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إلى من صادقتهم بصدق
فتيحة رشيدة نادية نعيمة باية هجيرة جويدة
إلى من القاني بهما القدر فكانتا خير لقاء سميحة و صورية
إلى كل من يفرح لنجاح هذا العمل.

شكر وعرفان
بسم اهلل الرحمن الرحيم
" رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى

والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين "
( سورة النمل )91
عز وجل ،فالحمد الحمد هلل
ال يطيب الشكر أوال ودوما إال هلل ّ
لجالل وجهو وعظيم سلطانو ،الذي وفقنا إلتمام ىذه الرسالة
وانطالقا من قولو عليو الصالة والسالم ":ال يشكر اهلل من ال
يشكر الناس" فإننا نتقدم بخالص الشكر و التقدير إلى األستاذ
عنترة بن مرزوق لتفضلو باإلشراف على ىذا البحث ،وجهده
المتواصل في النصح واإلرشاد والتوجيو.
كما نتقدم بجزيل الشكر إلى عمال مؤسسة كوندور ونخص بالذكر
السيد مباركية التوفيق والسيد عاشور بوجواد والسيدة أسماء

كما ال أنسى األستاذ المحترم عبدو مصطفى وابن عمي صدام حسين
وإلى كل من ساعدنا في إعداد ىذا البحث واالىتمام بسيره ولو بكلمة
طيب ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

مـ ـقـدمــة
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تمهيد:
يف عامل يشهد تغريات سريعة يف مجيع اجلوانب احلياتية ادلعقدة وادلتشعبة ،يبقى اإلنسان ىو
الضامن الرئيسي إلحداث أي تغيري أو تطوير ،فرغم التقدم التكنولوجي الذي تشهده العديد من دول
العامل إال أن ادلورد البشري يبقى احللقة األساسية يف ربقيق تنميتها وتقدمها.
وأمام األعلية الكربى للموارد البشرية باعتبارىا السلعة الغالية اليت ال ميكن االستغناء عنها يف
حياة اجملتمعات وادلؤسسات فقد سعت ىذه األخرية إىل التنافس فيما بينها من أجل احلصول على
أحسن الكفاءات ادلتوفرة يف سوق عرض العمالة ،إميانا منها أن صلاحها ومتيزىا مرىون حبصوذلا على
أفراد عاملني متميزين.
ولضمان التسيري احلسن ذلذه ادلوارد البشرية كان البد من قيادة إدارية توجهها وتساعدىا على
إبراز مهاراهتا وقدراهتا ،وادلتتبع لتطور القيادة يد أهنا برزت يف كل اجملتمعات اإلنسانية ،منذ القدمي
حىت يف اجملتمعات التقليدية اليت مل تعرف تنظيمات رمسية ( ،كرب األسرة وشيخ القبيلة) ،وبظهور
التنظيمات غري الرمسية زادت احلاجة ادللحة إىل قيادات ذات كفاءة عالية وتدريب فعال ،تسعى دبا
ربملو من متيز إىل ترشيد سلوك األفراد وحشد طاقاهتم وقدراهتم وتوجيههم ضلو ربقيق أىداف ادلنظمة
العاملني فيها يف أسرع وقت وأحسن جودة وأقل تكلفة ،والعمل على رفع مستواىم وربسني أدائهم.
ألجل ذلك اىتم اإلسالم بالقيادة وأكد عليها كضرورة اجتماعية وحتمية إنسانية،وجعل
لصاحبها خصائص يتميز هبا عن غريه.
انطالقا من كل ىذا ونتيجة ألعلية القيادة يف حياة اجملتمعات وادلنظمات فقد حاولنا التطرق إىل
دراسة دور القيادة اإلدارية يف رفع األداء الوظيفي يف ادلؤسسة.

أ
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أهمية الموضوعوأهدافه:
أ .أهمية الموضوع:
لكل دراسة علمية أعليتها اليت تدفع الباحث إىل تناوذلا والتطرق إليها ،وزلاولة التوصل إىل نتائج
ذبيب عن تساؤالهتا ،وميكن أن نلخص أعلية ىذاادلوضوع فيمايلي:
 تنبثق أعليتو من الدور الكبري الذي تلعبو القيادة اإلدارية يف إدارة ادلؤسسات ،وكذا األعلية الكربىللموارد البشرية اليت تعترب أحد أىم عناصر العملية اإلنتاجية ،واليت ربتاج إىل من يوجهها ويساعدىا
حىت تكون قادرة على األداء والعطاء بصورة أفضل.
 يعترب موضوع القيادة اإلدارية من أىم ادلواضيع اليت تدخل ضمن حقل العلوم اإلدارية ،وىذا غلعلناال طلرج عن حيز التخصص "إدارة وحكامة زللية"
 تربز أعلية ادلوضوع يف كونو غلمع بني اجلوانب النظرية والتطبيقية من خالل إجراء دراسة حالة يفمؤسسة كوندور االقتصادية يف والية برج بوعريريج.
ب .أهداف الموضوع:
يسعى ىذا ادلوضوع إىل ربقيق األىداف التالية:
 التعرف على القيادة اإلدارية بكل عناصرىا. التعرف على األداء الوظيفي ،مفهومو وزلدداتو. التعرف على مدى تأثري القيادة اإلدارية على األداء الوظيفي. إعطاء صورة واقعية عن مدى تأثري القائد على أداء العاملني من خالل دراسة مؤسسة كوندور. الكشف عن طبيعة الدور ادلنوط للقائد اإلداري يف ربسني األداء. طرح أفكار جديدة من أجل تفعيل دور القيادة يف رفع األداء لتحقيق أىداف ادلؤسسة اجلزائرية. -الكشف عن الدور احلقيقي للقادة يف ربسني األداء الوظيفي يف ادلؤسسة اجلزائرية.

مبررات اختيار الموضوع:
ب
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وقع اختيارنا على ىذا ادلوضوع لعدة أسباب موضوعية منها وذاتية.
فمن األسباب ادلوضوعية:
 كون ادلوضوع جدير بالدراسة وينسجم مع التخصص. قلة الدراسات حول ىذا ادلوضوع. زلاولة ادلساعلة يف تشخيص واقع ادلؤسسات اجلزائرية من خالل القيام بدراسات واقعية متسمشاكلها ،خاصة يف رلال ضعف مستويات األداء ،من خالل اطلفاض إنتاجية العمالة داخل
ادلؤسسة وانتشار ادلظاىر السلبية.
أما ادلربرات الذاتية فتتمثل يف ادليل ضلو دراسة ادلواضيع ذات الصبغة اإلدارية.
أدبيات الدراسة:
من أىم الدراسات اليت اعتمدنا عليها يف ربليل ىذا ادلوضوع ما يلي:
 دراسة صاحلي مسرية بعنوان :أسلوب القياد اإلدارية وأثره على الفعالية االنتاجية للمرؤوسني :دراسةحالة مؤسسة سوناطراك" ،وىي عبارة عن مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري بكلية العلوم االقتصادية
وعلوم التسيري جبامعة باتنة ،تناولت فيها القيادة اإلدارية وأعليتها يف الفكر اإلداري ،إضافة إىل أىم
نظرياهتا وأساليبها وتقييم فعاليتها ،مع الًتكيز على تأثريىا الفعالية االنتاجية للعاملني يف مؤسسة
سوناطراك.
 كتاب ج كورتا بعنوان " :الطريق إىل القياد وتنمية الشخصية" والذي ركز فيو على ثالث عناصررئيسية :رسالة القائد ،صفات القائد ،وشلارسة العمل من قبل القائد ،وىو مؤلف قدم فيو العديد من
التوصيات اليت غلب على القائد أن ينتهجها إذا أراد أن ينجح يف عملو.
 دراسة حسن زلمود ناصر حول :األظلاط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي يف ادلنظمات األىليةالفلسطينية من وجهة نظر العاملني ،واليت قدمت لنيل درجة ادلاجستري يف إدارة األعمال باجلامعة
االسالمية غزة ،واليت تناول فيها الباحث اإلطار النظري للدراسة من خالل الًتكيز على اجلانب

ج
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ادلفاىيمي للقيادة اإلدارية واألداء الوظيفي وادلنظمات األىلية ،مث اجلانب التطبيقي ،ليختمها جبملة
من النتائج والتوصيات.
إشكالية الموضوع:
يف ظل التغريات احلاصلة اليت يشهدىا عامل الشغل اليوم ،واليت تفرض على ادلؤسسات اليت تطمح
للمحافظة على استمرارىا واستقرارىا أن تكون أكثر استجابة وأشد تنافسية وقدرة على اإلبداع ،وىذا
يتطلب ضرورة توفرىا على قيادة إدارية متميزة تعمل على تفجري طاقات العاملني من أجل ربقيق
األىداف.
ومن ىنا ميكن طرح اإلشكالية التالية:
كيف ميكن أن تساىم القيادة اإلدارية يف تفعيل ورفع األداء الوظيفي يف ادلنظمة؟ وما واقعها يف
مؤسسة كوندور بربج بوعريريج؟
وتندرج ربت ىذه اإلشكالية رلموعة من التساؤالت التالية:
 ما طبيعة القيادة اإلدارية وما عالقتها بادلورد البشري؟ ما مفهوم األداء الوظيفي وماىي عناصره ومكوناتو؟ ىل تعترب القيادة اإلدارية يف مؤسسة كوندور االقتصادية العامل الرئيسي يف رفع أداء العاملنيفيها؟
 ما ىو واقع القيادة اإلدارية يف مؤسسة كوندور بربج بوعريريج ومدى تأثريىا يف ربسني األداءالوظيفي؟
ما ىو واقع القيادة اإلدارية يف مؤسسة كوندور بربج بوعريريج ومدى تأثريىا يف ربسني األداءالوظيفي؟

د
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فرضيات الدراسة :من أىم الفرضيات ادلقًتحة يف ىذه الدراسة:
 تعترب القيادة اإلدارية أحد احملددات الرئيسية لرفع األداء الوظيفي يف ادلؤسسة ،من خالل قدرهتاعلى التأثري الفعال يف العاملني.
 رفع األداء الوظيفي يتطلب ضرورة امتالك القائد اإلداري لصفات التميز وقدرتو على شلارسةوظائف االتصال الفعال داخل ادلؤسسة ،التحفيز ،التوجيو ،والرقابة.
 يشري األداء الوظيفي إىل درجة ربقيق وإمتام ادلهام ادلكونة لوظيفة الفرد. تؤثر القيادة اإلدارية تأثريا مباشرا يف ربسني األداء الوظيفي يف مؤسسة كوندور بوالية برج بوعريريج. تؤثر القيادة اإلدارية تأثريا مباشرا يف ربسني األداء الوظيفي يف مؤسسة كوندور بوالية برجبوعريريج.
 مناهج الدراسة:لإلجابة على إشكالية البحث والتحقق من فرضياتو مت االعتماد على:
 ادلنهج الوصفي التحليلي :وذلك من خالل دراسة أىم ادلفاىيم ادلتعلقة بالقيادة اإلدارية واألداءالوظيفي ،وزلاولة ربليل تأثري القيادة على األداء.
 منهج دراسة احلالة :ىذا ادلنهج يقوم بدراسة معمقة على وحدة معينة سواء مؤسسة أو نظامااجتماعيا أو رلتمعا زلليا أو رلتمعا عاما ،لذلك سيتم اعتماد ىذا ادلنهج باعتبار أننا سنتناول إجراء
ىذا البحث على مستوى مؤسسة كوندور االقتصادية بربج بوعريريج.
 ادلنهج اإلحصائي:وىو ادلنهج الذي سوف يساعدين يف ادلعاجلة الكمية للموضوع.وقد اعتمدنا يف مجع البيانات وادلعلومات على رلموعة من الوسائل واألدوات يف اجلانبني النظري
والتطبيقي ،فبالنسبة للجانب األول اعتمدنا على ادلسح ادلكتيب لكل من الكتب ،ادلذكرات ،اجملالت،
وكل ادلصادر اليت ذلا عالقة بادلوضوع.
أما اجلانب الثاين فقد اعتمدنا فيو على االستبيان جلمع البيانات من عينة البحث ادلختارة ،مقابالت
شخصية مع بعض ادلوظفني.
تقسيم الدراسة:
ه
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مت تقسيم ىذه الدراسة إىل جانب نظري وآخر تطبيقي ،حيث يشتمل اجلانب النظري غلى
فصلني:
الفصل األول كان بعنوان :مفهوم القيادة اإلدارية والذي تضمن أربع مباحث تتعلق بالتعريف
والعناصر والطبيعة وأساليب اختيار القائد اإلداري ،النظريات واألظلاط ،مث مسات القائد اإلداري
ووظائفو.
أما الفصل الثاين فكان بعنوان عالقة القيادة اإلدارية باألداء الوظيفي الذي يتضمن مخسة مباحث
تتعلق بتعريف األداء وعناصره ،زلدداتو ،العوامل ادلؤثرة فيو ،ادلعوقات اليت ربد من فاعلية صلاح القائد
يف رفع األداء مث سبل مواجهة تلك ادلعوقات من أجل ربسني األداء.
يف حني اشتمل اجلانب التطبيقي على فصل واحد بعنوان :تأثري القيادة اإلدارية على فاعلية األداء
يف ادلنظمة اجلزائرية من خالل دراسة حالة مؤسسة كوندور ،وقد تضمن أربع مباحث تتعلق
بعموميات حول ادلؤسسة ،اذليكل التنظيمي للمؤسسة ،مراحل الدراسة ،مث عرض وربليل النتائج،
ليتبع ذلك خبامتة عامة.
تحديد المصطلحات:
القيادة:تلك القدرة على التأثري يف األفراد لتحقيق ادلطلوب منهم من خالل عملية االقناع ،وىي زلصلة للتفاعل
بني مسات القائد واألتباع وخصائص ادلهمة.
القيادة اإلدارية :ىي عملية تأثري على سلوك اآلخرين للوصول إىل ربقيق األىداف ادلشًتكة.

1

األداء الوظيفي :جهد منسق للقيام دبهام تتضمن ربويل ادلدخالت إىل سلرجات ذات جودة تتفق مع مهارات
وقدرات وخربات العاملني دبساعدة العوامل الدافعة وبيئة العمل ادلالئمة على القيام هبذا اجلهد بدقة أقصر وقت
2

وأقل تكلفة.

 1زلمد الصرييف ،القيادة اإلدارية اإلبداعية .مصر :دار الفكر اجلامعي ،7002 ،ص .391

2سعيد زياد اخلليفة" ،الثقافة التنظيمية ودورىا يف رفع مستوى األداء ،دراسة مسحية على ضباط كلية القيادة واألركان للقوات ادلسلحة السعودية" ،رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية السعودية، 7002،ص .13
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ز

الـفصـل األول

القيادة اإلدارية

الفصل األول
الفصل األول :مفهوم القيادة اإلدارية
تمهيد:

لقد تزايد االىتمام مبوضوع القيادة اإلدارية وبشكل ملحوظ يف العصر احلايل ،إذ صلد
العديد من الباحثُت والعلماء يف رلال اإلدارة وعلم النفس وعلم اجتماع قد أسهموا بكتاباهتم يف
ىذا اجملال ،وذلك بسبب ما تشهده ادلنظمات احلالية من حتديات ومتطلبات عديدة معقدة
ومًتابطة،ومنافسة حادة ،تزايد ادلشكالت التنظيمية واإلدارية ،وأصبح صلاح ادلنظمات يف حتقي
أىدافها واستمرار ظلوىا وازدىارىا يتوقف كثَتا على القيادات الناجحة ،اليت تستطيع خل بيئة
مفعمة بالوالء ،واالحًتام والثقة والتعاون وىذا بال شك سيزيد من محاس أعضاء ادلنظمة ووالئهم
وثقتهم،وسوف نتناول يف ىذا الفصل ،تعريف القيادة اإلدارية وطبيعتها ،عناصرىا نظرياهتا أظلاطها
وأساليب اختيار القائد اإلداري مث مساتو ووظائفو.
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المبحث األول :تعريف القيادة اإلدارية وعناصرىا.

مل يستقر العلماء والباحثُت يف رلال اإلدارة على وضع تعريف جامع ،حيث تعددت
مفاىيم القيادة بُت الباحثُت وادلهتمُت بالعلوم اإلدارية تبعا لنوعية الدراسة وبيئة ادلؤسسة اليت تدرس
فيها فكل فئة وضعت التعريف الذي يتف وطبيعة ادلدرسة اليت ينتمي إليها.
وقبل كل ذلك نعرف القيادة لغة:

كلمة القيادة  leadershipمشتقة من الفعل اليوناين ، archeinمبعٌت يبدأ أو يقود أو
ػلكم و يتف مع الفعل الالتيٍت  agereومعناه ػلرك أو يقود.أما كلمة قائد  leaderتعٍت
الشخص يوجو أو يرشد ،مبعٌت ىناك عالقة بُت شخصيوجو وأشخاص آخرين يقبلون ىذا
()1
التوجيو.
وحسب لسان العرب البن منظور ،فالقيادة من قاد يقود قود ،يقود الدابة من أمامها ،و
يسوقها من خلفها ،فالقود من األمام و السوق من اخللف ،ويقال أقاده خيال مبعٌت أعطاىإياىا
يقودىا ومنها االنقياد مبعٌت اخلضوع ،ومنها قادة وىو مجع قائد.
والقيادة كلمة قدؽلة وحديثة ارتبطت باحلروب العسكرية والغزوات ،وىي من ادلواضيع اليت
تناوذلا الباحثون منذ القدًن ومازالوا.
 أما حسب الروس ادلعجم العريب احلديث ،فالقيادة عمل قائد اجليش ،ويقال قاد اجليش مبعٌت()2
رأسو وتدبر أمره.
أما اصطالحا تعددت تعاريفها يف أدبيات اإلدارة ،نذكر منها:

تعرف القيادة بأهنا :عملية التأثَت يف نشاط رلموعة منظمة يف مهمة حتديد لألىداف و
حتقيقها ذلذه األىداف.القدرة على التأثَت على اآلخرين وتوجيو سلوكهم لتحقي أىداف
مشًتكة.وتعرف بأهنا ،عملية التأثَت التوجيهي يف سلوك العاملُت وتنسي جهودىم وعالقاهتم شلا
()3
غلعل ادلرؤوسُت يقبلون توجيهات القائد مبا يكفل حتقي األىداف ادلنشودة.
 كما عرفها الكاتب رنسساليكرت ،قدرة الفرد على التأثَت على شخص أو مجاعة و()1نواف كنعان ،القيادة اإلدارية  ،عمان :دار الثقافة ، 2007،ص .86
( )2مسَتة صاحلي"،أسلوب القيادة اإلدارية و أثره على الفعالية اإلنتاجية للمرؤوسُت" ،رسالة ماجستَت ،فرع تنظيم ادلوارد البشرية ،كلية العلوم
االقتصادية و علوم التسيَت  ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،2008،ص.16
()3عالء زلمد سيد قنديل،القيادة اإلدارية و إدارة االبتكار ،عمان :دار الفكر ،2010 ،ص .15 -14
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توجيههم وارشادىم لنيل تعاوهنم و حتفيزىم للعمل بأعلى درجة من الكفاءة من أجل حتقي
األىداف ادلرسومة.أما جيمسجرينب jamesgribbinبأهنا عملية التأثَت على مجاعة يف موقف
معُت ،ووقت معُت وظروف معينة ،الستثارة األفراد ودفعهم للسعي برغبة لتحقي أىداف ادلنظمة
ماضلة إياىم خربة ادلساعدة يف حتقي أىداف مشًتكة ،والرضا عن نوع القيادة ادلمارسة-)1(.
تعريف باس bassللقيادة ،بأهنا العملية اليت يتم عن طريقها إثارة اىتمام اآلخرين وإطالق طاقاهتم
و توجيهها ضلو االجتاه ادلرغوب.أماأوردواي فيعرفها بأهنا النشاط الذي ؽلارسو شخص ما للتأثَت يف
الناس وجعلهم يتعاونون لتحقي ىدف يرغبون يف حتقيقو - .أوىي رلموعة سلوكيات أو تصرفات
معينة تتوافر يف شخص ويقصد من ورائها حث األفراد والتعاون من أجل حتقي األىداف ادلعينة
للعمل ،ومن ىنا تصبح وظيفة القيادة وسيلة لتحقيقاألىداف التطبيقية)2(.يعرفها فيفنرfifnerبأهنا
فن تنسي لألفراد واجلماعات ورفع حالتهم ادلعنوية للوصول إىل أىداف زلددة.
 يعرفها الطويل،أحسن الوسائل للتفاعل بُت اإلنسان وادلال بأقصى كفاية إنتاجيةوبأقاللتكاليف ادلمكنة وضمن الوقت ا﵀دد لتحقي اذلدف.
 يرى روبرت ليفنجستون بأن القيادة ،ىي الوصول إىل اذلدف بأحسن الوسائل وبأقلالتكاليف و يف حدود ادلوارد والتسهيالت ادلتاحة مع حسن استخدام ىذه ادلوارد والتسهيالت.
من خالل التعاريف السابقة ،نالحظ بأن ىناك اختالفا يف وجهات نظر كل مفكر أو
باحث عن آخر ،وكل عرفها حسب الزاوية اليت يراىا مناسبة.لذا ارتأيت أن أضع تعريفا يشمل

مجيع العناصر الواجب توافرىا يف القيادة ،وىو كاآليت:ىي عملية ديناميكية تعرب عن العالقة
التفاعلية بُت القائد ومرؤوسيو أو تابعيو ،إذ ؽلكن التأثَت يف سلوك ادلرؤوسُت تأثَتا مباشرا
إذا توفرت القناعة والفهم واإلدراك للقائد من قبل ادلرؤوسُت كما وؽلكن للمرؤوسُت من
تقدًن ادلعلومات الضرورية للقراراتولذلك ،فإن القيادة عملية تواصل وتفاعل متواصل
()1
ومتغَت حسب ادلوقف والظروف.

()1حسن حرًن،مبادئ اإلدارة الحديثة ( النظريات ،العمليات اإلدارية ،وظائف ادلنظمة ) ،عمان :دار احلامد للنشر والتوزيع ،2006 ،ص
.216-215
()2زلمد حسنٌن العجمً،القيادة اإلدارية و التنمية البشرية ،عمان :دار ادلسَتة ،2008 ،ص.57

( )1سهيلة عباس ،القيادة االبتكارية و األداء المتميز ،عمان :دار وائل للنشر و التوزيع ،2004، :ص .104-103
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انطالقا من التعريف الساب للقيادة اإلدارية ،يتبُت لنا أهنا تشتمل على عناصر أساسية،
تشكل مكونات القيادة اإلدارية ،واليت تتمثل يف:
_1وجود جماعة من الناس:يعرف مسيث smithاجلماعة،على أهنا وحدة تتألف منمجموعة
من األفراد يدركون وحدهتم اجلماعية ،ولديهم القدرة على العمل أو يعملون بالفعل بطريقة متحدة
إزاء البيئة اليت جتمعهم.....وأن ادلعيار الذي ؽلكن على أساسو تقرير ما إذا كانت رلموعة من
األفراد ؽلكن أن تشكل مجاعة ،يرتكز على دعامتُت كما يقول كرش
وكرتشفيلدا krech&crutchfieldعلا :أن ؽلارسوا وجودىم كجماعة ،مبعٌت أن يعملوا ويستجيبوا
كجماعة ،وأنيتفاعل ىؤالء األفراد مع بعضهم البعض تفاعال قويا ونشيطا ،تفاعال يقوم على
العالقة بُت عاملي الفعالية واجلاذبية،أي أن األفراد يزداد اصلذاهبم يف الغالب ضلو اجملموعات
()2
الفعالة ،وبالتايل يتجو سلوكهم إىل ادلساعلة يف زيادة فاعلية اجملموعة.
فالقيادة اإلدارية ،ظاىرة اجتماعية ال حتدث إال يف مجاعة منظمة يتبُت أعضاؤىا يف
مسؤولياهتم وحاجاهتم ودوافعهم شلا يًتتب عليو حدوث تفاعالت بُت أعضاء اجلماعة والفرد الذي
ؽللك أكرب تأثَت يصبح قائدا وللجماعة أعلية كبَتة يف القيادة ،إذ على القائد أن يراعي اىتماماهتا
()3
إذا أراد أن يكسب طاعتها كما أهنا أحيانا تؤثرعليو ليقبل قراراتو وػلق أىدافها.
 -2شخص يوجو ىذه الجماعة :حيث يتعاون ىذا الشخص مع اجلماعة ليحق اذلدف

ادلنشود ،وسواء كان ىذا الشخص قد اختارتو اجلماعة من بُت أعضائها أم عينتو سلطة خارجة
عن اجلماعة ،طادلا كان ىذا الشخص يستطيع أن يتعامل مع اجلماعة ويتعاون معها لتحقي
()4
أىدافها.
فالقيادة ىي قدرة اليت يتمتع هبا القائد للتأثَت على اجلماعة بأسلوب ؽلكنو من اكتساب طاعتهم
ووالئهم ،و تكمن أعلية قدرة القائد على التأثَت يف سلوك تابعيو من أنو ىو الذي يؤثر يف أفراد

()2نواف كنعان  ،مرجع سب ذكره ،ص.91
()3عوينة منال " ،فعالية القيادة االدارية و دورىا يف تطوير الثقافة التنظيمية " ،رسالة ماسًت  ،ختصص تنظيم وعمل  ،قسم علم االجتماع و
الدؽلوغرافيا  ،كلية اآلداب و العلوم االجتماعية  ،جامعة ادلسيلة  ،2012،ص . 91
()4زلمد حسنُت العجمي ،مرجع سب ذكره ،ص.58
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اجلماعة ألنو ؽللك ما يرغبون فيو أو أنو ػلق ذلم ما يرغبون ،ويلبوا رغباهتم إذا عجزواعن بلورهتا
()1
وحتقي آماذلم إذا عجزوا عن حتقيقها.
فالقائد ىو الشخص القادر علىالتأثَت يف اجلماعة من أجل حتقي األىداف ،والقائد الناجح ىو
الذي ػلق أىدافو بطريقة اقتصادية ،فالقيادة تنمو بالتجربة الشخصية ،وتتبع جتارب
القيادةالناجحُت ،وغلب أن يوازن القائد بُت الذكاء وادلقدرة و الشجاعة ،وقد أمر الن ي صلى ا﵁
عليو وسلم تعيُت القائد يف أقل التجمعات البشرية ،حيث قال(:إذا خرج ثالثة يف سفرفيؤمروا
أحدىم))2(.فالقيادة ىي عملية تأثَت اغلايب يقوم بو شخص ضلو أشخاص آخرين هبدف توجيو
نشاطهم وجهودىم يف اجتاه معُت ،وعملية التأثَت ادلقصودة يف القيادة ال تتم يف فراغ ،وإظلا البد
من وجود شخص مؤثر وآخر متأثر .......وتتم عن طري نشاط إغلابييمارسو من يتوىل عملية
التأثَت وىو القائد .فجوىر القيادة يكمن يف عنصر التأثَت  influencesالقيادي أو قوة التأثَت يف
اآلخرين  the power to affect otherrsوىو مبٍت على القبول وليس الناتج عن اخلوف أو
اإلكراه أو اإلذعان لفرد من األفراد)3(.وتتعدد وسائل التأثَت اليت ؽلكن أن يستخدمها القائد للتأثَت
يف اجلماعة ،قد يكون التأثَت عن طري الثواب الذي يتمثل مبا يقدمو القائد من ادلكافآت على
اجلهود ادلبذول ،وتثَت ىذه الوسيلة استجابات جيدة لدى أفراد اجلماعة ،من خالل رضاىم و
ارتياحهم لتقدير القائد جملهوداهتم ،وقد تكون وسيلة القائد للتأثَت استخدامو دليزات متعددة يف
تنمية قدرات أفراد اجلماعة وتقوية ثقتهم بأنفسهم ،وتوسيع مداركهم ومعرفتهم وتدريبهم على
كيفية مواجهة احتياجاهتم الضروريةوختتلف ىذه الوسائل من وسيلة التأثَت على اإلكراه والقهر
،حيث تثَت لدى أفراد اجلماعة ردود فعل سيئة وتثَت لديهم الروح العدوانية ضد قائدىم.
وتتحدد درجة صلاح القائد أو فشلو يف قيادة اجلماعة مبدى قوة وفاعلية وسيلة التأثَت اليت قد
()1
يستخدمها لتوجيو اجلماعة وتغيَت سلوكها.
( )1جرب ىديريس مشلحادلطَتي " ،مهارات القائد يف استخدام احلوافز لرفع مستوى أداء رجل األمن" ،رسالة ماجستَت كلية الدراسات العليا  ،قسم
العلوم الشرطية  ،ختصص القيادة األمنية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،الرياض ، 2005 ،ص .19
()2فاتن عوض ،القيادة و اإلشراف االداري  ،عمان:دار أسامة للنشر و التوزيع ،2010،ص.28 -27

( )3عبد الشايف زلمد أبو الفضل " ،القيادة و اإلدارة يف الفكر العريب ادلعاصر األدوار و ادلقومات و العناصر" ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض  ، 2012،ص.35
()1نواف كنعان  ،مرجع سب ذكره  ،ص .93-92
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-3تحقيق الهدف المرغوب:وىو الغاية ادلنشودة اليت هتدف إىل التأثَت والتوجيو اجلماعة عنطري
التعاون من أجل الوصول إىل اذلدف ادلشًتك الذي تسعى اجلماعة الوصول إليو ،ومن ادلمكن
وجود أىداف خاصة بالقائد وأىداف خاصة باجلماعة ككل ،و أخرى خاصة بكل فرد من
األفراد.
وعلى القائد ىنا أن ػلدد األىداف اليت سيوجو اجملموعة لتحقيقها ،فإذا كانت أىداف القائد و
اجلماعة واألفراد واحدة،فإهنال توجد مشاكل ولكن الصعوبة عندما تتعارض األىداف بُت مجيع
()2
العناصر.
حيث قدمت ماري فوليت  ،m.folletمبدأ التعارض البناء ثالث طرق ؽلكن للقائد من خالذلا
معاجلة التعارض بُت أىدافو وأىداف اجلماعة اليت يقودىا ،وىي:
 -1أن تطغى أىداف جانب على اجلانب اآلخر ،وىو اليعترب حال للمشكلة كون
اجلانب الضعيف يبقى غَت راض.
 -2استخدام القائد أسلوب ادلساومة على حتقي األىداف.
 -3حتليل القائد للخالفات ومظاىر التعارض يف كل جانب إىل عناصر وترتيبها من
جديبشكل غلد فيو كل طرف ما يرضيو.
وترى فوليت أن التعارض الذي ػلل بالطريقة األخَتة يعترب عمال بناءا أكثر شلا لو حل
بالطريقتُت السابقتُت،ألن كل طرف ػلصل من خاللو على ما يرضيو ،فعملية التأثَت التييمارسها
القائد ،ىي عملية مساعدة اآلخرين ليكتشفوا أنفسهم عن طري حتقي األىداف التيتعترب نافعة
وىامة بالنسبة إليهم.
كما أن حتقي أىداف اجلماعة يكون من خالل تسخَت القائد جهوده إلشباع حاجات
أفراد اجلماعة حيث وصفت بأهنا وظيفة إلشباع احلاجات ،وقد يربز القائد من بُت أفراد اجلماعة
لتحقي األىداف اليت ينشدىا ،وىنا يكون مقبوال تلقائيا من قبل أعضاء اجلماعة دلهارتو وعالقتو
اجليدة بأعضائها فتختاره اجلماعة قائدا ،وتوصل ترؽلان Termanيف دراسة قام هبا ،إىل أن
اجلماعات على اختالف نشاطاهتا واختالف النظم وادلعايَت اليت حتكمها إظلا ختتار القادة من بُت
صفوفها ألهنم أكثر فاعلية و مساعلة ف ي حتقي أىداف اجلماعة ،وىذا ما يؤكدعلى أعلية اذلدف
()2فاتن عوض،مرجع سب ذكره،ص.31
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كعنصر من عناصر القيادة ،و أن اذلدف ادلرغوب لدى اجلماعة ىو اذلدف الذي تسعى لتحقيقو
()1
والذي يقوم أساسا على اشباع حاجاهتا.

المبحث الثاني :طبيعة القيادة اإلدارية وأساليب اختيار القائد اإلداري.
طبيعة القيادة اإلدارية :اختلف ادلتخصصُت حول طبيعة القيادة ،من كوهنا عبارة عن علم ؽلكناكتسابو ،وآخرون يرون بأهنا فن وموىبة فطرية تولد مع والدة الشخص القائد .فدراسة القيادة ىي
()1ظاىر كاللدة  ،االتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية ،عمان:دار زىران للطباعة و النشر  ،1997،ص.36 -35
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أقرب ما يكون إىل دراسة العلوم االجتماعية والنفسية فهي تتعامل مع الفرد و اجلماعة وحتمل يف
مضموهنا ميادين الدراسة للعلوم االجتماعية والنفسية يف قراءة النفس البشرية و ديناميكيات
اجلماعة وىي أمور معقدة ال يزال العلم غللي كثَت من مكوناهتا وأسرارىا إىل ما الهناية ،كما أن
موقفية ىذا ما غلعل من الظواىر سلتلفة بُت بعضها البعض ،إال أن ذلك ال ينفي وجودىا
القيادة ٭
كظاىرة ،فالليل ال ينكر وجود النهار ،ىذه التعددية يف حالتها السيكولوجية تستدعي الرصد
ادلستمر والقراءة العميقة للوصول إىل نظريات وقواعد ثابتة حتكم سلوكيات احلدث ،وىذا يف الواقع
شاىد إثبات ال شاىد نفي.
إن أي ظاىرة كونية علمية أونفسية دتر يف مراحل جتريبية قبل إقرارىا كقاعدة غَت قابلة
للنقض فإذا توصلت الدراسات العلمية واستنادا إىل التطبيقات ادليدانية العلمية ،إىل أن القيادة
مكتسبة وليست فطرية وأصبحت ذلا نظرياهتا وقواعدىا الثابتة ،ففي القيادة شيء كثَت مت التوصل
إليو ولعل ميزة دراسات ونظريات القيادة ا﵀صلة يف الواقع العملي تعترب أشبو بتجريب سلربي يؤكد
ىدف الظاىرة أو ينفيها من منظار معُت ،لكنو ال ينفي زلاوالت التجريب لنفس ادلوقف من
مناظَت أخرى وىذا قد يكون سببا يف حد ذاتو لتأكيد أعلية عنصر على آخر من دراسة إىل
أخرى ،لكنو يف ا﵀صلة النهائية يتوج موضوع القيادة كعلم قائم بذاتو كالعلوم األخرى.حيث يقول
وارن بالك،مل يولد أي إنسان كقائد ،القيادة ليست مربرلة يف اجلينيات الوراثية وال يوجد إنسان
مركب داخليا كقائد.
ويقول مثلو بيًت داركر أن القيادة غلب أن تتعلمها و باستطاعتك ذلك)1(.فالقيادة اإلدارية
تستند إىل قواعد ومبادئ أساسية غلب على ادلدير أن يتسلح هبا حىت يصل إىل وضع قيادي،
ؽلكنو من التأثَت على اآلخرين وتغيَت سلوكهم.أماآخرون فَتون بأن القيادة اإلدارية ىي فن معاملة
الطبيعة البشرية ،أوفن التأثَت يف السلوك البشري لتوجيو مجاعة من الناس ضلو ىدف معُت بطريقة
تضمن طاعتهم وثقتهم واحًتامهم وتعاوهنم ،ىي فن تعديل السلوك ليسَت بالطريقة ادلرغوبة فمما
الشك فيو أن للصفات ادلوروثة دور يف تنمية القيادة ،فمثال البيئة اليت ينشأ فيها الفرد يكون ذلا
أثر كبَت يف تكوين شخصيتو وظلوىا ،فالفرد الذي يعيش يف جو تعمو السعادة يكون قادرا على
خل جو من السعادة على كل من حولو ،يتميز بصفات اإلخالص والتفاين يف العمل ،ػلب
()1ىاين خلف طراونة،

نظريات اإلدارة الحديث ووظائفها ،عمان :دار أسامة للنشر و التوزيع ، 2012 ،ص .128٭ القٌادة الموقفٌة والتً

تعنً بأن القائد ولٌد الموقف ،وأن المواقف هً التً تبرز القٌادات وتكشف عن إمكانٌاتهم الحقٌقٌة فً القٌادة.
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العيش مع اجلماعة واجلماعة تستمتع مبعاشرتو والعيش معو ،كما أنو قادر أن يعيش يف وحدتو
()1
سعيدا ،فيكون قادرا على أن يؤثر يف اجلماعة ويعمل لصاحلها إذا ما توىل منصب القيادة.
فبعض الناسَتزقهم ا﵁ تعاىل صفات قيادية فطرية كما قال صلى ا﵁ عليو وسلم لألضعف بن
قيس رضي ا﵁ عنو ( إنك فيك خصلتُت ػلبهما ا﵁ :احللم واألناة ،فقال األحنف :يارسول ا﵁:
أنا ختلقت هبما أم ا﵁ جبلٍت عليهما ؟ قال :بل ا﵁ جبلك عليهما ،فقال :احلمد ﵁ الذي
()2
جبلٍت على خلقتُت ػلبهما ا﵁ ورسولو).
وفري آخر يرى بأن القيادة ىي علم وفن ،علم ألنو ؽلكن اكتساهبا بالتعلم وفن ألهنا
موىبة تولد مع والدة الشخص القائد.
 -2أساليب اختيار القائد اإلداري :قبل التطرق إىل كيفية اختيار القائد غلب اإلشارة إىل
الفروق ادلوجودة بُت ادلفردات التالية ،ادلدير القائد الرئيس.قد تشًتك ىذه ادلصطلحات مبجموعة
صفات جتعلها متقاربة إىل حد ما فيما بينها ،وىذا اخللط مل يأت من فراغ ألن ادلشًتكات كثَتة،
فال تتحق أي واحدة منها إال من خالل زعامة اجلماعة.ـوأن دتتلك القرار النهائي ودتتلك سلطة
قانونية فوقية ،وح التصرف فيما ىو دونو وىكذا.
فالرئاسة تباشر فيها الوظائف استنادا إىل السلطة الرمسية ادلمنوحة ذلا من أعلى ،وىي تلك
العالقة الرمسية بُت الرئيس ومرؤوسيو ،يف إطار السلطة ادلمنوحة لو وعليهم االلتزام ،فالرئيس
()3
مفروض على اجلماعة ،واجلماعة تقبل رئاستو خوفا من العقاب.
أما القيادة أو القائد،فهو الذي يعرف كيف غلعل اآلخرين ػلبونو وؽلتون إليو بالطاعة ،فهو
الذي يوجب االحًتام وليس الذي يفرض االحًتام ،ولقيادة الرجال ال بد من بذل النفس .أما
بالنسبة دلا ؽليز القائد عن ادلدير،ىو أن القيادة ال تستند على السلطة الرمسية مثلما يفعل ادلدير بل
على قدرتو الشخصية يف التعامل مع اآلخرين وكسب قناعتهم لتنفيذ األىداف اليت يسعى إىل
حتقيقها .

()1زلمدحسنُت العجمي ،مرجع سب ذكره ،ص .36
()2

هانً خلف طراونة ،مرجع سبق ذكره ،ص .128

()3ج كورتا ،الطريق إلى القيادة و تنمية الشخصية ،تر سامل العيسى،سوريا :دار عالء الدين ،1999،ص.7
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كما يهتم القائد مبهارات التفاعل اإلنساين وبناء عالقات اجتماعية باالستناد على أسس العمل
()1
اجلماعي واألىداف ادلشًتكة.
فالقيادة ه فن التأثَت من جانب القائد ووسيلة للتفاعل اخلالق مع اجلماعة يف التنظيم ،فهي
تأثَت متبادل بُت القائد واجلماعة ،أما إذا كان السلوك يعتمد على سلطة األمر والنهي استنادا إىل
شلارسة سلطة اجلزاء كنا أمام رئيس إداري.
وعمليةاختيار القادة اإلداريُت ليست من األمور السهلة دلا ذلا من آثار بعيدة ادلدى على التنظيم
داخل ادلنشأة ،فهذه اآلثار تؤدي إىل صلاح ادلنظمة أو فشلها يف حتقي أىدافها ،لذلك يهتم علماء
اإلدارة العامة بدراسة أحسن األساليب وأجدرىا الختيار القادة اإلداريُت ،وختتلف األساليب
باختالف النظم اإلدارية والظروف السائدة يف كل دولة .وىذه األساليب ىي:
-1الحرية المطلقة في االختيار:يتمتع احلاكم بسلطات تقديرية مطلقة يف اختيار القادة بدون

التقييد بشرط أو ضوابط موضوعية زلددة ،كاختيار احلاكم كبار معاونيو اإلداريُت وأنصاره الذين
يث فيهم ألسباب يقدرىا ىو دون سواه.
أو مثال ،عندما يقوم احلزب احلاكم بتعيُت أنصاره يف الوظائف اإل دارية (نظام الغنائم )
إال أن ما يعاب على ىذا األسلوب ،ىو أنو يعتمد على العالقات الشخصية يف عملية االختيار
شلا يكرس انتشار ا﵀سوبية والرشوة وتفشي الفساد فضال عن إغفالو للروح الدؽلوقراطية وانتهاكو
دلبدأ ادلساواة بُت ادلواطنُت يف تقلد الوظائف العامة.
إذا كان ىذا األسلوب ال يصلح يف الوقت الراىن بالنسبة للقيادات التنفيذية اليت يغلبعليها الطابع
الفٍت إال أنو ؽلكن اتباعو بالنسبة الختيار القادة اإلداريُت الذين يغلب عليهم الطابع السياسي.
-2المركز االجتماعي :يعتمد ىذا النوع على اختيار القادة اإلداريُت من بُت األفراد الذين

ينتمون إىل طبقة اجتماعية مرموقة ذات نسب أو حسب .كان ىذا النوع سائدا يف مصر
الفرعونية ،وال يزال سائدا حاليا يف بعض الدول ،حيث يرى األستاذ جالدن أن ىذا النوع يتعارض
مع االجتاىات الدؽلوقراطية ،إال أنو ما يزال يتبع يف بعض الدول بالنسبة لبعض الوظائف
ادلرموقة،كالوظائف الدبلوماسية ،رغم تعارضو مع مبدأ ادلساواة بشأن شغل الوظائف العامة.
( )1صالح ىادي احلسيٍت "،القيادة اإلدارية وأثرىا يف إدارة ادلوارد البشرية اسًتاتيجيا "،رسالة ماجستَت ،قسم اإلدارة  ،كلية اإلدارة و االقتصاد ،
األكادؽلية العربية يف الدظلارك ،الدظلارك ،2009،ص .61-58
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-3االنتخاب:يكون ىنا اختيار القادة عن طري االنتخاب القائمة على أسس دؽلوقراطية ،وعرف
ىذا النوع يف اإلدارات القدؽلة واحلديثة معا ،اختيار القادة يف أثينا الدؽلوقراطية ،والواليات ادلتحدة
حديثا لشغل بعض ادلناصب اإلدارية ،كما تلجأ إليو الكثَت من الدول االشًتاكية اختيار احلكام
ا﵀ليُت والقضاة)1(.إال أن ىناك من يرى بأن الفوز يف االنتخابات ال يعتمد فقط على القدرة و
الكفاءة وادلهارة و اخلربة ،بل يعتمد أيضا على درجة التأثَت يف الناخبُت ،حيث كثَتا ما يلجأ بعض
القادة إىل زلاباة أنصارىم.
-4اإلعداد األكاديمي :يتبع الكثَت من دول العلم ىذا األسلوب يف اختيار القادة ،حيث تقوم
بإعداد اإلداريُت يف معاىد و مؤسسات إدارية عالية تنظم خصيصا لذلك ،وصلد يف اجلزائر ادلدرسة
الوطنية لإلدارة يف اجلزائر ،حيث يعترب ىذا األسلوب األنسب واألكثر صلاحا الختيار القادة ،فيتم
تدريبهم علميا وعمليا على شلارسة وظائف القيادة.
-5الجدارة:ؽلثل ىذا األسلوب أفضل الطرق وأصدقها الختيار القادة ،فهو يضمن اختيار صفوة
العناصر الصاحلة للقيام بأعباء القيادة ،وىو الطري ادلتبع يف أغلب الدول فيما يتعل بالتعيُت يف
الوظائف .وىذا النظام ؼلتلف من دولة ألخرى.
وكذاينتهج ىذا األسلوب طري إجراء مسابقات عامة تكشف عن صالحيات وإمكانيات و
مهارات بعض ادلتقدمُت لشغل الوظائف دون غَتىم و دتيزىم تلقائيا .وىكذا تبقى عملية اختيار
القادة اإلداريُت خاصة بكل إدارة علىإحدى و الطريقة اليت تعتمدىا يف االختيار وجتدىا األحسن
()1
بالنسبة ذلا ،ذلك يكون مبٍت على مبادئ مسطرة تتبعها كل منظمة .
المبحث الثالث :نظريات القيادة اإلدارية وأنماطها.
نظريات القيادة اإلدارية :رغم العدد الكبَت من الدراسات واألحباث القيادية ،إال أنو مل يتم التوصل
إىل موقف موحد جتاه نشأة وظهور القيادة حيث ال توجد نظرية شاملة و جامعة ،فقد تفاوتت
دراسات ونظريات القيادة من حيث نوعية ادلتغَتات اليت تفًتض تأثَتىا على أسلوب القيادة

()1زلمد رفعت عبد الوىاب ،إبراىيم عبد العزيز شيحا،أصول اإلدارة العامة ،اإلسكندرية:دار ادلطبوعات اجلامعية ،1998 ،ص .182-183

()1عبد العزيز صاحل بن حبتور ،أصول و مبادئ اإلدارة العامة ،اإلسكندرية:الدار العلمية للنشر و التوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع
:عمان،2000،ص.182
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اإلدارية ،فهناك دراسات تفًتض أن أسلوب القيادة للقائد حتدده متغَتات تتعل بصفاتو أو تتعل
بسلوكو أو بظروف ادلوقف الذي يعيشو.
حيث مت تصنيفها يف الفكر اإلداري من خالل مداخل سلتلفة ،زلاولة بذلك بناء ظلط قيادي فعال
يساىم يف صلاح العملية القيادية وحفز ادلرؤوسُت لتحقي أىداف ادلؤسسة بصورة أفضل ولفًتات
طويلة ،وكل نظرية ترى فاعلية القيادة من وجهة نظر سلتلفة ،وؽلكن احلديث عنها على النحو
التايل:
_1نظريات السمات أو الشخصية :أو كما تسمى بنظرية الرجل العظيمتعود نظريات

القيادة إىل اإلغري والرومان ،وكان السؤال الرئيسي يف ىذا ادلدخل ىو :ماىي الصفات أو
السمات اليت جتعل من الفرد قائدا؟ وتقوم ىذه النظرية على فكرة أن القيادة ىي صفةفطرية غَت
()2
مكتسبة.
حيث تفًتض بأن ىناك رلموعة من الصفات واخلصائص اليت تفسرالقدرات القيادية عند
()3
البعض.
فَتى أنصارىا أن القادة يولدون فالقائد يولد ويف دمو صفات تؤىلو ألن يكون قائدا
بالفطرة ،فهو يتميز بسمات شخصية و مواىب عظيمة وخصائص قد ال ؽلتلكها أي فرد وىي
تؤىلو ألن يكون قائدا أيا كان ادلوقف .فركزت النظرية على عدة صفات أعلها:

-1خصائص جسدية :ضخامة اجلسم و العضالت جسم سليم أكثر ميال لطول القامة ....

-2قدرات عقلية :لديو تفكَت دقي  ،ؽلتلك الذكاء ،اإلدراك ولديو معرفة وثقافة ،بعد النظر حسن
التصرف ،قادرا على التنبؤ ،القدرة على احلكم الصحيح ،اختاذ القرار السليم ،الطالقة اللفظية،
اخلطابة ادلقدرة على االبتكار واإلبداع.

()2زلمد صاحل احلناوي  ،زلمد سعيد سلطان ،السلوك التنظيمي ،اإلسكندرية :الدار اجلامعية  ،2000،ص . 377

()3مجال الدين لعويسات ،السلوك التنظيمي و التطوير اإلداري  ،اجلزائر :دار ىومو ، 2002:ص.33
.
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-3خصائص اجتماعية :االعتماد على النفس ،حتمل ادلسؤولية ادلشاركات االجتماعية،التعاون
تكوين عالقات ،كسب حب وثقة ادلرؤوسُت،مرحا قادرا على رفع ادلعنويات والسيطرة والتأثَت
عليهم لتحقي األىداف.

_4خصائص عامة:ادلظهر العام ( حسن اذلدامة النظافة ) ذا دين ومسعة جيدة ،النزاىة التواضع
()1

حب الغَت ،الثقة بالنفس ،الطموح العزؽلة احلماس ،ادلروءة ،احلرص على مصلحة اجلماعة.
جالتونf.galttonتوماس كاريل
النظرية:فرنسيس
ىذه
أنصار
من
t.carlylوغيسليGhiselliحيث أجريت دراسات متعددة تبحث عن السمات ادلشًتكة للقادة
الناجحُت ،من خالل استخدام الطريقة االستقرائية للكشف عن السمات القيادية ،وذلك
مبالحظة القيادة و الزعماء ومن بُت ىذه الدراسات:
-دراسات رالف ستوغديل :ralphstogdilقام باجراء 15دراسة ميدانية بُت عامي

1970_1945حول السمات اليت جتعل من انسان ما قائدا ناجحا،وذلك لتحديد السمات
الرئيسية اليت ترتبط بالقيادة.
وتوصل إىل أن أىم ىذه السمات تتمثل يف:
ادلقدرة :اليت تتضمن الذكاء ،طالقة اللسان ،اليقظة،األصالة والعدالة. مهارة اإلصلاز :تتضمن الثقافة والتعليم ،ادلعرفة الواسعة ،القدرة على إصلاز األعمال برباعة ونشاط .
حتمل ادلسؤولية :اليت تتطلب ادلبادأة ،الثقة بالنفس ،ادلثابرة ،االعتماد على النفس ،الرغبة يفالتفوق والطموح.
 ادلشاركة :ادلساعلة والتعاون ،القدرة على التكيف والتحلي بروح الفكاىة. ادلكانة االجتماعية :تتطلب الشعبية ،فال بد أن يكون القائد زلبوبا سواء داخل التنظيم أوخارجو.
القدرة على تفهم ادلوقف :مستوى ذىٍت جيد ،مهارة يف تلبية حاجات ادلرؤوسُت ،القدرة علىحتقي األىداف.
()1ادلرجع نفسو ،ص)3(.76فاتن عوض ،مرجع سب ذكره ،ص74،75
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دراسات كيرك باتريك و لوك :kirkpatrich& lookتوصل كل من كَتك ولوك بعدإجرائهما أحباث حول الصفات الواجب توافرىا يف القائد لكي يكون ناجحا ،وىذه الصفات
ىي:
()1
 الدافع:الرغبة الشديدة يف حتقي الغايات ،الطموح العايل ،الطاقة واإلقدام. الصدق واالستقامة :تتمثل يف األمانة.احلافز إىل القيادة :أي الرغبة يف التأثَت يف اآلخرين وذلك لتحقي األىداف ادلسطرة.الثقة بالنفس :الوثوق يف القدرات الشخصية.القدرة العقلية :تتمثل يف الذكاء ،القدرة على دمج وتفسَت قدر كبَت من ادلعلومات.االبتكار اإلبداع واإلدلام بالتقنيات احلديثة إلدارة األعمال.
 ادلرونة:القدرة على التكيف مع احتياجات ادلرؤوسُت والظروف ا﵀يطة. دراسات براون:brownقام من خالل دراسة ميدانية للقيادة اإلدارية بوضع رلموعة من السماتالواجب توفرىا يف القائد:
أن يكون أكرب سنا أنسب صحة ،أحسن مظهر وأكثر ذكاء ،أصوب حكما ،أنفذ بصَتة و
أوسع معرفة ،أقدر على التحمل وادلثابرة ،أقدر على التكيف وحتمل ادلسؤولية ،أقواه ثقة يف النفس
ويف التحكم عند االنفعال.
رغم الدراسات اليت أجريت حول وضع مسات مشًتكة للقائد الناجح إال أهنا فشلت فيذلك،
حيث مل يتم اتفاق كامل هبذا اخلصوص فاختلفت اآلراء وتعددت وجهات النظر ،وبالتايل اجتو
االنشغال إىل مداخل أخرى لدراسة القيادة)1(.واجهت ىذه النظرية مجلة من االنتقادات ،إذ أنو ال
يوجد اتفاق بُت أنصارىا على رلموعة معينة من السمات ،باإلضافة إىل أنو من الصعب أن تتوافر
()2

كلها يف شخص واحد.كما أن قياس ىذىالسمات أمر صعب نظرا لتعددىا وعدم ثباهتا.
 جتاىلت تأثَت وأعلية ادلرؤوسُت على نتائج القيادة ،ومل تفرق بُت تلك اليت توصل إىل اذلدف واليت حتافظ على مركز القيادة كما ركزت على خصائص القيادة وأعللت خصائص ادلوقف الذي
()1مسَتة صاحلي،مرجع سب ذكره،ص .29
()1ادلرجع نفسو.ص.30
( )2مصلح بن علي بن زلمد القرين "،دور القيادات ادليدانية يف بناء فري العمل" ،رسالة ماجستَت ،قسم العلوم الشرطية  ،كلية الدراسات العليا
،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض  ،2007ص .33
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يتواجد فيو القائد ،فالتجارب العلمية أثبتت أن القائد اإلداري قد يكون ناجحا يف موقف لكنو قد
يفشل يف آخر،مل هتتم بتحليل السلوك اإلنساين وتفاعلو ،فلم تنظر إىل التفاعالت بُت القائد
ومرؤوسيو وبينو وبُت البيئة اخلارجية)3(.رغم ىذه االنتقادات اليت وجهت ذلا إال أننا ال ننكر بأهنا
قدمت إسهامات كبَتة فقد أوضحت متطلبات القيادة وألقت الضوء على السمات الالزمة
لنجاحها.
-النظريات السلوكية :انطلقت من نظرية السمات عدة نظريات أخرى لتاليف االنتقادات اليتوجهت إليها ،وىذه النظريات تعتمد على حتليل سلوك القائد خالل قيامو بواجباتو
اإلدارية)4(.فنظرا إلخفاق نظرية السمات يف تقدًن تفسَت واضح لفاعلية القيادة ،باإلضافة إىل
ذلك ظهور حركة العالقات اإلنسانية يف اإلدارة نتيجة دراسات ىا وثورن ،حتول اىتمام الباحثُت
يف رلال اإلدارة إىل جانب السلوك بدال من السمات ،مستندين يف ذلك على افًتاض أن سلوك
القائد يؤثر مباشرة يف فعالية ادلرؤوسُت)5(.حيث يرى أنصار ىذه النظريات أن األنشطة واألفعال
والتصرفات اليت يقوم هبا القائد أثناء العمل واليت بدورىا تشكل ظلطا عاما لقيادتو ،ىي باألساس
اليت حتدد فاعليتو ،وهبذا الصدد أجريت دراسات عديدة ،من أعلها :دراسة جامعة
أيوا،Iowaجامعة أوىايو  ohioدراساجتامعة ميتشغان ،Michiganدراسات اليكرت ،دراسات
بليك وموتون وغَتىا فقامت بتصنيف أساليب القيادة اليت مارسها ادلديرون استنادا إىل بعدين
رئيسيُت فيما يتعل بأعمال وأنشطة القائد :
 االىتمام بالعمل :وذلك من خالل السعي إىل حتقي األىداف ،توصيف األعمال وتوزيعها بُتاألفراد ،إصلاز األعمال يف ادلواعيد ا﵀ددة.
 االىتمام بالناس:وذلك بإنشاء عالقات جيدة بُت العاملُت ،والشعور بادلودة ضلو العاملُتاالىتمام مبشكالت العاملُت و أمورىم الشخصية .وقد برز بعد ثالث يف سلوك القائد وىو
السلوك ادلوجو للتطوير،حيث يتصف بالتجريب و االختيار ،تطوير حلول جديدة للمشكالت

()3سهيلة عباس  ،القيادة االبتكارية و األداء المتميز،عمان :دار وائل للنشر والتوزيع ،2004 ،ص .16
()4مصلح بن علي بن زلمد القرين  ،مرجع سب ذكره ،ص .58
()5مسَتة صاحلي  ،مرجع سب ذكره  ،ص.30
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تشجيع التغيَت،ومدى قدرة القادة على التكيف و التطوير يف وجو التغيَت)1(.فهناك قائد يويل
اىتماما للعاملُت ،ونوع ثاين يهتم هبيكل ادلنظمة.
وفيما يلي أىم النظريات أو الدراسات السلوكية حول القيادة:
 -1نظرية اليكرت في القيادةRensislikerttheory:قام ليكرت ورلموعة من زمالئو بدراسة
وذلك من خالل دراستهم سلوك رلموعة كبَتة من ادلشرفُت العماليُت ذوي االنتاجية
()2
العالية ،ومقارنتو بسلوك مشرفُت آخرين ذوي انتاجية منخفضة.
 -2حيث استنتج ليكرت وزمالئو بأن اجملموعة األوىل هتتم باألفراد ويتعاملون معهم بطريقة
غَت رمسية وؽلنحوهنم احلرية يف اختاذ القرار وؽلارسون إشرافا غَت مباشر على ادلرؤوسُت أما
اجملموعة الثانية فالعكس من ذلك.
وبناءا على ذلك قام ليكرت بتصنيف أساليب القيادة باالستناد إىل بعدي العمل والناس إىل أربعة
أساليب وىي:
 األسلوب التسلطي االستغاللي :ومن شليزاتو ،ادلركزية العالية ،عدم ثقة الرئيس بادلرؤوس،عدشلشاركة ادلرؤوسُت ،اللجوء إىل أسلوب التخويف واإلكراه حلفز العاملُت على العمل.

 األسلوب األوتوقراطي ( النفعي اخلَت ):الرئيس يث بالعاملُت ،ال يشعر الفرد حبرية كبَتة يفمناقشة العمل ،يسعى أحيانا للحصول على آراء ادلرؤوسُت.
–األسلوب المشارك :ثقة كبَتة بالرئيس وادلرؤوسُت ،الرغبة يف السيطرة على القرارات ،يشعر
الفرد بنوع من احلرية يف ادلناقشة ،يأخذ الرئيس بأفكار وأداء مرؤوسيو واالستفادة منها.
األسلوب الديموقراطي :ثقة الرئيس بادلرؤوسُت ،وىي ثقة كاملة يف مجيع األمور ،كما يشعرادلرؤوسُت حبرية كاملة يف مناقشة العمل ،و يسعى الرئيس دائما لالستفادة من آراء مرؤوسيو بصورة
()1
بناءة.
وبالنسبة لليكرت وزمالئو ،النوع الرابع ىو األفضل ألنو:
 يساىم يف زيادة كفاءة ادلنظمة وفاعليتها.()1حسن حرًن ،مرجع سب ذكره ،ص .222 -221
()2فاتن عوض ،مرجع سب ذكره  ،ص .85
()1حسن حرًن ،مرجع سب ذكره ،ص .223 -222
23

القيادة اإلدارية

الفصل األول

 ػلق أقصى حاالت النجاح للقادة اإلداريُت -.اإلدارات اليت تستخدم ىذا األسلوب تكونأكثر كفاءة يف حتديد األىداف واصلازىا)2(.و تظهر نظرية ليكرت يف القيادة على الشكل التايل:
شكل رقم ()01
ظلوذج ليكرت يف القيادة
القٌادة التحكمٌة
المستغلة

القٌادة التحكمٌة
المعتدلة

أوتوقراطً ،دكتاتوري ،رسمً ،قراراته فردٌه ،ثقته بمرؤوسٌه قلٌلهٌ ،حفز العاملٌن عن
طرٌق التهدٌد والعقوبة ،اتصاالته من االعلى إلى األسفل أي طرٌقه القناة الواحدة
ثقته بمرؤوسٌه أعلىٌ ،ستخدم أسلوب الترغٌب والترهٌب لتحفٌز العاملٌن ٌ ،سمح ببعض
االتصاالت من األسفل إلى األعلى ٌ ،فوض بعض السلطات ولكن بمراقبة كثٌفة ودقٌقة

القٌادة الدٌمقراطٌة
االستشارٌة

للقائد ثقة بمرؤوسٌه ولكن لٌست مطلقة (حذرة) ٌ ،حاول االستفادة من أراء المرؤوسٌن ،
إٌجابً فً تحفٌز مرؤوسٌه ٌ ،سمح باالتصال بكال االتجاهٌن  ،القرارات المهمة بٌده  ،وما
دونها ٌخول جزء منها لمرؤوسٌه مع المتابعة

القٌادة الدٌمقراطٌة
التشاركٌة

ٌثق القائد بمرؤوسٌه كثٌراً ٌ ،تبع أراء مرؤوسٌه وأفكارهم ٌ ،منح المكافئات لمرؤوسٌه ،
قراراته تأخذ بصوره مشتركة  ،االتصاالت مفتوحة فً جمٌع االتجاهات ٌ ،ؤمن بعمل الفرٌق
الواحد

المصدر :صالح اذلادي احلسيٍت "،القيادة اإلدارية وأثرىا يف إدارة ادلوارد البشرية اسًتاتيجيا "،رسالة ماجستَت ،قسم اإلدارة  ،كلية اإلدارة و

االقتصاد  ،األكادؽلية العربية يف الدظلارك ،الدظلارك  ،2009،ص.69

 -2نظرية الشبكة اإلدارية :ظهرت يف أول الستينات وبنيت على أحباث ودراسات القيادة اليت مت
إجراؤىا يف جامعة أوىايو بالواليات ادلتحدة األمريكية منذ األربعينات ،فجاءت ىذه النظرية جراء
األحباث اليت قام هبا روبرت بليك BlakeRobert Rوجُت موتونS.MoutonJaneعام 1976
فنظرت إىل أسلوب القيادة على أنو مزيج بُت االىتمام بالعمل والعاملُت)1(.وقاما بتوضيح ىذين
األسلوبُت على صورة شبكة ذات زلورين  ،ؽلثل ا﵀ور األفقي االىتمام بالعمل ( االنتاج ) ،وؽلثل

()2صالح اذلادي احلسيٍت  ،ص.69
()1سعيد بن عبد ا﵁ عياش الغامدي "،أساليب القيادة اإلدارية لدى ضباط الكليات العسكرية وف ظلوذج الشبكة اإلدارية من وجهة نظر الطالب
"،رسالة ماجستَت  ،قسم العلوم اإلدارية  ،كلية الدراسات العليا  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،2002،ص .84
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ا﵀ور العمودي االىتمام بالعاملُت ( األفراد) ،ويشَت الرقم ( )1على كل زلور إىل أدىن درجة اىتمام
و ( )9إىل أقصى درجة اىتمام.وقد أكدا على حتميةقيادية وىي:
 القيادة الضعيفة :ىذا النوع من القيادة يولون اىتماما ضئيال لألفراد واإلنتاج وىذا ما ينعكسسلبا على اإلنتاج ،والرضى الوظيفي للعاملُت وبالتايل تتميز عالقات العمل بالصراع واخلالفات
ادلستمرة.
 القيادة ادلتسلطة أو ادلستبدة :يويل ىذا النوع اىتمام كبَت باإلنتاج حىت ولو كان ذلك علىحساب العاملُت ،فيقل االىتمام هبم ،يرى القادة بوجوب استخدام السلطة على ادلرؤوسُت إلصلاز
األعمال وفرض رقابة دقيقة على أعماذلم.
 القيادة االجتماعية ( اإلنسانية ) :ىذا النوع يهتم بالعنصر اإلنساين من خالل االىتماممبشاعرىم و حاجاهتم وبناء عالقات اجتماعية ،وأحيانا ما يتم ذلك على حساب حتقيقهم
األىداف اإلنتاجية ،فيهتمون برضا اآلخرين للقضاء على أي مظاىر قد تنتج عنها خالفات بُت
العاملُت.
 القيادة ادلعتدلة ( قيادة منتصف الطري ) :يهتم بتحقي التوازن بُت العمل والعمال ،ففي بعضادلواقف يلجأ القادة إىل األسلوب الثالث يف حال ما إذا شعروا باحتمال مواجهتهم للمتاعب من
طرف العمال ،وإذا ما ىدأت األوضاع قد يلجؤون إىل النمط الثاين ،ليضغطوا على العمال من
أجل اإلنتاج.
قيادة الفري ( القائد ادلثايل ) :يتميز ىذا النوع باىتمام كبَت لكل من اإلنتاج والعاملُت ،والًتكيز
على روح الفري ومفاىيم التعاون اخلالقة وعالقات اإلخاء والود بُت القائد وادلرؤوسُت وبعضهم
()1
البعض.
-3نظرية الخط المستمر :لتانييوم و شيميدت  Tannenbaum& S Chmidtووف ىذه النظرية
تظهر العالقة بُت القائد ومرؤوسيو على أساس خط متواصل ،خط مستمر يف الطرف األول على
اليسار القائد ػلافظ على درجة عالية من االنفرادبالنسبة الختاذ القرارات (متسلط) ،أما الطرف
األؽلن،القائد يًتك احلرية دلرؤوسيو ادلشاركة يف اختاذ القرار (دؽلوقراطي) وبينهما عدد من األساليب
األخرى.
()1خضَت كاظم محود الفرغلات ،و آخرون  ،السلوك التنظيمي مفاىيم معاصرة ،األردن :إثراء للنشر و التوزيع ، 2009،ص .249-246
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حيث ترى بأن السلوك القيادي الفعال ىو ذلك الذي يتالءموا يتكيف مع ادلوقف ،فيكون مرنا
()2
بدرجة كافية لكي يتالءم مع ادلوقف القيادي.
الشكل رقم ( :)02نظرية اخلط ادلستمر
سلطات القائد

حرية ادلرؤوسُت
1
1
يسمح ادلدير

2

3

ػلدد ادلدير اإلطار العام يفرض ادلدير ادلشكلة يعرض ادلدير القرار للمناقشة يناقش القرار

اختاذ القرار ضمن للقرار و يًتك مشاركة ليحصل على
حدود معينة

4

5

6

و التعديل

و اختاذه فعليا للمرؤوسُت اقًتاحات ادلرؤوسُت

ادلدير يرغب ادلدير

مع ادلرؤوسُت بعد أن ادلرؤوسُت يتخذ
يتخذه و غليب على

ويتخذ قراره على ضوء ذلك

7

استفساراهتم

بقراراتو القرار
ويصدره

ادلصدر :عالء فرج طاىر ،إدارة التحول و القيادة الفعالة،عمان :دار الراية  ،2010 ،ص 92

-4نظرية البعدين:لفليشمانFleishmanو كارل شارتلCarole shortleحيث أجريت دراسة حول
عوامل القيادة ودتكنوا من خالذلا حتديد بعدين لسلوك القيادة وعلا:
-1ادلبادأة لتحديد العمل وتنظيمو واالىتمام بسلوك القائد.
 -2االىتمام ومراعاة مشاعر اآلخرين.وحسب رأيهم ان األسلوب الفعال ىو الذي يهتم بالبعدين
()1
معا.
نظرية :Y-Xقام دوجالس Douglas McGregorيف سنة1960بوضع "اجلوانب اإلنسانية يف
ادلشروع " فيو وصف لنظرية  x-yيف القيادة وعلا كاآليت:

نظرية ( xس) :وتقوم على االفًتاضات التالية:

 اإلدارة مسئولة عن تنظيم عناصر اإلنتاج للمشروع :نقود ،مواد ،أجهزة ،أفراد.()2عالء فرج طاىر ،إدارة التحول و القيادة الفعالة،عمان :دار الراية  ،2010 ،ص . 92

()1فاتن عوض ،مرجع سب ذكره ،ص .80-79
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 الناس غلب توجيههم و خل احلوافز لديهم والسيطرة على أفعاذلم ،وتعديل سلوكياهتم لتتالءممع احلاجات يف التنظيم.
 العامل كسول مًتاضي ،ينقصو الطموح ال يرغب بادلسؤولية ،يفضل أن يقاد. العامل يلزمو توجيو وسيطرة ،وأن تكون عملية اختيار وفحص للمرؤوسُت بشكل مستمر والسعي ضلو إفهام العامل حاجات وأىداف التنظيم ليلتزم هبا حىت لو مت ذلك عن طري اإلجبار و
التهديد بالعقاب واإلكراه.
 غلبإقناع األفراد الذين يقاوموا حاجات التنظيم ،ومكافأهتم ومعاقبتهم والسيطرة على نشاطاهتملتوجيهها .فالنمط القيادي حسب ىذه النظرية قريب من النموذج الديكتاتوري للقيادة ،وحتقي
ىدف التنظيم ىو األولوية األوىل واألخَتة وىو الوسيلة والغاية وىي تعترب أن على ادلرؤوس طاعة
الرئيس وأن غياب الصراع مهم وغلب احلد منو وتقليلو)2(.فهيتهتم وتركز على تصميم العمل
وإجراءاتو واالنفراد بصنع القرار.
نظرية ( yص):وىي النظرية اليت هتتم باإلنسان ،وتقوم على االفًتاضات التالية:

 العامل ػلب العمل ومستعد لتحمل ادلسؤولية.لديو القدرة على االنضباط والدوافع لإلصلاز لديو حاجات متعددة ،مادية ومعنوية يود إشباعهاؽلكن دفع الناس من خالل ادلشاركة والعالقات اإلنسانية واالىتمام بالعاملُت وىذا النمط من
القيادة يتشابو مع القيادة الدؽلقراطية ،اليت هتتم بادلرؤوسُت حيث يرى ما كروجرأن القائد الناجح
ىو الذي يعتمد ىذا األسلوب ،فهو يهتم بالعالقات اإلنسانية وحاجات العاملُت ومشاعرىم ،و
()1
يهيئ الفرص للعاملُت للمشاركة  ،ويوفر احلوافز ادلادية وادلعنوية.
-3النظريات الموقفية (:الظرفية ) جاءت كنتيجة إلخفاق النظريات السلوكية يف التوصل إىل
أسلوب قيادي فعال بشكل دائم ،لذا برزت النظريات ادلوقفية لتغطي ىذا النقص.
وأساس ىذه النظريات أن فعالية القائد تتوقف على تبٍت سلوك يالئم متطلبات ادلوقف .فالقائد
الناجح ىو الذي يستطيع تغيَت سلوكو وتكييفو مبا يالئم اجلماعة من خالل وقت زلدد دلعاجلة
موقف معُت.
()2ظاىر زلمود كاللدة  ،مرجع سب ذكره  ،ص .116
()1ىاين خلف طراونة  ،مرجعسب ذكره ،ص.143-141
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ومن ىذه النظريات يف القيادة:

-1نظرية فيدللر FredericFiedler :ظهرت يف أواخر الستينات على يد فيدلر من جامعة يف
الواليات ادلتحدة األمريكية ،حيث قام مع زمالئو باستقصاء للكشف عن اجتاىات األفراد ضلو
التعاون مع اآلخرين دلعرفة إذا كان الفرد يهتم بالعالقات أم بادلهمة.
وقد افًتض فيدلر أسلوبُت للقيادة:
-1أسلوبيهتم بالعاملُت والعالقات اإلنسانية ( األسلوب ادلشارك ).
 -2أسلوب يهتم باإلنتاج والعمل ( األسلوب ادلوجو ) ليحدد يف األخَت العوامل ادلوقفية واليت
تتفاعل مع بعضها حبيث تؤثر على النمط القيادي األكثر فاعلية وىي:
 طبيعة العالقات ادلوقفية بُت الرئيس ومرؤوسيو.– ثقة ادلرؤوس بالرئيس ووالئهم.
 مدى السلطة والقوة الرمسية اليت يتمتع هبا القائد حبكم وظيفتو درجة ىيكلية العمل.– مدى وضوح ادلهام وروتينية ادلهام اليت يقوم هبا ادلرؤوسُت.
 فالقائد الناجح ىو القائد الذي يكون مرنا يف استخدام أساليب القيادة ادلختلفة.ودلت تلك الدراسات على أن األسلوب القيادي ادلوجو ( الذي يهتم باإلنتاج والعمل ) كان
فعاال يف ادلواقف ادلفضلة جدا وغَت ادلفضلة جدا ،أما األسلوب ادلشارك ادلوجو لالىتمام باإلنسان
()1
فقد كان فعاال يف ادلواقف ادلعتدلة أو ادلتوسطة.
-2نظرية المسار أو الهدف :قام روبرت ىاوس وتَتانس ميتشيل عام  1974بوضع ىذه النظرية اليت
تقوم على أساس الربط بُت السلوك القيادي ودافعية مشاعر ادلرؤوسُت كوهنا ا﵀دد الرئيسي
للسلوك القيادي ،والقيادة الفعالة تعتمد على:
 مدى قدرة القائد على فهم مدركات ادلرؤوسُت ودوافعهم وأىداف ومقومات رضاىم واجتاىاهتم النفسية ،وربط حصوذلم على ىذه األىداف بإصلاز أعمال معينة أي حتقي األىداف
التنظيمية.
 قدرة القائد على فهم ادلمارسات اليت يستطيع من خالذلا حتقي أىداف ورضا ادلرؤوسُت.()1حسن حرًن  ،مرجع سب ذكره.226 -225 ،
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وتفًتض ىذه النظرية لكي يكون القائد ناجحا غلب أن يعمل على:
 معرفة حاجات ادلرؤوسُت والعمل على إثارة احلاجات اليت يكون مبقدور القائد حتقيقها زيادةعوائد ادلرؤوسُت بزيادة حتقي أىداف العمل والربط بينها .
 إزالة العوائ اليت تعًتض طري ادلرؤوسُت أثناء العمل أو اليت حتبط مشاعرىم. تقدًن التوجيهات واإلرشادات الالزمة لتوضيح أىداف وعوائد العمل ومساراتوللمرؤوسُت)2(.وقد حدد ىاوس أربعة أساليب للقيادة اإلدارية ،وىي:
األسلوب التوجيهي :يقوم القائد بتحديد ما يتوقع إصلازه من طرف تابعيو ،يعطي اإلرشادات حول
العمل ،ػلدد كيفية األداء ،يضع خطط النشاطات ،يوضح التعليمات واإلجراءات اخلاصة بتنفيذ
اخلطط.
األسلوب الداعم :يهتم القائد بالتابعُت ،يل ي حاجاهتم ورغباهتم ،يعتمد على سياسة الباب ادلفتوح
دلناقشة ادلشاكل اليت يواجهها تابعيو ( عالقات إنسانية ).
األسلوب ادلشارك :القائد يتشاور مع التابعُت ،ويشجعهم على إبداء آرائهم واقًتاحاهتم مع األخذ
هبذه االقًتاحات.
أسلوب التوجو ضلو اإلصلاز :يضع أىدافا متحدية متوقعا من مرؤوسيو إصلازىا مبستوى عايل،
فيبحث دائما عن التحسينات يف األداء ،تكون ثقة عالية بينو وبُت تابعيو ،ؽلنح ذلم الصالحيات
وادلسؤوليات الالزمة إلصلاز األىداف .وحسب رأيو أن األسلوب ادلناسب ىو ذلك الذي يؤثر
يف كل من :
خصائص ادلرؤوسُت و بصورة خاصة قدراهتم و رغباهتم احلالية و ادلستقبلية -.خصائص العمل( ادلهام و الصالحيات الرمسية  ،الثقافة التنظيمية ) و النمط األفضل ىو الذي ػلققرضا التابعُت
()1
ويدعم ويشجع حاجاهتم الذاتية ويؤدي إىل حتقي األىداف.
-3نظرية ىيرسي– بالنشارد:

( نضج األتباع )مت تطوير ىذه النظرية من قبلPanlHersey& Kenneth B lanchardحيث
حددتنضج واستعدادادلرؤوس على أنو ادلتغَت ادلوقفي ،حيث ترى بأن القائد تكون لديو الرغبة يف
()2عبد ادلعطي زلمد عساف  ،السلوك اإلداري " التنظيمي " في المنظمات المعاصرة  ،عمان :دار زىران للطباعة و النشر  ،2004 ،ص
.161
()1سهيلة عباس  ،مرجع سب ذكره  ،ص.21-20
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اإلصلاز وحتمل ادلسؤولية ومستوى اخلربات والقدرات يف مراحل معينة من عملو بادلنظمة باإلضافة
إىل مستوى النضج واالستعداد الذي يظهره األفراد يف العمل من حتمل ادلسؤولية و توظيف التعليم
واخلربة)2(.واقًتحت ىذه النظرية أربعة أساليب قيادية ىي:
األخبارTelling :سلوك يهتم بالعمل بصورة كبَتة أما العالقات اإلنسانية فبدرجة منخفضة.
اإلقناعSelling:يهتم بكل من العمل و العالقات بدرجة عالية.
ادلشارك participative :يهتم بدرجة عالية بالعالقات وبدرجة منخفضة بالعمل.
التفويض  delegate :يهتم بكالعلا بدرجة منخفضة.
كما أنا تقًتح أساليب القيادة الفعالة اليت تناسب ادلواقف اآلتية:
-1أسلوب األخبار:
الذي يهتم بالعمل ،يتناسب مع األفراد ذوي النضج واالستعداد ادلنخفض،فالقائد ػلدد أدوار
الناس غَت ادلستعدين على حتمل ادلسؤولية.
-2أسلوب اإلقناع:يف حالة األفراد ذوي النضج من الدرجة ادلنخفضة إىل ادلتوسطة  ،ؽلارس القائد
التوجيو ويقدم الدع للعاملُت.
-3أسلوب ادلشاركة :األنسب لألفراد ذوي الدرجة ادلتوسطة إىل العالية من النضج.
-4أسلوب التفويض :األفضل واألنسب لألفراد ذوي الدرجة العالية من النضج ،فكلما زاد
مستوى النضج واستعداد األفراد إلصلاز العمل ،يلزم على القائد أن يعمل على إعطاء مزيد من
االىتمام للعالقات واألفراد مقارنة بالتوجيو والعمل ،وإذا ما بلغ األفراد مستوى النضج واالستعداد
()1
فوق ادلتوسط ،على القائد أن يقلص ظلط سلوكو ادلهتم بالعمل والعالقات معا.
فحسب وجهة نظر أصحاب ىذه النظرية،على القائد أن يعيد النظر بادلواقف من حيُت آلخر
واختيار األسلوب األنسب.
-4نظرية فروم ويتيون :ادلشاركة يف صنع القرار

()2ىاين خلف طراونة  ،مرجع سب ذكره  ،ص117
()1حسن حرًن  ،مرجع سب ذكره ،ص .229-228
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تركز ىذه النظرية على ضرورة قيام القائد بتحديد درجة مشاركة األفراد التابعُت لو يف عملية اختاذ
القرارات ادلتعلقة باجلماعة ،كما أنو على القائد أن يتبع رلموعة قواعد زلددة يف تقرير نوع ودرجة
ادلشاركة يف اختاذ القرارات.
وتقًتح ىذه النظرية مخسة أساليب ىي:
 أن يقوم القائد باختاذ القرار منفردا،يطلب معلومات من أفراد اجلماعة ولكنو يتخذ القراربنفسو.
 يطلع اجلماعة على ادلشكلة بشكل منفرد و يطلب من كل فرد معلومات و تقييم الوضع  ،والغلتمع األفراد معا ،مث يتخذ القرار بنفسو.
 غلتمع القائد و أفراد اجلماعة دلناقشة ادلشكلة ،ولكنو ىو الذي يتخذ القرار. غلتمع وأفراد اجلماعة دلناقشة األمر وتتخذ اجلماعة القرار)2(.وتعتمد مشاركة التابعُت علىالعوامل التالية:
 متطلباتاجلودة للمشكلة ( مشكلة القرار ). موقع ادلعلومات اخلاصة بادلشكلة. ىيكلية ادلشكلة. قبول القرار من قبل ادلتأثرين. عمومية األىداف التنظيمية.()1
 الصراع ا﵀تمل عند حل ادلشكلة أو صنع القرار. -4القيادة التفاعلية أو التكاملية :تفًتض بأن القيادة تعتمد على تفاعل و تكامل كافة ادلتغَتات
ذات الصلة هبا ،وال تعتمد على متغَت واحد أو عدد زلدود من ادلتغَتات كما ىو بالنسبة
للنظريات السابقة ،ىذه ادلتغَتات ىي ثالثة:
ادلتغَتات اخلاصة بالقائد :قيم القائد ،ميولو القيادية خصائصو وقدراتو ومهاراتو ،ثقة القائد يف
مرؤوسيو ويف مستوى كفاءهتم ومعارفهم ،كما ؽلكن االستعانة هبم يف حل ادلشكالت اليت
يواجهها .قدرتو على االحساس باألمان يف الظروف الغامضة.
()2ادلرجع نفسو ،ص 230-229
()1سهيلة عباس  ،مرجع سب ذكره  ،ص .24-23
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متغَتات خاصة بادلرؤوسُت :مدى إحساس ادلرؤوسُت باحلاجة إىل االستقالل.
متغَتات خاصة بادلرؤوسُت :مدى إحساس ادلرؤوسُت باحلاجة إىل االستقالل ومدى االستعداد
لتحمل ادلسؤولية،مدى االىتمام بالعمل ومشاكلو.
 مدى الثقة يف القيادة واحًتامهم وتقديرىم ذلا. مدى ادلعرفة واخلربة ادلتوافرة لديهم فيما ؼلص العمل ومشاكلو و أساليب حلها. مدى فهمهم ألىداف ادلنظمة ومدى الًتابط بينها وبُت أىدافهم.ادلتغَتات اخلاصة بالظروف و ادلواقف ا﵀يطة بالقائد :
 نوع ادلنظمة ونوع التنظيم. قيمها أشكاذلا التنظيمية سياساهتا أىدافها.مدى استقرار ادلنظمة والتنظيم واإلحساس باألمن داخلها - .مدى فعالية اجلماعة داخلادلنظم ،واستعداد األفراد للعمل ضمن الفري .
 طبيعة عملية اختاذ القرارات طبيعة ادلشكلة اليت يواجهها القائد يف موقف ما. االمكانيات ادلتاحة والتكنولوجيا ادلتوفرة ،ضغوط البيئة االجتماعية اخلارجية ومطالبها.والقيادة وف ىذه النظرية تتشكل بتفاعل مجيع ىذه ادلتغَتات اليت تعمل يف صورة ثالوث متكامل
()1
تتضاعف أضالعو الثالثة لتشكل معا ظلط القيادة ادلناسب.
-5القيادة التحويلية أو التبادلية:يقوم ىذا النوع من القيادة على إدراك احلاجات الظاىرة و
الكامنة للمرؤوسُت والعمل على إشباع تلك احلاجات واستثمار أقصى طاقات ادلرؤوسُت هبدف
حتقي تغيَت مقصود ،فالقائد التحويلي يعمل على زيادة وعي مرؤوسيو باحتياجاهتم وحتويل ىذا
الوعي باالحتياجات إىل آمال وتوقعات ،ومن مث تتولد لديهم الدافعية إلشباع حاجاهتم فيما يتعل
بإدراك وحتقي الذات.
فيعرفها بَتتز ،بأهنا تفاعل بُت القادة وادلرؤوسُت يؤدي إىل رفع التحفيز والنضج إىل أعلى
ادلستويات جتاوز ادلصاحل الشخصية إىل ادلصلحة العامة.
عناصر القيادة التحويلية :حددىا باس يف أربعة عناصر ،وأطل عليها اسم  four i'sوىي:

()1عبد ادلعطي زلمد عساف  ،مرجع سب ذكره ،ص.163-161
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-1التأثَت الكارزماتيكي أو اجلاذبية القيادية  ،Idealized Influenceإذيتصفالقادة بادلثالية و
يتمسكوا بادلعايَت األخالقية فيأخذون يف اعتباراهتم حاجات اآلخرين وإيثارىم على حاجاهتم
الفردية ويشاركون يف األخطار اليت يتعرض ذلا األتباع ،ويتفادوا استخدام القوةمن أجل حتقي
مصاحل شخصية ومىت توافرت ىذه الصفات ومع مرور الوقت يعمل التابعُت على زلاكاهتم ،و
تصبح أىداف ىؤالء التابعُت ذات معٌت أكرب فيعملون بأقصى طاقاهتم.
 -2الدفع واإلذلام أو التحفيز ادللهم  InspirationalMatirationحيث يعمل القادة على حتفيز
وإذلام التابعُت من خالل إعطاء معٌت دلا يقوم بو مرؤوسيهم وتغليب روح اجلماعة ،إظهار احلماس
وجعل التابعُت يركزون يف احلاالت ادلستقبلية اجلذابة و ادلتعددة  ،وحفزىم على دراسة بدائل
سلتلفة و إتاحة فرصة ادلشاركة يف حتقي األىداف ادلشًتكة  ،وذلذا فهو يستخدم الرموز و
الشعارات لتوجيو اجلهود  ،و يوضح توقعاتو العالية من تابعيو.
 -3التشجيع اإلبداعي Intellectual Simulation:ويقوم القادة ىنا بتحريك جهود أتباعهم لكي
يكونوا رلددين ومبتكرين من خالل زيادة وعي التابعُت حبجم ادلخاطر والتحديات وتشجيعهم
على تبٍت وخل مداخل وطرق جديدة حلل ادلشاكل.
 -4يتجنبون النقد العام ألي عامل يف اجملموعة يف حالة حدوث خطأ ،كما ػلثون األعضاء على
تقدًن أفكار جديدة وجتريب مناىج جديدة ويف مقابل ذلك ػلث التابعُت قائدىم على إعادة
التفكَت حول آرائو واقًتاحاتو ،فال يوجد شيء صحيح وثابت دائما ال ؽلكن حتديو وتغيَته و
االستغناء عنو.
 -5االىتمام بالفرد ومراعاة مشاعر األفراد  IndividualizedConsiderationيويل اىتماما كبَتا
حباجات كل فرد لتطويره واالرتقاء مبستوى أداءه وظلوه فيمنحهم فرص جديدة لتعليمهم مع مراعاة
الفروق الفردية فيما بينهم بالنسبة للحاجات ،كما غلب أن يكون مستمعا جيدا ويعطيهم الثقة
()1
واالطمئنان إذا ما أرادوا قول شيء ،ويقوم بتفويض ادلهام كوسيلة لتنمية اإلبداع.

()1زلمد بزيع حامد بن تويلي العازمي  "،القيادة التحويلية و عالقتها باإلبداع اإلداري " ،رسالة ماجستَت  ،قسم العلوم اإلدارية  ،كلية الدراسات

العليا  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،الرياض  ،2006 ،ص .26،28
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القائد التحويلي :يتميز بصفة الكاريزما ،فهو قائد جذاب ولو حضور قوي وجاذبية مؤثرة ،لتحويل
مرؤوسيو وإدارتو ،أو منظمتو من وضع إىل وضع أفضل ،فيعمل على تطوير
رؤىجديدة ػلفز تابعيو ليعملوا على حتقيقها فيحبو اآلخرون لشخصو قبل أن يتقبلوا رسالتو.
وىو يعمل على إثارة وإدراك الناس ألعلية وقيمة اجتاىات وسلوكيات بناءة وحوافز معينة ؽلكن
تقدؽلها وكيفية احلصول عليها ،كما يعمل على دفع التابعُت لالىتمام بالصاحل العام ،لصاحل
ادلنظمة واجلماعة.
خصائص القائد التحويلي :لو رؤية مستقبلية :من خالل تقدؽلو رؤية مشوقة ومثَتة للمدى ادلثايل
الذي غلب أن تبلغو ادلنظمة مستقبال وكيف تبلغو.
متمكن يف االتصال :سهولة التواصل مع اآلخرين ووفقا خلصائص كل فرد ،يستخدم رموز مثَتة،
تشبيهات رلازية.
لو مصداقية  :يؤمنون بنزاىتو واستقامة لدرجة التضحية التباع رسالة القائد.
يشعر أعضاء اجملموعة بالقدرة و الثقة بالنفس :يضع أمام تابعيو حتديات من أجل إدراك الذات و
بنجاحهم يبدي تقديره ،مث ؽلنحهم مهام أعلى صعوبة وىكذا.
لديو طاقة كبَتة :لديهم القادة طاقة وقدرة كبَتة يف الدخول مع أعضاء اجملموعة يف تفاعالت
()1
طيبة ،تتضمن معاملة عادلة ونزيهة تستجيب حلاجاهتم واىتماماهتم.
أنماط القيادة اإلدارية :

النمط القيادي :وىو تعبَتعن سلوك الرئيستجاه مجيع أطراف ادلوقف الذي غلاهبو وكذلك األىداف
ادلرتبطة هبذا ادلوقف)2(.فللقيادة أساليب عديدة وأنواع متعددة ؼلتلف كل نوع عن اآلخر من أنواع
القيادة ،ونذكر النوع الذي قام بتصنيفها على أساس معيارين علا:
 -1تصنيف القيادة على أساس أسلوب القائد و طريقتو يف شلارسة عملية التأثَت يف موظفيو ،وعلى
ىذا األساس صنفت أساليب القيادة إىل:
القيادة األوتوقراطية (Autocratic leadershipالدكتاتورية  -االستبدادية ):
()1أمحد سيد مصطفى ،إدارة البشر :األصول والمهارات،القاىرة :د دن 2002 ،ص 244-241
()2زلمد الصَتيف  ،السوك اإلداري ( العالقات اإلنسانية )

 ،اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،2006 ،ص . 158

34

القيادة اإلدارية

الفصل األول

يعتمد القادة ادلستبدون على فكرة السلطة الرمسية ،وىم يستمدون سلطتهم من القوانُت ،اللوائح و
القرارات عوضا من اعتمادىم على دراسة سيكولوجية اآلخرين والتأثَت عليهم واستمالتهم ،حيث
ؽليلون إىل االنفراد بالسلطة والتخطيط وفقا ألطماعهم ،واختاذ القرارات وال ؽليلون إطالقا إىل
تفويض بعض السلطات إىل معاونيهم والقيادة االستبدادية التسلطية تؤدي حتما إىل ضعف
العالقات اإلنسانية والروح ادلعنوية وفقد روح االبتكار يف العمل ،وتعمل على انتهاك كرامة
()3
اإلنسان.
وتعتمد ىذه القيادة على احلوافز السلبية مثل التهديد والعقاب ،وال يقدم ذلم معلومات عن اخلطط
ادلستقبلية واالنعزال عنهم معظم الوقت والًتكيز باىتمام على اإلنتاج والتمسك حبرفية القوانُت و
اللوائح وأنظمة العمل ويتم الثواب والعقاب للمرؤوسُت طبقا دلادتو)4(.وىذا النوع قد يأخذ أشكاال
عديدة وىي:
القيادة الفردية ادلتشددة :يستخدم القائد ىنا ،التأثَتات السلبية والعقابية بدرجة شديدة.
القيادة الفردية اخلَتة :يستخدم القائد فيها الثناء وادلديح وال يلجأ لألساليب العقابية.
القيادة الفردية :واليت تعتمد ادلناورة واالحتواء ،ويعتمد القائد ىنا إيهام ادلرؤوسُت بأنو مهتم هبم
ويعطي قيمة كبَتة آلرائهم وإشراكهم يف اختاذ القرارات رغم أنو يكون قد اختاذ القرار مسبقا
()1
لوحده.
القيادة الدؽلقراطيةDemocraticStyleيقوم ىذا األسلوب على أساس احًتام شخصية الفرد كما
أنو يقوم على حرية االختيار واإلقناع واالمتناع  ،وأن القرار النهائي يكون دائما لألغلبية
دون تسلط أو خوف أو إرىاب ،حيث يقوم القائد ىنا باستشارة مرؤوسيو وأخذ رأيهم و
إشراكهم يف اختاذ القرارات وتفويض كثَت من سلطاتو إليهم ،وىذا األسلوب يؤكد على أعلية أفراد
اجملموعة اليت يتم قيادهتا ويرفع معنوياهتم ويثَت محاسهم للعمل جبد وكفاءة ويتيح الفرصة لبث روح
الفري الواحد والتعاون بينهم.
()2
ويطل على ىذا النموذج نظرية yوتوجد نوعان من القيادة الدؽلوقراطية علا:
()3بشَت العالق  ،تنمية المهارات اإلشرافيةوالقيادية،عمان :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،2009 ،ص.48-47 ،
()4خٌري خلٌل الجمٌلً ،التنمٌة اإلدارٌة فً خدمة التنمٌة اإلدارٌة ،

ص. 86-85

()1
الراية للنشر و التوزيع، 2010 ،ص .191
ىاشم محدي رضا ،التدريب و التأىيل اإلداري ،عمان :دار ّ

()2بشَت العالق  ،مرجع سب ذكره  ،ص.101
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القيادة اجلماعية :يشًتك فيها عدد من القادة ،وتصدر القرارات باتفاقهم لقولو سبحانو و
تعاىل ﴿:والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرىم شورى بينهم وشلا رزقناىم ينفقون﴾(، 28
الشورى ).
القيادة الفردية مع االستعانة بادلستشارين :ال تصدر القرارات إال بعد استشارة القائد ألتباعو
هبدف التعرف على وجهات النظر واإلدلام بكافة اآلراء واحللول مث يف النهاية يتخذ قرارا منفردا،
ويف ىذا النوع من القيادة يقول ا﵁ عز وجل ﴿ فاعف عنهم واستغفر ذلم و شاورىم يف األمر فإذا
عزمت فتوكل على ا﵁ ﴾ آل عمران .159كما يساعد ىذا النمط على فسح اجملال لإلبداع
واالبتكار وادلبادأة وتقدير جهود العاملُت ،و ؽلارس القائد إشرافا عاما لتحفيز العاملُت ورفع
مستوى أداءىم.
القيادة الفوضوية ( األسلوب ادلتساىل أو غَت ادلوجو ) يتميز بتنوع السلوك وذبذبتو ،إذ تتميز
القيادة مبظاىر التسيب والفوضى ،فحرية العاملُت والتساىل الذي تتخذه اإلدارة يكون سببا يف
اطلفاض رضا العاملُت عما يؤدونو ،ويقلل من محاسهم ونشاطهم ،حيث يكون القائد مبثابة
مستشار أو موجو من بعيد وتتحول سلطة اختاذ القرارات للمرؤوسُت)1(.فيًتك القائد احلرية
للمرؤوسُت يف كيفية إصلاز العمل ،فكل عضو يف ادلنظمة ىو قائد وكل واحد يعمل بأفضل ما
()2
عنده وبأحسن األساليب حبيث ال ػلتاج إىل متابعة مستمرة.
من حيث سلطة القيادة:
قيادة رمسية :وىي تلك القيادة اليت تستمد سلطتها من خالل التنظيم الرمسي وعالقتو ادلتداخلة
حسب طبيعة االرتباطات وادلسؤوليات اإلدارية ،والقائد ؽلارس وظائفو اإلدارية جتاه رلموعة
العاملُت ادلسؤول عنهم وعليهم ،أي أن سلطتو كقائد مستمدة من وظيفتو اليت يشغلها حبكم
القانون.
قيادة غَت رمسية:ىي حصيلة اجتماعية ىادفة تتبلور من خالل التفاعالت االجتماعية بُت األفراد،
تقوم على أساس الثقة بالقائد على أساس أنو يتميز مبؤىالت شخصية أو مهنية تؤىلو للدفاع أو
التعبَت عن مصاحل اجلماعة ،وال يكون للباعث الرمسي دور يف بروز ىذا النوع من
()1ىاشم محدي رضا ،مرجع سب ذكره ،ص192 -191 ،
()2خضَت كاظم محود الفرغلات ،موسى سالمة اللوزي  ،مرجع سب

ذكره ،ص.242
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القيادة)3(.وبشكل عام ،فإن الدؽلوقراطية أو األوتوقراطية أو غَتىا تطب بدرجات متفاوتة ،حىت أنو
ليس من السهل احلديث عن قائد دؽلوقراطيأوأوتوقراطي دتاما ،فقد صلد أن القائد نفسو ؼلتلف يف
تساىلو و تشدده من موقف آلخر ،حيث أن تلك الصفات تتفاوت وختتلف من شخص آلخر.

الرابع  :سمات القائد اإلداري ووظائفو.
المبحث ّ

 -1سمات القائد اإلداري :لقد دتايزت اآلراء يف ىذا الشأن أي السمات اليت توافرىا يف القائد
األول دتثلو النظرية الذاتية أو كما تسمى نظرية
اإلداري ،حيث ظهر نتيجة ذلك اجتاىان متمايزان ّ
اخلصال و االجتاه اآلخر فتمثلو النظرية ادلوقفية.
١نظرية اخلصال :وترى ىاتو النظرية بأن ىناك مسات معينة وخصائص مشًتكة غلب أن تتوافر يف
الرئيس اإلداري حىت يصبح قائدا وؼلتلف أنصار ىذه النظرية يف طبيعة وصياغة ىذه اخلصال،
منهم:
شيسًتبارنارد ،Chester Barnardيرى بضرورة توفر خصائص ىامة للقيادة وىي:
 احليوية وقوة التحمل ،احلزم أي الرغبة يف التقرير.اإلقناع ،أي القدرة ال ّذاتية على احتواء الغَت وكسب طاعتهم و قناعتهم. ادلسؤولية ،الشعور بعدم الرضا عند الفشل يف حتقي ما كان يعزم على حتقيقو والقدرةالذىنية.
ريتشارد ويل  ، Richard Weilويقسمها إىل قسمُت:
()3خليل زلمد حسن الشماع  ،خضَت كاظم محود  ،نظرية المنظمة ،عمان :دار ادلسَتة  ، 2000 ،ص .225 -224
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خصائص فطرية :وغلب أن تكون متوافرة لدى الشخص قبل أن يبدأ شغل وظيفتو ،يدخل فيها
اخلل  ،الذكاء  ،احلدس.
خصائص مكتسبة :تنمو يف الشخص بعد وظيفتو وتتمثل يف اخلربة ،القابلية للتكييف ،ادلهارة
اخلاصة.
كليتون وماسون Cleeton and MASON :وتتمثل اخلصائص اليت غلب توافرىا يف القائد ىي:
الصحة ،القدرة على حتمل ادلسؤولية وعلى تفويضها ،الدافع أو احلافز ،الطموح ،تفتح الذىن،
ادلثابرة ،ادلبادأة ،الشجاعة ،القدرة على التنظيم ،االجتهاد ،القدرة على التحليل والتقييم ،االىتمام،
احلساسية االجتماعية ،القوة ،القدرة على احلكم على الناس ،ادلعرفة الفنية ،القدرة على التعاون
()1
القدرة على صنع القرارات القيادية.
رنسيسليكرت ،RensisLikertيرى بأن ادلدير القيادي الناجح يتمتع بعدة صفات:
من حيث عالقتو بالعاملُت :تتسم عالقتو مع اآلخرين بالتعاون والود واالىتمام بنجاح من ىممبعيتو ،منصفا عادال يف ادلساعدة دلن يستحقها.
من حيث نشاط ادلنظمة :نشاطا يستوعب محاستو ورغبتو وقدرتو للتنظيم.من حيث ادلهارة الفنية :اليت تساعده لكي يكون سلططا ومنظما مقتدرا على انتقاء العاملُتاجلدد مع احلرص على تدريبهم.
 منحيث شخصيتو :غلب أن يتمتع بشخصية ديناميكية حسنة ،قادرة على استيعاب ظروفالتنظيم ومشاعر وقدرات العاملُت.
٢النظرية ادلوقفية :ويرى أنصار ىذه النظرية ،بأنو ال توجد مسات مشًتكة غلب توفرىا يف الشخص
القائد ،وإظلا صفات القيادة ىي صفات نسبية ختتلف باختالف ادلواقف اإلدارية اليت يتعرض ذلا
القائد ،كما ختتلف باختالف طبيعة العمل الذي يتواله القائد ،فهذه النظرية تربط الصفات
ادلطلوب توفرىا بادلوقع القيادي الذي يشغلو.
وبالتايل ال توجد خصائص عامة للقيادة تشمل اجلميع ،وإظلا ىي خصائص ترتبط بادلوقف وادلوقع
والظروف ا﵀يطة باحلالة كلها)1(.ويعترب تراثنا اإلسالمي من أغٌت ادلصادر اليت ؽلكن أن نستقي منو
()1زلمد رفعت عبد الوىاب  ،إبراىيم عبد العزيز شيحا ،مرجع سب ذكره  ،ص .317 -315 ،
()1عبد العزيز صاحل بن حبتور  ،مرجع سب ذكره  ،ص . 148-147 ،
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السمات اليت غلب أن تتوفر يف القيادة وفيو بيان واضح عن خصائص القيادة ،جاء ذلك جبوامع
الكلم يف تعبَت القرآن الكرًن حيث قال تعاىل﴿ قالت إحداعلا يا أبت استأجره إن خَت من
استأجرت القوي األمُت ﴾ سورة القصص اآلية )2(.26ويقول أيضا سبحانو وتعاىل ﴿ فبما رمحة
من ا﵁ لنت ذلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر ذلم
وشاورىم يف األمر ،فإذا عزمت فتوكل على ا﵁ إن ا﵁ ػلب ادلتوكلُت ﴾آل عمران اآلية .159
ومن ىذه السمات:
 -1اللُّت :عكس الشدة والقسوة ،ولكنو ليس ضعفا أو جبنا وإن أول ما يؤكد عليو القرآن الكرًن
ىو اتباع القائد اللُّت مع ادلرؤوسُت .وىو غلعل من العالقة بُت القائد واألتباع عالقة تواصل حب
وتفاىم ،وتعطي جوا من الثقة و التفاىم .
الشديد ،شلا يوجد يف نفوس من حولو حالة من الفزع و
-2البعد عن الفظاظة :أي القول الالّذع ّ
الرعب جتعلهم يًتددون كثَتا قبل أن يشاركوا برأي أو يدلوا بنصيحة.
 -3البعد عن غلظة القلب:يؤدي إىل حالة من النفور النفسي من ادلرؤوسُت لقائدىم فينفرون منو
وال يربطهم بو إال القهر.
 -4العفو :العفو من األمور األساسية والضرورية ألي قائد كي يتمكن من اغلاد مناخ حقيقي
للشورى وادلشاركة واإلبداع.
-5االستغفار ذلم:وىنا ختطى األمر مرحلة الرمسيات ،ووصل إىل مرحلة القلوب العواطف
الشغوفة واحلب الشديد الذي غلعل القائد ال يكتفي بالعفو فقط عن أخطاء أتباعو ،وإظلا ػلرص
على أن يستغفر ذلم ا﵁ لكي يعفو عنهم.
-6الشورى يف األمر :إن اإلسالم ال يدعو فقط إىل ظلط قيادي تشاوري ،وإظلا يضع ضمان و
مقومات شلارستو وحتقيقو على أفضل صورة وأكمل وجو.
-7العزؽلة وعدم الًتدد :إن من أسوا األمور أن يًتدد القائد بعد اختاذ القرار خاصة إذا كان رأي
األغلبية سلالفا لرأيو ورضخ ىو لرأيهم ،مث حاولوا الرجوع ارضاء لو.

()2سعيد بن عبد ا﵁ عياش الغامدي  ،مرجع سب ذكره  ،ص .19
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 -8التوكل على ا﵁ :يف خضم كل ذلك ال تنسى أنك تسَت بفضل ا﵁ وحولو وقوتو ورعايتو  ،فإذا
أخذت بكل األسباب وادلقومات السابقة فأنت متوكل فاستحضر توكلك وىنا نالحظ أن اآلية
()1
ختمت بقولو تعاىل ﴿ إن ا﵁ ػلب ادلتوكلُت ﴾ سورة النساء اآلية .34
 -2وظائف القائد اإلداري:يقع على عات القائد اإلداري القيام بأعباء كثَتة ختتلف باختالف
مستوياهتم القيادية وقدراهتم ،بذلك يكون من العسَت حصر وظائف القيادة وحتديد مهامها وف
لنموذج معُت ،لكنو ؽلكن على األقل حتديد الوظائف العامة اليت دتثل القاسم ادلشًتك بُت مجيع
القادة باعتبارىا مهام مشًتكة للقادة اإلداريُت على اختالف مستوياهتم ومواقعهم وطبيعة ادلنظمات
اليت يقومون على إدارهتا.
()2
وتنحصر الوظائف ادلشًتكة يف :التخطيط ،التنظيم،التوجيو ،التنسي  ،االتصال ،الرقابة.
 -1التخطيط :ويقصد بو رسم السياسات ووضع االسًتاتيجيات وحتديد األىداف البعيدة
والقريبة ،ووضع اخلطط ادلوصلة إليها باإلضافة إىل حتديد ادلوارد واإلمكانات ادلادية والبشرية.
ولكي ينجز القائد مهامو بشكل فاعل وناجح عليو أن يقوم بتوضيح أىداف ادلؤسسة للعاملُت
معو ،واالستماع إىل آرائهم حول القضايا والتعرف إىل أىدافهم الشخصية ،فالقيادة الناجحة
تلك اليت يشعر أفرادىا بأن يف اصلاز خطط ادلؤسسة وحتقي أىدافها حتقيقا ألىدافهم
وطموحاهتم أيضا واليت أن يشعر فيها الكثَت من األفراد باالحًتام والتقدير واالعتناء برأيهم
()1
واالىتمام بدورىم.
-2التنظيم :وىو اجلمع بُت سلتلف الوسائل ادلادية والبشرية ادلتعاونة يف حتقي اذلدف ادلشًتك
وترتيبها بطريقة تكفل إصلاز العمل اإلداري على أفضل ضلو شلكن.حيث يقع على عات القائد
اإلداري عبء القيام بتنظيم وحدتو اإلدارية سواء من الناحية اذليكلية أو البشرية وفقا لألسس
العلمية ،حيث يلجأ إىل أسلوب تفويض االختصاصات إىل من دونو من رؤساء الوحدات التابعة
لو إذا كان يف ذلك تبسيط لألمور ،ويقوم كذلك بتوزيع أعباء العمل بالوحدات التابعة لو معمراعاة
()1إبراىيم بن عبد العزيز الدعيلج ،أسس اإلدارة العامة و اإلدارة التربوية في المملكةالعربيةالسعودية،مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيع :
عمان  ،2006 ،ص  -ص.71 ،69
()2عبد العزيز صاحل بن حبتور  ،مرجع سب ذكره  ،ص .155
()1نعيم إبراىيم الظاىر،أساسيات اإلدارة ،المبادئ و التطبيقات الحديثة ،عمان :عامل الكتاب احلديث  ،2009 ،ص .163
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قدرات العاملُت هبا ومدى استعدادىم للقيام مبا عهد إليهم من مهام ،كما غلب أن يعٍت عناية
فائقة بالبيئة اخلارجية ا﵀يطة بالتنظيم ،حبيث يكون القائد قادرا على إعادة النظر يف التنظيم إذا ما
استلزم تطوير وإصالح ،فالقيادة إظلا تعٍت اجلهد الواعي عن إدراك تام وعزؽلة متجددة للتطوير
()2
واإلصالح.
 -3التنسي  :يعرفو األستاذ موين ورايل ،حتقي العمل اجلماع ،وحتقي وحدة العمل التصرف يف
اجتاه ىدف زلدد ومتف عليو .أو ىو وظيفة مبقتضاىا يستطيع اإلداري أن ينمي ىيكال من
اجلهود اجلماعية وادلشًتكة بُت ادلساعدين و ادلرؤوسُت ويضمن حتقي وحدة التصرفات يف اجتاه
ىدف مشًتك.
حيث يعمل كل قائد يف تنظيمو ونطاق إدارتو على حتقي التجانس بُت من يعملون معو ،و
التوفي بُت نشاطاهتم لكي تتحق األىداف ادلرسومة ،ويكون كل واحد منهم مسؤول مسؤولية
قيادية على حتقي االنسجام والًتابط بُت األقسام وتنمية روح الفري الواحد بينهم وال يضَت القائد
االستعانة بأىل اخلربة والتجربة والرأي السديد فيما يعًتضو من مشاكل خالل عملو التنسيقي.وإذا
كان التنسي يعترب وظيفة أساسية من وظائف القادة اإلداريُت ،فهو يف الوقت نفسو وسيلة من
()1
وسائل حتقي أىداف ادلنظمة.
 -4االتصال :تعترب العملية االتصالية اجلهاز العص ي للمنظمة واليت تبعث فيها روح احلياة وتدفع
هبا اقًتابا من اذلدف حيث يعمل القائد على اغلاد شبكة جيدة وشاملة لالتصاالت بُت وحدات
التنظيم وفروعو ،كما يعمل على أن تكون قنوات االتصال اليت تربط وحدات التنظيم مبركز القيادة،
نقية وصادقة لكي تسهل عليو معرفة ما غلري داخل التنظيم ،كما غلب عليو أن ؽلتد بقنوات
االتصال إىل خارج التنظيم بادلنظمات األخرى ،يف حال ما إذا كانت أىداف التنظيم ترتبط
بأىداف ىذه ادلنظمات.
 -5الرقابة:أمجع معظم مفكري اإلدارة العامة على أن أىم وظائف القادة اإلداريُت على اختالف
مستوياهتم ىي عملية الرقابة ،فعن طريقها يستطيع القائد التأكد من تنفيذ اخلطط والسياسات
والربامج اليت تؤدي إىل حتقي أىداف التنظيم .وعند اجراءه الرقابة االبتعاد عن كل ما ىو
()2زلمد رفعت عبدالوىاب ،إبراىيم عبد العزيز شيحا ،مرجع سب ذكره ،ص .224 ،223
()2عبد العزيز صاحل بن حبتور  ،مرجع سب ذكره  ،ص .157،161
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شخصي ،أي ادلوضوعية يف الرقابة ،كما غلب عليهالكشف عما قد يعًتي التنظيم من أخطاء
والقضاء على ما قد يكون ىناك من صعوبات ذلا تأثَت يف تنفيذ أىداف التنظيم وغلب عليو أن
يستخدمها كوسيلة تقوًن وإصالح وليس وسيلة إلحلاق اجلزاء والعقاب .وصلاح أي تنظيم يعتمد
على درجة كفاءة القائد وتفانيو يف القيام باألعمال .ىذا بالنسبة للمهام الرمسية التنظيمية للقادة،
وىناك من يرى بوجود جبانب ىذا مهام أخرى غَت رمسية تتمثل يف ،االىتمام باجلماعات غَت
الرمسية االتصال مع اجلماعات ادلختلفة وادلشاركة.وىي تعتمد بشكل كبَت على شخصية القائد
وآفاقو وأسلوبو الشخصي يف التعامل مع اآلخرين ،وذلا الدور الكبَت يف حتقي أىداف ادلؤسسة
وتطوير العاملُت ودتاسكهم.
االىتمام باجلماعات غَت الرمسية :ىي عبارة عن مجاعات تتكون بشكل طبيعي يف كل مجاعة
جتمعهم مصاحل مشًتكة بشكل اختياري أو سلطط ،فيعملون على فرض سياسة ختدم أىدافهم
بعيدا عن شكل اإلدارة الرمسي ،كجماعات االختصاص العلمي ،أو االنتماء اإلقليمي أو الديٍت أو
غَت ذلك وىنا يتوجب على القائد االىتمام هبذه اجلماعة.
إقامة اتصاالت:يسعى القائد ىنا إىل إقامة اتصاالت جيدة معهم ( اجلماعات غَت الرمسية )
هبدف االقًتاب منهم والتعرف على مشكالهتم وأفكارىم من الداخل لتذليل الصعوبات وحتقي ما
ؽلكن حتقيقو مبا ال يضر ومصاحل ادلؤسسة الذي يفرضو العمل ،وغَت الرمسي الذي يفرضو الشعور
أو الطموح أو ادلصلحة ادلشًتكة ،وىذا ما غلعل القائد متفهما دلطالبهم و ػلتويهم نفسا وفكرا،
ويقرب وجهات النظر كما ؽلنع من احلدس والتحليالت البعيدة عن الواقع فيحول دون
()1
االنقسامات واالضطرابات.
ادلشاركة :أصبح ظلوذج اإلدارة التشاركيةحقيقة مفروضة على واقع ادلؤسسات إذا أرادت البقاء و
االستمرار ،وتتمثل القيادة التشاركية يف إقامة العالقات اإلنسانية الطيبة بُت القائد والعاملُت معو و
احتواءىم عاطفيا وحتسيسهم بأعليتهم وموقعهم من قلب القائد ورعايتو فيجعلهم دائما يف ظلو
()2
وكنفو.
()1زلمد محدي السيد أبو مصبح "،دور القيادة اإلدارية يف إدارة وتنمية ادلوارد البشرية " ،مؤدتر اإلصالح والتطوير اإلداري  ،2009 ،ص .16
()2الظاىر نعيم إبراىيم ،مرجع سب ذكره ،ص .165
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خالصة الفصل األول:
تعدالقيادة اإلدارية من ادلواضيع اذلامة اليت استحوذت على جزء بارز يف معظم كتب
اإلدارة العامة وإدارة األعمال وعلم النفس اإلداري ،كوهنا جوىر العملية اإلدارية وقلبها النابض
وىي مفتاح اإلدارة ،وتنبع أعلية مكانتها ودورىا من كوهنا تقوم بدور أساسي حيث جتعل اإلدارة
أكثر ديناميكية وفاعلية وتعمل كأداة زلركة ذلا لتحقي أىدافها ،وقد أصبحت القيادة ادلعيار الذي
ػلدد على ضوئو صلاح أي تنظيم إداري.
لقد حاولنا يف ىذا الفصل إعطاء صورة عامة حول ماىية القيادة اإلدارية يف ادلنظمة
،حيث قمنا باستعراض القيادة من أوسع أبواهبا ،فقمنا بتناول العديد من ادلواضيع ذات الصلة
بالقيادة مثل تعريف القيادة اإلدارية وعناصرىا ،طبيعتها وأساليب اختيار القائد اإلداري ،مثّ
نظريات القيادة اإلدارية وأظلاطها ،ومسات القائد اإلداري ووظائفو ،فنجاح ادلنظمة يعتمد على رفع
مستويات األداء الوظيفي للحصول على الكفاية اإلنتاجية ،وىذا ما سنحاول التفصيل فيو يف
الفصل الثاين.
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الــفصــل الــثــاني

األداء الوظيفي

الفصل الثاني:
الفصل الثاني :عالقة القيادة اإلدارية باألداء الوظيفي في المؤسسة
تمهيد:

يعترب األداء احملور الرئيسي الذي تنصب حولو جهود ادلدراء كافة ،فهو يعرب بشكل مباشر
عن رلهودات العاملُت يف سبيل حتقيق أىداف ادلنظمة ،ويتوقف مستوى األداء على قدرات
مهارات وخربات العاملُت ،فاألداء الراقي يرتكز على خلفية علمية وتأىيل تطبيقي يوضح مهام
العمل ويبسط إجراءاتو وخطواتو ،فنجاح ادلنظمة ال يتحقق إال عن طريق االستغالل اجليد دلواردىا
البشرية و ادلادية ووضع اخلطط السليمة اليت غلب أن يسَت عليها التنظيم لتحقيق أىدافو ادلسطرة
،ومن أىم ىذه األىداف رفع مستويات األداء الوظيفي للحصول على الكفاية اإلنتاجية ومن ىنا
بدأ االىتمام بأداء العمال داخل ادلنظمات يف زلاولة إغلاد الطر ادلنهجية والعلمية اليت تكفل
االىتمام بالعامل أو باألحرى لتوفَت اجلو التنظيمي لتحسُت األداء الوظيفي ،وعليو سنتطر يف
فصلنا ىذا ،إىل تعريف األداء الوظيفي ،عناصره وزلدداتو ،العوامل ادلؤثرة فيو ،ادلعوقات اليت حتد
من فاعلية صلاح القائد يف رفع األداء ،وأخَتا سبل حتسُت فاعلية القيادة اإلدارية يف رفع األداء .

المبحث األول :تعريف األداء الوظيفي وعناصره.
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تعريف األداء الوظيفي:

كلمة أداء من الفعل يؤدي ،ينجز وفقا لعرف معُت وتعٍت الكلمة النجاح ادلالحظ وتعٍت
أيضا زلافظة أحد طريف عقد على وعد أو اتفا قطعو أو قيامو مبا ىو مطلوب منو.
األداء :كلمة مًتمجة عن الكلمة الالتينية  performanceواليت تشَت إىل تأدية عمل أو نشاط أو
()1
تنفيذ مهمة مبعٌت آخر القيام بفعل يساعد على الوصول إىل األىداف ادلسطرة.
وحسب قاموس اللغة الفرنسية  Larousseفقد اعترب كلمة األداء كلمة اصلليزية مشتقة من الفرنسية
القدؽلة  Parformerادلأخوذة من الفعل  Parformerو الذي يعٍت أمت أو أصلز أو أمت أو أدى
()2
. accomplir
األداء ىو ،الكيفية اليت تستخدم هبا الوحدة االنتاجية مواردىا ادلالية و البشرية يف سبيل حتقيق
()3

االىداف احملددة.
ويعرفو  ،R.Brosquetالعالقة بُت النتيجة واجملهود ،وىو أيضا معلومة كمية يف أغلب األحيان
()4
تبُت حالة أو درجة بلوغ الغايات و األىداف و ادلعايَت و اخلطط ادلتبعة من طرف ادلنظمة.
يعرفو كاسيو  Casioأن يتأكد من أن األفراد وفر العمل على علم تام مبا ىو متوقع منهم حبيث
ينصب تركيزىم باستمرار على األداء الفعال ،ولكي يتأكد ادلدير من ذلك عليو مراقبة :األىداف،
القياسات ،و التقييم ،حبيث ػلدد أوال األىداف ،ويقرر ثانيا أسس قياس اإلصلازات ويقيم أخَتا
()5
باستمرار دون توقف كل حتسس ونقد ػلصل.
أو ىو السلوك الذي يسهم فيو الفرد يف التعبَت عن إسهاماتو يف حتقيق أىداف ادلنظمة على أن
يدعم ىذا السلوك و يعزز من قبل إدارة ادلنظمة ،ومبا يضمن النوعية و اجلودة من خالل
( )1صليحة شامي" ،ادلناخ التنظيمي و تأثَته على األداء الوظيفي للعاملُت " ،دراسة حالة جامعة أزلمد بوقرة بومرداس ،رسالة ماجستَت  ،كلية
العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيَت ،جامعة بومرداس ، 2010-2009،ص .60
Dictionnaire Larousse de la langue francaise.2001.p 766
( )3عبد ادلليك مزىودة" ،األداء بُت الكفاءة و الفعالية :مفهوم و تقييم " ،رللة العلوم االنسانية ،العدد ،1جامعة زلمد خيضر
بسكرة،2001،ص.87
(R.Brosquet.fondement de la performancehumaine dans l' enterprise .les éditions )4
d'organization. Paris. 1989.p 11.
( )5حسن ابراىيم بلوط ،إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي ،لبنان :دار النهضة العربية ،2002،ص.361
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التدريب )1(.ويشَت األداء الوظيفي إىل درجة حتقيق و إدتام ادلهام ادلكونة لوظيفة الفرد ،وىو يعكس
الكيفية اليت ،فاجلهد يشَت إىل الطاقة اجلسمانية و العقلية اليت يبذذلا الفرد ألداء مهمة ،أما األداء
()2
فيقاس على أساس النتائج اليت حققها الفرد.
ىو قيام الفرد باألنشطة و ادلهام ادلختلفة اليت يتكون منها عملو ،وؽلكننا أن ظليز بُت ثالثة أبعاد
جزئية ؽلكن أن يقاس أداء الفرد عليها  ،كمية اجلهد ادلبذول ،نوعية اجلهد وظلط األداء
فكمية اجلهد تعرب عن الطاقة ادلبذولة من الفرد يف عملو خالل فًتة زمنية معينة.
نوعية اجلهد ،أي درجة تطابق ذلك اجلهد دلواصفات تتسم بالدقة و اجلودة.
أما ظلط األداء ،فهو الطريقة اليت يؤدي هبا الفرد عملو.
أو ىو قدرة اإلدارة على حتويل ادلدخالت اخلاصة بالتنظيم إىل عدد من ادلخرجات وذلك
مبواصفات زلددة وبأقل تكلفة شلكنة ،يرى ويلُت وىانغر أن األداء ىو النتيجة النهائية للنشاط.
ويرى بورتر وزمليو لويد  lowedأن األداء الوظيفي على كمية اجلهد ادلبذول فقط ولكنو يعتمد
()3
أيضا على قدرات ادلوظفُت ومهاراهتم وإدراكهم للدور الذي ينبغي القيام بو.
مدى مطابقة العمليات االنتاجية اليت يتم اصلازىا يف زمنية زلددة للخطط ادلوضوعة مسبقا ،و
()4

التعرف على أوجو القصور ونقاط الضعف و االضلراف عن اخلطط ادلوضوعة.
األداء ،يعٍت النتائج العملية ،االصلازات ،أو ما يقوم بو األفراد من أعمال أو تنفيذ األعمال وىو
األثر الصايف جلهود الفرد ،اليت تبدأ بالقدرات (خصائص شخصية مستخدمة ألداء الوظيفة)،
()1
وإدراك الدور و ادلهام.

( )1سعاد بعجي  " ،تقييم فعالية نظام تقييم أداء العاملُت يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية "دراسة حالة :مؤسسة توزيع وتسويق ادلواد البًتولية

ادلتعددة نفطال مسيلة  clpمنطقة سطيف "،رسالة ماجستَت ،إدارة أعمال ،قسم العلوم التجارية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت ،جامعة
ادلسيلة ،2007-2006،ص .10

( )2راوية حسن زلمد ،إدارة الموارد البشرية ،اإلسكندرية :ادلكتب اجلامعي احلديث ،1999 ،ص .77

( )3آية السخل وآخرون ،الثقافة التنظيمية وتأثيرها على مستوى األداء الوظيفي في بلدية نابلس ،دراسة عن قسم إدارة أعمال ،كلية االقتصاد
والعلوم االدارية ،جامعة النجاح الوطنية ،د س ن ،ص .16
( )4العريب عطية" ،أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي للعاملين في األجهزة االلكترونية المحلية" ،رللة الباحث،

عدد ،10ورقلة ،2012 ،ص.30
( )1أمال بن مسشة ،مقارنة بُت تكوين الكفايات و حتسُت أداء األفراد يف العمل ،رللة العلوم االنسانية و االجتماعية ،عدد خاص :ملتقى التكوين
بالكفايات يف الًتبية ،عنابة ،د س ن ،ص.210
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حيث ينظر إليو على أنو نتاج للعالقة ادلتداخلة بُت كل من :اجلهد ،القدرات ،وإدراك الدور.
فيشَت اجلهد إىل ذلك الناتج من حصول الفرد على التدعيم إىل الطاقة اجلسمانية و العقلية ،واليت
يبذذلا الفرد ألداء مهمتو ،أما القدرات فهي اخلصائص الشخصية ادلستخدمة ألداء الوظيفة ،وال
تتغَت وتتقلب ىذه القدرات عرب فًتة زمنية قصَتة ،ويشَت إدراك الدور إىل االجتاه الذي يعتقد الفرد
أنو من الضروري توجيو جهوده يف العمل من خاللو ،وتقوم األنشطة و السلوك الذي يعتقد الفرد
()2
بأعليتها يف أداء مهامو ،بتعريف إدراك الدور.
عرف أيضا بأنو سجل بالنتائج احملققة ،ويعرفو قاموس أوكسفورد بأنو تنفيذ شيء مطلوب وؽلكن
()3
اعتبار األداء سلوكا كونو الطريقة اليت يسلكها الفرد أو اجلماعة ألداء العمل.
فاألداء الوظيفي ىو درجة حتقيق وإدتام ادلهام و ادلسؤوليات ادلختلفة ادلكونة للوظيفة اليت يشغلها
الفرد ،ومبا ػلقق أىداف ادلنظمة ،وىذا من خالل حتسُت ىذا األداء من حيث اجلودة والنوعية
بواسطة التدريب ادلستمر للعاملُت .
ومن أىم ادلؤشرات اليت ترتبط باألداء علا ،الكفاءة و الفعالية ،فالنشاط الكفء ىو النشاط األقل
تكلفة.
أما الفعالية ،فهي عمل األشياء الصحيحة.

عناصر األداء الوظيفي:
ىناك عدة عناصر أو مكونات أساسية ىامة تكون يف رلملها ما يعرف باألداء الوظيفي وىذه
العناصر ىي:

( )2حسن زلمود حسن ناصر ،األظلاط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي يف ادلنظمات األىلية الفلسطينية ،من وجهة نظر العاملُت ،رسالة
ماجستَت ،إدارة أعمال ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،2010 ،ص . 57-56
( )3جرب ىد يريس مشلح ادلطَتي " ،مهارات القائد يف استخدام احلوافز لرفع مستوى أداء رجل األمن " ،مرجع سبق ذكره ،ص.80
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 ادلعرفة مبتطلبات الوظيفة :تشمل ادلهارة ادلهنية و ادلعرفة الفنية أو اخللفية العامة عن الوظيفة واجملاالت ادلرتبطة هبا .فذلك يساعد ادلوظف على القيام بعملو بكل احًتافية على عكس ادلوظف
الذي ال تكون لديو أدىن علم مبا سيقوم بو من عمل أو حىت أدىن فكرة حول ما تتطلبو الوظيفة
من مهارات .
 نوعية العمل :تشمل الدقة و النظام و االتقان و الرباعة و التمكن الفٍت و القدرة على تنظيم وتنفيذ العمل و التحرر من األخطاء .ىذه الصفات إن توفرت يف العامل فانو حتما سيبدع يف
عملو ويتقن كل األعمال اليت يقوم هبا.
كمية العمل :تشمل العمل ادلنجز يف الظروف العادية و سرعة االصلاز . ادلثابرة و الثقة :يقصد هبا احلرية و التفاين يف العمل و قدرة الفرد على حتمل ادلسؤولية وإصلاز()1
األعمال يف مواعيدىا ،ومدى احلاجة لإلشراف و التوجيو.
باإلضافة إىل ىذه العناصر ،ىناك من يضيف رلموعة من العوامل اليت ترتبط باألداء كعناصر،
وىي:
 ادلوظف :وما ؽللكو من معرفة و مهارة و اىتمامات و قيم و اجتاىات و دوافع خاصة بالعمل.فكل عمل يتطلب رلموعة من الصفات و الشروط اليت غلب أن تتوفر يف شاغلو.
 الوظيفة :رلمل ما تتصف بو من متطلبات و حتديات ،وما تقدمو من فرص عمل وترقيات، ادلوقف :وىو كل ما تتصف بو البيئة التنظيمية ،مناخ العمل ،االشراف  ،األنظمة االدارية و()2
اذليكل التنظيمي.

المبحث الثاني :محددات األداء الوظيفي.

( )1جرب ىد يريس مشلح ادلطَتي " ،مهارات القائد يف استخدام احلوافز لرفع مستوى أداء رجل األمن " ،مرجع سبق ذكره ،ص.80
( )2عبد العزيز بن سعد القحطاين" ،فاعلية احلوافز ادلادية و ادلعنوية يف حتسُت أداء العاملُت يف سجون ادلنطقة الشرقية" ،رسالة ماجستَت ،قسم
العلوم االدارية  ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،2009،ص .41-40
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مبا أن األداء الوظيفي ىو األثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ بالقدرات ،وإدراك الدور أو ادلهام
ويعٍت ىذا أن األداء يف موقف معُت ؽلكن أن ينظر إليو على أنو نتاج للعالقة ادلتداخلة بُت كل من
اجلهد و القدرات وإدراك الدور .
و بالتايل ىناك تباين يف اآلراء حول زلددات األداء ،فهناك من يرى بأن السلوك االنساين ىو
احملدد ألداء الفرد ،وىو زلصلة تفاعل بُت طبيعة الفرد ونشأتو و ادلوقف الذي يوجد فيو ،فاألداء
ىو نتيجة لعملية الت فاعل و التوافق بُت القوى الداخلية للفرد و القوى اخلارجية احمليطة بو.
أما آخر فَتى بأن األداء ال يعتمد على قدراهتم فقط ،بل أيضا على دافعيتهم و الدافعية تعتمد
على الظروف االجتماعية يف التفاعل مع حاجات األفراد ،فاحلاجات ادلشبعة ال تدفع السلوك.
فيما يرى باحث آخر ،أن األداء ال يتحدد بناء على توافر أو عدم توافر بعض احملددات ،بل ىو
نتيجة حملصلة التفاعل بُت زلددات ثالث رئيسية ىي :الدافعية الفردية ،مناخ العمل ،القدرة على
أداء العمل.
فالدافعية الفردية تعرب عن مدى الرغبة ادلوجودة لدى الفرد للعمل و اليت ؽلكن أن تظهر من خالل
محاسو وإقبالو على العمل الذي يعرب عن توافق ىذا العمل مع ميولو.
ومناخ العمل يعرب عن االشباع الذي توفره بيئة العمل الداخلية ،وىو احساسو بالرضا عن عملو
بعد أن يكون قد حقق رغباتو و أىدافو و أشبع حاجاتو مجيعها ،و القدرة على أداء العمل وىذه
يستطيع الفرد حتصيلها بالتعليم و التدريب واكتساب اخلربات و ادلهارات و ادلعارف ادلتخصصة
()1
ادلرتبطة بالعمل.
وىناك من يرى بأن زلددات األداء الوظيفي تتمثل يف:
 -1الدافعية :إن اجلهد ادلبذول من طرف الفرد ألداء العمل ؽلثل حقيقة درجة دافعية الفرد لألداء،
فهذا اجلهد يعكس يف الواقع درجة محاس الفرد ألداء العمل ،فبمقدار ما يكثف الفرد جهده
مبقدار ما يعكس ىذا درجة دافعيتو ألداء العمل .
 -2قدرات الفرد و خرباتو السابقة :و اليت حتدد درجة فعالية اجلهد ادلبذول.
( )1ناصر سعدي ضيف اهلل الغيبوي ،عالقة النمط القيادي بأداء األطباء و ادلستشفيات العسكرية و ادلدنية" دراسة مقارنة بُت مستشفى ادللك
فهد للحرس الوطٍت و رلمع الرياض الطيب" رسالة ماجستَت ،قسم العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،أكادؽلية نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،2003 ،ص.73
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 -3إدراك الفرد لدوره الوظيفي :يعٍت تصوراتو و انطباعاتو عن السلوك و األنشطة اليت يتكون منها
()1
عملو وعن الكيفية اليت ينبغي أن ؽلارس هبا دوره يف ادلنظمة.
أما الباحثان بورتر ولولر Porert &lawerفقدما ظلوذجا نظريا يقوم على رلموعة من الفروض حول
زلددات األداء الوظيفي و الذي يتحدد وفق ىذا النموذج بثالثة عوامل رئيسية ىي:
اجلهد ادلبذول :يعكس درجة محاس األفراد ألداء العمل ،فبمقدار ما يكثف الفرد جهده مبقدار ما
يعكس ىذا درجة دافعيتو ألداء العمل ،فاجلهد ادلبذول ؽلثل حقيقة درجة دافعيتو لألداء.
قدرات الفرد وخرباتو السابقة :اليت حتدد درجة فعالية اجلهد ادلبذول.
إدراك الفرد لدوره الوظيفي :و تصوراتو وانطباعاتو عن السلوك والنشاطات اليت يتكون منها عملو
و الكيفية اليت ينبغي أن ؽلارس هبا دوره يف ادلنظمة.
يتضح شلا سبق ذكره عدم وجود اتفا موحد بُت الكتاب و الباحثُت حول زلددات األداء وذلك
يرجع إىل األسباب التالية:
 زلددات أداء فئة معينة من العاملُت ليس ىي بالضرورة زلددات أداء فئة أخرى. زلددات أداء العاملُت يف منظمة معينة ليس بالضرورة ىي نفسها زلددات أداء العاملُت يفمنظمة أخرى.
()2
– العوامل البيئية اخلارجية ذلا تأثَت يف حتديد زلددات األداء.

المبحث الثالث :العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي
( )1أمحد صقر عاشور ،مرجع سبق ذكره ،ص .39-38
( )2ناصر سعدي ضيف اهلل الغيبوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.74

52

األداء الوظيفي

الفصل الثاني:

إن األداء يتأثر جبملة متعددة من العوامل ادلختلفة و ادلتشابكة اليت يصعب عمليا حتديدىا
و دتييزىا ،فيقول  " A Bajtتكاد ال توجد ظاىرة يف احلياة االجتماعية أو االقتصادية ،أو احلياة
عموما ال تؤثر على األداء ،كما أهنا ختتلف باختالف الزمان و ادلكان ومرحلة حياة الفرد" .كما
أن االختالف يالحظ يف شدة تأثَتىا فبعض ىذه العوامل تؤدي إىل رفع األداء يف حُت يؤدي
البعض اآلخر إىل ضعفو ،كما أن للبعض منها تأثَتا مباشرا على األداء بينما للبعض اآلخر تأثَتا
()1
غَت مباشر عليو.
وقد اجتو أغلب الباحثُت إىل تصنيف العوامل ادلؤثرة يف األداء ،إىل عوامل داخلية وأخرى خارجية،
باالعتماد إىل مصدر ىذه العوامل وىي:
العوامل الداخلية :وىي ذلك احمليط الداخلي للمنظمة ،الذي تتحكم فيو وىي:
-1عوامل تقنية :تلك ادلتغَتات اليت ترتبط باجلانب التقٍت يف ادلنظمة وتضم:
نوع التكنولوجيا ادلستخدمة.نسبة االعتماد على اآلالت مقارنة بعدد العمال.نوعية ادلواد ادلستخدمة يف عملية اإلنتاج.التوافق بُت منتجات ادلنظمة و رغبات العميل ،فنوعية اآلالت وكميتها و األساليب العملية
ادلستخدمة يف العمل تؤثر على مستوى اإلنتاجية و األداء بشكل عام.
 -2عوامل بشرية :رلموع القوى اليت تؤثر على استخدام ادلوارد البشرية يف ادلنظمة وتضم :مستوى
تأىيل الفرد وقدراتو ،فعدم قدرة الفرد على القيام باألعمال ادلنوطة بو قد يسبب لو نوعا من
اإلحباط ومن مث تنخفض إنتاجيتو و بالتايل ضعف أدائو.
الًتكيبة البشرية للمنظمة من حيث السن و اجلنس فادلنظمات اليت تتزايد فيها نسبة كبار السن أو
منخفضي التعليم و الطموح سيكون أداؤىا سلتلف دتاما عن ادلنظمة اليت ترتفع فيها نسبة العاملُت
صغار السن وذوي ادلستوى التعليمي ادلرتفع و مرتفعي الطموح.
نظام ادلكافآت و األجور.

( )1خالد رجم " ،أثر نظام معلومات ادلوارد البشرية على أداء العاملُت دراسة حالة مؤسسة شي علي  CHIALIبسطيف خالل ،"2011
(رسالة ماجستَت ،قسم علوم التسيَت ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيَت ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،)2012 ،ص.9
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مدى التوافق بُت مؤىالت العمال و ادلناصب اليت يشغلوهنا و التكنولوجيا ادلستخدمة اجلو السائد
بُت العمال ( العالقات اإلنسانية).
الرقابة الفعالة و اخلربة ادلهنية.
العوامل اخلارجية :رلموعة القيود اخلارجية اليت تؤثر على العمل بادلنظمة سواء كانت ظروف
سياسية اقتصادية قانونية أو اجتماعية ،فقد يقوم العاملون بأدوار سلتلفة يف ظل ىذه القيود شلا قد
يوجد تعارض أو صراع فيما بينها ،وىي رلموع العوامل اليت قد تؤثر سلبا أو اغلابا وتتمثل يف:
 -1عوامل اقتصادية :تلعب البيئة االقتصادية احمليطة بادلنظمة دورا ىاما يف التأثَت على كفاءة
مستوى األداء أو اطلفاضو ،وىي من أىم العوامل نظرا لطبيعة ادلنظمة االقتصادية و كون احمليط
االقتصادي مصدر سلتلف مواردىا و مستقبل سلتلف منتجاهتا وتنقسم إىل:
عوامل اقتصادية كلية :ومنها الفلسفة االقتصادية للدولة ،معدالت التضخم ،أسعار الفائدة.
()1
عوامل اقتصادية جزئية :كوفرة ادلواد األولية ،الطاقة ،درجة ادلنافسة ،مستويات األجور...إخل.
 -2عوامل اجتماعية و ثقافية :تؤثر العوامل االجتماعية وىي رلموعة العادات ،التقاليد ،القيم،
الثقافات احمللية و اليت تؤثر على األداء من خالل :ادليل ضلو السلطة وعدم التفويض مستوى
الدافع على االصلاز العالقات االجتماعية و األسرية ،أما بالنسبة للعوامل الثقافية اليت يقصد هبا
ثقافة األفراد ،أفكارىم ،ادلبادئ اليت يعتقدون فيها كلها عوامل تؤثر على حاجات األفراد و
دوافعهم ،فعلى ادلنظمة التعرف على حاجات العاملُت ودوافعهم ،وأن تضع السياسة اليت تساعد
على اشباع ىذه احلاجات وأن تؤثر على دوافع العمال وتنمي فيهم دافع االبتكار و التجديد و
االصلاز و التحصيل ،فأداء أفراد منظمة تعمل يف بلد نامي يتعرض لقيم و مبادئ غَت تلك اليت
()2
يتعرض ذلا يف الفرد يف بلد متقدم وذلك راجع الختالف الثقافات بينهم.

( )1مسَتة عبد الصمد" ،أعلية تقييم أداء العاملُت يف إدارة ادلورد البشرية دراسة حالة شركة الكهرباء الريفية واحلضرية  -باتنة  ،"SERUBرسالة
ماجستَت ،قسم عوم التسيَت ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة،2008-2007 ،ص .58-56

( )2صليحة شامي ،مرجع سبق ذكره ،ص.46
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 - 3العوامل السياسية و القانونية :تعترب من أىم العوامل ذات التأثَت الكبَت على أداء ادلنظمة،
وتتكون من سياسات الدولة ادلالية ،كذلك سياسات الدولة بالنسبة لالستثمار اخلارجي ،درجة
االستقرار السياسي ،باإلضافة إىل التشريعات واللوائح واإلجراءات ادلنظمة دلختلف ادلنظمات.
 -4العوامل التكنولوجية :تتأثر ادلنظمة بدرجة كبَتة مبحيطها التكنولوجي ،فالتكنولوجيا ادلستخدمة
من طرف ادلنظمة قد تساىم يف ختفيض أو رفع حجم التكاليف ،و حتديد نوعية ادلنتجات ،ولذا
غلب على ادلنظمة مواكبة التطورات التكنولوجية حىت تتمكن من التحسُت الدائم و ادلستمر ألداء
سلتلف أنشطتها )1(.وىناك من يقسمها حسب الشكل ادلوايل إىل:
الشكل رقم( :)03العوامل ادلؤثرة يف األداء الوظيفي
القدرة على
العمل :قدرات
فطرية :الصحة
اللياقة الذكاء،
ادلبادرة ،ضبط
النفس
قدرات مكتسبة:
مؤىالت علمية..

الدافعية للعمل:
األداء الوظيفي
للعامل

الرغبة يف العمل
التعهد ادلثابرة

احملددات اخلارجية (خصائص بيئة العمل):
ظروف العمل ادلادية  :االضاءة ،التهوية ،الضوضاء ،الرطوبة ،احلرارة.
العوامل الفنية :األدوات اآلالت ،األساليب ،ادلواد.

المصدر:

خالد رجم " ،أثر نظام معلومات ادلوارد البشرية على أداء العاملُت دراسة حالة مؤسسة شي علي  CHIALIبسطيف خالل

 ،"2011رسالة ماجستَت ،قسم علوم التسيَت ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيَت ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،2012 ،ص
. 11

( )1مسَتة عبد الصمد ،مرجع سبق ذكره ،ص.59-58
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و ىناك أحباث ودراسات حديثة أثبتت وجود مؤثرات أخرى ىي:
اإلشراف :لقد أسفرت نتائج الكثَت من األحباث عن أن كثَتا من أسباب عدم رضا العاملُت ترجع
إىل أسلوب اإلشراف ادلتبع معهم ،فمهمة ادلشرف احلديث ىي توجيو و قيادة رلموعة من
العاملُت و تنسيق جهودىم ،و تقوًن أعماذلم للوصول إىل ىدف زلدد ،و يشغل اجلانب اإلنساين
جزءا كبَتا من وظيفة ادلشرف ،ويتضمن ذلك حتفيز العاملُت على العمل ،ومبطالبهم ،ودراسة
مشاكلهم ،و االستماع إىل مقًتحاهتم.
احلوافز :تعرب يف أبسط معانيها عن ما ػلصل عليو الفرد من ادلؤسسة مقابل عملو فيها ،والتحا
العامل بادلؤسسة و بقائو فيها ،ليس يف الواقع إال مبقدار ما يعطيو من قيمة يف تصوره للحافز اليت
يتحصل عليها ،ومن ىنا نستنتج أن احلوافز تستعمل للتأثَت على القوى الدافعة ادلوجودة داخل
الفرد ،وتوجيهها بشكل يسمح باستمرار نشاطو بطريقة معينة.
ظروف العمل ادلادية :ىي الظروف اليت حتيط بالفرد أثناء قيامو بأعمال وظيفية و اليت تؤثر بدرجة
ملموسة على مقدرتو الذىنية و اجلسمية و اليت ال يستطيع التحكم فيها كاحلرارة و الربودة و
()1
الضوضاء و األتربة و التهوية.

( )1بوبكر ملياين" ،تأثَت االتصال الرمسي على أداء ادلوارد البشرية -دراسة حالة مطاحن احلضنة بادلسيلة ، "-رسالة ماجستَت ،قسم علوم التسيَت،
كلية العوم االقتصادية وعلوم التسيَت و العلوم التجارية  ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،2010-2009 ،ص .50
56

األداء الوظيفي
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المبحث الرابع :المعوقات التي تحد من فاعلية نجاح القائد اإلداري في رفع األداء الوظيفي
في المنظمة.
ال شك أن للقيادة اإلدارية عالقة تبادل وتأثَت بُت القادة والتابعُت وىذه العالقة تتم يف إطار مناخ
وظروف ادلنظمة اليت يعمل هبا القائد اإلداري ،كما أن ىناك رلموعة من ادلؤثرات
وادلعوقات اليت تعرقل أو حتد من فعالية القيادة وىي:
عوامل سببها القائد :واليت تتمثل فيما يلي:
 شخصية القائد وصفاتو وخصائصو واجتاىاتو ومدى ثقتو بقدراتو والقيم اليت يؤمن هبا ،إذ أنىناك من يؤمن مبشاركة ادلرؤوسُت لو يف اختاذ القرارات ،وآخرون قد ال يعتقدون بالدور الذي يلعبو
ادلرؤوسُت يف ادلشاركة.
 عدم وضوح األفكار وصعوبة التعبَت عنها ،فغموض األفكار يف ذىن القائد يؤدي إىل صعوبةالتعبَت عنها شلا يكون من الصعب على ادلرؤوس أن يفهم مراده بالتحديد ،ويًتتب على ىذا قيام
ادلرؤوس بادلهمة على النحو الذي فهمو ،وليس على النحو الذي قصده القائد ،وبالتايل فإن ذلك
يؤثر سلبا على أداءه.
 التشبث بالرأي :ؽليل بعض القادة إىل تبٍت رأيا واحدا ويثبتون عليو ،ويعتربون التخلي عنو أمرامستحيال ،على الرغم من اكتشاف عدم صوابو شلا ينجم عنو ميل ادلرؤوسُت إىل عدم التعبَت عن
آرائهم وإدراكهم أن ال جدوى من زلاولة التعبَت عنها أو تغيَت أراء القائد من خالذلا ،شلا يقتل
روح ادلبادرة واالبتكار.
 احملاباة :وىي تلك االمتيازات واالستثناءات اليت حتصل عليها فئة معينة من ادلرؤوسُت دون وجو()1
حق ،وىذا من شأنو أن يؤدي إىل انتشار حالة من اإلحباط العام خاصة لدى العامل اجملتهد.
جتاىل القائد للتنظيمات غَت الرمسية داخل ادلنظمة و اليت من شأهنا تعزيز االنتماء إىل روح الفريق.
عدم تفويض السلطة ،التفويض  ،Délégationوىو أن يعهد القائد اإلداري  le délégantإىل
أحد ادلرؤوسُت  le délégataireواجبات معينة ،مصحوبة بقدر من السلطة الختاذ القرارات اليت
()1
ختولو القيام بواجباتو على أمت وجو.
( )1مسَتة صاحلي ،أسلوب القيادة اإلدارية وأثره على الفعالية االنتاجية للمرؤوسُت  ،مرجع سبق ذكره ،ص .72-71

Pierre Thépaut .Lekit du manager opérationnel. Edition.paris.2éme éd. . 1999 . .p 30
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وصلد بأن الباحثون ؽليزون بُت ادلشاركة و التفويض ،على أساس أن التفويض يعتمد على تنمية
الفرد من خالل تدريبو على استخدام مهاراتو وحتمل ادلسؤولية و االستقاللية ،يف حُت أن ادلشاركة
()2
تعد من قبيل السماح للفرد باستخدام أحد حقوقو.
تقدًن اجلزاء على أسس شخصية وليس بناء على سياسة زلددة ،فلكي يكون العقاب أو الثواب
فعاال غلب أن يستخدم وفق أسس زلددة باعتباره جزءا من منظومة هتدف إىل أىداف معينة،
لكن عندما يستخدم بشكل عشوائي ،يرتبط بالظروف الذاتية و احلالة ادلزاجية للقائد فإنو يفقد
مغزاه وتتضاءل فعاليتو ،وىذا بدوره يؤثر على أداء العامل.
احلرفية :أي أن القائد يقوم بالتنفيذ احلريف للقوانُت و اللوائح بغض النظر عن االعتبارات اإلنسانية
و الظروف احمليطة بادلوقف ،واليت تستوجب إضافة بعض التعديالت عليها لتالئم ما يطرأ على
ىذه الظروف من متغَتات ،ويؤدي ذلك إىل مجود نظم العمل و االنتاج وبالتايل ضعف األداء
()3
الوظيفي.
تركيز القائد على االصلازات اليت مت حتقيقها يف ادلاضي ،واليت ال تتصل هبؤالء األعضاء احلاليُت،
وزلاولة حتقيق النجاح أو السمعة استنادا إىل اسم األب أو قريب أو صديق.
عدم تفويض ادلهام والسلطات يؤدي إىل نقص فرص التدريب و التنمية للموظفُت ،كما أن
()4
اإلشراف و السيطرة الزائدين يؤديان إىل نقص ادلبادرة لدى ادلوظفُت.
باإلضافة إىل:
 عدم تقبل القائد للنقد مبا يف ذلك النقد اإلغلايب ادلؤيد بأسباب موضوعية. عدم قدرة القائد السيطرة على ادلشاعر و االنفعاالت. تسرع القائد يف احلكم على األشياء دون دراسة أبعاد ادلوقف واستخدام التفكَت ادلوضوعي. النظرية اجلزئية للمشاكل وعدم الربط بُت اجلوانب ادلختلفة للمشكلة و النظر إليها يف حالةتفاعل وتداخل و تكامل.
 عدم إثارة ادلرؤوسُت على حتمية التغيَت وعدم القدرة على اقناعهم بذلك.Jeam- Michl Plane. La gestion des ressources humaines. Economica. Paris. Néd.2003.p39.
( )3مسَتة صاحلي ،مرجع سبق ذكره ،ص.70-69

)(2

( )4سالمة عبد العظيم حسُت ،تحديات القيادة لإلدارة الفعالة ،عمان :دار الفكر ،2005 ،ص .50
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 عدم التنسيق بُت الدوافع و الرغبات و األىداف ادلتعارضة للعاملُت. عدم موضوعية وفعالية عملية تقييم األداء.() 1
 مركزية اختاذ القرارات.عوامل سببها ادلرؤوسُت ،وتتمثل يف:
خلصائص الفرد نفسو أو دلشاكل يواجهها شخصيا دورا يف اطلفاض أداءه ،كادلشاكل األسرية أو
ادلشاكل الصحية مثال.
عدم االنسجام بُت الفرد و العمل ،إن عدم التوافق بُت طبيعة الفرد وطبيعة العمل (الوظيفة) تؤدي
إىل مشاكل يف أداء العاملُت ومن بُت تلك األسباب نذكر ما يلي:
عدم فهم الوظيفة اليت يقوم هبا الفرد.
عدم السيطرة على الوظيفة (الشعور باطلفاض السلطات و الصالحيات).
()2
تعارض بُت قيم الفرد وقيم الوظيفة.
عدم االلتزام بتعليمات وأراء القائد.
كثرة الضغوط اليت يتعرض ذلا الفرد داخل العمل شلا تؤثر على كفاءتو اإلنتاجية.
اختالف وجهات النظر بُت أفراد اجلماعة داخل العمل.
عدم توفر كافية من القدرة و ادلعرفة اخلاصة مبعاجلة ادلشاكل.
عوامل سببها التنظيم :وتشمل ما يلي:
اإلشراف غَت ادلالئم  ،فادلوظف اجلديد يفضل أن يكون حتت اإلشراف باستمرار فعادة ما يكون
الشيء السهل الواضح بالنسبة ألعضاء الفريق يكون صعبا ومعقدا بالنسبة للموظف اجلديد حىت
بعد أن يتلقى بعض التدريبات األولية ،فنقصان اإلشراف ىنا يؤدي إىل شعور ادلوظف بالضغط
واإلحباط شلا يؤثر على األداء الوظيفي.
عدم االرتباط بُت األداء و ادلكافآت ،فعندما تتم مكافأة ادلوظفُت غَت األكفاء أي أنك تقول ذلم
أن أداءىم جيد و بالتايل لن يعملوا على تغيَت أي شيء.
( )1عالء زلمد سيد قنديل ،مرجع سبق ذكره ،ص .96-95
( )2أمحد ماىر ،اإلدارة المبادئ و المهارات ،مصر :الدار اجلامعية ،2004-2003 ،ص .617-616
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ضعف قنوات االتصال ،فلو أن ادلوظف مل يستوعب كل ما ىو مطلوب منو فحتما سيؤثر على
()1
كفاءة أداءىم ،ولن تكون توقعاهتم وآماذلم متماشية مع توقعات اإلدارة.
عدم التشجيع من طرف ادلنظمة ،مبعٌت غياب ادلكافآت ادلادية أو ادلعنوية ادلطلوبة و ادلالئمة
لتشجيع األفراد العاملُت فيها على اخلروج عن ادلألوف و طرح األفكار و احللول اإلبداعية
للمشكالت اليت تواجههم أو تواجو ادلنظمات اليت يعملون فيها.
عدم مساندة العمل اجلماعي ،من ادلؤكد أن اإلبداع ليس فردي يف كل احلاالت بل من ادلمكن أن
يكون مجاعيا و ىذا بدوره يتطلب ضرورة توفر نوع من الدعم من قبل القادة وغياب ذلك
( )2
يشعرىم أن جهودىم وأفكارىم ال تلقى االىتمام و التقدير.

المبحث الخامس :سبل تحسين فاعلية القيادة اإلدارية في رفع األداء الوظيفي في المنظمة.
كل منظمة تتأثر لتهديدات أو عوامل داخلية وأخرى خارجية حتد من فاعلية القيادة يف رفع
األداء الوظيفي ،و بالتايل سنتحدث يف ىذا ادلبحث عن السبل الكفيلة دلواجهة ادلعوقات اليت حتد
من فاعلية القيادة اإلدارية يف رفع األداء الوظيفي للمنظمة ،وىي كاآليت:
( )1عالء زلمد سيد قنديل ،مرجع سبق ذكره ،ص .96
( )2ناصر بن علي الصامل  "،تنمية ادلهارات القيادية للعاملُت وعالقتها باألداء الوظيفي يف رللس الشورى السعودي "( رسالة ماجستَت ،قسم
العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض  2011،ص .46-45
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 حتديد أىداف العمل ،حيث غلب على القائد أن يقوم بتحديد مهام و أعمال ادلرؤوسُت علىشرط أساسي ىو إشراك ادلرؤوسُت يف حتديد ووضع ىذه ادلهام و األعباء ،فكلما كانت أىداف
ادلنظمة واضحة وكذا األدوار و ادلسؤوليات ادلناطة باألفراد كلما ضعف وجود ادلعارضات و
التناقضات يف األداء وارتفعت الروح ادلعنوية للعاملُت ومن مث زاد مستوى أدائهم.
 التدريب ،حيث يساىم يف تنمية ادلعرفة اإلدارية والذاتية للموظف من خالل الربامج و الدوراتالتدريبية اليت يلتحق هبا ادلوظف واليت هتدف إىل صقل إمكانيات وقدرات ادلتدرب وتزويده بأظلاط
سلوكية جديدة تتناسب مع متطلبات العمل ومع قدرات الفرد وال شك أن تدريب العاملُت يسهم
()1
يف تنمية قدراهتا و كفاءهتا.
 يعترب االتصال مبثابة اجلهاز العصيب للتنظيم ،فغياب قنوات االتصال الفاعلة بُت الرؤساء وادلرؤوسُت وما يًتتب عليها من غياب األسس ادلوضوعية يف التعامل مع العاملُت ،وعدم ترسيخ
عالقات مبنية على الثقة و التقدير كل ذلك يؤدي إىل أثر سليب ؼللق مشاعر القلق و اإلحباط
للعاملُت ،و يقلل من إنتاجهم اإلبداعي بعكس استخدام أنواع وسائل متعددة من االتصاالت
ذات الكفاءة العالية اليت ترفع من كفاءة العامل و تنمي روح التعاون و التقارب و االنسجام بُت
العاملُت ،فاالتصال اجليد ىو االتصال باجتاىُت ألنو يتيح للعاملُت فرص إبداء الرأي و التعلم
والتطور.
فعلى القيادة اختيار ظلط االتصال الفعال الذي من شأنو التأثَت يف خلق ادلناخ التنظيمي لإلبداع و
()2
االبتكار و ادلساعلة يف اختاذ القرارات ،وحتسُت أداء العامل وحصولو على رضا أكرب يف العمل.
 طبيعة اذليكل التنظيمي ووجهة نظر العاملُت فيو تؤثر يف قدرهتم على ادلشاركة واالبداع،فاذليكل التنظيمي الذي يتميز باجلمود وضعف ادلرونة وال يسمح بأية عالقة للعاملُت خارج إطاره
يؤدي إىل ختويف العاملُت من أية اتصاالت خارج ىذا اإلطار أما إذا كان القائد يعتمد على
ىيكل تنظيمي يسمح بادلرونة ،و الذي ؽلكن اعتباره مبثابة إطار عام لتحديد العالقات التنظيمية
ؽلكن لو أن يتطور ليستوعب ادلتغَتات ادلستجدة ،و يشجع العاملُت على االجتهاد واإلبداع من

( )1ادلرجع نفسو ،ص.47
( )2حسن حرًن ،السلوك التنظيمي ( سلوك األفراد و اجلماعات يف منظمات األعمال ) ،عمان :دار احلامد للنشر و التوزيع ،2004 ،ص
.244 -.243
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الفصل الثاني:

أجل حتسُت العمل وتطويره شلا يساىم يف حتقيق األىداف ( فتعدد ادلستويات اإلدارية يؤثر على
()1
كفاءة االتصال داخل ادلنظمة ،كما تقلل من محاس العاملُت و بالتايل مستوى أدائهم).
 إن استخدام التكنولوجيا يف العمل بات من الضروري لنجاح التنظيمات اإلدارية ،فالتغَتاتالعادلية يف أداء األعمال دفعت بالقيادة إىل البحث عن أساليب عمل تواكب ىذه التحديات
وحتافظ على بقاءىا واستمرارىا .فالتكنولوجيا كما عرفها  Daftىي األدوات و األساليب
()2
ادلستخدمة لنقل أو حتويل ادلدخالت التنظيمية إىل سلرجات.
إذ ال ؽلكن إنكار تأثَتىا االغلايب على أداء ادلنظمات ،فهي تساعد على السرعة يف األداء و تقليل
التكاليف و احملافظة جودة عالية يف السلع و اخلدمات ادلقدمة ،فالقائد الفعال ىو الذي يعمل على
مواكبة ما ىو جديد من خالل استخدام األساليب و العمليات الفنية لتغيَت ادلدخالت وحتويلها إىل
سلرجات ،واستخدام التكنولوجيا ػلقق ما يلي:
 توزيع ادلهام والواجبات والعمل بشكل سليم بُت األفراد و اجلماعات. تساىم يف رفع كفاءة أداء األفراد يف ادلنظمة من حيث السرعة و تقليص اذلدر يف اجلهود البشرية()3
وادلادية و ادلالية وادلعلوماتية.
فاعتماد التكنولوجيا ادلتطورة من شأهنا أن ختلق ادلناخ التنظيمي ادلالئم لإلصلاز الفعال و القادر على
قتل روتينية األداء الوظيفي للعاملُت ورفع كفاءتو وحتسُت أداءه.
_ تشجيع القيادة للعمل اجلماعي ،الذي يشعر العاملُت باالنتماء لعضوية مجاعة واحدة ،شلا ينمي
لديهم روح الفريق و ػلفزىم على العمل يف إطار اجلماعة الواحدة.
فيعرف  Kinichi.Kreitnerاجلماعة بأهنا :رلموعة من اثنُت أو أكثر يتفاعلون حبرية و يشًتكون
()1
يف أىداف و معايَت مجاعية ،وذلم ىوية مشًتكة.
كما تعرف بأهنا جتمع عدد من األفراد ال يقل عن اثنُت يرتبطون فيما بينهم بعالقات سيكولوجية
ظاىرة ويف خالل فًتة زمنية ثابتة نسبيا ،ويتقامسون فيما بينهم قيما و اجتاىات متقاربة ،ويتبعون يف
()2
تصرفاهتم قواعد سلوكية معينة.
( )1صليحة شامي ،مرجع سبق ذكره ،ص.97،96

( )2السامل مؤيد سعيد ،نظرية المنظمة ،ط ،2األردن :دار وائل للنشر ،2005 ،ص .96
( )3خضَت كاظم محود ،السلوك التنظيمي ،األردن :دار الصفاء ،2002،ص.172

( )1زلمد الصَتيف ،إدارة العمل الجماعي ،االسكندرية :حورس الدولية للنشر و التوزيع  ،2008،ص.12
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الفصل الثاني:

فاجلماعة ىي حجر الزاوية ومسة من مسات ادلنظمة العصرية يف أي بناء تنظيمي و األساس الذي
يستند إليو يف حتقيق األىداف .حيث تؤثر مجاعة العمل اليت يتعامل معها الفرد يف إدراكو،
دوافعو ،تصرفاتو وجهوده يف العمل ،من خالل اتصاالتو وتفاعالتو مع أفراد اجلماعة ،ومن خالل
ذلك يكتسب خربات ويتلقى معلومات تشكل الكثَت من مفاىيمو وتؤثر على مشاعره وسلوكو.
 اعتماد القيادة على مشاركة العاملُت يف اختاذ القرار ،فهذا من شأنو أن يولد لدى العاملُتالشعور بأن الوظائف اليت يؤدوهنا ىي زلط اىتمام من طرف القيادة وبالتايل يؤثر ذلك على كفاءة
األداء.
فادلشاركة تعٍت :انغماس األفراد ذىنيا وعاطفيا يف العمل مبا يشجعهم على ادلساعلة يف حتقيق
()3
أىداف اجلماعة و مشاركة ادلسؤولية عنها.
وادلشاركة يف صنع القرار تعطي للعامل الشعور بأعليتهم شلا يزيد يف إخالص وتفاين العمال يف أداء
عملهم و العمل على حتقيق أىداف ادلنظمة ،كما يؤدي أيضا ذلك إىل إعداد إطارات جديدة من
القادة اإلداريُت تكون مدربة وذات خربة يف صنع القرارات.
فهي تعمل على رفع الروح ادلعنوية وتنمية مشاعر الوالء ،زيادة اإلبداع وادلبادرة ،ومواجهة
التحديات لدى أفراد التنظيم وادلساعدة على إطال طاقات األفراد العاملُت وتنمية قدراهتم على
()4
االبتكار وزيادة التفاىم و التعاون داخل التنظيم.
على القادة اعتماد نظام حوافز عادل وفعال من أجل حتسُت أداء العمال.
فاحلوافز ىي عبارة عن مثَتات خارجية تشمل كل ما يتسلمو الفرد من عوائد ومنافع مقابل جهده
وؽلكن أن تكون مادية مثل :الرواتب ،العالوات ،أو معنوية مثل :زيادة ادلسؤولية ،الًتقية ،السلطة،
()1
واالعًتاف باإلصلاز.

( )2عبد الباقي صالح الدين زلمد ،السلوك الفعال في المنظمات ،االسكندرية :الدار اجلامعية ،2004 ،ص.195

( )3حسن حرًن ،السلوك التنظيمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.236
( )4احلميضي عبد العزيز بن زلمد" ،عملية صنع القرارات و عالقتها بالرضا الوظيفي "دراسة تطبيقية على العاملُت يف رللس الشورى السعودي
،رسالة ماجستَت يف العلوم اإلدارية كلية الدراسات العليا جامعة نايف للعلوم األمنية ،السعودية،2007،ص.291
()1

زلمد الصَتيف ،الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي ،التحليل على مستوى الفرد ،ج،2االسكندرية :ادلكتب اجلامعي احلديث،2009 ،

ص.199
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الفصل الثاني:

فاحلوافز تساىم يف حتقيق جو من الرضا عن العمل لدى األفراد شلا يدفعهم للحرص على ادلصلحة
العامة و السعي لتحسُت أدائهم فهي بالنسبة للعامل العوامل و ادلؤثرات اليت تدفعو ألداء عملو
بأعلى درجة من الكفاءة و الفاعلية ،حيث أثبتت الدراسات و البحوث أن ادلنظمة اليت تتبٌت
نظام احلوافز أو مكافآت عادل يشجع األفراد ادلؤىلُت لاللتحا هبا ،كما يدفعهم لألداء اجليد و
يرغبهم ويشجعهم على االستمرار هبا.
واالىتمام بتحفيز العاملُت ىي الرغبة يف حتسُت أدائهم ورفع كفاءهتم االنتاجية مبا يكفل حتقيق
أىداف ادلنظمة بكفاءة وفاعلية والعامل تكون لديو الرغبة يف العمل عن طريق حتفيزه على األداء
اجليد الفعال ،وذلذا فعلى القائد الفعال واحلريص على حتقيق أىداف ادلنظمة أن تسعى جاىدة
()2
باجتاه وضع نظام عادل للحوافز ادلادية و ادلعنوية للعاملُت.
وشعور العاملُت مبوضوعية نظام احلوافز الرتباطها باألداء يعمق يف نفوسهم الثقة يف عملهم
ومنظمتهم ويشجع اجلهود ادلبدعة على حتمل ادلسؤولية.
 أسلوب التعامل مع ادلرؤوسُت ،يربز من خالل خلق رلال من التعامل و التفاىم اإلنساين بينهموبُت ادلرؤوسُت بعضهم البعض وذلك من خالل توضيح ادلعلومات اليت يود الرؤساء أو القادة
توصيلها دلرؤوسيهم ،فمن مقومات التفاعل ادلتبادل و االتصال ذي االجتاىُت بُت الطرفُت .وهبذا
الصدد يقول ىَت إذا أراد الرئيس أن يبلغ أحد مرؤوسيو شيئا فإن عليو أن يدرك ،بأنو متأكد شلا
()3
قالو ،وأن يتأكد أيضا شلا مسعو ادلرؤوس.
 تقدًن ادلشورة  ،تتم مناقشة ادلشكلة الشخصية للعامل مع طرف آخر قد يكون أخصائي إدارةاألفراد أو أخصائي الشكاوى ،أو مستشار إدارة األفراد ،و اذلدف من ذلك ىو التوصل إىل حتديد
ادلشكلة الشخصية اخلاصة بالفرد و التوصل من خالل ادلناقشة و تقدًن ادلشورة إىل حل للمشكلة.
عقاب ادلرؤوس ،فهناك مواقف يضطر فيها القائد أو الرئيس إىل توقيع العقوبة ( أو بتنفيذ الئحة
()1
اجلزاءات ) على ادلرؤوس منخفض الكفاءة يف األداء.
( )2بشَت العال  ،مبادئ اإلدارة ،عمان :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،2008،ص .314

( )3عبد ادلعطي زلمد عساف ،السلوك اإلداري التنظيمي في المنظمات المعاصرة ،مرجع سبق ذكره ،ص.174-173
( )1أمحد ماىر ،مرجع سبق ذكره ،ص.620-619
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الفصل الثاني:

 سالمة وعدالة موضوعية تقييم أداء العاملُت ،ومالو من أثار اغلابية فهو:يساعد يف خلق مناخ مالئم من الثقة و التعامل األخالقي الذي يبعد احتمال تعدد شكاوي
العاملُت جتاه ادلنظمة.
 رفع مستوى أداء العاملُت واستثمار قدراهتم وإمكاناهتم مبا يساعد على التقدم و التطور.مساعدة ادلنظمة يف وضع معدالت أداء معيارية دقيقة ،دتكنها من االحتفاظ بالقوى العاملة ذات
ادلهارات و القدرات ادلتميزة.
 تطوير العالقات اجليدة مع العاملُت و التقرب إليهم للتعرف على مشاكلهم و الصعوبات اليتتواجههم يف العمل.
 دفع العاملُت إىل العمل باجتهاد وجدية وإخالص حىت يتمكنوا من احلصول على احًتام وتقديررؤسائهم.
 شعور العاملُت بالعدالة وأن جهودىم ادلبذولة تؤخذ بعُت االعتبار شلا يؤثر على أدائهم. تزويد ادلدراء ومتخذي القرار مبستوى أداء ادلوظفُت يف ادلنظمة . يساعد على معرفة مدى مساعلة ادلوظفُت يف حتقيق أىداف ادلنظمة ،فادلنظمات ادلعاصرةهتدف من وراء تقييم األداء الوظيفي إىل الوقوف بشكل موضوعي على أداء موظفيها ومعرفة
اجلوانب السلبية يف أدائهم ،وتوظيفها بشكل أكثر فاعلية يف حتقيق أىدافها وليس اذلدف من
()2
عملية تقييم األداء تصيد أخطاء ادلوظفُت وإنزال العقوبات عليهم أو عدم الثقة فيهم.

خالصة الفصل الثاني:
حاولنا يف ىذا الفصل تقدًن مفاىيم أساسية حول األداء و التطر إىل اجلانب اليت ختدم
موضوع البحث ،حيث تطرقنا إىل تعريف األداء ،عناصره ،زلدداتو والعوامل ادلؤثرة فيو ،ادلعوقات
اليت حتد من فاعلية صلاح القائد يف رفع األداء مث سبل حتسُت فاعلية القيادة اإلدارية يف رفع األداء
الوظيفي.
( )2صليحة شامي ،مرجع سبق ذكره  ،ص.81
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الفصل الثاني:

ومن خالل ما مت عرضو يف ىذا الفصل توصلنا إىل ضرورة االىتمام باألداء الوظيفي على مجيع
ادلستويات ،وذلك ألنو الناتج النهائي حملصلة مجيع األنشطة يف ادلنظمة ،وأن ادلنظمات تكون أكثر
استقرارا وأطول بقاء حُت يكون أداء العاملُت هبا متميزا.
وسنحاول أن نسقط ما عرضناه من مفاىيم نظرية ومعرفية يف الفصلُت السابقُت على الدراسة
ادليدانية وذلك على مستوى مؤسسة كوندور بوالية برج بوعريريج يف الفصل الثالث.
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الــفصـل ال ـثـالــث

دراسة حالة مؤسسة كوندور

الفصل الثالث:

الفصل الثالث :تأثير القيادة اإلدارية على فاعلية األداء في المؤسسة الجزائرية من خالل
دراسة حالة – مؤسسة كوندور–
تمهيد:
بعدما تطرقنا يف الفصلُت األولُت من اجلانب النظري للدراسة إذل ادلفاىيم األساسية للقيادة
و اجلوانب ادلهمة يف األداء الوظيفي للموارد البشرية ودلسنا تأثَت القيادة على األداء .سنحاول يف
ىذا الفصل التطبيقي التقرب من واقع ادلؤسسة اجلزائرية وادلورد البشري فيها ونسقط ما عرضناه يف
اجلانب النظري على ما وقفنا عليو يف مؤسسة كوندور من خالل التطرق إذل:
المبحث األول :مؤسسة كوندور
نبذة تاريخية عن المنظمة:
على إثر انتقال اجلزائر من االقتصاد ادلخطط إذل اقتصاد السوق ،ونظرا للجو ادلالئم الذي
يسمح بوجود سوق تنافسية زللية جديدة ،وفتح أبواب االستثمار يف السوق الوطنية والدولية
أماماخلواص ،ونتيجة لتطور وادلواكبة ،وزيادة الطلب على ادلنتجات اإللكًتونية
واإللكًتومنزلية ،تأسست مؤسسة "عنًتة تراد" ،عنًتة للتجارة .وىي مؤسسة خاصة ذات مسؤولية
زلدودة " ،" SARLوالتابعة جملموعة بن محادي اليت ربتوي على أربع وحدات أخرى وىي:
مؤسسة " "Argilorوىي وحدة إلنتاج اآلجر.مؤسسة " "Gerbiorوىي وحدة إلنتاج
القمح الصلب ومشتقاتو.
مؤسسة " "Polybenوىي وحدة إلنتاج األكياس البالستيكية.
مؤسسة " "Gemacوىي وحدة إلنتاج البالط ومواد البناء.
تنشط ادلؤسسة وفقا ألحكام القانون التجاري ،حيث ربصلت على السجل التجاري يف أفريل
 ،2002وبدأـ نشاطها الفعلي يف فيفري .2003
وقد نشأت ادلؤسسة يف بيئة مالئمة ،حيث أن نشاطها يف صناعة اإللكًتونية و
اإللكًتومنزرل يعرف انتعاشا يف بالدنا ،وذلك لتزايد حاجة ادلستهلك دلثل ىذه ادلنتجات العصرية،
وكذلك دلبادرة اجلزائر بإنشاء ىذا القطاع اإللكًتوين لتلحق بركب الدول ،وىذا ما وفر ذلا بيئة
تنافسية ،وخاصة وأن ىذه الصناعة متمركزة زلليا يف والية برج بوعريريج .
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الفصل الثالث:

مؤسسة بن محادي "عنًتتراد" ىي مؤسسة خاصة ذات أسهم ،وىي ربمل االسم التجاري
"عنًتتراد" ،وىو اسم باللغة اإلصلليزية ،ومعناه بالعربية "عنًت للتجارة" .وىي ربمل كذلك العالمة
التجارية " ،"Condorوالرمز الذي يوجد أمام الكلمة " "Condorيشَت إذل طائر من أكرب
الطيور يف العادل يعيش يف أمريكا اجلنوبية  ،ومعرف عنو أنو يطَت عاليا حىت يكون فأل خَت عليها.
واحلرف ® يعٍت أن ادلؤسسة مسجلة يف الديوان الوطٍت للمؤلفات واالبتكارات ،شلا يضمن ذلا
احلماية الكافية دلنتجاهتا من التزوير والتقليد.
تقع مؤسسة " كوندور " بادلنطقة الصناعية اليت تبعد حوارل  3كلم عن والية برج بوعريريج  ،وىي
شركة ذات مسؤولية زلدودة – رلموعة بن محادي " عنًت تراد " معناىا  :عنًتة للتجارة  ،تقدر
ادلساحة اإلمجالية للمؤسسة بـ  80104 :م  ، 2طبيعة االستثمار للمؤسسة ىو :صناعة وتسويق
األجهزة اإللكًتونية واإللكًتومنزلية ،يبل عدد عمال ادلؤسسة حوارل  3600عامل موزعُت على
الوحدات وادلصاحل حسب التخصص .كما ربصلت ادلؤسسة على شهادة اجلودة العادلية 2000 :
.ISO 9001 VERSION
المراحل التي مرت بها المؤسسة:
مرت ادلؤسسة دبجموعة من ادلراحل حىت وصلت إذل ما ىي عليو اآلن ،وىي:

المرحلة األولى الشراء للبيع ( :)Vente en étatحيث أن ادلؤسسة كانت تقوم بشراء

ادلنتجات اإللكًتونية جاىزة ،وبيعها على حاذلا يف السوق اجلزائري ،ونظرا ألن الطلب كان كبَتا
على ىذه ادلنتجات انتقلت ادلؤسسة إذل ادلرحلة الثانية:
المرحلة الثانية شراء المنتج مفككا جزئيا  :)Semi Knock Down( SKDيف
ىذه ادلرحلة تقوم ادلؤسسة بشراء ادلنتجات مفككة جزئيا ،لتقوم بعد ذلك بًتكيبها ،ويف ىذه احلالة
تستفيد ادلؤسسة من عدة مزايا وىي:
زبفيض تكلفة الشراء.
التعرف على اجلهاز ادلركب وطريقة تركيبو.
ادلساعلة يف امتصاص البطالة ،وبالتارل احلصول على الدعم واإلعانة احلكومية ذلا.

المرحلة الثالثة شراء الجهاز مفكا كليا : )Complete Knock Down( CKD
أي شراء ادلنتجات مفككة كليا وإعادة تركيبها ،وهبذا تستفيد ادلؤسسة من مزايا أعلها:
;8
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الفصل الثالث:

التعرف على اجلهاز أكثر وتعلم تركيبو.
معرفة ادلكونات اليت ؽلكن إنتاجها زلليا ،أو ذاتيا ،وبتكلفة أقل.
توفَت مناصب أخرى للعمل.
المرحلة الرابعة اإلنتاج :يف ىذه ادلرحلة وبعد االستفادة من ادلراحل السابقة ،أصبحت ادلؤسسة
تتحكم يف تقنيات تركيب األجهزة ،وبعد ربديد ادلكونات اليت ؽلكن شراؤىا زلليا ،أو إنتاجها
ذاتيا ،دل يبق ذلا سوى أن تسجلو بعالمة ذبارية خاصة هبا ،وذلك عن طريق شراء الًتاخيص
 ،Licenceوىذا ما قامت بو فعال ،حيث قامت بشراء الًتاخيص من مؤسسة Hisens
الصينية.
أما اإلسًتاتيجية اليت اختارهتا ادلؤسسة فهي إسًتاتيجية التنويع يف منتجاهتا ،وىي تقوم بالتعريف
بآفاقها وغاياهتا ربت شعار (رسالة)" :احلياة ابتكار  ،"Innovation is lifeوتسعى لتحقيق
الرؤى التالية:
زبفيض األسعار عن طريق تعظيم اإلنتاج.
التواجد عرب كامل الًتاب الوطٍت.
وبالفعل فادلؤسسة حققت تقدما كبَتا فيما ؼلص زبفيض األسعار ،وذلك من خالل استفادهتا من
التعلم ،واكتساب اخلربة ،كما أهنا رباول التواجد عرب  48والية ،سواء عن طريق التواجد الفعلي،
أو عن طريق نقاط البيع ،أو ادلعارض...اخل
أىمية مؤسسة:

تعترب مؤسسة "عنًت تراد"كوندور -برج بوعريريج -ذات أعلية بالغة يف االقتصاد الوطٍت
كوهنا تغطي االحتياجات الوطنية من األجهزة االلكًتونية كما تعمل على سبويل القطاع اخلاص
دبختلف األجهزة الضرورية وأيضا ادلؤسسات احمللية.
وتوفر ادلؤسسة مناصب توظيف حلوارل  1500عامل أي أن للمؤسسة وزن يف االقتصاد
الوطٍت من حيث االبداع والتصنيع والتعامالت الداخلية واخلارجية.
مهام المؤسسة:
من أىم مهام مؤسسة "عنًت تراد" كوندور ما يلي:
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الفصل الثالث:

تطوير ادلنتجات و اخلدمات اليت تقدمها ادلؤسسة:حبيث تعمل ادلؤسسة على ربسُت جودة
ادلنتجات ,وللقيام بذلك تستعمل أحسن وأحدث االبتكارات التكنولوجية وىذا الستقطاب أكرب
عدد شلكن من ادلستهلكُت وكسب ادلكانة والسمعة السوقية.
توفَت مناصب شغل:حبيث توفر ادلؤسسة ماال يقل عن 3600منصب شغل.
تطوير االقتصاد .
توفَت منتوج وطٍت جزائري يف السوق :وذلك من خالل ادلنتجات اليت تطرحها وضخها ادلؤسسة يف
السوق الوطنية.
ربقيق ادلخطط السنوي لإلنتاج مع ادلؤسسات من نفس النوع :أي ربقيق التكامل والتوازن واحًتام
األىداف ادلسطرة مسبقا لضمان االستمرارية وذلك من خالل :
الوصول إذل رقم األعمال ادلسطر من قبل رللس اإلدارة لكل سنة.احلفاظ على الصحة السوقية بضمان الزبائن والعمالء احلاليُت و كسب متعاملُت جددتقدميمنتوج نوعي ذو مواصفات جيدة وبأفضل األسعار.
احلصول على متعاملُت أجانب من خالل ادلعارض واحلمالت اإلعالنية األخرى.كما هتدف ادلؤسسة أيضا إذل التخفيف قدر اإلمكان من التكاليف واألعباء وىذا بإتباع أفضل
السبل ادلتاحة يف كل ادلستويات ويف سلتلف مراحل العملية اإلنتاجية من اجل القضاء على التبذير
وكذا الوصول إذل الكفاءة اإلنتاجية من خالل إدخال آالت إنتاجية جديدة تواكب التطور
احلاصل يف سبل اإلنتاج ونوعية ادلنتوج وكذا تأىيل العمال.
السعي إذل منافسة ادلؤسسات العادلية اليت تنشط يف نفس اجملال .أىداف المؤسسة:
تتمثل فيما يلي:

 ربقيق الربح :كان و الزال ربقيق الربح ىو اذلدف األول و األساسي الذي تسعى إليومؤسسة"عنًتتراد"كوندور من خالل الوصول إذل رقم األعمال ادلسطر لكل عام وكسب متعاملُت
جدد مع احلفاظ على ادلتعاملُت احلاليُت وبالتارل توسيع نشاطها للصمود أمام ادلنافسة.
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الفصل الثالث:

 ربقيق متطلبات اجملتمع :إن ربقيق ىدف ادلؤسسة و ادلتمثل يف ربقيق الربح أو ربقيق اإلشباعال يكون إال من خالل تلبية حاجيات اجملتمع بتقدمي منتوج نوعي ذو جودة عالية و بأفضل
األسعار.
 عقلنة اإلنتاج  :ويتم من خالل االستعمال اجليد دلمتلكاهتا و باإلشراف على عملها بشكليسمح يف نفس الوقت بتلبية رغبات اجملتمع.
 ضمان مستوى مقبول من األجور يسمح للعامل بتلبية حاجياتو و احلفاظ على بقائو،وتقدميسلتلف العالوات و ادلنح.
 إقامة أظلاط استهالكية معينة باالعتماد على وسائل اإلعالن. االىتمام باجلانب البيئي إذ يفرض عليها موقعها اجلغرايف التحكم قدر اإلمكان يف نفاياهتاالصناعية تقوية مركز ادلؤسسة يف السوق احمللية و رفع قيمة اإلنتاج الوطنية.
العمل على نيل شهادة اجلودة اخلاصة بادلنتوج.ادلداومة على تنظيم و ربسُت ىياكل ادلؤسسة.تدعيم االستثمارات باقتناء وسائل إنتاج عصرية هبدف تطوير و تنويع ادلنتوجالتكوين ادلستمرللعمال و اإلطارات.
-االستفادة من توظيف إطارات عالية ادلستوى و الكفاءة.
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الفصل الثالث:
المبحث الثاني  :تحليل الهيكل التنظيمي
ادلديرية العامة

السكريتارية
ادلساعدة
خدمة األمن

خدمة األمن

الداخلي

والوقاية البيئية

ادلديرية اجلهوية
ادلديرية التقنية

مديرية ادلكيفات

مديرية البحث

ادلركزية

والتطوير

قسم ادلشًتياتاحمللية

قسم ادلشًتيات
ادلستوردة

ادلديرية

مديرية

مديرية

اللوجيستيكية

خدمات

مديرية

مديرية

نظام

االستعالمات

ادلوارد

ادلعلوماتية

condor

البشرية

مابعد البيع
وحدة يتم مديرية
البولستَتين

ادلنتجات
البيضاء

وحدة
التليفزيون

مديرية
التجارة

مديرية ادلالية
واحملاسبة

والتسويق

مركب

وحدة

وحدة

مركب

ادلكيفات

احلقن

الدؽلو()RS

الثالجات

البالستيكي

والتلفاز(

المصدرw ww . condor.dz:اطلع عليو يف 1 :سبتمرب .2013
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الفصل الثالث:
األمانة العامة:

تتكون من ادلدير العام واألمانة العامة ونائب ادلدير العام ونائب ادلدير العام وتسيَت أعمال اجلودة
 ،تتمثل مهام ادلديرية العامة يف :
ربقيق برامج اإلنتاج ادلسطرة من طرف ادلؤسسةربقيق تسويق اإلنتاج يف إطار سياسات وإجراءات مسطرة من طرف ادلؤسسةضمان السَت احلسن للمؤسسةتطوير آليات الدخل لألعمالربقيق السَت العام لألمالك واألشخاص واألعمال طبقا لألنظمة والقوانُتتطبيق حق ادلسؤول على العمال يف ادلؤسسة .المصالح االستشارية :وىي تتمثل يف:

 )1مسؤول تسيير الجودة :وظيفة استشارية ،وىو يقوم بادلهام التالية:

يعطي إرشادات خاصة دبتطلبات احلصول على شهادة .ISOيعطي نصائح للمصاحل األخرى حول عملية التسيَت.ىناك أنشطة مؤقتة تقوم تقوم هبا ادلؤسسة ،مثل شراءـ........ مصنع مفلس وتود ادلؤسسة شراءه .لذا فإهنا تستعُت خببَت أو رلموعة خرباء لدراسة اجلدوى منشراء ىذا ادلصنع وأعليتو .كما يقوم بإعطاء نصائح دلختلف ادلصاحل األخرى. ) 2مديرية الموارد البشرية :تسيَت كل العمال بـ :

توظيف العمال حسب طلبات ىياكل ادلؤسسةمعاجلة الشؤون القانونية للعمال-التنسيق مع اذلياكل اخلارجية التابعة للعمل والشؤون العامة .

 )3مصلحة العتاد :Logistiqueوىي ادلسؤولة عن إمداد ادلصاحل األخرى بالتجهيزات

ادلكتبية الالزمة ،السيارات ،شاحنات النقل ،البنزين...اخل

 )4مصلحة المحاسبة والمالية :وتتمثل مهمتها يف متابعة العمليات احملاسبية ،وتسجيلها

يوما بعد يوم كما تقوم بتحليل النتائج احملصل عليها خالل السنة ،ودراسة الفروقات ،وربديد
أسباب وقوع االضلرافات.
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الفصل الثالث:

 )5مصلحة األمن والوقاية  :ىذه ادلصلحة لديها ادلسؤولية يف القيام بتغيَتات بأجهزة األمن أو
التسيَت حسب قرارات ادلؤسسة  ،وتقوم بـ :
تنشيط وتسيَت الربنامج العام لألمن والوقاية من األخطار اليت هتدد ادلؤسسة.
تسيَت الوسائل دلكافحة احلرائق أو أي خطر ما .
تنظيم احلراسة والسهر على أمن ادلمتلكات واألجهزة وعمال الوحدات.
 )6المديرية التقنية  :تتمثل مهامها يف :

 احملافظة على احلالة اجليدة لوسائل اإلنتاج . القيام بربنامج الصيانة الوقائية والسهر على تطبيقها . تنظيم ومراقبة مكتب الدراسات. السهر على التوفَت الدائم لقطع الغيار . )7مصلحة البيع :تتمثل مهامها يف :

 االستماع إذل الزبون تطوير عمليات البيع للحفاظ على الزبائن القدماء واحلصول على زبائن جدد . تفقد عمليات البيع وطلبيات الزبائن والتكفل بتوفَتىا . دراسة السوق وإدارة سلزونو . اإلمداد والتكفل بالنقل . )8مصلحة المشتريات :تتمثل مهام ىذه ادلصلحة يف:

 التنسيق مع ادلمول لتنظيم الطلبيات  ،ومتابعتها يف مراكز العبور . معاجلة الطلبيات اذباه البنك  ،اإلمضاء على ادلوافقة من طرف البنك . -فرز ملفات الشراء .

 )9مديرية خدمات ما بعد البيع :تتمثل مهامها يف :
 توفَت خدمات مابعد البيع للزبائن يف إطار الضمانمجع ادلعلومات حول سلتلف األعطاب يف ادلنتوج . توجيو عملية اإلنتاج لتحسُت ادلنتوج . إدارة ومتابعة مراكز خدمات مابعد البيع.97
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الفصل الثالث:
 )10مديرية التسويق  :تتمثل مهامها فيما يلي :
 دراسة وجذب كل ما يتعلق دبعلومات السوق القيام حبمالت اإلشهار يف كافة وسائل اإلعالم تنظيم ادلعارض الوطنية والدولية تنظيم ادلسابقات وتسيَت موقع االنًتنت تدعيم فرق كرة القدم والنشاطات الثقافية واالجتماعية. -مركب الثالجات

 وحدة المكيفات والمواد البيضاء وحدة جهاز اإلستقبال الرقمي وحدة التلفاز وحدة البالستيك -وحدة البوليستيران
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الفصل الثالث:
المبحث الثالث :مراحل الدراسة الميدانية .

-1المنهج :ىو رلموعة العمليات وادلراحل اليت يتبعها الباحث للوصول إذل أىدافو ادلسطرة ،إذا
فهو عنصر ضروري يف عملية البحث حيث يساعد الباحث يف ضبط أبعاد مساعي أسئلة
()1
وفرضيات البحث.
فادلناىج تتعدد وتتنوع خاصة يف العلوم االجتماعية ،وادلنهج ادلستخدم يف ىذه الدراسة ىو منهج
دراسة حالة.
منهج دراسة حالة :ىو" الطريقة اليت غلمع هبا الباحث ادلعلومات اخلاصة بوحدة موضوع الدراسة،
سواء كانت فردا أو أسرة أو مجاعة أو مؤسسة أو نطاقا اجتماعيا أو رلتمعا زلليا أو رلتمعا
عادليا،ويقوم الباحث بالتعمق يف دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو ادلؤسسة أو أن يتناول
دراسة كل ادلراحل اليت مرت هبا احلالة -)1(.ومنهج دراسة حالة يستخدم هبدف الدراسة الدقيقة
لوضعية مؤسسة أو أي حالة أخرى ،وىي طريقة حبثية نافعة جدا لدراسة األوضاع االقتصادية و
االجتماعية للمؤسسة)2(.وىو طريقة علمية جلمع ادلعلومات و البيانات لدراسة السَتة حلالة أو فرد
أو مجاعة أو مؤسسة أو رلتمع زللي ،أو عادلي ،وقد قمنا باختيار منهج دراسة حالة ،ألن طبيعة
ادلوضوع فرضتو علينا والذي يستوجب التعمق والتعريف أكثر هبذه ادلؤسسة.

 -2أداة الدراسة :لكل حبث وسائل وأدوات يستعُت هبا الباحث يف ربليل الظاىرة زلل الدراسة،

والوسائل ىي رلموعة األدوات اليت يستخدمها الباحث يف احلصول على كم ىائل من ادلعلومات
وقد اعتمدنا يف حبثنا ىذا على الوسائل التالية :ادلالحظة – ادلقابلة واالستمارة.
أ – ادلالحظة :إحدى أىم أدوات مجع البيانات ،تستخدم يف البحوث ادليدانية جلمع البيانات اليت
ال ؽلكن احلصول عليها عن طريق الدراسة النظرية ،وؽلكن للباحث تبويب ادلالحظة وتسجيل ما
()3
يالحظ من ادلبحوثُت سواء كان كالما أو سلوكا.

()7رشيد زروايت ،منهجية البحث في العلوم االجتماعية ،اجلزائر :دار ىومة ،2002 ،ص .119
()7ادلرجع نفسو ،ص .152
()7إمساعيل شعباين ،منهجية البحث في العلوم االجتماعية ،اجلزائر :ادلعهد الوطٍت للتجارة  ،2005،ص .42

()7رشيد زروايت ،منهجية البحث في العلوم االجتماعية،ط، 4اجلزائر :للطباعة والنشر ،2012 ،ص.50
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الفصل الثالث:

تعرف ادلالحظة على أهنا" عملية مراقبة أو مشاىدة لطبيعة عوامل الظواىر وادلشكالت والواقع
واألحداث و مكوناهتا ادلادية وادلعنوية ،متابعة حدوثها واذباىاهتا وعالقتها ،ويتم كل ذلك
بأسلوب علمي دقيق ومنظم وىادف وسلطط بغية الوصول إذل فهم الظاىرة وتفسَتىا وربديد
العالقة بُت متغَتاهتا ومن مث التنبؤ حبدوث الظواىر وأثرىا وبالتارل ادلقدرة على توجيو تأثَت الظواىر
لفائدة االنسان.وضلن بصدد إعدادنا ذلذا البحث ،قمنا بزيارة ميدان الدراسة ،وىو مؤسسة كوندور
يوم9 :سبتمرب  .2013وذلك هبدف التعرف أكثر على ادلؤسسة ومجع معلومات زبدم ادلوضوع
حبيث تزودنا بعدة مالحظات ىامة ،منها :االنضباط والدقة يف العمل ،نظافة زليط ادلؤسسة،
توحيد اللباس اخلاص بالعمل ،واقية للحوادث ادلهنية وأجهزة اإلطفاء ،إدارة مفتوحة ،حسن
التعامل ،وجود مركز خاص للمراقبة واستقبال الزوار يف الصباح و ادلساء ،االىتمام بالعاملُت
منحيث النقل وجبات الغداء ،تعامل الرئيس مع مرؤوسيو بإنسانية.
ب -ادلقابلة :ىي تفاعل لفظي يتم عن طريق مواجهة ػلاول فيها الشخص القائم بادلقابلة أن
يستشَت معلومات أو أراء أو معتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرين للحصول على بعض
البيانات ادلوضوعية ،وقد استخدمنا ىاتو الوسيلة وذلك من خالل مقابلة بعض ادلسؤولُت يف
الشركة واستفدنا منهم بعض ادلعلومات ادلتعلقة دبوضوع الدراسة  ،فالعامل التشغيلي مثال يتلقى
معاملة حسنة من طرف رئيسو ويقوم بالتحاور معهم و االستماع دلشاكلهم....)1(،
ج -االستمارة :أكثر األدوات شيوعا ،فهي تتيح للباحث فرصة احلصول على أكرب عدد شلكن
من البيانات وتعرف بأهنا" ظلوذج يضم رلموعة من األسئلة توجو إذل األفراد من أجل احلصول على
معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف ،ويتم تنفيذ االستمارة إما عن طريق ادلقابلة
()2
الشخصية أو أن ترسل إذل ادلبحوثُت عن طريق الربيد".
وعليو قمنا بتقسيم االستمارة إلى:
القسم األول والذي اشتمل على األسئلة العامة :العمر ،اجلنس ،احلالة العائلية ،ادلستوى الدراسي،
أما بالنسبة للرتبة الوظيفية فقمنا باالستغناء عنها نظرا ألن أفراد العينة معظمهم دل يقوموا باإلجابة
على ىذا ادلتغَت.
()7ادلرجع نفسو ،ص.199
()7ادلرجع نفسو ،ص.172
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الفصل الثالث:

أما بالنسبة للقسم الثاني فقمنا بتقسيمو إلى:
احملور األول الذي يتعلق بالقيادة اإلدارية ،وقد ضم  14سؤاال بُت سؤال مفتوح وآخر مغلق.
احملور الثاين الذي يتعلق باألداء الوظيفي ،وقد ضم  14سؤاال بُت سؤال مفتوح وآخر مغلق.
احملور الثالث الذي يتعلق بالقيادة واألداء الوظيفي ،وقد ضم  16سؤاال بُت سؤال مفتوح وآخر
مغلق.
 -3مجاالت الدراسة:

اجملال الزماين :بدأ الشروع يف الدراسة ادليدانية بداية  3أوت  2013إذل غاية  19سبتمرب
 2013مقسمة إذل مرحلتُت:
أ -ادلرحلة األوذل :من  3أوت إذل 9سبتمرب  2013خصصت جلمع أكرب عدد شلكن من
ادلعلومات و البيانات اليت زبدم ادلوضوع.
ب -ادلرحلة الثانية :من  9إذل  19سبتمرب  2013خصصت لتوزيع االستمارة على عينة البحث
و عملية مجعها.
ب-اجملال اجلغرايف :تقع مؤسسة "كوندور" بادلنطقة الصناعية اليت تبعد حوارل 3كم عن والية برج
بوعريريج وىي شركة ذات أسهم ،ورلموعة بن محادي "عنت تراد" و اليت تعٍت عنًتة
للتجارة ،تقدر ادلساحة االمجالية ب 98660م ، 2طبيعة االستثمار للمؤسسة ىو:
صناعة وتسويق األجهزة اإللكًتونية واإللكًتومنزلية.
 -4مجتمع الدراسة:

تناولنا يف الدراسة ادليدانية مؤسسة كوندور واليت بدورىا تشمل على عدة وحدات كل وحدة
متخصصة يف رلال معُت ،فهناك :وحدة انتاج الثالجات ،وحدة األجهزة الرقمية ،وحدة
التلفاز....،إخل ونظرا لكرب ادلؤسسة وتفرعها ،قمنا باختيار وحدتُت من الوحدات السابقة وعلا:
وحدة البالستيك و وحدة ادلنتوجات السمراء ،واللتان ػلتويان على  192عامال ،وىذا بالنسبة
إلينا يعترب رلتمع الدراسة .أما بالنسبة لعينة الدراسة واليت تعترب من أكثر األدوات استعماال يف
مثل ىذه البحوث نظرا لصعوبة االتصال بالعمال ،كما أهنا ربقق نتائج صادقة وملموسة .وقد مت
اختيار عينة عشوائية تتكون من العاملُت يف مجيع ادلستويات يف مؤسسة كوندور  .وقد بل أفراد
عينة الدراسة  48عامال.
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الفصل الثالث:
حجم العينة= عدد العمال الكلي  xالنسبة ادلختارة 100/
حجم العينة= 48 = 100/25×192
المبحث الرابع :عرض وتحليل نتائج الدراسة.

أوال :عرض و تحليل البيانات األولية
الجدول رقم ( :)1يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير العمر
الفئة

العدد

النسبة ادلئوية%

أقل من 25
من35-25
من 45-35
أكثر من 45

7
30
8
3

14.5
62.5
16.66
6.25

اجملموع

48

100

يبُت اجلول رقم ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغَت العمر ،ومن خاللو يتبُت لنا أن أعلى
نسبة يف الفئات العمرية من  35-25ىي األكثر سبثيال وذلك بنسبة  %62.5أي ما يعادل
 30عامال من رلموعة عينة البحث ،ويرجع ذلك إذل حداثة نشاط ادلؤسسة واسًتاتيجية التوظيف
ادلتبعة ،واليت تركز على الفئة الشابة اليت تتطلبها طبيعة النشاط من حيث امكانات وقدرات
العاملُت ،يف حُت صلد نسبة  %16.66و اليت سبثل  8عمال سبثلهم الفئة العمرية 45-35
بنسبة أقل واليت تتمركز كثَتا يف اإلدارة نظرا للخربة ادلكتسبة يف العمل أما الفئة العمرية أقل من
 25سنة قدرت بنسبة  %14.5أي ما يعادل  7عمال من رلموع عينة البحث ،وىذا راجع إذل
سياسة االستقطاب من طرف ادلؤسسة خاصة خلرغلي اجلامعات ،وبالنسبة للفئة العمرية األخَتة
أكثر من 45سنة واليت قدرت بنسبة %6.25أي ما يعادل 3عمال ،وىذا إن دل على شيء إظلا
يدل على أن ادلؤسسة ال تعتمد على كبار السن ألهنم استخدموا واستغلوا كل طاقاهتم وإبداعاهتم
وبالتارل فهي تشجع القدرات الشابة ذات اخلربة.

:7
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الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)2يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الجنس.
اجلنس

العدد

النسبة ادلئوية

ذكر
أنثى

33
15

68.75
31.25

اجملموع

48

100

يبُت اجلدول رقم ( )2توزيع أفراد العينة حسب متغَت اجلنس ،حيث نالحظ أن عدد الذكور بل
 33بنسبة مئوية تقدر ب %68.75من أصل رلموع أفراد عينة الدراسة ،يف حُت بل عدد
اإلناث  17عاملة أي بنسبة مئوية تقدر ب  %34من أفراد عينة الدراسة.
ونالحظ من خالل ذلك أن ادلؤسسة تعتمد بشكل كبَت على فئة الذكور لطبيعة عملها وموقعها
اجلغرايف ،وخاصة وحدة البالستيك فإن معظم عماذلا ىم ذكور مقارنة باإلناث و اليت ربتوي على
عاملة تنظيف وأخرى سكرتَتة ادلدير أما اآلخرون فهم رجال .
الجدول رقم ( :)3يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الحالة العائلية
احلالة العائلية

العدد

النسبة ادلئوية%

أعزب
متزوج
مطلق
أرمل

5
27
4
2

10.41
56.25
8.33
4.16

اجملموع

48

100

نالحظ من خالل بيانات اجلول ادلوضح أعاله أن نسبة  %56.25واليت سبثل  27عامال ىم
متزوجون وىذا راجع إذل أن ىذه الفئة تكون أكثر حاجة للعمل دون غَتىا و ما نسبتو
%10.41واليت سبثل  5عمال ىم غَت متزوجُت أما  4عمال واليت سبثل نسبة %8.33ىم
مطلقون يف حُت صلد النسبة األخَتة  %4.16أي ما يعادل عاملُت ىم من فئة األرامل .

:7
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الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)4يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير المستوى الدراسي
ادلستوى

العدد

النسبة ادلئوية%

دراسات عليا
دراسات جامعية
مستوى ثانوي
مستوى إكمارل
مستوى أقل من إكمارل

9
24
14
1
0

18.7
50
29.1
2.08
0

اجملموع

48

100

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن نسبة  %50من رلموع أفراد العينة واليت ؽلثلها  24عامل ىم
جامعيون ،أي أن ادلؤسسة تعتمد على ادلؤىل العلمي واستقطاب اليد العاملة ادلؤىلة و ادلدربة،
وىذا ما تطلبو ادلنافسة و االنفتاح على السوق ،ونسبة %92.1من رلموع أفراد العينة تتمثل يف
 14عامال لديهم مستوى ثانوي ،معظمهم خرغلي معاىد التكوين ادلهٍت ،وىذا ما يبُت أن
ادلؤسسة تعتمد على ادلؤىل العلمي ،نظرا لطبيعة النشاط الذي ػلتاج القدرة على فهم تقنيات
العمل ،أما نسبة  %18.7من رلموع أفراد العينة واليت سبثل  9عمال لديهم مستوى دراسات
عليا نظرا لطبيعة الوظائف بسهولة ،بينما صلد نسبة %2من رلموع أفراد العينة واليت سبثل عامل
واحد لديو مستوى إكمارل أما ادلستوى األخَت فيمثل نسبة %0أي ما يعادل 0عامل وبالتارل
نستنتج أن ادلؤسسة تعتمد بالنسبة لعملية التوظيف بدرجة كبَتة على أصحاب الدراسات اجلامعية
و العليا ،وسبب ذلك راجع إذل طبيعة ادلهام اليت تقوم هبا ادلؤسسة ،كما أهنا ال تعتمد على ادلوارد
البشرية غَت ادلتعلمة بدءا من مهمة االستقبال إذل أعلى وظيفة يف ادلؤسسة.
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الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)5يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير سنوات الخبرة.
سنوات اخلربة

العدد

النسبة ادلئوية%

أقل من  5سنوات
من15إذل 10سنوات
أكثر من 10سنوات

24
18
6

50
37.5
12.5

اجملموع

48

100

نالحظ من خالل نسب اجلدول أعاله أن أعلى نسبة بالنسبة دلتغَت اخلربة ادلهنية أقل من
5سنوات و اليت سبثلها نسبة %50أي ما يعادل نصف عينة البحث ،وىذا نتيجة حلداثة ادلؤسسة
واتباع سياسة التجديد يف عملية التوظيف ،مث نسبة %37.5اليت سبثل الفئة من 15إذل10سنوات
أي ما يعادل 18عامال ،وىي نسبة معتربة إذا ما قورنت دبجموع عينة البحث ،وىذا راجع إذل
سعي ادلؤسسة باالحتفاظ دبواردىا البشرية الكفؤة والفعالة ،أما الفئة األخَتة و اليت ىي أكرب من
10سنوات اليت سبثل نسبة %12.5أي ما يعادل 6عمال ،ويرجع ذلك إذل األقدمية واخلربة
ادلهنية يف اجملال.
ثانيا :عرض وتحليل البيانات العلمية
المحور األول :القيادة اإلدارية

الجدول رقم ( :)6يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل القيادة التي تعملون تحت إشرافها؟
االختيارات

العدد

النسبة%

تسلطية

22

45.88

دؽلوقراطية

26

54.16

اجملموع

48

100

يتضح لنا من خالل اجلدول أن نسبة  %54.16من رلموع أفراد العينة واليت تقابلها 26عامل
أجابوا بأن القيادة اليت يعملون ربت إشرافها ىي قيادة دؽلوقراطية (تشاركية) أما نسبة %45.88
واليت سبثل 22عامل من رلموع عينة البحث أجابوا بأهنا قيادة تسلطية ،يتضح شلا سبق أن القيادة
:7
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الفصل الثالث:

اليت يعمل العاملون ربت إشرافها يف ىذه ادلؤسسة ىي قيادة دؽلوقراطية تشاركية أي أهنا سبنح درجة
أكرب من احلرية ومشاركة العاملُت.
الجدول رقم ( :)7يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة

حول :ىل يتعامل معكم القائد بطيبة وإنسانية؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

32

66.66

ال

16

33.33

اجملموع

48

100

بيانات اجلدول توضح أن أكرب نسبة للعمال واليت تقدر ب%66.66واليت تشمل 32عامل،
صرحوا بأن القائد يتعامل معهم بطيبة وإنسانية ،يف حُت صلد نسبة %33.33واليت تقابلها 16
عامال صرحوا بعدم ذلك أي أن القائد ال يتعامل معهم بطيبة وإنسانية ،وردبا يرجع ذلك إذل أن
عقلية ادلوظف اجلزائري ال يستحسن معاملتو بطيبة وإنسانية ألنو ال يقدر ذلك النوع من ادلعاملة،
ويقال إذا زاد الشيء عن حده نقلب إذل ضده ،أو راجع إذل نوع القيادة ادلمارسة فإذا كانت
قيادة تسلطية ،فهذا من شأنو أن ينعكس سلبا على معاملة القائد مع أتباعو أو موظفيو ،حيث
يأمر وينهى دون أن يراعي حاجات مرؤوسيو أو حالتهم النفسية.

الجدول رقم ( :)8يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة

حول :ىل يركز في العقوبات التي يتعرضون لها في حال المخالفة على؟
االختيارات

العدد

النسبة%

اجلوانب ادلادية

15

25.31

اجلوانب ادلعنوية

7

14.58

اجلوانب ادلادية و ادلعنوية معا

26

54.16

اجملموع

48

100

من خالل اجلدول ادلبُت أعاله ،نالحظ بأن نسبة  %54.16وىي أعلى نسبة واليت سبثل
26عامال من رلموع عينة البحث اليت صرحت بأن القائد يركز يف العقوبات اليت يتعرض ذلا
العمال على اجلوانب ادلادية و ادلعنوية ،فاجلوانب ادلعنوية أعليتها تعادل أعلية احلوافز ادلادية دلا ذلا
:7

دراسة حالة مؤسسة كوندور

الفصل الثالث:

من أثار على العامل ،يف حُت صلد نسبة  %31.25واليت سبثل 15عامال ،أجابوا بأن القائد يركز
على اجلوانب ادلادية وردبا يعود ذلك لدرجة اىتمام العامل باجلانب ادلادي أكثر من غَته ،حيث
أن العامل يؤدي وظيفتو لينتظر يف األخَت مقابل مادي يسد حاجاتو وحاجات أفراد عائلتو ،لكن
النسبة  %14.58واليت تعادل 7عمال الذين صرحوا بأن القائد يركز على اجلوانب ادلعنوية،
كوهنم مدركُت للدور البال الذي تلعبو احلوافز ادلادية حيث أن القائد يركز على رفع معنويات
العامل وإحساسو بأنو مهم مهما كانت الوظيفة اليت ؽلارسها وىذا يكون لو تأثَت اغلايب أداء
العامل.
الجدول رقم ( :)9يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل تشعر باالرتياح في جماعة العمل التي تعمل معها؟
العدد

النسبة%

االختيارات
نعم

41

85.41

ال

7

14.58

اجملموع

4

100

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة %85.41واليت سبثل 41عامال أقروا باالرتياح يف مجاعة
العمل اليت يعملون معها ،وىذا راجع إذل :توافق األفكار و االتفاق يف طريقة العمل و اذلدف
ادلشًتك ،زليط العمل مناسب ( الشعور باالرتياح  -طيبة الناس – وجود الثقة – الروح اجلماعية)
احلماس يف العمل ىذا بالنسبة للفئة اليت أجابت بنعم ،أما النسبة اليت أقرت بعدم االرتياح يف
مجاعة العمل واليت تقدرب%14.58واليت سبثل 7عمال فمربراهتا ىي كالتارل :انعدام احلوار
البناء -احملسوبية -ثقافة العمال –عدم تطبيق القانون الداخلي
للمؤسسة –عدم االرتياح و التوتر واخلوف من العقوبة.

:7

دراسة حالة مؤسسة كوندور

الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)11يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل يولي القائد الذي تعمل تحت إشرافو ؟
االختيارات

العدد

النسبة%

عناية أكرب بالعمل مقارنة
بالعاملُت

1

2.08

عناية أكرب بالعاملُت مقارنة
بالعمل

16

33.33

يهتم هبما على قدر ادلساواة

31

64.58

اجملموع

48

100

استنادا إذل نتائج اجلدول نالحظ أن نسبة %64.58أي ما يعادل 31عامل صرحوا بأن القائد
الذي يعملون ربت إشرافو ،يورل اىتماما أكرب بالعمل و العاملُت معا ،نظرا ألن العامل ىو الذي
يقوم بأداء العمل ،و بالتارل إذا مت االىتمام بكليهما فسيتم ربقيق أىداف العامل وأىداف
ادلؤسسة معا ،يف حُت صلد نسبة%33.33و اليت سبثل 16عامال من رلموع أفراد العينة الذين
أقروا بأن القائد يهتم أكثر بالعاملُت مقارنة بالعمل ،وىذا راجع ردبا إذل أن القائد يورل عناية أكرب
بالعالقات اإلنسانية ،فيهتم بالعوامل اليت تؤثر على العامل و العمل على توفَت اجلو ادلساعد ،وصلد
نسبة %2.08واليت سبثل عامل واحد الذي صرح بأن القائد الذي يعمل ربت إشرافو يورل اىتمام
أكرب بالعمل مقارنة بالعاملُت ،ردبا يرجع ذلك إذل أن القائد يعترب العامل آلة منتجة ،ال على
أساس أنو رأس ادلال البشري للمؤسسة.

:8
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الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)11يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :يعمل القائد على تشجيعكم وتحفيزكم على بذل مجهودات أكبر في العمل من
خالل تركيزه على:
االختيارات

العدد

النسبة%

احلوافز ادلادية

15

25.31

احلوافز ادلعنوية

8

16.66

احلافزين معا

25

52.08

اجملموع

48

100

نالحظ من خالل بيانات اجلدول أن أكرب نسبة من العمال الذين صرحوا بأن القائد يركز يف
تشجيعو للعامل على بذل رلهود أكرب يف العمل على احلافزين معا ،واليت قدرت
ب%52.08واليت سبثل 25عامال ،وردبا ذلك يرجع إذل أن للحوافز ادلادية و ادلعنوية األثر الكبَت
يف زيادة االنتاج حيث ربطت القيادة زيادة االنتاج حبجم احلوافز ادلادية و ادلعنوية معا ،فكلما
كانت ىناك حوافز مادية ومعنوية كلما زاد االنتاج ،وتليها نسبة %31.25واليت تعادل 15عامال
الذين صرحوا بأن القائد يركز يف ذلك على احلوافز ادلادية ،كون أن االىتمام األول بالنسبة للعامل
ىو األجر ادلادي والذي من أجلو ؽلارس مهام معينة ،يف حُت صلد أن نسبة%16.66واليت سبثل
 8عمال الذين صرحوا بأن القائد يركز على احلوافز ادلعنوية لتشجيع العمال على بذل رلهود
أكرب ،نظرا إلؽلانو بأعلية احلوافز ادلعنوية كالثناء و ادلشاركة يف ازباذ القرار و التشجيع يف زيادة
محاس ادلوظف للعمل.
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الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)12يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :كيف يتعامل معكم المشرف داخل المؤسسة ؟
االختيارات

العدد

النسبة%

يضغط على العمال بشدة يف
العمل دون مراعات لقدراهتم

15

31.25

ينفذ العمل طبقا للتعليمات و
األوامر وال يسمح بتضييع
الوقت

19

35.58

يسمح بتبادل األفكار ،ويبدي
النصح عند احلاجة

13

27.08

يعطي احلرية الكاملة للعامل و
يتساىل مع كثَتي الغياب و
ادلقصرين يف األداء

1

2.08

اجملموع

48

100

يتضح لنا من خالل اجلدول ادلوضح أعاله أن ىناك نسبة كبَتة من العمال الذين صرحوا بأن
ادلشرف ينفذ العمل طبقا للتعليمات واالوامر وال يسمح بتضييع الوقت ،واليت تقدر
بنسبة%35.58واليت سبثل 19عامال كوهنا مؤسسة خاصة ومن ادلعروف أن ادلؤسسة اخلاصة
تتميز بأهنا رحبية وصارمة مث تليها نسبة  %31.25وىي نسبة معتربة أي ما يعادل 15عامال
صرحوا بأن ادلشرف يضغط على العمال بشدة يف العمل دون مراعات لقدراهتم وىذا ردبا راجع إذل
أنو ينفذ أوامر الذي أعلى منو ويف حال دل يقم بذلك فإنو قد يتعرض لعقوبة ،يف حُت أن نسبة
%27.08أي ما يعادل 13عامال صرحوا بأنو يسمح بتبادل األفكار ويبدي النصح عند
احلاجة ،وىذا يرجع إذل ظلط القيادة ادلتبع وىو ذلك النمط الذي يشجع ادلبادرة و احلوار و تقبل
الرأي اآلخر أما بالنسبة للنسبة األخَتة اليت تقدر ب %2.08واليت سبثل عامل واحد الذي صرح
بأنو يعطي احلرية الكاملة ويتساىل مع كثَتي الغياب و ادلقصرين يف األداء ،وقد يرجع ذلك إذل
سياسة ادلشرف يف احلفاظ واستقطاب ادلوارد البشرية ادلؤىلة وادلدربة.
::

دراسة حالة مؤسسة كوندور

الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)13يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل يشجع العاملين على اإلبداع ؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

24

50

ال

24

50

اجملموع

48

100

يبُت اجلدول أعاله أـن نسبة  %50أي ما يعادل 24عامال نصف عينة البحث ،الذين صرحوا
بأن القائد يشجع العاملُت على اإلبداع وىذا راجع إذل أن زبصص كل عامل يف القيام بوظيفة ما
مع مرور الوقت يؤدي إذل اإلبداع وتفنن وإتقان العامل يف أداءه لوظيفتو وبالتارل اجلودة يف
االنتاجية ،كما أن العامل لكي يبدع يف ذلك البد من تشجيعو و حفزه على ذلك .أما النصف
اآلخر من عينة البحث واليت تقدر ب  %20أي ما يعادل  24عامل صرحوا بأن القائد ال
يشجع على اإلبداع ،ردبا يرجع إذل خوفو من أن يفقد منصبو أو أن يكون ىو ادلتميز فقط ال غَت
وال يتحمل أن ينافسو من دون منو.

الجدول رقم ( :)14يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة

حول :ىل يعتمد القائد على أسلوب األمر و النهي في تعاملو مع اآلخرين ؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

44

91.66

ال

4

8.33

اجملموع

48

100

تبُت لنا نسب اجلدول ادلتعلقة باألسلوب الذي يعتمده القائد يف تعاملو مع العاملُت بادلؤسسة أن
أكرب نسبة من العمال قدرت ب %91.66أي ما يقارب  44عامال من رلموع عينة البحث،
وىذا راجع إذل أن القائد ينفذ القوانُت على العمال دون مراعاة اجلانب االنساين ،أو لكي ال
تكون ىناك فوضى ،أما نسبة %8.33أي ما يقارب  4عمال فصرحوا بأن القائد ال يعتمد على
أسلوب األمر و النهي يف تعاملو مع العاملُت وىذا راجع إذل مركزىم الوظيفي و الذي ال يتطلب
ذلك.
;:
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الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)15يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل يتبنى االقتراحات الهادفة من العاملين ؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

28

58.33

ال

20

41.66

اجملموع

48

100

تكشف لنا البيانات الواردة يف اجلدول أعاله أن نسبة  %58.33من رلموع عينة البحث و
الذين ؽلثلون 28عامل أقروا بأن القائد يتبٌت االقًتاحات اذلادفة من العاملُت ،ويرجع ذلك إذل أن
العمال ىم األدرى بذلك فتكون اقًتاحاهتم يف زللها أو أن القائد يعتمد على األسلوب
الدؽلوقراطي التشاركي ويهدف إذل تشجيع العامل على ادلبادرة وتقدمي االقًتاحات ألهنا أكثر تعبَتا
عن احتياجاهتم .أما نسبة  %41.66واليت سبثل 20عامال فأجابوا بأن القائد ال يتبٌت
االقًتاحات اذلادفة من العاملُت ،وردبا يرجع ذلك إذل القائد نفسو فهو يرى بأن ذلك يؤثر عليو
بالسلب وينقص من شأنو ،أو نظرا لطبيعة الوظيفة اليت يقوم هبا واليت ال تسمح بذلك.
الجدول رقم ( :)16يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل يبادر بتفويض بعض صالحياتو ؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

29

60.41

ال

19

39.58

اجملموع

48

100

نالحظ من خالل نتائج اجلدول أن نسبة  %60.41اليت سبثل ما يعادل 29عامال الذين أقروا
بأن القائد يبادر بتفويض بعض صالحياتو أي أنو يشجع على ربمل ادلسؤولية و ادلشاركة يف صنع
القرار ،أما نسبة  %39.58و اليت سبثل ما يعادل  19عامال والذين أقروا بأن القائد ال يبدر
بتفويض بعض صالحياتو ،نظرا لكونو متسلط وجشع ػلب السيطرة على كل شيء وال يثق
باآلخرين.
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الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)17يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل يسمح لك قائدك بالمشاركة في اتخاذ القرارات وإبداء اآلراء و المقترحات
داخل المنظمة ؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

23

47.91

ال

25

52.08

اجملموع

48

100

يبُت اجلدول أعاله أن نسبة  %52.08من رلمع عينة البحث واليت سبثل  25عامال قد صرحت
بأن القائد ال يسمح بادلشاركة يف ازباذ القرارات وإبداء اآلراء وادلقًتحات داخل ادلنظمة ألنو ردبا
يرجع ذلك إذل أن العاملُت غَت مؤىلُت الزباذ القرات أو أن القائد ال يؤمن بقدراهتم ،يف حُت أن
نسبة  %47.61واليت سبثل ما يقابل  23عامال قد صرحوا بأن القائد يسمح دبشاركتهم وإبداء
آراءىم ،وقد يرجع ذلك إذل أنو نوع من التحفيزات ادلعنوية اليت ػلتاج إليها العامل لزيادة إنتاجيتو.

الجدول رقم ( :)18يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :عند توزيع الواجبات على العاملين يراعي القائد
االختيارات

العدد

النسبة%

قدرات العاملينوميوالهتم
وزبصصاهتم

33

68.75

يغفل ميول العاملُت واذباىاهتم
وزبصصاهتم

15

31.25

اجملموع

48

100

يتضح لنا من خالل اجلدول أن نسبة %68.75من رلموع عينة البحث واليت تقابلها 33عامل
أجابوا بأنو عندما يتم توزيع الواجبات على العاملُت يراعي القائد قدرات العاملُت و ميوالهتم
وزبصصاهتم ،فلكي يقوم العامل بوظيفتو على أمت وجو البد أن تتطابق مواصفات الوظيفة مع
مواصفات شاغل الوظيفة كما أن للميول دور مهم ،فإذا كانت الوظيفة تليب ميول وطموح شاغلها
فإنو يبدع يف أداء تلك الوظيفة ،يف حُت صلد نسبة%31.25واليت تقابلها  15عامال من رلموع
;7
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الفصل الثالث:

عينة البحث أجابوا بأنو يتم إغفال ذلك نظرا إلؽلان القائد بقدراهتم ومؤىالهتم فيوكل إليهم بعض
ادلهام دون مراعة وىو يعترب ربدي للعامل لكي ؼلرج كافة قدراتو.

الجدول رقم ( :)19يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل أنت راض عن تعامل القيادة معك؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

26

54.16

ال

22

45.83

اجملموع

48

100

بيانات اجلدول توضح أن أكرب نسبة من العمال الذين أقروا بأهنم راضُت عن تعامل القيادة معهم
بنسبة تقدرب%54.16أي ما يعادل 26عامل ،ويرجع ذلك إذل الشعور بالعدالة يف التعامل
وتوفَت اجلو ادلناسب للعمل من حرية يف إبداء الرأي ،احلوافز العادلة .يف حُت أن
مانسبتو %45.83أي ما يعادل 22عامل قد أقروا بأهنم غَت راضُت عن تعامل القائد معهم وردبا
يرجع ذلك إذل األسلوب ادلتسلط الذي ؽلارسو القائد على مرؤوسيو ،وجود صرامة يف التعامل
،التمييز بُت العمال الذي يؤدي إذل قتل روح ادلبادرة ،نقص الثقة.
المحور الثاني :األداء الوظيفي.

الجدول رقم ( :)21يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل يقوم العاملون بتأدية األعمال بكفاءة وفاعلية؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

27

56.25

ال

21

43.75

اجملموع

48

100

وادلالحظ من خالل اجلدول أن أكرب نسبة من العاملُت واليت تقدر ب %56.25أي ما
يعادل 27عامل قد أقروا بأن العمال يقومون بأعماذلم بكل كفاءة وفاعلية ،يف حُت أن ما نسبتو
 %43.75أي ما يعادل  21عامال أجابوا بأن العاملون ال يقومون بتأدية عملهم بكفاءة
وفاعلية ،وىذا ردبا يرجع إذل نقص ادلهارة واخلربة.
;7

دراسة حالة مؤسسة كوندور

الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)21يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل يبذل العاملون الجهد الكافي إلنجاز األداء في الوقت المحدد ؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

42

87.5

ال

6

12.5

اجملموع

48

100

يوضح اجلدول أعاله أن نسبة %87.5واليت سبثل 42عامل من رلموع عينة البحث ،صرحوا أن
العامل يبذل اجلهد الكايف إلصلاز األداء يف الوقت احملدد ردبا يرجع ذلك إلخالصهم وتفانيهم
وحبهم يف العمل الذي يقومون بو .يف حُت أن نسبة  %12.5واليت سبثل 6عمال من رلموع عينة
البحث الذين صرحوا بأن العامل ال يبذل اجلهد الكايف إلصلاز األداء يف الوقت احملدد ،ويرجع
ذلك إذل تأثَت ادلشاكل االجتماعية ،ضعف مستوى األجر ،انعدام روح ادلسؤولية ،والتهاون يف
العمل.
الجدول رقم ( :)22يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل تساىم القيم والمعتقدات التي يمتلكها العاملون في تحسين أدائهم ؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

44

91.66

ال

4

8.33

اجملموع

48

100

يوضح اجلدول أن نسبة %91.66واليت تعادل 44عامل صرحوا دبساعلة القيم و ادلعتقدات اليت
ؽلتلكها العاملون يف ربسُت أدائهم وىذا راجع إذل أن ادلؤسسة تأخذ بكل ما يساىم يف ربسُت
األداء ،يف حُت أن نسبة%8.33أي ما يعادل 4عمال والذين صرحوا بعدم ذلك فردبا يعود ذلك
إذل أن العمال قد ال يكيفون ذلك لتحسُت أدائهم.
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الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)23يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل تساىم األنظمة واللوائح والقوانين المعتمدة في المنظمة في تطوير أداء العاملين؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

35

72.91

ال

13

27.08

اجملموع

48

100

حسب بيانات اجلدول أعاله فإن %72.91من رلموع عينة البحث واليت تعادل  35عامل
صرحوا بأن األنظمة و اللوائح والقوانُت ادلعتمدة من قبل ادلنظمة تساىم يف تطوير أدائهم ،يف حُت
أن نسبة%27.08واليت تعادل  13عامال قد صرحوا بأهنا ال تساىم يف ذلك وردبا يرجع ذلك
إذل غموضها وعدم فهمها من قبل العاملُت أو أهنا تتعارض وقيم ومعتقدات العاملُت.
الجدول رقم ( :)24يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة

حول :ىل توفر المؤسسة كافة اإلمكانيات والموارد الالزمة لتحسين األداء؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

38

79.16

ال

10

20.83

اجملموع

48

100

من خالل اجلدول ادلوضح أعاله فإن  %79.16من رلموع عينة البحث والت سبثل  38عامال
قد صرحوا بأن ادلؤسسة توفر كافة اإلمكانيات و ادلوارد الالزمة لتحسُت األداء وذلك من خالل
التحفيزات اليت تقدمها ( الًتقية ،التعويض ادلادي ،االىتمام بالنقل وادلأكل وتوفَت كل ظروف
الراحة) أما نسبة%20.83من رلموع عينة البحث واليت سبثل 10عمال قد صرحوا بأن ادلؤسسة
ال توفر كافة اإلمكانيات وادلوارد الالزمة لتحسُت األداء ،وذلك يرجع ردبا إذل العاملُت أنفسهم
فهناك مثال لديو الطموح لتحسُت أداءه و البحث عن التميز وىناك من ال يرغب بذلك -اجلمود
الوظيفي-
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الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)25يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :إذا كانت المؤسسة توفر كل ذلك ،فعل العاملون يستغلونها في تحسين أدائهم؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

44

91.66

ال

4

8.33

اجملموع

48

100

نالحظ من خالل بيانات اجلول أن نسبة  %91.66من رلموع عينة البحث واليت تعادل
44عامال قد صرحوا بأن العاملون يقومون باستغالل االمكانيات و ادلوارد اليت توفرىا ادلؤسسة من
أجل ربسُت أدائهم وىذا من أجل احلصول على امتيازات أكرب وإرضاء الطموح الوظيفي .يف حُت
صلد أن نسبة  %8.33من رلموع عينة البحث واليت تعادل  4عمال قد صرحوا بأن العاملون ال
يقومون باستغالل ذلك من أجل ربسُت أدائهم ،وىذا راجع إذل شعورىم بالعنصرية و التمييز يف
منح احلوافز أو أهنم يشعرون بأن االمكانيات اليت تقدمها ادلؤسسة تفوق قدراهتم.
الجدول رقم ( :)26يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :العاملون في المؤسسة يبذلون مجهودات كبيرة أثناء أداء العمل
االختيارات

العدد

النسبة%

حبا يف العمل

18

37.5

خوفا من الفصل والعقاب

30

62.5

اجملموع

48

100

يوضح اجلدول أعاله أن نسبة %62.5أي ما يعادل 30عامل من رلموع عينة البحث صرحوا
بأهنم يبذلون جهد كبَت يف العمل خوفا من الفصل و العقاب ردبا يرجع الدافع إذل العمل
بادلؤسسة ىو األجر الذي يتلقاه العامل مقابل اجلهد الذي يبذلو أثناء العمل يف حُت أن
نسبة %37.5أي ما يعادل  18عامل من رلموع عينة البحث صرحوا بأهنم يبذلون جهد كبَتة
يف العمل وذلك حلبهم واىتمامهم بالعمل أكثر من أي شيء آخر ،وردبا يرجع ذلك إذل أن العمل
الذي يؤدونو يليب طموحاهتم الوظيفية أو االمتيازات اليت ػلققها ذلم العمل وخاصة ادلعنوية .
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الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)27يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :اعتبار العامل شريك رئيسي في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تحسين أداءه
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

27

56.25

ال

21

43.75

اجملموع

48

100

استنادا إذل نتائج اجلدول نالحظ أن نسبة %56.28أي ما يعادل 27عامل من رلموع عينة
البحث صرحوا بأن العامل يعترب شريكا رئيسيا يف عملية ازباذ القرارات ادلتعلقة بكيفية ربسُت
أدائهم ،ويرجع ذلك إذل إحساس العامل بالدور الذي يقوم بو كون أن العامل ىو األدرى بنقاط
الضعف لديو .أما نسبة %43.75أي ما يعادل  21عامال من رلموع عينة البحث الذين
صرحوا بأن العامل ال يعترب شريكا رئيسيا يف ذلك وىذا راجع ردبا إذل طبيعة ادلؤسسة ذات طابع
خاص كما أن ىناك جلنة مكلفة بذلك.
الجدول رقم ( :)28يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :للعامل االستعداد و الرغبة الكبيرة في انجاز العمل المطلوب
االختيارات

العدد

النسبة%

أثناء أوقات الدوام الرمسية فقط

33

68.75

خارج أوقات الدوام

15

31.25

اجملموع

48

100

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة %68.75من رلموع عينة البحث واليت سبثل  33عامل
صرحوا بأن للعامل االستعداد و الرغبة الكبَتة يف اصلاز العمل ادلطلوب أثناء أوقات الدوام الرمسية
فقط .يف حُت أن ما نسبتو %31.25من رلموع عينة البحث واليت سبثل  15عامل أقروا بأن
للعامل االستعداد والرغبة الكبَتة يف اصلاز العمل ادلطلوب خارج أو قات الدوام أيضا ،نظرا للعوامل
التالية :نظرا دلا يعود عليهم بالربح ادلادي (ادلنح ) خلدمة مصلحة ادلؤسسة التفاين يف العمل.

الجدول رقم ( :)29يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة

حول :ىل يتلقى برامج تدريبية لتطوير مهاراتو وانجاز األداء بكفاءة وفاعلية؟
;8
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الفصل الثالث:
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

26

54.16

ال

22

45.83

اجملموع

48

100

تبُت لنا النسب ادلبينة أعاله أن نسبة %54.16واليت سبثل  26عامل قد أقروا بأن العامل يتلقى
برامج تدريبية من أجل تطوير مهاراتو واصلاز العمل بكفاءة وفاعلية ،فالعامل يسعى إذل تطوير
وتنمية مهاراتو وقدراتو للتحكم يف العمل الذي يقوم بو .يف حُت أن نسبة%45.83أي ما يعادل
 22عامل أقروا بعدم ذلك ،بل خوفا من فقد ان الوظيفة أو شليزاهتا وبالتارل يكون رلربا على ذلك.

الجدول رقم ( :)31يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :يعد نظام تقييم األداء
االختيارات

العدد

النسبة%

عامال رئيسيا لتحفيز العاملُت
على تطوير أدائهم الوظيفي

34

70.83

ال يعترب عامال رئيسيا لتحفيز
العاملُت على تطوير أدائهم
الوظيفي

14

29.16

اجملموع

48

100

استنادا إذل نتائج اجلدول نالحظ أن نسبة  %70.83واليت سبثل  34عامل صرحوا بأن عملية
تقييم األداء تعترب عامال رئيسيا لتحفيز العاملُت على تطوير أدائهم الوظيفي ،األمر الذي يربز
أعلية عملية تقييم األداء يف ادلؤسسة إذ على أساسها تتخذ العديد من االجراءات لتطوير األداء،
يف حُت صلد نسبة  %29.16واليت تشمل على  14عامل أقروا بأن عملية تقييم األداء ال تعترب
كذلك وىذا راجع إذل دخول اعتبارات أخرى يف عملية التقييم ،كاالعتبارات الشخصية.
الجدول رقم ( :)31يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة

حول :ىل يؤثر نظام العقوبات الذي تعتمده المؤسسة على تحسين األداء وتطويره؟
االختيارات

العدد
;9

النسبة%
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الفصل الثالث:
نعم

32

66.66

ال

16

33.33

اجملموع

48

100

نالحظ من خالل اجلدول أن أكرب نسبة من العمال الذين صرحوا بأن نظام العقوبات ادلعتمد من
قبل ادلؤسسة يؤثر على االداء وتطويره ،واليت تقدر ب%66.66أي ما يعادل  32عامل فربط
ربسُت األداء وتطويره بالعقوبة من شأنو أن يساىم يف ربسُت االداء كالتهديد بالطرد من الوظيفة.
يف حُت صلد أن نسبة  %33.33أي ما يعادل  16عامل قد صرحوا بأنو ال يؤثر على األداء و
تطويره وذلك يرجع ردبا إذل أن تلك الفئة تعمل على ربسُت أدائها دون االىتمام أو اخلوف من
العقوبات ،بل ألسباب أخرى.
المحور الثاني :القيادة واألداء الوظيفي.

الجدول رقم ( :)32يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل للقيادة اإلدارية التي تعمل تحت إشرافها تأثير على أدائك الوظيفي؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

38

79.16

ال

10

20.83

اجملموع

48

100

وادلالحظ من خالل بيانات اجلول ادلوضح أعاله أن نسبة %79.16واليت سبثل  38عامل من
رلموع عينة البحث ،أقروا بتأثَت القيادة اإلدارية على أداء العمال وىذا راجع ردبا إذل أسلوب
القيادة ادلتبع حيث يعمل القائد على توجيو العمال الوجهة الصحيحة ألنو ىو ادلسؤول عن
أعماذلم و بدورىم العمال ينصاعون وراء مقًتحاتو .أما نسبة  %20.83أي ما يعادل 10
عمال فأقروا بعدم تأثَت القائد على أدائهم وىذا راجع ردبا إذل نوع ودرجة التأثَت الذي سبارسو
القيادة علهم أو أهنم ال يبالون هبا و غالبا ما يتحكم فيها اجلانب النفسي.

الجدول رقم ( :)33يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :وىل يكون تأثير قائدك عليك؟
االختيارات

العدد
;:

النسبة%
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الفصل الثالث:
اغلايب دائما

11

22.91

سليب دائما

13

27.08

اغلايب أحيانا وسليب أحيانا
أخرى

24

50

48

100

اجملموع

وادلالحظ من خالل بيانات اجلول ادلوضح أعاله أن نسبة  %50أي ما يقارب  24عامل من
رلموع عينة البحث قد أقروا أن التأثَت يكون اغلايب أحيانا وسليب أحيانا أخرى وذلك يرجع إذل
ادلواقف اليت يتعرضون ذلا أو حىت الصعوبات اليت تواجهو يف ذلك ،أما نسبة %27.08أي ما
يقارب 13عامل من رلموع عينة البحث قد أقروا بالتأثَت السليب للقائد وردبا يرجع ذلك إذل عدم
رضاىم عن أسلوب القائد أو نفسية العامل .يف حُت صلد نسبة%22.91أي ما يقارب 11
عامل من رلموع عينة البحث قد أقروا بالتأثَت االغلايب للقائد وىذا ردبا يرجع إذل الشخصية
الكاريزمية اليت ؽلتلكها.
الجدول رقم ( :)34يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :حضور القائد أثناء أدائك الوظيفي يساىم في
االختيارات

العدد

النسبة%

ارتفاع األداء

17

35.41

اطلفاض األداء

8

16.66

ال يأخذ ىذا العامل بعُت
االعتبار

23

47.91

اجملموع

48

100

نالحظ من خالل بيانات اجلدول أن نسبة  %47.91واليت تشمل  23عامل أقروا بأهنم ال
يأخذون حضور القائد أثناء تأديتهم العمل بعُت االعتبار ،وذلك ردبا يرجع إذل درجة ثقتهم
بأنفسهم ومدى قدرهتم على اصلاز العمل دون أية مراقبة يف حُت صلد أن نسبة  %35.41واليت
تشمل  17عامل أقروا بأن حضور القائد يساىم يف ارتفاع األداء ويعود ذلك إذل أن القائد يقوم
برفع معنوياهتم و تشجيعهم وتوجيههم شلا يؤثر اغلابا على أدائهم ،أما نسبة %16.66واليت
;;

دراسة حالة مؤسسة كوندور

الفصل الثالث:

تشمل  8عمال أقروا بأن حضور القائد يساىم يف اطلفاض األداء ،ويرجع ذلك إذل أن العامل
عندما تتم مراقبتو فإن سلوكو يتغَت و يشعر باالرتباك و اخلوف شلا يؤثر سلبا على أدائو.
الجدول رقم ( :)35يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :عالقتك مع قائدك تحكمها
االختيارات

العدد

النسبة%

عالقات رمسية فقط

27

58.33

عالقات غَت رمسية

8

16.66

رمسية أحيانا وغَت رمسية أحيانا
أخرى

12

25

اجملموع

48

100

من خالل اجلدول ادلوضح أعاله صلد نسبة %58.33أي ما يعادل  28عامل قد أجابوا بأن
العالقة بينهم وبُت قائدىم ىي عالقات رمسية فقط أي أن القائد ال يشجع إقامة عالقة أسرية مع
عمالو ،نظرا لطبيعة عملو الذي يستلزم الصرامة و تطبيق القوانُت كما ىي .يف حُت صلد أن نسبة
%25أي ما يعادل  12عامل قد أجابوا بأهنا عالقة رمسية أحيانا وغَت رمسية أحيانا أخرى ،وىذا
ردبا يرجع إذل طبيعة ادلوقف فهناك مواقف تفيد فيها العالقات الرمسية ومواقف أخرى يستحسن أن
يعامل القائد موظفيو بطيبة وإنسانية .أما ما نسبتو  %16.66و اليت سبثل  8عمال قد أجابوا
بأن العالقة بينهم وبُت القائد ىي عالقات غَت رمسية ،وىذا ردبا يرجع إذل أن القائد يدرك أعلية
العالقات غَت الرمسية وما من تأثَت إغلايب .
الجدول رقم ( :)36يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ضعف التفاعل بينك بين قائدك يساىم في انخفاض مستوى أدائك الوظيفي:
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

36

75

ال

12

25

اجملموع

48

100
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الفصل الثالث:

نالحظ من خالل اجلدول أن أكرب نسبة واليت سبثل  %75اشتملت على  35عامل صرحت بأن
ضعف التفاعل بينهم وبُت القائد يساىم يف اطلفاض مستوى أدائهم ،وردبا يرجع إذل أن القائد ال
يستخدم وسائل اتصال فعالة كونو ال يقوم على احلوار و ادلناقشة أو أي اقًتاح يقدمو العامل  .يف
حُت أن نسبة  %25اشتملت على  12عامال صرحوا بأن ضعف التفاعل بينهم وبُت القائد ال
يساىم يف اطلفاض مستوى األداء وىذا ردبا راجع إذل وضوح كل ما ىو متعلق
بالعمل أو ادلؤسسة يف حد ذاهتا وبالتارل فهم ال ػلتاجون إذل التفاعل مع القائد.

الجدول رقم ( :)37يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :تشجيع قائدك لك يدفعك إلنجاز عملك بكفاءة وفاعلية:
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

38

79.16

ال

10

20.83

اجملموع

48

100

ما نالحظو حسب نسب اجلدول أعاله ،فإن أكرب نسبة واليت تقدر ب%79.16أي ما يعادل
 38عامل وىذا راجع ردبا إذل أن العامل يورل أعلية كبَتة للحوافز ادلادية اليت تزيد من محاس العامل
و تأدية األعمال بكل إتقان وتفان وإخالص .أما نسبة %20.83أي ما يعادل  10عمال قد
صرحوا بأن تشجيع القائد ال يدفع إلصلاز األعمال بكفاءة و فاعلية ،وردبا يرجع إذل طبيعة الوظيفة
اليت يشغلوهنا اليت ال تستلزم التشجيع.

الجدول رقم ( :)38يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل يؤدي نظام االتصال السائد في المؤسسة إلى ضعف أدائك الوظيفي؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

18

35.41

ال

30

62.5

اجملموع

48

100
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الفصل الثالث:

يتضح لنا من خالل اجلدول ادلوضح أعاله أن نسبة  %62.5أي ما يعادل  18عامل من
رلموعة عينة البحث صرحوا بأن نظام االتصال السائد يف ادلؤسسة يؤدي إذل ضعف األداء ،وىذا
ردبا يرجع إذل عدم وجود شبكة اتصال رمسية واضحة وجلية ومعروفة لدى العمال لتسهيل تدفق
ادلعلومات دبا ؼلدم األداء .أما نسب %35.41أي ما يعادل  18عامال من رلموع عينة
البحث صرحوا بأن نظام االتصال السائد يف ادلؤسسة ال يؤدي إذل ضعف األداء ،كون أن الطبيعة
البشرية للفرد العامل تقتضي احلاجة إذل التحفيز ادلعنوي واالعًتاف باجملهودات ادلقدمة و االىتمام
بانشغاالتو ادلتعددة ،وىنا يأيت دور القائد يف ربقيق ىذا ادلطلب من خالل التواصل الدائم مع
العاملُت.
الجدول رقم ( :)39يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل تستخدم المؤسسة التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة منتجاتها؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

42

87.5

ال

6

12.5

اجملموع

48

100

يتضح لنا من خالل اجلدول ادلوضح أعاله أن أكرب نسبة من العمال الذين أجابوا بأن ادلؤسسة
تستخدم التكنولوجيا احلديثة يف ربسُت جودة منتجاهتا قدرت ب%87.5أي ما يقابل 42
عامل من رلموع عينة البحث وىذا راجع إذل أن ادلؤسسات لكي ربافظ على استقرارىا وبقاءىا
غلب عليها أن تواكب كل ادلستجدات والتطورات ومن أعلها التكنولوجيا .يف حُت صلد أن ما
نسبتو  %12.5أي ما يعادل  6عمال صرحوا بأن ادلؤسسة ال تستخدم التكنولوجيا احلديثة
وذلك ردبا راجع إذل طبيعة األعمال اليت يؤدوهنا أو أهنا تتطلب ذلك.
الجدول رقم ( :)41يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة

حول :في حال استخدام المؤسسة للتقنيات الحديثة ىل يساىم ذلك في تطوير أدائك
الوظيفي؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

45

93.75
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الفصل الثالث:
ال

3

6.25

اجملموع

48

100

يتضح لنا من خالل اجلدول السابق أن معظم أفراد العينة لديهم توجهات اغلابية ضلو مساعلة
استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تطوير األداء بنسبة قدرت ب %93.75اي ما يعادل 45
عامل ،أما ما نسبتو %6.25واليت سبثل  3عمال لديهم توجهات سلبية ضلو مساعلة استخدام
ادلؤسسة للتقنيات احلديثة يف تطوير األداء وىذا ردبا يرجع إذل عدم التحكم يف التقنية شلا يؤثر
سلبا ويشكل هتديدا على مراكزىم.

الجدول رقم ( :)41يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة

حول :ىل تمنح لك الحرية الكافية ألداء عملك بعيدا عن الضغوط المختلفة؟
االختيارات

العدد

النسبة%

إذا كان اجلواب ال؟

نعم

27

56.25

التأثَت

العدد

النسبة%

ال

21

43.75

سليب

19

90.47

اجملموع

48

100

اغلايب

3

14.28

اجملموع

21

100

يبُت لنا اجلدول أعاله أن نسبة  %56.25واليت تعادل  27عامل قد أقروا بأنو سبنح ذلم احلرية
الكافية ألداء العمل بعيدا عن الضغوطات ادلختلفة ،وىذا ردبا يرجع إذل أن ادلؤسسة تسهر على
راحة العامل من خالل توفَت البيئة ادلساعدة إلصلاز العمل .يف حُت صلد أن ما نسبتو
%43.75أي ما يعادل  21عامل أقروا بأنو ال سبنح ذلم احلرية الكافية ألداء العمل ،وذلك يرجع
ردبا إذل أن القائد ال يثق بقدرات العاملُت أو أنو الحظ هتاون يف ذلك.
الجدول رقم ( :)42يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة

حول :ىل العمل بروح الفريق يساعدك على رفع الجهد المبذول في العمل؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

47

97.91

ال

1

2.08

اجملموع

48

100
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الفصل الثالث:

نالحظ من خالل بيانات اجلدول أن نسبة%97.91واليت سبثل ما يعادل  47عامال من رلمع
عينة البحث الذين أقروا بأن العمل بروح الفريق يساعد على رفع اجلهد ادلبذول ،وىذا راجع إذل
توفر ادلناخ ادلساعد كالتعاون واالنسجام ،يف حُت أن ما نسبتو  %2.08أي ما يعادل عامل
واحد الذي أقر بأن العمل بروح الفريق ال يساعد على رفع اجلهد ادلبذول يف العمل ،وىذا راجع
إذل أنو غَت مرتاح يف مجاعة العمل كوجود صراعات.
الجدول رقم ( :)43يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة
حول :ىل المشاركة تزيد من اىتمامك وحماسك للعمل ؟
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

44

91.66

ال

4

8.33

اجملموع

48

100

نالحظ من خالل بيانات اجلدول أن نسبة %91.66واليت سبثل  45عامل من رلموع عينة
البحث صرحوا بأن ادلشاركة تزيد من اىتمام ومحاس العامل للعمل وىذا راجع إذل أن ادلشاركة مثال
يف ازباذ القرار ترفع من معنويات العامل باعتبارىا حوافز معنوية .أما ما نسبتو  %8.33واليت سبثل
 4عمال ،صرحوا بدور ادلشاركة يف احلماس للعمل وىذا راجع ردبا إذل طبيعة ادلهام اليت يؤدوهنا
واليت ربتاج إذل ادلشاركة.

الجدول رقم ( :)44يوضح استجابة مفردات العينة لسؤال االستمارة

حول :ىل برنامج الحوافز ونظام المكافآت المعتمد في المؤسسة يحفزك على زيادة أدائك
الوظيفي
االختيارات

العدد

النسبة%

نعم

38

79.16

ال

10

20.83

اجملموع

48

100

استنادا إذل نتائج اجلدول نالحظ أن أكرب نسبة من العمال الذين أقروا بأن نظام احلوافز و
ادلكافآت ادلعتمد يف ادلؤسسة زلفز على زيادة األداء حيث قدرت ىذه النسبة ب %79.16
777

دراسة حالة مؤسسة كوندور

الفصل الثالث:

واليت سبثل  38عامل وىذا راجع إذل رغبة ادلؤسسة يف الزيادة من الكفاءة اإلنتاجية أي اجلودة يف
ادلنتجات وكذا احلفاظ على الكفاءات  .يف حُت صلد ما نسبتو  %20.83و اليت سبثل 10
عمال صرحوا بأن نظام احلوافز و ادلكافآت ادلعتمد يف ادلؤسسة ال ػلفز على زيادة األداء الوظيفي
ويعود ردبا إذل عدم اىتمام ادلؤسسة باحلوافز ادلادية وإن كانت موجودة فهناك أفضلية يف توزيعها.

خالصة واستنتاجات:
من خالل ىذه الدراسة اليت تتمحور حول الدور الفعال للقيادة اإلدارية يف رفع األداء الوظيفي يف
ادلنظمة ،ؽلكن القول بأن القيادة تعترب الفاعل الرئيسي و األساسي ادلؤثر يف توجيو القوى العاملة
ودفعها اكتشاف وتفجَت الطاقات اخلالقة وادلبدعة لتلك العمالة.
ومن خالل دراستنا ىذه توصلنا إذل عدة نتائج ؽلكن تبياهنا كاآليت:
 تلعب القيادة اإلدارية دورا مهما ومؤثرا يف توفَت اجلو ادلساعد على رفع األداء ،وىذا استنتجناهمن خالل:
شعور العامل بأنو رلرد آلة منتجة .
اجلو غَت ادلناسب ( عدم وجود ثقة متبادلة ،تسلط القائد ،الشعور بالتقييد ،العنصرية يف تطبيق
القانون الداخلي للمؤسسة ،العنصرية ،نقص احلوافز ادلادية كضعف األجر القاعدي ).....
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الفصل الثالث:

رغم احلوافز اليت تقدمها ادلؤسسة وذلك يف ادلؤسسات الدينية والوطنية إال أهنا ال هتتم بالقدر
الكايف ربفيز العاملُت ماديا ومعنويا للعمال شلا يؤثر سلبا على األداء.
أن ادلؤسسة ال تورل اىتماما كبَتا بإقامة ندوات ودورات تثقيفية حول كل ما يتعلق بالعمل ألنو
يساىم يف رفع مستوى العمال واكتساب اخلربة يف ذلك.
وبالتارل على القادة أن يأخذوا ذلك بعُت االعتبار ،إال أن ذلك ال يعٍت أن ادلؤسسة ال هتتم
بالعامل فهي:
 قد خصصت مصلحة خاصة بادلورد البشري ،هتتم بو وتعمل على تنمية قدراتو وربفيزه . اىتمام إدارة ادلوارد البشرية باستقطاب اليد ادلؤىلة و ادلدربة القادرة والراغبة يف العمل.اىتمام ادلؤسسة بالقدرات البشرية الشابة اليت تكون قادرة على اإلبداع والتميز. اعتماد ادلؤسسة على الوسائل التكنولوجيا ادلتطورة وذلك من أجل رفع كفاءة أداء عامليها. انضمام ادلؤسسة إذل منظمة  ISOالعادلية وىذا إن دل إظلا يدل على أن أدائها يرقى إذلمنافسة ادلؤسسات الكربى.
 من خالل إجابات أفراد العينة اتضح لنا أن نوع القيادة السائدة يف ىاتو ادلؤسسة ىي قيادةتسلطية ،حيث أن القائد ال يورل أي إىتمام للعامل بقدر ما يهتم باالنتاج واجلوانب غَت الرمسية
يف العمل ،يف حُت أهنم يأملون يف قيادة دؽلوقراطية تسمح باحلوار وتبادل اآلراء.
 كما أن نوعية األداء تتأثر بدرجة كبَتة باجلانب ادلادي ،فكلما كانت احلوافز ادلادية مرضية كلماكان األداء جيد.
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ال ـخـاتـم ـة

ال ـخات ـمة:

يعترب الشغل الشاغل لدول العامل واملؤسسات اليت تسعى ألن تكون يف الصادرة صناعة قادة
اإلداري،ن يث نن النط اليثاد يؤر ووى يا عىى ندا املنمطات واليت تتًت عىى ااغىثاا
مسؤولثة عمثطة إلجناح نىداف املؤسسة ونىداف العامى،ن فثاا من خالل اليائد اإلدار الذ
يعطل عىى إرارة اىتطام م ؤوسثو بدفعام إىل احل ص عىى حتيثق األدا اجلثد.
واملؤسسات يف الدول النامثة يف نمس احلاوة إىل االىتطام هبؤال اليادة و ال فع من مستواىم
اليثاد يىت يتطكنوا من مواواة حتديات العوملة واالستتادة من الت ص اليت تط ياا من خالل
التأرري عىى اآلخ ين لىوصول إىل األدا امل ضي وزيادة قدرهتا التنافسثة.
وعىى ضو النتائج اليت مت التوصل إلثاا ميكن نن نيدم بعض االقًتايات و التوصثات التالثة:
 توفري نمام لىبثانات واملعىومات يساعد إدارة املوارد البش ية يف عطىثة اختثار اليادة
اإلدارية.
 تعزيز ممارسة اليادة لىنط الدميي اطي من خالل بنا عالقات عطل اجيابثة ب،ن اليائد
ونتباعو ملا هلا من نرار اجيابثة وخاصة عىى مستو األدا واإلنتاج.
 جيب االىتطام بإعداد اليادة اإلداري،ن وتأىىثام من خالل الدورات التدريبثة.
 ض ورة جتنب اليادة ممارسة النط االستبداد ألن التسى واالستبداد لخىق العن ضد
العطل و املؤسسة معا مما يسبب عدم استي ار املؤسسة.
 ض ورة قثام اليائد بالعطل عىى خىق مناخ اجيايب وبثئة صحثة لىعطل من خالل :املساواة
واليثم االجيابثة والتحتثز واملشاركة يف اختاذ الي ار واالىتطام بتطوي قدراهتم وخىق توازن
ب،ن متطىبات العطل واملطثزات الشخصثة والنتسثة لىعامل.
 منح الثية وإعطا الت صة لىطوظت،ن إلظاار إبداعاهتم وذلك من خالل إتباع األسىوب
التشاور يف اإلدارة و تتويض الصاليثات هلم األم الذ يشع ىم مبكانتام وبثية اإلدارة
فثام وكذا ريتام بأنتسام ومضاعتة نشاطام كي يكونوا نىال لتحطل املزيد من
الواوبات األم الذ يؤر إجيابا عىى ندائام وىذا بدوره ييود إىل خىق قثادات مستيبىثة
داخل املنمطة وبالتايل تزيد من ف ص منوىا واستط اريتاا.
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 إنشا خىثة خاصة داخل مصىحة املوارد البش ية ملتابعة اكاو العطال ودراسة
مشاكىام وفق نولويات ختدم املؤسسة و العطال معا.
 تتعثل عطىثة تيثثم األدا بصتة اامىة لىوقوف عىى األخطا و النيائص من واة
وملع فة املشاكل اليت حتول دون وودة األدا وكذا بنا عىى ذلك يتم ختصثص ب امج
تدريبثة تساىم يف تطوي ندا العامى،ن واليت جيب نن ال تيتص عىى اليثادة العىثا
لىطؤسسة .
 عدم النم إىل السىطة مبنطق مصدر قوة ونم وعياب بل جيب النم إلثاا مبنطق إقناع
وتنمثم ومساعدة عىى ندا العطل.
 العطل عىى توظث وتووثو التينثات احلديثة حنو إنشا ابكة اتصاالت تكون واضحة
ووىثة ومع وفة لد العطال ومعىومات ت ب ب،ن خمتى اإلدارات واألقسام فثطا بثناا
وب،ن اإلدارات واليثادات التابعة هلا من نول رفع مستو ندا العطال.
 التحىي بثيافة التشجثع و التحتثز من خالل رفع معنويات العطل وتيدمي الشك و الثنا
عند تيدمي األعطال اجلثدة.
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جامعة المسيـلة.
كليـة العلوم السياسية والعالقات الدولية.
ماستر في :إدارة وحكامة محلية.
استبيان:
أخي الفاضل ،أختي الفاضلة:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
تتشرف الباحثة بأن تضع بني أيديكم ىذا االستبيان اخلاص مبوضوع الدراسة ادلوسومة بدور
القيادة اإلدارية يف حتسني األداء الوظيفي يف ادلنظمة اجلزائرية :دراسة حالة مؤسسة كوندور،راجية
منكم التعاون و التكرم بقراءة كل زلاوره واإلجابة بدقة وموضوعية عن سلتلف األسئلة ادلطروحة ،و
ذلك بوضع عالمة ( )xيف اخلانة اليت دتثل وجهة نظركم حنو كل عبارة.
وإذ أشكركم على تفهمكم وتعاونكم يف اإلجابة عن ىذه األسئلة ،أحيطكم علما أن ما تقدمونو
من معلومات سيحظى بسرية تامة ولن يستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

الطالبة.

أوال :البيانات الشخصية:
 العم ــر:أقل من  02سن ـة
من  02إىل  52سنة
من52إىل  52سنة
أكثر مـن  52سنة
 -الجن ـس:

ذكـر
أنثـى

 الحالة العائلية:أعزب (عزباء)
متزوج (ة)
مطلق (ة)
أرمل (ة)

 -المستوى الدراسي:

دراسات عليا
دراسات جامعيـة
مستوى ثانوي
مستوى إكمايل
مستوى أقل من اإلكمايل
 سنوات الخبرة العملية:أقل من  2سنوات
من  2إىل  01سنوات
أكثر من  01سنوات

المحور األول:القيادة اإلدارية
 ىل القيادة اليت تعملون حتت إشرافها:تسلطية
دديقراطية (تشاركية)
ىل يتعامل معكم القائد بطيبة وإنسانية؟نعم
ال
 ىل يركز يف العقوبات اليت تتعرضون ذلا يف حال ادلخالفة على:اجلوانب ادلادية
اجلوانب ادلعنوية
اجلوانب ادلادية وادلعنوية معا
 ىل تشعر باالرتياح يف مجاعة العمل اليت تعمل معها؟نعم
ال
يف حالة اإلجابة ب ال .دلاذا؟
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.........
يف حالة اإلجابة ب نعم .دلاذا؟
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.........

 ىل يويل القائد الذي تعمل حتت إشرافو :عناية أكرب بالعمل مقارنة بالعاملني
عناية أكرب بالعاملني مقارنة بالعمل
يهتم هبما معا على قدر ادلساواة
 يعمل القائد على تشجيعكم وحتفيزكم على بذل رلهودات أكرب يف العمل من خالل تركيزهعلى:
احلوافز ادلادية
احلوافز ادلعنوية
احلافزين معا
 كيف يتعامل معكم ادلشرف عليكم داخل ادلؤسسة؟يضغط على العمال بشدة يف العمل دون مراعات لقدراهتم
ينفذ العمل طبقا للتعليمات واألوامر وال يسمح بتضييع الوقت
يسمح بتبادل األفكار ،ويبدي النصح عند احلاجة
يعطي احلرية الكاملة للعامل ويتساىل مع كثريي الغياب وادلقصرين يف األداء
 ىل يشجع العاملني على اإلبداع؟نعم
ال
 ىل يعتمد القائد على أسلوب األمر و النهي يف تعاملو مع العاملني؟نعم
ال
 ىل يتبىن االقرتاحات اذلادفة من العاملني؟نعم
ال
 ىل يبادر بتفويض بعض صالحياتو؟نعم
ال

 ىل يسمح لك قائدك بادلشاركة يف اختاذ القرارات وإبداء اآلراء وادلقرتحات داخل ادلنظمة؟نعم
ال
 عند توزيع الواجبات على العاملني يراعي القائد:قدرات العاملني وميوالهتم وختصصاهتم
يغفل ميول العاملني و اجتاىاهتم وختصصاهتم
 ىل أنت راض عن تعامل القيادة معك؟نعم
ال
يف حالة االجابة بال .فما ىي أسباب عدم الرضا؟
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
....
المحورالثاني  :األداء الوظيفي
 ىل يقوم العاملون بتأدية األعمال بكفاءة و فاعلية؟نعم
ال
 ىل يبذل العاملون اجلهد الكايف الجناز األداء يف الوقت احملدد؟نعم
ال
إذا كان اجلواب ال .فلماذا؟
..................................................................................................
..................................................................................................
........
..................................................................................................
....

 ىل تساىم القيم و ادلعتقدات اليت ديتلكها العاملون يف حتسني أدائهم؟نعم
ال
 ىل تساىم األنظمة و اللوائح و القوانني ادلعتمدة يف ادلنظمة يف تطوير أداء العاملني؟نعم
ال
 ىل توفر ادلؤسسة كافة اإلمكانيات وادلوارد الالزمة لتحسني األداء؟نعم
ال
 إذا كانت توفر سلتلف اإلمكانيات وادلوارد فهل يقوم العاملون باستغالذلا من أجل حتسنيأدائهم؟
نعم
ال
 العاملون يف ادلؤسسة يبذلون رلهودات كبرية أثناء أداء العمل:حبا يف العمل
خوفا من الفصل أو العقاب
 يعترب العاملون شريكا رئيسيا يف عملية اختاذ القرارات ادلتعلقة بكيفية حتسني األداء الوظيفي:نعم
ال
 للعامل االستعداد والرغبة الكبرية يف اجناز العمل ادلطلوب:أثناء أوقات الدوام الرمسية فقط
خارج أوقات الدوام أيضا
إذا كان لو االستعداد و الرغبة للعمل خارج أوقات الدوام الرمسية .فما ىي العوامل الرئيسية اليت
شجعت على ذلك؟
.......................................................................................
.......................................................................................

 ىل يتلقى العامل برامج تدريبية من أجل تطوير مهاراتو واجناز األداء ادلطلوب منو بكفاءة وفاعلية؟
نعم
ال
 يعد نظام تقييم األداء:عامال رئيسيا لتحفيز العاملني على تطوير أدائهم الوظيفي
ال يعترب عامال رئيسيا لتحفيز العاملني على تطوير أدائهم الوظيفي
 تقييم األداء يف ادلؤسسة خيضع:العتبارات موضوعية فقط
العتبارات شخصية
العتبارات موضوعية وشخصية معا
 ىل يؤثر نظام العقوبات الذي تعتمده ادلؤسسة على حتسني األداء و تطويره؟نعم
ال
المحور الثالث :القيادة و األداء الوظيفي
 ىل للقيادة اإلدارية اليت تعمل حتت إشرافها تأثري على أدائك الوظيفي؟نعم
ال
 وىل يكون تأثري قائدك عليك:إجيايب دائما
سليب دائما
اجيايب أحيانا وسليب أحيانا أخرى
 حضور القائد أثناء أداءك الوظيفي يساىم يف:ارتفاع األداء
اخنفاض األداء
ال يأخذ ىذا العامل بعني االعتبار

 عالقتك مع قائدك حتكمها:عالقات رمسية فقط
عالقات غري رمسية
رمسية أحيانا وغري رمسية أحيانا أخرى
 ضعف التفاعل بينك و بني قائدك يسهم يف اخنفاض مستوى أدائك الوظيفي:نعم
ال
 تشجيع قائدك لك يدفعك الجناز عملك بكفاءة وفاعلية:نعم
ال
 ىل يؤدي نظام االتصال السائد يف ادلؤسسة إىل ضعف أدائك الوظيفي:نعم
ال
 ىل تستخدم ادلؤسسة التكنولوجيا احلديثة يف حتسني جودة منتوجاهتا؟نعم
ال
 يف حال استخدام ادلؤسسة للتقنيات احلديثة ىل يساىم ذلك يف تطوير أدائك الوظيفي؟نعم
ال
 ىل دتنح لك احلرية الكافية ألداء عملك بعيدا عن الضغوط ادلختلفة؟نعم
ال
يف حالة اإلجابة بال .فهل يؤثر ذلك على أدائك؟
تأثري سليب
تأثري اجيايب

 ىل العمل بروح الفريق يساعدك على رفع اجلهد ادلبذول يف العمل؟نعم
ال
 ىل ادلشاركة تزيد من اىتمامك و محاسك للعمل:نعم
ال

 ىل برنامج احلوافز و نظام ادلكافآت ادلعتمد يف ادلؤسسة حيفزك على زيادة أدائك الوظيفي؟نعم
ال
ما ىي أىم الصعوبات اليت تواجهك يف سبيل حتسني أدائك؟.......................................................................................
.......................................................................................
......
.......................................................................................
...
 أىم مقرتحاتك لتفعيل دور القيادة يف حتسني األداء الوظيفي:.......................................................................................
.......................................................................................
......
آمل إضافة ما لديكم من معلومات أو مالحظات تفيد الدراسة والبحث........................................................................................
...
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