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املقدمة
متسييارععو بييم مييغ متت ييياة  يير  ع تتاتيي  وميياظييل بي ييع العاييال ا  ا يير  فيي  

ترلي  ميغ تؤثر بشكل مباشر علي  مايو وتريور ا ؤ سياة االا المير يياكغ ان
ع التيييي  القييييياد  اتبييييا  ا ييييالي  جديييييد  وملديمييييع فيييي  ادار  ا   ايييياة  بالرريقيييي
ك ييع عليي  تاكنهييا مييغ ال اييو والترييور ومييغ ا ييا تييم تحديييد مورييو  الدرا ييع وال ي 

يي  تييم التجااياة احدديميع في  الدار  واثراييا علي  الي اد القييياد، للايدير   مل
اكييييي ن ال يك يييييع علييييي  ا يييييلوا ادار  احاليييييود  الشييييياملع بالريييييافع ا ييييي  ا يييييلوا الت

. ف  ال راقبم مغ  هولع التربيق ف  ا   ااة ال املعنيتا عاالدار،  ا 



مشكلة البحث
اآلتيعال  لمخاللمغالدرا عمشكلعوتتضح:

 نوالتاكالشاملعاحالود ادار )الدار ف احدديمعالتجاااةتأث ي ما-أ
؟للادراءالتحويليعالقياد ال ادعل (الدار، 

ادار )ا تخدامهادرجعملس الدار ف احدديمعالتجاااةترتي ما-ا

؟(الدار، والتاك نالشاملعاحالود 



اهداف البحث
 امعالالشركعف للاديريغالسائد القياديعاألمااطإ  الت رف-أ

اقيعالنشائيعا وادلتجار  .ا رؤو  نم ر وجهعمغال ر

الشاملعاحالود ادار )الدار ف احدديمعالتجاااةأثر م رفع-ا

اقيع(الدار، والتاك ن .ا رؤو  نم ر وجهعمغال ر

 تتو ل التا يداميعال تائجروءف والتو ياةالق ياملاةتقديم-ة
 فاحدديمعالتجاااةدور مغي زز الال،وبالشكلالدرا ع إليها

.الشركعفاعليعوت زيز زياد ف الدار 



فرضيات البحث
 ة عالقة ارتباط ذات داللة معنويتوجد ال:الو  الفرريع

.  مابين االتجاهات الحديثة والقيادة التحويلية

 جاهات يوجد تأثير ذو داللة معنوية لالتال:الماميعالفرريع
.الحديثة في القيادة التحويلية



منهج البحث
نوعينعلىدوباالعتماالتحليل الو في هجا الباحثون اعتمد

:التاليالنحوعلىالبياناتجمعفياملصادرمن

اوليعصادرم-أ

ثامويعمصادر-ا



جمتمع وعينة البحث
وادا لتجار ال امعالشركعف ال امل نمغالبح مجتا يتكون 

اقيع النشائيع  يععشوائبرريقعالدرا ععي عأخت يةقدو ال ر
 ا س يدوال تباماةا تبامع(85)ا وزععال تباماةعددبلغوقد

ي غ ال تباماةعددبلغمل نف  (%81)نسبعيصلبااا تبامع(68)
.(%19)بنسبعأ،ا تبامع (17)ا س يد 



اإلطار النظري 
لاملتغير املستق

إدارة الجودة الشاملة

التمكين اإلداري 

املتغير التابع

يةنمط القيادة التحويل



ادارة اجلودة الشاملة
إ  تهدفالت احدديمعاإلداريعا فاايممغالشاملعاحالود إدار مفهومي د

اللخمغوذلكمستار بصفع(وا ؤ ساةالفراد)األداءوتروير تحس ن

.الزبون  ترلباةال تجابع



امهية ادارة اجلودة
 (.ماةالسل  واحخد)تحقيق ررا الزبون وإ  اده بتقديم أفضل ا  تجاة

 ال امل نتحس ن أداء.

تخفيض التكاليف وتج   الهدر والتلف ف  ا وارد.

 وا  افسعالبقاء.



متطلبات ادارة اجلودة الشاملة
ال عام ودعم اإلدار  ال ليا.

 ال يك ع عل  الزبون  .

ال يك ع عل  ا وارد البشريع  .

  التخريد الس ياتيج

 التحس ن والتروير ا ستار



التمكني االداري
(العفرق او افراد)ال امل ناعراءيتمخاللهامغالت ال اليع

اركعا شمغتاكنهموالصالملياة الت ا سؤولياةمغمزيد

.ا  ا بعالقراراةواتخاذ   ب اليعوا بادر 
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العليا

الوسطى

اإلشرافية



اإلدارة العليا

فرق العمل



امهية التمكني

ا   اعف السلرعلهرمالقائمالور لتتي ي ماار ع.

األدواربال عاماةاليفاءدائر لتو ي ماار ع.

السلرعمراقلتو ي ماار ع.



متطلبات التمكني
. ال ال احالااع  وفرق ال ال الالاتيع تشالي  -أ

.ا رؤو  ن  يرر  أو   عل  أعاالهم م ح -ا

. ل ال عبي تبن  ا سؤوليع محو التصرفاة املختلفع واالتاك ن فلسفع تبن  -ة

.األشخاصا   اع بتدري  ال عام -ث

. ا  لوماة عغ الداء ا   م  واحالااع  والفرد، توف ي -ج



القيادة التحويلية
يخدماابللا  اعاحدا  الور تتي ي عل القائدقدر ف وتتامل

.وا   اعالفردومصلدعأاداف



عناصر القيادة التحويلية 

فريق عملةاإلستراتيجي



مهارات القيادة التحويلية

مهارات فكرية

مهارات فنية

مهارات إنسانية



يليةالتحو ادةيالقالسمات السلوكية لنمط 
 ممهامهلمجاز با رؤو  نللتأث ي مبهرهبقدر يتات.

احالديد ال  ر ووجهاةباألفكار ويرمل م فتح.

ال امل نم مباشرهاتصالق واةإيجادعل ي ال.

ا هاملمجاز ا رؤو  نوقدراةقدراتمف يمق.

 اما هلمجاز احالديد لأل الي والبتكار اإلبدا يشال.

للا  اعا  ا بعالتت ياةإملداثعل ي ال.



االستنتاجات
التجاااةانعل تدلوم  ويعقويعارتباطعالقعيوجد

التاك نوا لواالشاملعاحالود ادار ا لوا)احدديمع
وايجاد   ف قويععالقعلهاالشركععليهاتس ي الت (الدار، 

التحويليعالقياد ماد

املعالشاحالود ادار )ا لواب نماايجابيتاث ي عالقعيوجد
هعجمغالتحويليعالقياد ومادجهعمغ(الدار، والتاك ن

اخرى 



االستنتاجات
لو  اا رتبعواملتلالسائداو الشاملعاحالود ادار ا لوا

مل نف الدار ف احدديمعالتوجهاةا الي مغكا لوا
 تت ينسبعبالالماميعا رتبعف الدار، التاك نا لواكان

اايجابيالمر االاو  تبي الدار ف احدديمعالتجاااة

.الشركععالطبي عم با قارمع



التوصيات
 افيع الو رىالداراةف التحويليعالقياد مادت زيز فاعلدور غمال ادلهالا اوالشر

.الالعابي عف احدا لعالتتي ياة واجهعوالتروير التتي ي عاليعف وا اس  

عاليعف اركتهممشا  بالرافعا ستقبليعاحخردور ف لل امل نوا شاركعاملالالفسح

.الرشيداحدكممبادئم انسالاماو ال امل نقدراةلت زيز القراراة   

 الشركععامتاجيتروير ف ايجابيدور مغلم االشاملعاحالود ادار ا لواا تخدامت زيز

.ا  افسععل قدرتهاوت زيز 

هموقدراتامكاماتهمت زيز ف ا ساااعا  يؤد،ماالل امل نالصالملياةتفويض.

 العاالي عبف ا ستار الترور م يت ا  وبااالزبون حدتياجاةوفقاالادافور.


