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 الشفافية االستراتيجية واصالح النظام االداري 

 دراسة تطبيقية في جامعة الكوفة
 

 3م.م.حسين محمد علي ،  2، ا.م.د. سعيد علي غافل  1ا.م.د.حامد كريم الحدراوي
 مدرس مساعد السلوك 3استاذ مساعد القانون االداري ،  2استاذ مساعد تكنوستراتيجية نظم المعلومات،  1

 التنظيمي

 جامعة الكوفة

 

 :صخلالم

ام اصالح النظتهدف هذه الدراسة الى اختبار العالقات االرتباطية والتاثيرية لعناصر الشفافية االستراتيجية و

 ي ، واصالحاالداري ، وقد تبنت الدراسة ضمن االطار المفاهيمي موضوع بيئة الشفافية االستراتيجية كمتغير تفسير

يمية ، لنظر االكادوالمفاهيم المرتبطة به كمتغير مستجيب ، وتم اجراء التحليل وفقا لوجهة االنظام االداري ومتطلباته 

لتوصل نتائج تم اوتم بناء انموذج هيكلي باسلوب النمذجة واختبار مدى صالحيته وامكانية تطبيقه ،  وباالعتماد على ال

النشطة عمل الحديثة وضمان عدم الهدر في االى استنتاجات اهمها ان اعتماد التغيير التنظيمي ووضوح قواعد ال

 والثروات ، من شانه ان يساهم مساهمة فاعلة في رفع مؤشرات األداء المطلوب لعملية اإلصالح.

 لى الهدر ،عالكلمات المفتاحية : الشفافية االستراتيجية ، وضوح قواعد العمل ، التغيير التنظيمي ، القضاء 

 .ح النظام االداريالشفافية وضمان المعلومات، اصال

 

 :ثوختة
كسازى اتيذى و ضائاماجنى ئةم تويَذينةوةية بريتى ية لة تاقيكردنةوةى ثةيوةندى و كاريطةرى رِةهةندةكانى رِوونى سرت

يَرِى و داواكارى يستمى كارطسيستمى كارطيَرِى ، وة تويَذينةوةكة بابةتى رِوونى سرتاتيذى وةك طؤرِاويَكى رِونكارى و ضاكسازى س
يةكان جىَ بةجىَ  ة ئةكادميىيةكانى ورِةهةندةكانى وةك طؤرِاويَكى كارليَككراو داناوة، وة شيكردنةوةكانى بة ثىَ ى رِاو بؤضوون

ابةند بة ثتكراوة، وة وة منوونةيةكى ثةيكةرى وةك تاقيكردنةوةيةك بؤ باش بةكارهيَنان و ئةطةرى بةكارهيَنانى دروس كراوة.
يَكخراوةيى وة رِانكارى رِةكة طةيشتؤتة كؤمةلَيَك دةرةجنام طرنطرتينيان بريتى ية لة ثةيرِةوكردنى طؤدةرةجنامةكان تويَذينةو

ى را لة بةرزكردنةوةريكردنى كارِوونى رِيَساكانى كارى تازةو كةمكردنةوةى هةدةر لة ضاالكى و ساماندا، كة رِؤلَى دةبيَت لة بةشدا
طؤرِانى  ساكانى كار،دةستثيَكى ووشةكان: رِوونى سرتاتيذى، رِوونى رِيَ يةكان. ئاستى ئةداى داواكراو بؤ كردارة ضاكسازى

 رِيَكخراوةيى، قةالَضؤكردنى بةهةدةردان، رِوونى و طةرةنتى زانياريةكان،ضاكسازى سيستمى كارطيَرِى.

 

Abstract: 

This study aims to identify the relationship between strategic transparency and the 

administrative reform. This study adopted the subject of the environment of strategic 

transparency as an explanatory variable and the administrative reform and its requirements 

as a dependent variable,  A structural model was built and tested , Based on the results, 

conclusions were reached, the most important of which is that the adoption of 

organizational change and the clarity of modern labor rules and ensuring no waste, 

contributes to improve the performance indicators that required for reform process. 

 

Key words: strategic transparency, clarity of work rules, organizational change, no 

waste, transparency of information, the administrative reform. 
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 مشكلة البحث/1

 

ده موضوع االصالح االداري عبئا كبيرا على كاهل العديد من المنظمات والمؤسسات ، في ظل مايشهيمثل 

 من وغيرها وبيئية ، وتكنولوجية ، واقتصادية، وثقافية ، سياسية ومحلية عالمية كثيرة وتحديات تغيرات العالم من

 لىع المتغيرات هذه تنعكس الحال وبطبيعةالمعتادة ،  الحلول تجدي معها تعد لم ، وتتضاعف تتشابك تحديات

 ةبيئية بالدرج مجتمعية منظومة لكونه مراحله مختلف في التعليم مقدمتها وفي المجتمع األساسية منظومات

 ( ، ومن هنا بات من الضروري العمل على البحث عن سبل تطبيق مبدا الشفافية95: 2012االولى)الجميلي ،

  وفاعلية . الح اداري مناسب للمؤسسات يساعدها في تطوير اعمالها وتقديمها بكفاءةاالستراتيجية من اجل تحقيق اص

 

 /اهمية البحث 2

ع ت تفهم جمييعد اصالح النظام االداري عنصرا مهما في النظام العام للمنظمات  والذي ينبغي على قادة المنظما

 تنظيم ةإعاد التي شهدت الغربية الدول الدراسات في من العديد تناول هذا الموضوع في من الرغم ابعاده ، وعلى

 راسات تعدالد هذه مثل أن إال الماضي ، القرن من وأوائل التسعينيات الثمانينيات عقدي خالل الحكومية ألجهزتها

ر يحتاج ( كما ان ذلك لم يتعزز على مدى السنين ، وبقي هذا االم214: 2003العربية )عكش ، المنطقة في محدودة

وما  ق الشفافيةالغوص في تفاصيله ، باعتباره يؤثر في الكيان االداري برمته ، باالضافة الى البحث عن سبل تطبي الى

ة البحثية يمكن ان تنتجه من ايحابيات يمكن ان تحقق الهدف المنشود ، االمر الذي اعطاه درجة عالية من االولوي

 وارتفع في ذلك ضمن سلم االهمية البحثية .

 

 اهداف البحث/ 3

 يهدف البحث للتوصل الى انموذج تطبيقي لتعزيز الشفافية االستراتيجية وتحقيق االصالح االداري .

 

 / مخطط البحث 4

ية( : ( المخطط االفتراضي للبحث والذي يتكون من المتغير المستقل: )الشفافية االستراتيج1يوضح الشكل )

( المعلومات التغيير التنظيمي ، القضاء على الهدر ،الشفافية وضمان ويتكون من اربعة ابعاد )وضوح قواعد العمل ،

 والمتغير المعتمد : )اصالح النظام االداري( .

 

 
 (1شكل )

 مخطط البحث

 

 / فرضية البحث  5

 .يتاثر اصالح النظام االداري ايجابياً ومعنوياً بالشفافية االستراتيجية وابعادها ينطلق البحث من فرضية مفادها  : 
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 / مجتمع وعينة البحث  6

ن بينهم ، يتكون مجتمع البحث من االساتذة الجامعين ضمن كليات جامعة الكوفة حيث تم اختيار عينة عشوائية م

 ( والتي تحسب من المعادلة التالية :Steven K. Thompson,2002 :10تم حسابها بحسب معادلة )

 

 

 

لعينة ا( وبناءا عليه تم اختيار n>=104ومن المعادلة اعاله تم التوصل الى ان حجم العينة يجب ان يكون )

الح للتحليل ( استمارة ، وكان عدد الص121( استمارة ، تم استرجاع )130عشوائيا ، وبلغ عدد االستمارات الموزعة )

 مطلوب .( ، وهي مناسبة للعدد الn=109(، وهنا اصبح حجم العينة )%93استمارة ، وبنسبة استرجاع )( 109منها )

 

 المحور االول 

 الشفافية االستراتيجية

 اوال /مفهوم الشفافية االستراتيجية 

ما لبها، ألخذ اتعد الشفافية االستراتيجية من المفاهيم الحديثة والمتطورة التي يتوجـب علـى اإلدارات ضرورة 

سليم  ناء تنظيميبلها من أهمية في إحداث التنميـة  الناجحـة، فـضال عـن مساهماتها في تنمية التنظيمات والوصول إلى 

ذل ى ضـرورة بقادر على مواجهـة التحديات الجديدة والتغيرات المحيطة ، وقد دعا  لكثير من رواد الفكر اإلداري إل

الملل، وعلى المعوقات التي تواجه التنمية ، كالفساد اإلداري، والروتين،  الجهود لمعالجة المشاكل  والتعرف

الواجب  والغموض في أساليب العمل وإجراءاته، فكانت محاوالت تطبيق الشفافية في العمليات  من األمور المهمة

لمتعلقة بها لمفاهيم ا( وقد قدم عدد من الكتاب والباحثين مجموعة من ا78: 2008مراعاتها فـي الممارسـات )وناس ، 

 ( بأنها القدرة على الكشف عن ما يجري داخل منظمات Gregg &Suzanne,2005 :4 من وجهات نظر متعددة  )

أنها )أفندي( ب القطاع العام من خالل االجتماعات المفتوحة والتسجيالت العلنية واجرآءآت الحماية الصارمة ، وعرفها

ية وغير والموارد واإلعالن عن المبادئ, وهي تتضمن حقوق المنظمات الحكومكشف االهتمامات واألهداف والدوافع 

ما كلتعاقدات، الحكومية والمواطنين من االطالع على الحقائق المتعلقة بالعمل كافة واألنشطة والبرامج والتمويل وا

هذه  ه وفتح أبوابتعني تأكيد مصداقية منظمة ما من خالل الصدق واإلعالن عن النشاط وأهدافه ومصادر تمويل

 (.171: 2001المنظمات أمام الجميع )أفندي ، 

ي ( بأنها  تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة, فهorg, 2004.pogar – UNDPوعرفت من قبل )

ن عتتيح لمن لهم المصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون لها دور حاسم في الكشف 

وفتح تام  ماية مصالحهم, وتعني أيضا بتوفير اجراآت واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام,المساوئ وفي ح

 .  "لقنوات االتصال بين أصحاب المصلحة والمسؤولين ، وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في تناول الجمهور 

ال والغمنوض و شفافا بعيدا عنن اللنبسواستنادا الى ماتقدم فان الشفافية االستراتيجية تعني جعل األمر واضحا و

 يحتاج إلى من يفسره ، مع تحقيق شروطها وكاالتي :

 وضوح اإلجراءات والتشريعات . -1

 ورها .وضوح لغتها ومرونتها وتط -2

 هولة الرقابة على اإلجراءات والقرارات لغرض تقويم االنحرافات بسرعة .س -3

 لمسؤولين .وات االتصال بين أصحاب المصالح وافتح قن -4

 

 ثانيا / اهمية الشفافية االستراتيجية 

إن توفر الشفافية االستراتيجية، يعد من أهم متطلبات مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وهو إحدى أهم األدوات التي 

قة التي تتبعها الدول لمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة، فزيادة درجة الشفافية تـساهم إلى حد بعيد في زيادة درجة الث

يمنحها المواطنون لألفـراد العـاملين فـي القطـاع الحكومي، كما أن زيادة مستوى الشفافية في العمليات  يعني وضوح 

إجراءات العمـل واالبتعاد عن الروتين وتعقيد اإلجراءات، فضال عن أنهـا تـساعد علـى تـسهيل حـصول المواطنين 

 2000عليه إشباع الحاجـات وتحقيـق الرضـا وزيادة اإلنتاجية )اللوزي ،على الخدمات التي يريدونها، مما يترتب 

( وتنطلق أهمية الشفافية بأنها تعطي صورة حقيقية عن كيفية إدارة الشؤون العامة, إذ ال يمكن الحديث عن 145:

عة من الشفافية التنمية في شتى المجاالت أو حكم ديمقراطي أو حماية حقوق اإلنسان ..الخ, إال بوجود مساحة واس

ويمكن من خاللها تفعيل أسس دولة المؤسسات ومبدأ المشروعية التي تعني خضوع كافة الحكام والمحكومين لحكم 
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القانون, كما تعني إمكانية مساءلة الشعب ومحاسبته للحكام عما يفعلونه من أعمال تخص الشؤون العامة )الطوخي 

،2006 :184 . ) 

 ( 58-56: 2005وتعمل الشفافية في بيئة األعمال على تحقيق اآلتي : )الربيعي ، 

 منع الممارسات  الخاطئة في العمل . .1

ضع الخطط تظافر الجهود والدعم الكافي وااللتزام على مستوى القيادات  العليا, فضال عن إنجاح التنسيق وو .2

 وتنفيذها ضمن برنامج زمني محدد . 

 ة  على مواكبة التغيرات والمستجدات المحيطة بها . تعزز قدرات األجهز .3

 تحديث األنظمة والقوانين وتبسيط االجراآت وجعلها واضحة ومفهومة وشفافة بالمعنى الصحيح. .4

 تحقيق التطور اإلداري, فضال عن دورها في تحقيق التنمية  .  .5

 ول بها . جراآت والممارسات  المعمتعزز الرقابة  وتزيد من كفاءتها وممارستها من خالل دقتها ووضوحها لال .6

 إغالق األبواب أمام الروتين وتعقيد اإلجراءات )البيروقراطية( . .7

 إنعاش األسواق المالية من خالل تحقيق المصداقية في توفير المعلومات . .8

 جذب االستثمارات األجنبية والمحافظة على االستثمارات المحلية .  .9

 بكافة أنواعه وأشكاله . المساهمة في محاربة الفساد اإلداري .10

ة كن المساءلكما وتتضح أهميتها في إعالنية القرار، فالقرار السري اليمكن آن يناقش واألعمال الخفية اليم .11

لول حعنها، وحجب المعلومات عن المهتمين, يعمل على تعطيل المشاركة ، والتي بدونها يصعب الوصول إلى 

 تتسم باالستقامة . 

 

 

 فية االستراتيجيةثالثا /ابعاد الشفا

)وناس ،  يشير عدد من الكتاب والباحثين ان بناء الشفافية يتطلب االعتماد على مجموعة من االبعاد وكاالتي

2008 :88): 

 وضوح قواعد العمل  .1

عد مرنة يتطلب أن تكون هناك قواعد واضحة وتخدم رسالة المنظمية بالطريق األمثل كمـا يجب أن تكون القوا

 تطويرها وتعديلها لتصبح بسيطة وفعالة.حتى يمكن 

 

 التغيير التنظيمي .2

 غيير وسيلةيعد من الستراتيجيات المهمة للشفافية، والتطهير يضمن العالج المناسـب لمعوقـات العمل وان الت

 .لمستقبلا ة تحدياتللتطهير، ووسيلة للتطوير المستمر، وعليه يجب أن يكـون التغيير أحد القيم الثقافية الالزمة لمواجه

 

 القضاء على الهدر في األنشطة والثروات .3

لثروات في ويهدف هذا البعد تحقيق هدف إدخال قيمة السرعة في ثقافة المنظمية وهناك أشـكال كثيرة إلهدار ا

لمنظمية المنظمية يجب القضاء عليها ووضع الحـدود بـين األسـاليب واألهداف وتأكيد مفهوم اإلدارة في خدمة ا

 (.84: 2006اآلخرين في رؤية المستقبل.)الخناق ،  ومشاركة

 الشفافية وضمان المعلومات  .4

جميع حقيقـة لل من استراتيجيات الشفافية كيفية استخدام المعلومات لتحقيق أبعادها، فقد أصبح مجتمع المعلومـات

و وتتوجه نح ي، اليوم تتقدمفي مطلع القرن الجديد، وإذا كانت السرية ونقص الشفافية في مجتمعنا سـيطرت في الماض

 التغيير والمنظمات تعمل بشكل أكثر شفافية واألفراد

 يتمتعون بحقهم في احترام حياتهم الخاصة

 

 المحور الثاني

 اصالح النظام االداري

 اوال/ المفهوم

نظرا الهمية موضوع االصالح االداري والمالي وانعكاساته ، فقد حظي باهتمام العديد من الباحثين في كل من 

الدول المتقدمة والنامية بدراسات تناولت جوانب مختلفة من الطريقتين الشاملة والجزئية لالصالح ، ومن المالحظ ان 

االداري واعداد مؤسساته واالنفاق عليه وتبسيط  هذه الدراسات شملت جوانب عديدة مثل تخفيض حجم الجهاز
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( ، اال ان التعريفات التي تمس جوهر الموضوع 5: 2003االجراءات واعادة النظر في الهياكل التنظيمية )عكش ،

الزالت ضعيفة ومن هنا تم تناول الموضوع من تعاريف متعددة ، فقد عرف االصالح االداري والمالي بانه يمثل 

ستخدام االمثل والمدروس للسلطة والنفوذ لتطبيق اجراءات جديدة على النظام االداري من اجل تغيير اهدافه التاثير واال

( وهو يمثل اعدة النظر في االجراءات واالساليب 1999وبيئته بهدف التطوير وتحقيق االهداف التنموية )القحطاني ،

الطاقة التنظيمية وزيادة الكفاءة وحصر مجاالت الفساد  والطرق التنظيمية وفق المستجدات البيئية لالرتقاء بمستوى

والخلل واالنحراف السلوكي بهدف محاربتها الحداث تطوير ايجابي ملموس لالرتقاء بمستوى الطاقة التنظيمية نحو 

 ( 14: 2008مزيد من الكفاءة والفاعلية )الفرجاني ،

ا داري والتنمية  والتخطيط االداري كله( بان االصالح اال2008ومن هنا يتفق البحث مع )الفرجاني ،

يقه مصطلحات تستخدم في ابحاث تتناول موضوعا معينا وهو تنظيم جهاز لدولة وحل مشكالته وزيادة كفاءة تحق

 للسياسة العامة للدولة .

 

 ثانيا / العوامل التي تستدعي اصالح النظام االداري

 يرالكث يواجه لبعض الدول اإلداري جهاز أصبح والموظفين الوظائف وعدد العامة المؤسسات تضاعف نتيجة

 ومتطلبات الجديد التطور مستلزمات على تلبية قادر غير جعله مما والتنفيذية والتنظيمية التخطيطية المشكالت من

 :(15: 2008يلي )الفرجاني ،  اصالح النظام االداري فيما عوامل ومن هنا يمكن ان تبرز االقتصادية التنمية

ة الت الجذريالعوامل السياسية : وتمثل الهزائم العسكرية والتغيير الحكومي والتعديالت الدستورية والتعدي (1

 في نظم السياسة الخارجية او الداخلية للدولة.

ادة العوامل االقتصادية : وتمثل االزمات االقتصادية مثل انخفاض سعر الصرف والتضخم واالفالس واع (2

 توى الدخل والبطالة.توزيع الثروات وتدني مس

ونقص  ،العوامل الديمغرافية )السكانية( : مثل حاالت االنفجار السكاني والهجرة الداخلية والخارجية  (3

 ( .15: 2008الخدمات االساسية )الفرجاني ، 

 عجز االدارة العامة : حاالت عدم الرضا بسبب ضعف عمل االجهزة الحكومية والممارسات الخاطئة . (4

ذا تجدات ، وهوالتكنولوجي المتسارع : حيث لم تعد الوسائل  القديمة مناسبة للتعامل مع المس التطور العلمي (5

 يستوجب تطوير اساليب العمل .

التسيب الفساد االداري : وهو يمثل حاالت الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ واالنحرافات السلوكية و (6

 (.27: 2001الوظيفي )القريوتي ،

 

 يب اصالح النظام االداريثالثا/ طرق واسال

 تي :الى ان هنالك طريقتان اساسيتان لتنفيذ برامج اصالح النظام االداري وهي كاال (226: 2003)عكش ،يشير 

 ميالحكو الجهاز عمل مؤسسات طريقة على وشاملة جذرية تغييرات إدخال تتضمن وهيالطريقة الجذرية :  (1

 تمؤسسا وبعض الخاص القطاع مؤسسات تطبيقها في تم اتجاهات عدة الطريقة هذه وتتضمن .وأهدافها وتنظيمها

 االتجاهات هذه بعض تطبيق ، العربية ومنها ، النامية الدول بعض حين تحاول في الغربية الدول في الحكومي القطاع

 عادةإالحكومي،  الجهاز في العاملين أعداد ( وتتضمن تقليصDavid,1992اآلن ) حتى النجاح من محدودة  وبدرجات

 .اإللكترونية  األعمال ،التمكين ، الحكومة قطاع بأسلوب الحكومية الهيكلة ،اإلدارة الهندسة ، إعادة

 من نواحٍ محددة على فيها التركيز يتم محدودة وإصالحات تغييرات إدخال وتتضمنالطريقة المحدودة :  (2

 خاصة تقليدية طريقة وهي جزيئات معينة بمعالجة وتتميز .الحكومي الجهاز مؤسسات من أكثر أو مؤسسة عمل

 1986وان ،الحكومي )العد الجهاز مؤسسات وإنتاجية تحسين أداء في محدودة أو فعالة غير تكون وتأثيراتها اما ان

 اإلجراءات ، الالمركزية ،التحديث . الحكومية ، تبسيط الخدمة صالحية ( ، وتتضمن : مد794:

 

 المحور الثالث

 واختبار الفرضياتتحليل النتائج 

 اوال /التحليل العاملي التوكيدي 

 التحليل العاملي التوكيدي لمتغير الشفافية االستراتيجية (1

( الى اختبار التحليل العاملي التوكيدي لمتغير الشفافية االستراتيجية، ويتضح 2تشير النتائج الظاهرة في الشكل )

ولة حيث انها لم تحقق الشروط المطلوبة ، ويكون النموذج بان مؤشرات جودة المطابقة للنموذج ضعيفة وغير مقب

مقبول بعد مقارنة قيمه مع الشروط المطلوبة لجودة النماذج  ، كما ان جميع تقديرات النموذج يجب ان تكون معنوية ، 
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ن ( كما ان شروط المؤشرات التي تحقق جودة المطابقة للنموذج يجب ان تكو0.40والفقرات ذات تشبع اكبر من )

(RMSEA<0.08(و )GFI>0.90(و )CFI>0.95(و )NFI>0.90( )Wan,2013 :200( ) Costello 

&Jason,2005 :13 ( )Costello & Osborne,2005( ويظهر الجدول )اهم هذه المؤشرات.1 ) 

 (SEM( بعض مؤشرات جودة المطابقة بحسب اسلوب النمذجة الهيكلية )1الجدول )

 
 

 المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على : 

 الفكري  الحدراوي ،حامد كريم ، الريادة كمدخل لمنظمات االعمال المعاصرة في ظل تبني مفهوم راس المال

 .25،ص 2013، مجلة الغري للعلوم االقتصادية و ، 

 Daire H., Joseph C., Michael R. Mullen, Structural Equation Modelling: 

Guidelines for Determining Model Fit, Journal of Business Research Methods Volume 6 

Issue 1,2008 . 

 Bentler, P.M.), Comparative Fit Indexes in Structural Models, Psychological 

Bulletin, 107 (2), 1990. 

 Byrne, B. M. Structural Equation Modeling with AMOS: Basic 

Concepts,Applications, and Programming. Second Edition, Taylor and Francis Group, 

LLC, 2010. 
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 ( 2الشكل )

 انموذج متغير الشفافية االستراتيجية

 

لة بعد التعديل ( الذي يشير الى ان تقديرات النموذج وتشبعاته مقبو3ويكون النموذج بعد التعديل كما في الشكل )

 ة المطلوبةهنا فان الفقرات لالبعاد قادرة على قياس ماوضعت من اجل قياسه ، وهي مطابقة للشروط االحصائي ، ومن

( Goodness of Fit، حيث تشير المؤشرات بان النموذج حاز على قيم جيدة لمؤشرات جودة او حسن المطابقة )

 ما يلي :وهذا يشير الى ان الفقرات تقيس البعد الذي وضعت من اجل قياسه وك

 

 ( نسبة قيمةChi-square( بلغت قيمتها )2.35 ) 

 (  0.914مؤشر جودة المطابقة(  )GFI >0.90 ) 

 ( 0.895مؤشر جودة المطابقة المعدل( )AGFI >0.90) 

 ( )( 0.078مؤشر جذر متوسط مربع خطا االقتراب )التقريبيRMSEA) ( 0.08-0.05بين)( 

 (  0.952مؤشر المطابقة المقارن( )CFI >0.95 ) 
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 ( انموذج متغير الشفافية االستراتيجية بعد التعديل3الشكل )

 

 متغير اصالح النظام االداريالتحليل العاملي التوكيدي ل (2

( يتضح بان مؤشرات جودة المطابقة 4من مراجعة القيم المستخرجة ضمن نموذج التحليل العاملي في الشكل )

غير مقبول لكونه لم يحقق الشروط المطلوبة ،  وهنا البد من اجراء التعديالت  للنموذج ضعيفة ومن هنا فان النموذج

 المطلوبة على النموذج بحذف وتعديل الفقرات بحسب توصيات دليل التعديل المفترض.
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 اصالح النظام االداري (  انموذج متغير 4الشكل )

 

لة بعد التعديل تقديرات النموذج وتشبعاته مقبو ( الذي يشير الى ان5ويكون النموذج بعد التعديل كما في الشكل )

 ة المطلوبة، ومن هنا فان الفقرات لالبعاد قادرة على قياس ماوضعت من اجل قياسه ، وهي مطابقة للشروط االحصائي

( Goodness of Fit، حيث تشير المؤشرات بان النموذج حاز على قيم جيدة لمؤشرات جودة او حسن المطابقة )

 الى ان الفقرات تقيس البعد الذي وضعت من اجل قياسه وكما يلي :وهذا يشير 

 ( نسبة قيمةChi-square( بلغت قيمتها )1.378 ) 

 (  0.977مؤشر جودة المطابقة(  )GFI >0.90 ) 

 ( 0.942مؤشر جودة المطابقة المعدل( )AGFI >0.90) 

 ( )( 0.043مؤشر جذر متوسط مربع خطا االقتراب )التقريبيRMSEA) ( 0.08-0.05بين)( 

 (  0.987مؤشر المطابقة المقارن( )CFI >0.95 ) 
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 (5الشكل )

 بعد التعديلاصالح النظام االداري انموذج متغير  

 

 

 ثانيا / اختبار الفرضيات

ً ومعنوياً      أثير في البحث الحالي فرضية التأثير االساسية التي مفادها )يتأثر اصالح النظام االداري ايجابيا

منها أربعة فرضيات فرعية وهي : بالشفافية االستراتيجية(، ومن هذه الفرضية االساسية التي تفرعت  

 عمليتاثر اصالح النظام االداري ايجابياً ومعنوياً بوضوح قواعد ال .1

 يتاثر اصالح النظام االداري ايجابياً ومعنوياً بالتغيير التنظيمي .2

  يتاثر اصالح النظام االداري ايجابياً ومعنوياً القضاء على الهدر في األنشطة والثروات .3

  يتاثر اصالح النظام االداري ايجابياً ومعنوياً الشفافية وضمان المعلومات .4

 ،(Simple Regression Analysis)ليل االنحدار البسيط جرى اختبار هذه الفرضية من خالل تح  

رى جاري( الذي وفي ضوء هذه الفرضية جرت صياغة عالقة دالية بين القيمة الحقيقية للمتغير االستجابي )اصالح النظام االد

دلة االنحدار ت معا، وكان(X)، والمتغير التفسيري الرئيس )الشفافية االستراتيجية( والذي رمز بالرمز (Y)ترميزه بالرمز 

 الخطي كاآلتي:

Y =  + X 

 وفيما يأتي القيم لمعادلة االنحدار:

 (.الشفافية االستراتيجية) 0.312+  0.305=  اصالح النظام االداري  

 

 

 

 (2الجدول )

 االستراتيجية الشفافية
 

 اصالح النظام االداري 
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 اصالح النظام االداريفي  الشفافية االستراتيجيةتحليل تأثير أبعاد 

 المتغير التفسيري وأبعاده
 )2R( الثوابت

معامل 

 التحديد

(F) 

 قيمة المحسوبة

(P-Value) 

مستوى 

 المعنوية

المتغير 

 ستجيبالم
α β 

 الشفافية االستراتيجية

X 
0.533 0.497 0.247 35.117 0.000 

اصالح 

النظام 

 االداري

 (Y) 

 وضوح قواعد العمل
(x1) 

0.305 0.312 0.097 11.515 0.001 

 التغيير التنظيمي
(x2) 

0.279 0.407 0.165 21.191 0.000 

القضاء على الهدر في 

 األنشطة والثروات
(x3) 

0.286 0.438 0.192 25.443 0.000 

الشفافية وضمان 

 المعلومات
(x4) 

0.306 0.463 0.214 29.129 0.000 

 

جود تأثير وهذا يعني و( المحسوبة بلغت ، 35.117( السابق يتضح ان قيمة )2)من خالل النتائج الواردة في الجدول 

لعالقة ر جيد لوصف ااصالح النظام االداري . وهذا يدلل على أن منحنى االنحداالمعتمد )الشفافية االستراتيجية( في المتغير لـ

مقداره  ما الشفافية االستراتيجية وجوداً (، والذي يعني ان هناك =0.533الثابت ) ويشير الجدول انبين المتغيرين. 

( 1مقداره ) (، فهي تدلل على ان تغيراً =.497واما قيمة ) .(، حتى وان كانت اصالح النظام االداري يساوي صفراً 0.533)

عني وهذا ي( ، 247.0( بلغت )2Rكما ان قيمة ) (..497) سيؤدي الى تغيير في الشفافية االستراتيجية في الشفافية االستراتيجية

 اري.( من التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد والمتمثل باصالح النظام االد%24.7ان المتغير المستقل يفسر )

ً يتاثر اصالح النظام االد)من الدراسة الحالية والتي مفادها بشكل عام فقد تحققت الفرضية الرئيسية و  اري ايجابيا

 (.ومعنوياً بالشفافية االستراتيجية

اري( ح النظام االدجرت صياغة عالقة دالية بين القيمة الحقيقية للمتغير االستجابي )اصالاما فيما يخص الفرضيات الفرعية    

لقضاء على ، والمتغيرات التفسيرية الفرعية )وضوح قواعد العمل ، التغيير التنظيمي ، ا(Y)والذي جرى ترميزه بالرمز 

 وكانت (X4,X3,X2,X1)وضمان المعلومات(، والذي ُرمزت على التوالي بـ الهدر في األنشطة والثروات، الشفافية

 معادالت االنحدار الخطي كاآلتي:

Y=  + X1 

Y=  + X2 

Y=  + X3 

Y=  + X4 

 

 وفيما يأتي القيم لمعادلة االنحدار:

 (. )وضوح قواعد العمل 312.+  305.اصالح النظام االداري   = 

 )التغيير التنظيمي(. 407.+  279.اصالح النظام االداري   =  

 )القضاء على الهدر في األنشطة والثروات(. 438.+  286.اصالح النظام االداري  = 

 )الشفافية وضمان المعلومات(. 463.+  306.اصالح النظام االداري  = 

 

       

القضاء على الهدر في ، وضوح قواعد العمل، التغيير التنظيمي)لـالمحسوبة  (f) ويتضح من خالل النتائج ان قيمة       

بلغت  (X4,X3,X2,X1)( والتي جرى ترميزها في الجدول المذكور بـالشفافية وضمان المعلومات، األنشطة والثروات

وضوح )(، وهذا يعني وجود تأثير لالبعاد 0.99(، وبحدود ثقة )0.01أكبر من قيمتها الجدولية  بمستوى معنوية )قيمتها  
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في المتغير المعتمد  (الشفافية وضمان المعلومات، القضاء على الهدر في األنشطة والثروات، قواعد العمل، التغيير التنظيمي

 اصالح النظام االداري  . 

، وهذا )1X( وضوح قواعد العملبالنسبة  )0.097(والذي كان مقداره  )2R(مالحظة معامل التحديد مكن ي كما يمكن      

وضوح قواعد ير هو تباين ُمفّسر بفعل المتغ (Y)اصالح النظام االداري ( من التباين الحاصل في 0.097يعني أن ما مقداره )

 الذي دخل النموذج، وأن الباقي هو تباين ُمفّسر من قبل عوامل لم تدخل نموذج االنحدار.   (X1) العمل

ن ما مقداره ، وهذا يعني أ )2X(التغيير التنظيميبالنسبة  )165.0(والذي مقداره  )2R(وهناك قيمة معامل التحديد      

لذي دخل ا التغيير التنظيميُمفّسر بفعل متغير  هو تباين (Y)اصالح النظام االداري ( من التباين الحاصل في 0.165)

ي مقداره والذ )2R( النموذج، وأن  الباقي هو تباين ُمفّسر من قبل عوامل لم تدخل نموذج االنحدار. ويشير قيمة معامل التحديد

الحاصل في  ( من التباين192.، وهذا يعني أن ما مقداره ) (X3)القضاء على الهدر في األنشطة والثروات  بالنسبة (192.)

النموذج، وأن  الذي دخل القضاء على الهدر في األنشطة والثرواتهو تباين ُمفّسر بفعل المتغير  (Y)اصالح النظام االداري 

 ).214(داره والذي مق )2R(الباقي هو تباين ُمفّسر من قبل عوامل لم تدخل نموذج االنحدار . ويشير قيمة معامل التحديد 

ظام االداري اصالح الن( من التباين الحاصل في 214.، وهذا يعني أن ما مقداره )(X4)لشفافية وضمان المعلومات ا بالنسبة

(Y)  عوامل  فّسر من قبلالذي دخل النموذج، وأن الباقي هو تباين مُ  الشفافية وضمان المعلوماتهو تباين ُمفّسر بفعل المتغير

 لم تدخل نموذج االنحدار .

 

 الرابعالمحور 

 االستنتاجات والتوصيات

 اوال/ االستنتاجات

اصنبح اصنالح النظنام االداري ضنرورة والننزام بشنكل اكثنر الحاحنا مننن ذي قبنل ، وهنذا منا ادى الننى  (1

 ظهور اهمية الشفافية االستراتيجية  للمساهمة في تحقيق اصالح النظام االداري المطلوب.

الخاصة تسعى اليه مختلف المؤسسات الحكومية منها و يعد اإلصالح االداري والمالي هدفا استراتيجيا (2

 . االمر الذي يتطلب مزيد من الدراسة والتحليل

لنى ااوضحت الدراسة في اطارها النظري مضاعفة االعباء الملقاة على عاتق المنظمات وانها تحتاج  (3

 لمنشود.داف االصالح اتحسين االداء في الحاضر ، والتأهيل لمسؤوليات اكبر في المستقبل من اجل تحقيق اه

روات ان اعتماد التغيير التنظيمي ووضوح قواعد العمل الحديثة وضمان عدم الهدر في االنشطة والثن (4

 ، من شانه ان يساهم مساهمة فاعلة في رفع مؤشرات األداء المطلوب لعملية اإلصالح.

و تناثيرا هن علومنات ، واالقنلافرزت النتائج الى ان اكثر االبعاد تاثيرا كان تاثير الشفافية وضنمان الم (5

معلومات وضوح قواعد العمل ، االمر الذي يشير الى ان هنالك اهتمام كبير بموضوع الشفافية وضمان توفر ال

 وهو من االلولويات ضمن اراء افراد العينة.

عننام ،  تندل النتننائج ان هنالننك تنناثير ايجننابي للشننفافية االسنتراتيجية فنني اصننالح النظننام االداري بشننكل (6

دى النى اعلى مستوى التاثير الفردي البعاد الشنفافية االسنتراتيجية اتضنح بنان تطبينق كنل منهنا علنى انفنراد و

 تحقيق نتائج ايجابية في مجال االصالح االداري.

 

 

 ثانيا /التوصيات

ينبغي  ان موضوع اصالح النظام االداري يعد عنصرا مهما في النظام العام للمنظمات االدارية والذي (1

 دة المنظمات تفهم جميع ابعاده .على قا

لشفافية لان نجاح المنظمة في تحقيق  االصالح االداري يتطلب االهتمام بمجموعة من االبعاد الفرعية  (2

 االستراتيجية ، والتركيز على االكثر اهمية حسب االلولويات والنتائج المتحصل منها .

 كل علمي مدروس بعيدا عن العشوائيةضرورة وضع الخطط المستقبلية الالزمة لتحقيق الخطوات بش (3

 ، وبشكل واضح ومفهوم للجميع.  

تبطة تشجيع الباحثين على اعداد الدراسات والبحوث الموسعة حول االصالح االداري والمواضيع المر (4

 به .

السننعي وإلننزام كافننة النندوائر الحكوميننة واجهننزة الدولننة بنناااللتزام بمبنناديء الشننفافية االسننتراتيجية   (5

 والعمل بموجبها بشكل يضمن سريانها الى كافة المفاصل واالقسام. لتطبيقها
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الخبراء االستفادة من التجارب الناجحة للمؤسسات العالمية ومحاولة محاكاتها مع ضرورة االستعانة ب (6

علم منن المحليين والندوليين ، لضنمان تحقينق االصنالح بنالطرق العلمينة المدروسنة التني تاخنذ باالعتبنار النت

 السابقة. االخطاء 
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