ااٛاعك١ عًٝٗا ٚايعهع صرٝح. ٖٚزٙ ايذسجاو متثٌ إجاباو ااؼاسن    ايذساط١ ) عشاد 

شجاو ايذساط١ ااٝذا١ْٝ، ٖٚٞ راتٗا تعذ َذاالو ايٛاسد٠ بكا١ُ٥ االطتبا١ْ شت األط١ً٦ع١ٓٝ ايذساط١( ع٢ً 

ايترًٌٝ اإلذضا٥ٞ، ٚايزٟ ٜٗذف إىل اطتخالظ ايٓتا٥خ َٔ االٍ حتًٌٝ ٖزٙ ااذاالو، ٚقذ مت إذضا٥ًٝا 

 اذتظاب ااتٛط او، ٚاالضتشاعاو ااعٝاس١ٜ، ْٚظب١ اإلجاباو يهٌ عكش٠.

، ٚريو الاتباس عكشاو نٌ زتاٍ One Sample T-Testيًع١ٓٝ ايٛاذذ٠  Tٚاطتخذّ ايباذث ااتباس 

َٔ زتاالو االطتبا١ْ، َٚعشع١ َع١ٜٛٓ )دالي١( آسا٤ ااؼاسن    ايذساط١ ع٢ً ستت٣ٛ نٌ عكش٠، 

ٚادتذٍٚ ايتايٞ ٜب  ااتٛط  اذتظابٞ ااشجح يهٌ عكش٠ َٔ عكشاو اجملاٍ ٚاالضتشاف ااعٝاسٟ ي٘، 

ي١ اإلذضا١ٝ٥(، ٚتهٕٛ ايفكش٠ اظتاب١ٝ  ع٢ٓ  ٕ  عشاد ع١ٓٝ )ق١ُٝ االاتباس ٚايذال Tٚنزيو ْتا٥خ ااتباس 

 0005ايذساط١ َٛاعك  ع٢ً ستتٛاٖا إرا ناْت ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يًفكش٠  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ 

، ٚتهٕٛ ايفكش٠ طًب١ٝ  ع٢ٓ  ٕ  عشاد ع١ٓٝ ايذساط١ غري 3ٚااتٛط  اذتظابٞ ااشجح يًفكش٠  نرب َٔ 

ٚااتٛط   0005ستتٛاٖا إرا ناْت ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يًفكش٠  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ َٛاعك  ع٢ً 

، ٚتهٕٛ  سا٤  عشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ستاٜذ٠ إرا ناْت ق١ُٝ ايذالي١ 3اذتظابٞ ااشجح يًفكش٠  صغش َٔ 

 يذساط١.ا اطتبا١ْ، ٖٚزا ٜٓ بل ع٢ً مجٝم ايفكشاو    0005اإلذضا١ٝ٥  نرب َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ 

 احملٛس االٍٚ: اإلصال  اإلداسٟ

ناًل ع٢ً ذذ٠، ذٝث ٜتب  َٔ االٍ ايبٝاْاو  احملٛس االٍٚ )اإلصال  اإلداسٟ(قاّ ايباذث بذساط١ عكشاو 

( ايترًٌٝ اإلذضا٥ٞ إلجاباو ااؼاسن    ايذساط١ ذٍٛ ٖزا احملٛس، َٚٔ االٍ 20ايٛاسد٠ بادتذٍٚ  )

 :اآلتٞادتذٍٚ ٜتغح 

(، بإٔ ق١ُٝ ااتٛط  20ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )عتظٔ َٔ  طايٝب ايتعاٌَ َم ايضبا٥ٔ: -

بذالي١  7034، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 00883باضتشاف َعٝاسٟ  4000اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 

ٚ ٕ ق١ُٝ  0.05ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00000إذضا١ٝ٥ 

 عايٞ. مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ 3ااتٛط  ااشجم  نرب َٔ 

(، بإٔ ق١ُٝ 20ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )عتُٞ اإلداس٠ ٚايعاًَ  َٔ ايٛقٛز   األا ا٤: -

اْت إذضا٠٤ االاتباس ، عُٝا ن20070باضتشاف َعٝاسٟ  3098ااتٛط  اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 
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 0005ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00000بذالي١ إذضا١ٝ٥  5092

 عايٞ. مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ 3ٚ ٕ ق١ُٝ ااتٛط  ااشجم  نرب َٔ 

(، بإٔ ق١ُٝ ااتٛط  20االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  ) ٜتغح َٜٔعاجل ااؼانٌ اي  تعاْٞ َٓٗا اإلداس٠: -

بذالي١  4097، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20025باضتشاف َعٝاسٟ  3079اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 

ٚ ٕ ق١ُٝ  0005ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00000إذضا١ٝ٥ 

 .عايٞ ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌمما  3ااتٛط  ااشجم  نرب َٔ 

(، بإٔ ق١ُٝ ااتٛط  اذتظابٞ 20ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )ُٜٓٞ َٗاساو ٚقذساو ايعاًَ : -

بذالي١ إذضا١ٝ٥  4062، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20037باضتشاف َعٝاسٟ  3074ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 

ٚ ٕ ق١ُٝ ااتٛط  ااشجم  0005ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  ٚ ا  ٕ ق١ُٝ 00000

 عايٞ. مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ 3 نرب َٔ 

(، بإٔ ق١ُٝ ااتٛط  20ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )عتظٔ ايعالق١ ب  اإلداس٠ ٚايعاًَ : -

بذالي١  4060، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20028باضتشاف َعٝاسٟ  3072زٙ ايفكش٠ اذتظابٞ ااشجح هل

ٚ ٕ ق١ُٝ  0005ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00000إذضا١ٝ٥ 

 عايٞ. مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ 3ااتٛط  ااشجم  نرب َٔ 

 ( ااتٛط  ااشجح ٚاالضتشاف ااعٝاسٟ ْٚتا٥خ ااتباس و يفكشاو اإلصال  اإلداس10ٟ) جذٍٚ

 ايعباس٠ و
ااتٛط  

 ااشجح

االضتشاف 

 ااعٝاسٟ

إذضا٠٤ 

 االاتباس

ايذالي١ 

 اإلذضا١ٝ٥

االجتاٙ 

 ايظا٥ذ

00000 7034 00883 4000 عتظٔ َٔ  طايٝب ايتعاٌَ َم ايضبا٥ٔ 2
*

 عايٞ 

00000 5092 20070 3098 ٚايعاًَ  َٔ ايٛقٛز   األا ا٤عتُٞ اإلداس٠  2
*

 عايٞ 

00000 4097 20025 3079 ٜعاجل ااؼانٌ اي  تعاْٞ َٓٗا اإلداس٠ 3
*

 عايٞ 

00000 4062 20037 3074 ُٜٓٞ َٗاساو ٚقذساو ايعاًَ  4
*

 عايٞ 

00000 4060 20028 3072 عتظٔ ايعالق١ ب  اإلداس٠ ٚايعاًَ  5
*

 عايٞ 

00000 4096 20252 3088 ٜظاعذ   ٚعم اذتًٍٛ يًُؼانٌ اي  تٛاج٘ اإلداس٠ 6
*

 عايٞ 

00000 3052 20363 3074 إعفا٤ بعض سؤطا٤ األقظاّ َٔ َٗاَِٗ 7
*

 عايٞ 

00000 4086 20237 3093 اذتٛاعض اآُٛذ١ تضٜذ َٔ عاع١ًٝ  دا٤ ااضشف 8
*

 عايٞ 

00000 4027 20222 3072 ٜبظ  ٚعتظٔ َٔ  طًٛب ٚإجشا٤او ايعٌُ 9
*

 عايٞ 

00000 4042 20292 3088 تٛعش ايذٚساو ايتذسٜب١ٝ ارتاص١ بشعم نفا٠٤  دا٤ ااضشف 20
*

 عايٞ 

 0005داٍ إذضا٥ٝا عٓذ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ   *
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(، بإٔ ق١ُٝ 20ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )ٜظاعذ   ٚعم اذتًٍٛ يًُؼانٌ اي  تٛاج٘ اإلداس٠: -

، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20252باضتشاف َعٝاسٟ  3088اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ ااتٛط  

 0005ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00000بذالي١ إذضا١ٝ٥  4096

 عايٞ. ا بؼهٌمما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗ 3ٚ ٕ ق١ُٝ ااتٛط  ااشجم  نرب َٔ 

(، بإٔ ق١ُٝ ااتٛط  20ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )إعفا٤ بعض سؤطا٤ األقظاّ َٔ َٗاَِٗ: -

بذالي١  3052، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20363باضتشاف َعٝاسٟ  3074اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 

ٚ ٕ ق١ُٝ  0005َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ  00002إذضا١ٝ٥ 

 عايٞ. مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ 3ااتٛط  ااشجم  نرب َٔ 

(، بإٔ ق١ُٝ 20ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )اذتٛاعض اآُٛذ١ تضٜذ َٔ عاع١ًٝ  دا٤ ااضشف: -

، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20237سٟ باضتشاف َعٝا 3093ااتٛط  اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 

 0005ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00000بذالي١ إذضا١ٝ٥  4086

 عايٞ. مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ 3ٚ ٕ ق١ُٝ ااتٛط  ااشجم  نرب َٔ 

(، بإٔ ق١ُٝ ااتٛط  20ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )يعٌُ: ٜبظ  ٚعتظٔ َٔ  طًٛب ٚإجشا٤او ا-

بذالي١  4027، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20222باضتشاف َعٝاسٟ  3072اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 

ٚ ٕ ق١ُٝ  0005ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00000إذضا١ٝ٥ 

 عايٞ. مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ 3نرب َٔ ااتٛط  ااشجم  

(، بإٔ 20ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )تٛعش ايذٚساو ايتذسٜب١ٝ ارتاص١ بشعم نفا٠٤  دا٤ ااضشف: -

، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20292باضتشاف َعٝاسٟ  3088ق١ُٝ ااتٛط  اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 

 0005ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00000بذالي١ إذضا١ٝ٥  4042

 عايٞ. مما ٜؼري اىل إ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ 3ٚ ٕ ق١ُٝ ااتٛط  ااشجم  نرب َٔ 

 احملٛس ايثاْٞ: األدا٤ ااتطظٞ

ناًل ع٢ً ذذ٠، ذٝث ٜتب  َٔ االٍ ايبٝاْاو  )األدا٤ ااتطظٞ( احملٛس ايثاْٞقاّ ايباذث بذساط١ عكشاو 

( ايترًٌٝ اإلذضا٥ٞ إلجاباو ااؼاسن    ايذساط١ ذٍٛ ٖزا احملٛس، َٚٔ االٍ 9ايٛاسد٠ بادتذٍٚ  )

 ادتذٍٚ ٜتغح اآلتٞ:

(، بإٔ ق١ُٝ 22ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )َهإ ايعٌُ ٜظاعذ ع٢ً صٜاد٠ عاع١ًٝ األدا٤: -

، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20064باضتشاف َعٝاسٟ  4022ااتٛط  اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 

 0005ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00000بذالي١ إذضا١ٝ٥  6082

 بؼهٌ عايٞ.ك  عًٝٗا مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتف 3ٚ ٕ ق١ُٝ ااتٛط  ااشجم  نرب َٔ 
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(، بإٔ 22ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )ٜتِ تكِٝٝ  دا٤ ااضشف َٔ قبٌ َتطظاو ااص١ بايتكِٝٝ: -

، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 00944باضتشاف َعٝاسٟ  2029ق١ُٝ ااتٛط  اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 

 0005اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١  00000بذالي١ إذضا١ٝ٥  -4090

 مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ 3ٚ ٕ ق١ُٝ ااتٛط  ااشجم  صغش َٔ 

 َٓخفض.

(، بإٔ ق١ُٝ 22ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )َعادت١  طباب اطتفاض  دا٤ ااضشف بأطًٛب عًُٞ: -

، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20232باضتشاف َعٝاسٟ  3048زٙ ايفكش٠ ااتٛط  اذتظابٞ ااشجح هل

 0005ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00009بذالي١ إذضا١ٝ٥  2073

 عايٞ. مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ 3ٚ ٕ ق١ُٝ ااتٛط  ااشجم  نرب َٔ 

(، بإٔ ق١ُٝ ااتٛط  22ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )جذ َعاٜري ٚاعر١ يتكِٝٝ  دا٤ ااضشف: تٛ-

بذالي١  2033، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20227باضتشاف َعٝاسٟ  3040اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 

ٚ ٕ ق١ُٝ  0005ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00025إذضا١ٝ٥ 

 عايٞ. مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ 3ااتٛط  ااشجم  نرب َٔ 

 ( ااتٛط  ااشجح ٚاالضتشاف ااعٝاسٟ ْٚتا٥خ ااتباس و يفكشاو األدا٤ ااتطظ11ٞجذٍٚ )

 ايعباس٠ و
ااتٛط  

 ااشجح

االضتشاف 

 ااعٝاسٟ

إذضا٠٤ 

 االاتباس

ايذالي١ 

 اإلذضا١ٝ٥

االجتاٙ 

 ايظا٥ذ

00000 6082 20064 4022 َهإ ايعٌُ ٜظاعذ ع٢ً صٜاد٠ عاع١ًٝ األدا٤. 2
*

 عايٞ 

00000 4090- 00944 2029 .ضشف َٔ قبٌ َتطظاو ااص١ بايتكِٜٝٝتِ تكِٝٝ  دا٤ اا 2
*

 َٓخفض 

00009 2073 20232 3048 َعادت١  طباب اطتفاض  دا٤ ااضشف بأطًٛب عًُٞ. 3
*

 عايٞ 

00025 2033 20227 3040 تٛجذ َعاٜري ٚاعر١ يتكِٝٝ  دا٤ ااضشف. 4
*

 عايٞ 

00005 2097 20294 3055 َكاس١ْ  دا٤ ااضشف بااضاسف اآاظش٠ ي٘ 5
*

 عايٞ 

00029 2044 20022 3042 ٜتِ ت ٜٛش َعاٜري األدا٤ ارتاص١ بااضشف. 6
*

 عايٞ 

7 
 اطالالرتاتٝحٝتٜ٘عتُالالذ ااضالالشف عالاٌل ْتالالا٥خ ايتكٝالالِٝ يترذٜالالذ    

 ااظتكب١ًٝ.
 َتٛط  00282 2036 20252 3026

 َتٛط  00570 0057 20078 3020 ٖٓاى سعا َٔ قبٌ ايعاًَ  ٚايضبا٥ٔ ع٢ً  دا٤ ااضشف. 8

 َتٛط  00252 2046 20055 3024 ٜٛجذ   ااضشف ْعاَا دااًٝا يتكِٝٝ  دا٤ ااضشف. 9

 0....*  دال إحصائيا عند مستوى املعنوية 
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(، بإٔ ق١ُٝ ااتٛط  22ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )َكاس١ْ  دا٤ ااضشف بااضاسف اآاظش٠ ي٘: -

بذالي١  2097، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20294باضتشاف َعٝاسٟ  3055اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 

ٚ ٕ ق١ُٝ  ١ٜٛٓ0005 ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع 00005إذضا١ٝ٥ 

 عايٞ. مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ 3ااتٛط  ااشجم  نرب َٔ 

(،بإٔ ق١ُٝ ااتٛط  22ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )ٜتِ ت ٜٛش َعاٜري األدا٤ ارتاص١ بااضشف: -

بذالي١  2044ناْت إذضا٠٤ االاتباس ، عُٝا 20022باضتشاف َعٝاسٟ  3042اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 

ٚ ٕ ق١ُٝ 0005ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  صغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00029إذضا١ٝ٥ 

 عايٞ. مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ 3ااتٛط  ااشجم  نرب َٔ 

ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  ااظتكب١ًٝ:  ت٘اطرتاتٝحٜٝعتُذ ااضشف عٌ ْتا٥خ ايتكِٝٝ يترذٜذ -

، عُٝا ناْت 20252باضتشاف َعٝاسٟ  3026(، بإٔ ق١ُٝ ااتٛط  اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 22)

ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  نرب َٔ َظت٣ٛ  00282بذالي١ إذضا١ٝ٥  2036إذضا٠٤ االاتباس 

 َتٛط . ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌمما ٜؼري إىل  ٕ  0005ااع١ٜٛٓ 

(، بإٔ 22ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )ٖٓاى سعا َٔ قبٌ ايعاًَ  ٚايضبا٥ٔ ع٢ً  دا٤ ااضشف:  -

، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20078باضتشاف َعٝاسٟ  3020ق١ُٝ ااتٛط  اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش٠ 

 0005ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  نرب َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00570بذالي١ إذضا١ٝ٥  0057

 .بؼهٌ َتٛط مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا 

(، بإٔ ق١ُٝ 22ٜتغح َٔ االٍ بٝاْاو ادتذٍٚ  )ٜٛجذ   ااضشف ْعاَا دااًٝا يتكِٝٝ  دا٤ ااضشف:  -

، عُٝا ناْت إذضا٠٤ االاتباس 20055باضتشاف َعٝاسٟ  ٠3024 ااتٛط  اذتظابٞ ااشجح هلزٙ ايفكش

 0005ٚ ا  ٕ ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ يالاتباس  نرب َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ  00252بذالي١ إذضا١ٝ٥  2046

 َتٛط . مما ٜؼري إىل  ٕ ااؼاسن    ايذساط١ َتفك  عًٝٗا بؼهٌ

  املؤسسٌ:دراسُ اإلصالح اإلدارٍ وأثره علِ األداء 

 ثشٖا ع٢ً تهٜٛٔ س غ ااايٞ ايبؼشٟ، ٚريو بااتباس  اإلصال  اإلداسٟتشنض ٖزٙ ادتض٤ ع٢ً دساط١ 

 .ٜٛجذ  ثش َعٟٓٛ يإلصال  اإلداسٟ ع٢ً األدا٤ ااتطظٞ عشع١ٝ ايذساط١ ٚاي  تٓط ع٢ً:

ااتغرياو؛ ٚاعشع١ ْظب١ تفظري ٚقذ اطتخذّ  طًٛب َعاٌَ استباط بريطٕٛ اعشع١ َع١ٜٛٓ )دالي١( ايعالق١ ب  

  .ايتبأٜ   ااتغري ايتابم َٔ قبٌ ااتغري ااظتكٌ قاّ ايباذث باطتخذاّ  طًٛب االضتذاس ايبظٝ 

عتاٍٚ ايباذث   ٖزٙ اإلصال  اإلداسٟ ٚعالقت٘ باألدا٤ ااتطظٞ باطتخذاّ َعاٌَ استباط بريطٕٛ:  -

  .باطتخذاّ َعاٌَ استباط بريطٕٛ باألدا٤ ااتطظٞٚعالقت٘  دساط١ اإلصال  اإلداسٟايفكش٠ 

 األدا٤ ااتطظٞاط بريطٕٛ ب  اإلصال  اإلداسٟ ٚ( َعاٌَ استب12جذٍٚ )
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  اإلصال  اإلداسٟ األدا٤ ااتطظٞ

 َعاٌَ استباط بريطٕٛ 1 0.739

00000 اإلصال  اإلداسٟ
*

 ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ --- 

 ايعذد 42 42

 بريطٕٛ َعاٌَ استباط 0.739 1

 ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ * 0.000 ---- األدا٤ ااتطظٞ

 ايعذد 42 42

 . 0005داٍ إذضا٥ًٝا عٓذ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ   (*)         

ٚق١ُٝ ايذالي١  00739(  ٕ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط تظاٟٚ 22ٜتب  َٔ االٍ ايبٝاْاو ايٛاسد٠ بادتذٍٚ  )

مما ٜذٍ  %5ق١ُٝ ايذالي١ اإلذضا١ٝ٥ اصغش َٔ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ ٚذٝث  ٕ  00000اإلذضا١ٝ٥ اآاظش٠ ي٘ 

 ا إ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط َٛجب١ مما ٜؼري ٚ اإلصال  اإلداسٟ ٚ األدا٤ ااتطظٞ،ع٢ً ٚجٛد عالق١ ب  

 )ق١ٜٛ( صشد١ٜإىل  ٕ ٖزٙ ايعالق١ 

عتاٍٚ  :االضتذاس ايبظٝ دساط١ اإلصال  اإلداسٟ ٚ ثشٙ ع٢ً األدا٤ ااتطظٞ باطتخذاّ  طًٛب حتًٌٝ -

باطتخذاّ  طًٛب حتًٌٝ االضتذاس  ع٢ً األدا٤ ااتطظٞٚ ثشٙ  اإلصال  اإلداسٟايباذث   ٖزٙ ايفكش٠ دساط١ 

ايبظٝ  ، ٚريو بتٛعٝل منٛرد اضتذاس ااتغري ايتابم ع٢ً ااتغري ااظتكٌ، ٚقذ قاّ ايباذث بتٛعٝل ٖزا 

)نُتغري تابم(،  ع٢ً األدا٤ ااتطظٞ)نُتغري َظتكٌ(  اإلداسٟاإلصال  ايُٓٛرد، ٚبايتايٞ َعشع١  ثش 

ٚنزيو َعشع١ ْظب١ تفظري ايتبأٜ   ااتغري ايتابم َٔ قبٌ ااتغري ااظتكٌ ٚالاتباس َع١ٜٛٓ )دالي١( ايُٓٛرد 

طحًت ق١ُٝ  23ااٛعل اطتخذّ ايباذث  طًٛب حتًٌٝ ايتبأٜ ، َٔ االٍ ايبٝاْاو ايٛاسد٠ بادتذٍٚ  

، مما ٜؼري إىل  ٕ ايُٓٛرد ااٛعل F (P-Value) 00000 ظت٣ٛ دالي١  F 48.260ااتباس  ٠إذضا٤

 َعٟٓٛ )داٍ إذضا٥ًٝا(.

 يُٓٛرد اضتذاس ااتغري ايتابم ع٢ً ااتغري ااظتكٌ (ANOVA)( حتًٌٝ ايتبأٜ 13) جذٍٚ

 ايكشاس َظت٣ٛ ايذالي١ Fاالاتباس  َتٛط  ااشبعاو دسجاو اذتش١ٜ زتُٛز ااشبعاو َضذس االاتالف

 15.826 1 15.826 االضتذاس
48.260 00000

*
 َتثش 

 3280. 40 13.118 ايبٛاقٞ

  41 28.944 اإلمجايٞ

 . 0005داٍ إذضا٥ًٝا عٓذ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ   (*)

اسد٠ بادتالالذٍٚ  )  ٢  23نُالالا ٜتالالب  َالأل جالالذٍٚ ايبٝاْالالاو ايالاٛل اقٞ  ٚ َالالا ٜظالاُل (،  ٕ قُٝالال١ َتٛطالال  َشبعالالاو ايبالاٛل

اقٞ تظالالاٟٚ   ٚبأاالالز ادتالالزس ايرتبٝعالاٞل هلالالزا ااكالالذاس ضتضالاٌل عًالال٢     ،(M.S.R= 0.328) 00328بتبالالأٜ ايبالاٛل

٢ بالالالال"ا أ ايتكالالالذٜش"،  ارت الالالأ ااعٝالالالاسٟ يًتكالالالذٜش، ِ اا ٚ َالالالا ٜظالالاُل  بٗالالالا،  بالالال٧تٖٓالالاٛل َكٝالالالاغ يذسجالالال١ دقالالال١ ايكالالاٝل
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رد    ،ٖٚالالاٛل َكالالالذاس صالالالغري               √      √          د٠ ايُٓالالاٛل ممالالالا ٜالالالذٍ عًالالال٢ جالالاٛل

 ااظتخذّ   ايتٓبت.

 ( بعض اإلذضا٤او ااتعًك١ بُٓٛرد اضتذاس ااتغري ايتابم ع٢ً ااتغري ااظتك14ٌجذٍٚ )

R) َعاٌَ ايترذٜذ   (r) استباط بريطٕٛ َعاٌَ
 ارت أ ااعٝاسٟ يًتكذٜش %ايتبأٜ ايغري َفظش  (2

00739 00547 4503 0.573 
 

إىل ق١ُٝ َعاٌَ استباط بريطٕٛ ٚ َعاٌَ ايترذٜذ، ذٝث طحًت ق١ُٝ  24تؼري ايٓتا٥خ ايٛاسد٠ بادتذٍٚ  

َٔ ايتبآٜاو   ااتغري  %5407ٖٚزا ٜعين  00547ٚنزيو َعاٌَ ايترذٜذ  00739َعاٌَ استباط بريطٕٛ 

َٔ ايتبآٜاو  %4503( ٚ ٕ اإلصال  اإلداسٟ(، ُٜفظشٖا ايتبأٜ   ااتغري ااظتكٌ )األدا٤ ااتطظٞايتابم )

تشجم إىل َتغرياو َظتك١ً  اش٣ باإلعاع١ إىل ذذ ارت أ ايعؼٛا٥ٞ. ٚالاتباس َع١ٜٛٓ َعاٌَ اضتذاس ايُٓٛرد 

(، قاّ ايباذث بااتباس اإلصال  اإلداسٟ( ع٢ً ااتغري ااظتكٌ )ألدا٤ ااتطظٞاااٛعل الضتذاس ااتغري ايتابم )

 ايفشع١ٝ اإلذضا١ٝ٥ اآاظش٠ يزيو، ٖٚٞ:

         

        

، الاتباس ايفشع١ٝ اإلذضا١ٝ٥ ايظابك١، ٚحتضٌ ع٢ً ايٓتا٥خ ااذ١ْٚ بادتذٍٚ  tاطتخذّ ايباذث ااتباس 

| |   ٚايك١ُٝ االذتُاي١ٝ TC = 6.947، ذٝث طحًت ق١ُٝ إذضا٠٤ االاتباس (25)         

، مما ٜؼري إىل عذّ قبٍٛ ايفشع١ٝ ايضفش١ٜ )عشض ايعذّ(، ٜٚعين ريو  ٕ ااتغري ااظتكٌ      

 (. األدا٤ ااتطظٞ( ي٘ تأثري َعٟٓٛ ع٢ً ااتغري ايتابم )اإلصال  اإلداسٟ)

    ̂   ̂   َعاَالو اضتذاس ااتغري ااظتكٌ ع٢ً ااتغري ايتابم( ْتا٥خ تكذٜش 15جذٍٚ )

 ااتغري ااظتكٌ
 االضتذاس َعاَالو

 ̂  

 ارت أ ااعٝاسٟ

Std. Error 

 ق١ُٝ إذضا٠٤

 Tاالاتباس 

 ايك١ُٝ االذتُاي١ٝ

P-Value 

(Constant) .4880 .4160 1.174 0.247 

00000 6.947 1060. 7360. اإلصال  اإلداسٟ
*

 

 . 0005داٍ إذضا٥ًٝا عٓذ َظت٣ٛ ااع١ٜٛٓ   (*)  

 َٛجب١(،  ٕ إػاس٠ َعاٌَ االضتذاس   ايُٓٛرد ااٛعل 25ٜتغح َٔ ايٓتا٥خ اإلذضا١ٝ٥ ااذ١ْٚ بادتذٍٚ  )

)نُتغري  األدا٤ ااتطظٞ)نُتغري َظتكٌ( ع٢ً  اإلصال  اإلداسٟ( ٜؼري ريو إىل  ٕ تأثري 00736))+(

 األدا٤ ااتطظٞ.استفعت قِٝ  اإلصال  اإلداسٟ،  ٟ نًُا استفعت قِٝ اظتابٞتابم( 
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 ٚبزيو ٜهٕٛ ايُٓٛرد ااٛعل ع٢ً ايضٛس٠:

Y= 0.488+ 0.736x 

(0.247)         (0.000) 

، اقرتاب ايتٛصٜم االذتُايٞ يبٛاقٞ (5)ٚيًتركل َٔ صالذ١ٝ منٛرد االضتذاس ااٛعل، ٜتب  َٔ ايؼهٌ 

 ايتٛصٜم اي بٝعٞ.منٛرد االضتذاس َٔ 

 ( ااذسد ايتهشاسٟ َٚٓر٢ٓ ايتٛصٜم اي بٝعٞ يبٛاقٞ منٛرد االضتذاس ااٛعل5ػهٌ )

 

 

 

 

 

 

 

 ( اْتؼاس األا ا٤ ايعؼٛا١ٝ٥ ايٓاجت١ عٔ منٛرد االضتذاس ااٛعل6ػهٌ )

 

 

 

 

 

 

 

ٜؼري إىل  ٕ ْ٘ ال ٜٛجذ من  َع  تتبع٘ ايبٛاقٞ تكشٜبًا   اْتؼاسٖا، مما (  6)ْٚالذغ َٔ ايؼهٌ  

ايبٛاقٞ هلا ايتٛصٜم اي بٝعٞ ااعٝاسٟ مما ٜتنذ ع٢ً َضذاق١ٝ َعادي١ االضتذاس ااكذس٠ ٖٚزا ٜتفل َم 

 اعرتاعاو صشٜك١ تكذٜش ااشبعاو ايضغش٣.
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ٚجٛد  ثش راو دالي١ إذضا١ٝ٥ يال اإلصال  اإلداسٟ ) قبٍٛ ايفشع١ٝ ٚاي  تٓط ع٢ًْتا٥خ حتًٌٝ ايفشع١ٝ:  

  .(ااتطظٞع٢ً األدا٤ 

 ميهٔ صٝاغ١ ااعادي١ اي  تشب  ب  ااتغري ااظتكٌ ٚااتغري ايتابم نُا ًٜٞ:

 اإلصال  اإلداسٟ × 00736+  00488= األدا٤ ااتطظٞ 

 .االستهتاجات

ظٔ َٔ  طايٝب ايتعاٌَ  ظٗشو ْتا٥خ ايترًٌٝ ايٛصفٞ يفكشاو االطتبا١ْ  ٕ ع١ًُٝ اإلصال  اإلداسٟ حت .2

 .َم ايضبا٥ٔ

 ظٗشو ْتا٥خ ايترًٌٝ ايٛصفٞ يفكشاو االطتبا١ْ  ٕ ع١ًُٝ اإلصال  اإلداسٟ تُٓٞ َٗاساو ٚقذساو  .2

 .عاًَ  ٚحتظٔ ايعالق١ َم اإلداس٠اي

 ظٗشو ْتا٥خ ايترًٌٝ ايٛصفٞ يفكشاو االطتبا١ْ   ٕ ع١ًُٝ اإلصال  اإلداسٟ تظاعذ   ٚعم اذتًٍٛ  .3

 .تٛاج٘ إداس٠ ااضشف قٝذ ايذساط١ يًُؼانٌ اي 

اط١ َٔ قبٌ  ظٗشو ْتا٥خ ايترًٌٝ ايٛصفٞ يفكشاو االطتبا١ْ  ْ٘ ال ٜتِ تكِٝٝ  دا٤ ااضشف قٝذ ايذس .4

 .َتطظاو ااص١ بايتكِٝٝ

 ظٗشو ْتا٥خ ايترًٌٝ ايٛصفٞ يفكشاو االطتبا١ْ  ٕ ااضشف قٝذ ايذساط١  ال ٜعتُذ بؼهٌ نبري ع٢ً  .5

 .ااظتكب١ًٝ اطرتاتٝحٝتْ٘تا٥خ ايتكِٝٝ يترذٜذ 

عاًَ   ظٗشو ْتا٥خ ايترًٌٝ ايٛصفٞ يفكشاو االطتبا١ْ  ٕ ااضشف قٝذ ايذساط١ ٜٛاج٘ ق١ً سعا اي  .6

 .ٚايضبا٥ٔ ع٢ً  دا٤ ااضشف

 ظٗشو ْتا٥خ ايترًٌٝ ايٛصفٞ يفكشاو االطتبا١ْ  ٕ ااضشف قٝذ ايذساط١ ال ٜعتُذ بؼهٌ نبري ع٢ً  .7

 .ْعاّ دااًٞ يتكِٝٝ  دا٤ ااضشفحتذٜذ 

 .اإلصال  اإلداسٟ ٚاألدا٤ ااتطظٞرًٌٝ اإلذضا٥ٞ  ٕ ٖٓاى عالق١ صش١ٜ ب  تؼري ْتا٥خ ايت .8

 :التىصًات

 .تأثري   عاع١ًٝ األدا٤ ااتطظٞ ع٢ً إداس٠ ااضشف صٜاد٠ االٖتُاّ باإلصال  اإلداسٟ اا ي٘ َٔ  .2

 .اذتًٍٛ هلا تٛاج٘ اإلداس٠ ٚٚعم صٜاد٠ االٖتُاّ بع١ًُٝ اإلصال  بؼهٌ َظتُش اٛاج١ٗ ااؼانٌ اي  .2

 ٜتِ َٔ االهلا تكِٝٝ  دا٤ ااضشف َٔ االٍ َتطظاو ااص١ بايتكِٝٝ. اطرتاتٝح١ٝعشٚس٠ ٚعم  .3

ااظتكب١ًٝ  االطرتاتٝح١ٝعشٚس٠ اعتُاد ااضشف ع٢ً ْتا٥خ ايتكِٝٝ ٚريو َٔ االٍ ٚعم ارت    .4

 .يًُضشف
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١ٗ ٚايضبٕٛ َٔ ج١ٗ عاٌَ َٔ جعشٚس٠ تبين ااضشف  طع ٚصشم ع١ًُٝ ٜتِ َٔ االهلا حتكٝل سعا اي .5

 . اش٣

 . ضشف ٚعم ْعاّ تكِٝٝ دااًٞ ااظ ب٘ع٢ً إداس٠ اا .6

 :املراجعقائمُ 

 ،دا٤ ااتطظٞ   اآعُاو ايعا١َ  حتظ  األ االطرتاتٝح١ٝدٚس اإلداس٠  ،غاصٟ سمسٞ قاعٛد،  بٛ .2

 .2006 ، جاَع١ ايكاٖش٠، َٓؼٛس٠سطاي١ دنتٛساٙ غري
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 23 -9ٚسق١ عٌُ َٔ  ، اآع١ُ ايعشب١ٝ يًت١ُٝٓ اإلداس١ٜ،  قٝاغ ايذا٤ اذتهَٛٞ، ايكاٖش٠اذتذٜث١ 

 .2005 ،ٜٓاٜش

 االطرتاتٝح١ٝإداس٠ ااٛاسد  اطرتاتٝح١ٝ، َعاٜري قٝاغ نفا٠٤ ٚعاع١ًٝ ستُذ ، اايذاذتٝاصاو .8

١ األسد١ْٝ َٔ ٚج١ٗ ْعش ااذٜشٜٔ، زت١ً دساطاو ٚعالقتٗا باألدا٤ ااتطظٞ   ااتطظاو ايضرفٝ

 .2007، ، ايعذد ايثا34ْٞادتاَع١ األسد١ْٝ، اجملًذ 

 –األْؼ ١  –ااشاذٌ  –األ١ُٖٝ  –، ع١ًُٝ قٝاغ األدا٤ ااتطظٞ "اافّٗٛ سطالٕ، ْبٌٝ إمساعٌٝ  .9
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