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مقدمة :
أصبح تقدم وتفوق ادلنظمات رىنا حبسن تكوينها لذخريهتا العقلية وتوجيهها حنو حتقيق أىدافها ،فادلنظمات
احلديثة على اختالف مهامها وأنواعها تعيش يف ظروف متغرية ومعقدة وتواجو العديد من ادلشكالت اليت حتتاج إىل موارد
بشرية ذات مهارات فكرية وقدرات إبداعية حللها ،وكذلك إىل تبين اسرتاتيجيات وأساليب لتنمية ودعم ىذه ادلهارات و
القدرات.
فادلنظمات الرياضية كغريىا من ادلنظمات تسعى ايضا من خالل العملية االدارية اىل حتقيق اىداف و غايات
معينة تقود اىل االستقرار و االستمرارية و لتحقيق ذلك حتتاج ادلنظمة اىل وجود و بروز شخص يعمل على توجيو االفراد
ليقدموا افضل ما لديهم لتحقيق النتائج ادلرجوة و ىذا ما يندرج حتت مسمى القيادة االدارية.
و اعرتافا مبكانة القيادة اإلدارية من قبل ادلؤسسات ،دفع ذلك إىل إنفاق أموال كثرية حبثا عن قيادة إدارية قادرة
على السيطرة والتحكم يف أوضاع ادلؤسسة و الدفع بأفرادىا حنو ادلبتغى اليت هتدف اىل حتقيقو ،فمع كرب حجم
ادلؤسسات و تعدد العالقات الداخلية و اخلارجية و كذا الظروف احمليطة هبا ادى كل ىذا اىل مواصلة البحث ،و
االستمرار يف هتيئة و العمل على حتقيق قيادات إدارية واعية حمافظة على مكانة ىذه ادلؤسسات يف ظل ادلنافسة احلادة
وظروف عدم التأكد.
حيث تعترب القيادة اإلدارية عنصرا حيويا يف ادلنظمات اليوم ،فهي تساىم يف استمرار نشاطها و ازدىارىا كما اهنا
السبيل الرئيسي لتحقيق األىداف ادلسطرة ،فلم يعد توفر ادلوارد ادلادية و ادلالية و كذلك ادلعلومات وحدىا كافية ما
دامت تفتقر إىل القيادة الرشيدة و ذات ادلهارات العالية اليت هتدف اىل حتسني االداء الوظيفي الذي يعترب الركيزة
األساسية ومصدر بقاء واستمرارية ادلنظمات الرياضية  ،فانو يتأثر بعدة عوامل سواء يف البيئة الداخلية او اخلارجية لكن
امهها ىو النمط القيادي ادلتبع من قبل القائد االداري .
يعترب موضوع األداء الوظيفي من ادلواضيع احليوية يف حياة األفراد وادلنظمات على حد سواء ،ذلك ألن األداء
الوظيفي لكل موظف يقاس بأساليب كمية تعكس أوال االجتهاد وادلثابرة ومدى ادلهارة اليت ميتلكها كل موظف ،وجدية
ادلوظف يف اكتساب اخلربات عرب الدورات واالستفادة منها ركزت االجتاىات احلديثة يف اإلدارة وخاصة السلوكية منها
على ضرورة االىتمام بالعنصر البشري مما أدى بكثري من الباحثني واألكادمييني إىل االىتمام مبوضوع تقييم األداء الوظيفي
مهما لكثري من الدراسات والبحوث العلمية اليت تناولت الكثري من زواياه ادلتعددة .
حيث اعترب
ً
موضوعا ً
فموضوع األداء الوظيفي جلب اىتمام الباحثني وادلفكرين يف حميط اإلدارة ،ذلك ألن العامل البشري ىو احملور
احلقيقي يف ادلنظمات اإلدارية ،كما أنو يعترب أحد ادلؤشرات الدالة على مستوى كفاءة العاملني وبلوغهم مستوى االجناز
وفق اإلمكانيات ادلتاحة.

أ

ويف ىذا السياق الذي نريد من ورائو الكشف عن األمناط القيادية يف مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة
وعن الدور الذي تلعبو يف تنمية األداء الوظيفي داخل ىذه ادلنظمة ،قسمنا حبثنا ىذا إىل مخسة فصول وىي كالتايل:
الفصل األول :ادلتمثل يف اخللفية النظرية والدراسات السابقة حيث تطرقنا فيو إىل ماىية القيادة وأىم االمناط القيادية و
النظريات ادلفسرة للقيادة من وجهة نظر علماء ومفكرين اإلدارة ،كما تطرقنا يف ىذا الفصل إىل أىم عناصر األداء
الوظيفي وماىيتو و تقييم االداء ،و من جهة اخرى تطرقنا اىل ادلنظمات الرياضية مفهومها و اقسامها ،كذلك ذكرنا يف
ىذا الفصل عدت دراسات سابقة وقمنا بتحليلها واستخلصنا أىم النتائج منها وحاولنا توظيفها يف ىذه الدراسة.
الفصل الثاين :اإلطار العام للدراسة وقد تناولنا يف ىذا الفصل الكلمات الدالة يف الدراسة ،إشكالية الدراسة ،أىداف
وأمهية الدراسة فرضيات الدراسة.
الفصل الثالث :اإلجراءات ادليدانية للدراسة احتوى ىذا الفصل على الدراسة االستطالعية ،ادلنهج ادلتبع يف الدراسة،
جمتمع وعينة الدراسة ،أدوات مجع البيانات وادلعلومات ،إجراءات التطبيق ادليداين لألداة ،األساليب اإلحصائية .
الفصل الرابع :عرض النتائج وتفسريىا ومناقشتها حيث قمنا برتمجة ادلعلومات النظرية إىل معلومات كمية وقمنا مبناقشتها
وذلك يف ضوء فرضيات الدراسة وربطها باخللفية النظرية والدراسات السابقة.
الفصل اخلامس :استنتاجات واقرتاحات مشل ىذا الفصل على استنتاجات عامة خاصة بالبحث ،كما قدمنا بعض
االقرتاحات والتوصيات.
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الفصل االول
الخلفية النظرية والدراسات
السابقة

 -Iالخلفية النظرية للمنظمات الرياضية،
األنماط القيادية و االداء الوظيفي

 -IIالدراسات السابقة

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل األول
 - Iالخلفية النظرية:
-1المنظمات الرياضية :
-1-1مفهوم المنظمة:

على غرار الكثَت من ادلفاىيم  ،ال يزاؿ مفهوـ ادلنظمة يكتنفو الغموض ،كعليو تعددت التعاريف كدل يتفق حىت
اآلف على تعريف زلدد للمنظمة ،ك منو سنتطرؽ اذل تعاريف بعض العلماء .
-1-1-1التعريف اصطالحي :
 كيعرؼ مؤيد سعيد سالم ادلنظمة بأهنا كحدات إجتماعية ىادفة ،منسقة ألنشطتها بوعي ك يتفاعل فيها األفرادضمن حدكد معينة كاضحة نسبيا من أجل ربقيق أىداؼ مشًتكة( .مؤيد سعيد سالم 2002،م  ،ص)13
 -ك يشَت صامويل عبود للمنظمة كوهنا القولب الذم ينظم الناس فيها شؤكهنم ك عبلقاهتم مع بعضهم البعض ،ك ,

أف ادلؤسسة جهاز عمل يشمل على تركيبات ك يظم أدكات ك ذبهيزا ت .ك ىي كحدة ذلا صفة اعتبارية مستقلة ك اسم
مستقل كنظامها اخلاص ك حساهبا ادلصريف ك خطتها ادلتعلقة ببارلها ك الكياف القانوين اذلاـ لتحديد حقوؽ ك كاجبات
ادلنظمة (صامويل عبود 1998،م ،ص) 24
-كما عرؼ كل من خليل زلمد حسن الشماع ك خضَت كامل محود ادلنظمة اهنا تكوين أك تنظيم اجتماعي

يتكوف من خبلؿ التفاعل االجتماعي لؤلفراد كاجلماعات ما يتبعها من عمليات كفعاليات ككظائف (خليل محمد حسن
الشماع ،خضير كامل حمود 2014 ،م،ص ) 35
-2-1-1التعريف االجرائي :

.

كتعريف اجرائي ؽلكن القوؿ اف ادلنظمة ىي عبارة عن تكوين مادم ك بشرم ربت اطار قانوين يهدؼ
اذل ربويل مدخبلت إذل سلرجات لضماف استمراريتها.
-2-1خصائص المنظمة :
-1-2-1المنظمة تكوين اجتماعي:

ادلنظمة تكوين اجتماعي يضم رلموعة من األفراد بشكل دائم ،يف تفاعل فيما بينهم دبا يساعد على ربقيق

أىداؼ ادلنظمة من خبلؿ سد اجلزء األعظم من االحتياجات الفردية كاالجتماعية كاإلنسانية ذلك أهنا تنشأ كتتكوف
أصبل من أجل:
 إشباع احلاجات احلياتية (األساسية) لؤلفراد (أطعمة ،مبلبس ،أدكات ،أجهزة ،علوـ ،معارؼ... ،اخلإشباع احلاجات االجتماعية (احلب ،القبوؿ االجتماعي ،االنتماء كتقدير الذات ،األماف ،ربقيق الذات...اخلكادلنظمة كتكوين اجتماعي يعتمد ادلؤشرات اآلتية:

يتعاكف األفراد كتنسيق جهودىم لتحقيق أىداؼ ادلنظمة كفعاليتها. ىيكلة كتقسيم العماؿ كربديد ادلسؤكليات كمهاـ األفراد يسهل أداء األعماؿ.5

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل األول

 تساىم ادلنظمة يف سد احلاجات االجتماعية كاإلنسانية لؤلفراد ،حيث تتوذل عمليات اإلنتاج للسلع كاخلدمات.(جابر عوض سيد 2003 ،م ،ص)60
-2-2-1المنظمة تكوين إنساني :
فهي ذبمع لؤلفراد مرتبط بعبلقات إنسانية تؤثر بشكل فعاؿ يف سلوكيات العاملُت كادلتعاملُت مع ادلنظمة ،ذلك
أهنا تضمن ذلم العمل ،كتسد حاجاهتم للعبلقات اإلنسانية كاالجتماعية ،كتوفر الدعم االجتماعي ،كاحلاجة إذل النمو
كربقيق الذات ،كتتمثل مسات ادلنظمة كتكوين إنساين دبا يأيت
 ادلنظمة مكونة من أفراد ؽلثلوف العوامل اإلنسانية م ن خبلؿ تدعيم العبلقات اإلنسانية يف ادلنظمة. ادلنظمة كجدت خلدمة األفراد فهم كسيلتها كغايتها كلذلك فهي كياف إنساين ادلنظمة عنصر مؤثر يف احلياة اإلنسانية يف كثَت من اجملاالت لؤلفراد كاجملتمع.-3-2-1المنظمة تكوين مقصود :

ادلنظمة تعب عن كياف مقصود يقيمو األفراد لتحقيق أىداؼ مقصودة ،كعليو فهي نشاط تنظيمي مقصود
كىادؼ من خبلؿ كضع كرسم عبلقات تنظيمية كأدائية ،كتتمثل ىذه السمة بادلؤشرات التالية:
 تقاـ ادلنظمة بشكل مقصود بتحقيق أىداؼ حددىا األفراد ادلؤسسوف ،كتستمر بشكل دائم ،كتنتهي ادلنظمة أصبلبانتهاء األىداؼ احملددة ذلا.

 ادلنظمة تقاـ عن كعي مؤسسيها ،أم أهنا ال تقوـ بشكل عشوائي كوهنا كحدات ىادفة أنشئت لتحقيق غاياتكأىداؼ زلددة كمقصودة( .جيمس جي مارش ،ىارولد جيتركو2001،م،ص)34
-4-2-1المنظمة كيان ضروري :

ادلنظمات ضركرية ألهنا كجدت إلشباع حاجات ال ؽلكن إشباعها بدكف كجود ادلنظمات ،فهي كحدىا القادرة

على اإلنتاج كالتوزيع للحجم اذلائل من السلع كاخلدمات ادلطلوبة لؤلفراد جملتمعات ،كىي أيضا األكفأ يف استخداـ
التكنولوجيا ادلتطورة يف عمليات اإلنتاج كاألداء بغرض ربقيق أىداؼ اجملتمع ،كتتمثل ىذه السمة بادلؤشرات التالية:
 ادلنظمة ىي األسلوب الكفء كالفعاؿ يف استخداـ عناصر اإلنتاج ألداء األعماؿ. ىي األسلوب األساسي كاألمثل يف ربقيق اإلشباع حلاجات األفراد كاجملتمع كذلك من خبلؿ تعدديتها كتنوعهاككفاءهتا كفعاليتها.
 من خبلؿ استخدامها للطرؽ كاألساليب كالوسائل احلديثة يف ربويل مدخبلهتا إذل سلرجات ادلنظمة ىي األقدر علىتغطية كتوفَت حجم كبَت من االحتياجات اإلنسانية ككذلك.
-5-2-1المنظمة كيان تطوري

ادلنظمات ىي األساس يف استخداـ كتوزيع ادلوارد اإلنتاجية يف اجملتمع ،كىي ادلسؤكلة عن تطوير ىذا اإلنتاج ،ألهنا
تلعب دكرا أساسيا يف عمليات االبتكار كاالخًتاع كالتطوير كبشكل أكثر فاعلية من األفراد ،فادلنظمات ىي اليت
تستخدـ التكنولوجيا ادلمكنة كتطويرىا كتطوير اجملتمعات جبعلها أكثر كفاءة إلشباع حاجاهتا ك تتمثل ىذه السمة فيما
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يأيت:

 كل منظمة تسعى بشكل مستمر لتطوير فعالياهتا كالتكنولوجيا كادلعارؼ اليت تستخدمها يف نشاطاهتا لتحقيق أىدافها كي تنمو ادلنظمة البد أف تواكب عمليات التطوير ادلختلفة كزبلقها كتطبقها دبا غلعلها أقدر على ادلنافسة كأكفأ يفإشباع احلاجات

 مواكبة ادلنظمة دلتطلبات كحاجات اجملتمع ،فلديها مسؤكلية تطويرية اذباه اجملتمع من خبلؿ تطوير بيئتو كظركفوكأساليب أدائو...اخل

(ريتشارد ىال  2001 ،م ،ص)140:
-3-1مسؤوليات المنظمة:
كتسعى ادلنظمات باستمرار ألف تكوف أداة فاعلة يف رلتمعها كوهنا خلية أساسية لؤلداء كإشباع احلاجات،
كلذلك فعليها مسؤكليات عامة ذباه البيئة كاألفراد كاجملتمع الذم تعمل فيو ،كتصب ىذه ادلسؤكليات يف اذباىُت:
 ضماف بقاء كاستمرارية اجملتمع. تطوير قدرات كإمكانيات اجملتمع دلواجهة متطلبات البقاء كعدـ التبلشي .كانطبلقا من ىذا ترتب على ادلنظمة كظائف ككاجبات أساسية ذباه اجملتمع ترتبط بادلسؤكليات اآلتية:
-المسؤولية االقتصادية Economical Responsibility :

إف أساس كجود ادلنظمة ىو أساس اقتصادم لبناء كإلدامة اجملتمع من خبلؿ إنتاج كتوفَت احتياجاتو اخلدمية
كالسلعية كادلادية ،كاستخدامها بأسلوب عقبلين لتأمُت العيش ،ككذلك احلفاظ على البيئة كنظافتها من التلوث حفاظا
على طبيعة كادلوارد البشرية كاالبتعاد عن االحتكار كااللتزاـ دببادئ ادلنافسة الشريفة
-المسؤولية االجتماعية Social Responsibility :

كىي التزاـ ادلنظمة بتحقيق أىداؼ اجملتمع إضافة إذل ربقيق أىدافها بشكل متوازف أف لكل من ىذين االذباىُت

سلبياتو ك إغلابياتو ،كما على ادلنظمة سول ربقيق التوازف بينهما بشكل دائم ،كالعمل على تأمُت االحتياجات
االجتماعية لؤلفراد كاجملتمع بشكل فعاؿ
المسؤولية القانونية Legalsponsibilityك األساس فيها ىو حصوؿ ادلنظمة على االعًتاؼ الشرعي بتواجدىا كشلارسة نشاطاهتا كالتزاـ القوانُت أثناء
أدائها (قوانُت دكلية كعادلية) دبا يؤمن سيادة احلق كالعدالة يف التعامل كااللتزاـ مع اآلخرين شلا يكفل تأمُت ادلسَتة النظامية
للمجتمع ،كادلسؤكلية القانونية ىنا ربمي الطرفُت ،ادلنظمة من جهة كوهنا كسبت رضاء موافقة اجملتمع على قيامها ،كمن
جهة أخرل قبوؿ اجملتمع ذلذه ادلنظمة دلمارسة نشاطها كفعالياهتا  (.عمر وصفي عقيلي2001 ،م ،ص)95:
 -المسؤولية األخالقيةIthical responsibility :

األخبلؽ جزء مهم من سلوكيات اجملتمع ،كأخبلقيات ادلنظمة غلب أف تنطلق كأف تدعم كتسَت كفق
أخبلقيات اجملتمع اإلغلابية ،كعليو فادلسؤكلية األخبلقية للمنظمة تأخذ بعدين
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البعد األكؿ :التزاـ ادلنظمة بأخبلقيات اجملتمع كاعتمادىا يف أدائها

البعد الثاين :التزاـ ادلنظمة بأخبلقيات ادلهنة كالبد أف يكوف توافق دائم بُت األخبلؽ ادلهنية كأخبلؽ اجملتمع .
أم التزاـ دببادئ الشرؼ العامة كادلهنية للمجتمع ،كعدـ ذباكز حقوؽ األفراد كاجملتمع لصاحل ادلنظمة ،كالعمل على
إحداث التوازف بينهما (حقوؽ األفراد كاجملتمع من جهة كحقوؽ ادلنظمة من جهة أخرل) دبا يؤمن أخبلؽ كقيم العدالة
كاحلق كصحة اجملتمع ،كتطوير األفراد كجزء من ادلسؤكليات األخبلقية للمنظمة يف احلفاظ على اإلنساف كرفع كفاءتو
كزيادة إنتاجيتو خلدمة ادلنظمة كاجملتمع على حد.
-المسؤولية الذاتية:

Discretionary responsibility

تعتب ادلنظمات جزء من اجملتمع كأنو قاعدهتا األدائية كأف عدـ قبوذلا أك اعتمادىا من قبل اجملتمع يعٍت هنايتها،

كضمن ىذا اإلطار ترتب على نفسها مسؤكليات ذاتية تتمثل أعلها فيما يلي:
-تقدًن اخلدمات الطوعية لتنمية كتطوير اجملتمع ،كتقدًن التبعات كادلساعدات كاالىتماـ بالظركؼ اإلنسانية كادلساعلة

يف مواجهة الكوارث كاألحداث الطارئة.

تقدًن الدعم ادلادم كاالقتصادم كادلعنوم للمجتمع كأفراده ،كتطوير قدراتو التقنية يف اإلنتاج كالسلع اليت تنتجهاادلنظمات (.عمر وصفي عقيلي2001 ،م ،ص)96:
-4-1مفهوم المنظمات الرياضية:
-1-4-1التعريف االصطالحي:
عرفها إبراىيم عبد المقصود ،حسن أحمد الشافعي ىي رلموعة من األفراد ،تتوحد إلصلاز مهمة ما ،أم
ىدؼ ادلنظمة ،ك ربديد اذليكل التنظيمي ادلبلئم الذم ػلدد للمنظمة كظيفة كل فرد فيها ،باإلضافة إذل عبلقة الفرد
باألفراد اآلخرين يف اجملموعة تقوـ كل دكلة بتشكيل منظمات أك اربادات رياضية ،من أجل تدعيم رياضة معينة ،ككذلك
لتدعيم الرياضات بشكل عاـ (إبراىيم عبد المقصود ،حسن أحمد الشافعي 2004،م  ،ص)92
 -2-4-1تعريف اجرائي:

ادلنظمة الرياضية ىي ىيئة تتكوف من موارد بشرية ك مادية تعمل يف البيئة الرياضية هتدؼ لنشر رسالتها من
خبلؿ ربقيق اىدافها ك رسالتها ذات الطابع الرياضي.
-5-1تقسيم المنظمات الرياضية الوطنية:

تنقسم اذليئات الرياضية إذل قسمُت أساسيُت علا  :ادلنظمات احلكومية ك ادلنظمات الغَت حكومية

-1-5-1المنظمات الرياضية الغير حكومية:
بنظرة مبدئية خلريطة اذليئات األىلية الرياضة يف اهنا ربتل ادلساحة األكب ك األمشل من حيث تعدد نوعياهتا
كانتشار فركعها ك إشباع رلاالت نشاطاهتا ،ك مشوذلا لكل القطاعات النشء كالشباب .ك تتمثل اذليئات األىلية يف كل
مجاعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص عدة طبيعيُت أك اعتباريُت كال تستهدؼ الكسب ادلادم ،كيكوف الغرض
منها ربقيق الرعاية للشباب ك إتاحة الظركؼ ادلناسبة لتنمية ملكاهتم ،كذلك عن طريق توفَت اخلدمات الرياضية
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كاالجتماعية ك الثقافية كالركحية ك الصحية ك الًتكػلية كل ذلك يف إطار السياسة العامة كىذه اذليئات األىلية مثل:
اللجاف األكدلبية الوطنية – االربادات الرياضية – األندية – مراكز الشباب – ارباد مجعيات األنشطة الشبابية ( مروان
عبد المجيد ابراىيم 2009 ،م ،ص )45
-2-5-1المنظمات الرياضية الحكومية:

ك ىي اذليئات اليت تفوضها الدكلة عنها يف تسيَت ك إدارة ك متابعة أنشطة الًتبية البدينة ك الرياضية مثل:
كزارة الشباب ك الرياضة ،رللس أعلى للشباب ك الرياضة ،رئاسة عامة للشباب ك الرياضة ،مؤسسة عامة للشباب ك
الرياضة ،رئاسة عامة للشباب ك الرياضة ،حيث زبتلف ادلسميات من دكلة إذل أخرل إذل جانب كزارة التعليم اليت تقوـ
حبكم مسؤكليتهم الرئيسية يف تربية النشء ك الشباب يف قطاعات التعليم جبميع مراحلو -ك بإتاحة الفرص للطبلب
دلمارسة األنشطة الرياضية جبانب األنشطة األخرل لتحقيق النمو ادلتكامل للطبلب بدنيا ك عقليا ك ركحيا ،ك ذلك عن
طريق دركس الًتبية الرياضية ك األنشطة الرياضية اليت يتم تنفيذىا داخل ك خارج ادلدرسة.
( مروان عبد المجيد ابراىيم 2009 ،م  ،ص)46 :
-6-1مميزات المنظمة الرياضية :
أىم شليزات ادلنظمة ىي:
الهدف  :ؽلثل العنصر األساسي الذم يسمح بتحديد زبصص ادلؤسسة ك ال يتم ربديده هنائيا بل يبقى قاببل للنقاشك اإلثراء.
الهيكل  :سبثل العمود الفقرم للمؤسسة ك تعٌت بتقسيم العمل  ،تنسيق ادلهاـ ،كتوزيع السلطة .الفاعلين  :سبثل ادلورد البشرم للمؤسسة كأعضاء ذلم تاريخ  ،حياة  ،قيم  ،ك اىتمامات شخصية ال تتعارض معأىداؼ ادلؤسسة اليت يستثمركف أك يعملوف .
-البيئة  :سواء اجلغرافية  ،القانونية  ،االقتصادية  ،السياسية  ،االجتماعية  ،اك الثقافية اليت تتواجد ادلؤسسة  ،كاليت تؤثر

على كظيفتها .

-الثقافة المشتركة  :لكل مؤسسة ثقافة تتشكل مع مركر الوقت بسبب تطورىا  ،قوانينها اخلاصة  ،الوظيفة الركتينية ،

التعرؼ على تاريخ ادلؤسسة ك فهم ثقافتها يعطي القدرة على ازباذ معايَت ك قوانُت غَت ىيكلية تسَت كظيفتها .
(gasparini, 2003,p12

)william
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 -2االنماط القيادية

تعد القيادة اإلدارية من أىم ادلواضيع ك أبرزىا يف رلاؿ اإلدارة كعملية ،فهي من أىم الوظائف اليت يتم شلارستها
لنقل اخلطة إذل حيز التنفيذ ،كذلك بتوجيو اجلماعة كالتنسيق فيما بينها كما قد تناكؿ موضوع القيادة اإلدارية دراسات،
كثَتة خاصة تلك اليت هتتم باألظلاط القيادية.
كىذا ما يدفعنا إرل معاجلة مفهوـ القيادة االدارية  ،ك كذا سنحاكؿ تقدًن عرض شامل عن االظلاط القيادية ك
النظريات كالدراسات يف رلاؿ القيادة باعتبارىا خطوة أكذل كضركرية لتحديد ادلفاىيم األساسية اليت ستسمح لنا
باستيعاب موضوع حبث ،كما يدفعنا إذل البدء بذلك اعتبار القيادة اإلدارية ادلتغَت ادلستقل يف حبثنا ،كالذم غلب فهمو
أكال قبل االنتقاؿ إذل ادلتغَت التابع أال كىو أداء الوظيفي.
-1-2مفاىيم حول القيادة االدارية:
-1-1-2مفهوم القيادة:
 -1-1-1-2التعريف اللغوي :
القيادة يف اللغة مأخوذة من الفعل قاد كما يف قاد الرجل بعَته ،فهو يقوده قودا ،كما قاؿ ابن منظور :القود

السوؽ ،يقود الدابة من أمامها ،كيسوقها من خلفها ،فالقود من األماـ كالسوؽ من اخللف كاالسم من ذلك كلو
نقيض َّ
القيادة (.ابن منظور2000 ،م ،ص ) 315

يرجعوف أصل كلمة ) (Leadershipإذل أصوؿ يونانية ك التينية ،كىي مشتقة من الفعل اليوناينArchein
كيعٍت "يقود" كىو يتفق مع الفعل ) (Agerكمعناه "يقود" ،كيرجع أصلها إذل كلمة Archonالقيادة أم االرخوف
البلتيٍت كىو احلاكم األكؿ يف أثينا القدؽلة.
 -2-1-1-2التعريف االصطالحي :
 يعرؼ ولمان القيادة بأهنا "رلموعة من اخلصائص الشخصية اليت ذبعل التوجيو ك التحكم يف االخرين امراناجحا"(.طريف شوقي 1993 ،م  ،ص )34
 كيرل تيد باهنا " القدرة على التأثَت يف الناس ليتعاكنوا لتحقيق ىدؼ معُت" . كيقوؿ نيومان اف القيادة ىي "القدرة على توجيو سلوؾ اجلماعة كالتأثَت فيها بشكل يدفعها اذل التعاكف عن رضاكاقتناع لتحقيق األىداؼ"(.مدحت محمد ابو النصر 2007 ،م ،ص ) 370
 -3-1-1-2التعريف االجرائي :
القيادة ىي قدرة القائد على احداث تأثَت يف االفراد هبدؼ أداء عمل مشًتؾ .
-2-1-2مفهوم القيادة االدارية :
-1-2-1-2التعريف االصطالحي :
على الرغم من االىتماـ الواسع بالقيادة اإلدارية من قبل علماء اإلدارة ،إال أف التعاريف قد اختلفت ك دل يتم
االتفاؽ على مفهوـ كاحد ،ك سوؼ نقوـ بإعطاء بعض التعاريف اخلاصة بالقيادة اإلدارية ك ذلك على النحو التارل:
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كما عرؼ ىشام حمدي رضا القيادة اإلدارية باهنا "ذلك العنصر البشرم الذم غلمع العاملُت ك ػلقق التعاكف فيمابينهم" (ىشام حمدي رضا  2010 ،م ،ص )51
 كعرفها عدي عطا حمادي" القيادة ىي فن التأثَت يف ادلرؤكسُت إلصلاز ادلهاـ حبماس ك إخبلص" (عدي عطاحمادي2013 ،م  ،ص )17
-يعرؼ ىنت الرسون القيادة اإلدارية بأهنا" الوسيلة ادلناسبة الذم يتمكن األىداؼ ادلشركعة بواسطتها ادلدير من بث

ركح التآلف كالتعاكف ادلثَت بُت ادلوظفُت يف ادلنظمة من أجل ربقيق األىداؼ ادلشركعة".

كيعرفها نورتهاوس على أهنا"عملية توجيهية كتأثَتية على النشاطات كادلهاـ اليت تطلب من أعضاء رلموعات العمل".(صالح الدين عبد الباقي 2008 ،م  ،ص )195
-2-2-1-2التعريف االجرائي:
ؽلكن القوؿ اف القيادة اإلدارية بصفة عامة ىي توجيو سلوؾ األفراد كتنسيق جهودىم كموازنة دكافعهم
كرغباهتم بغية الوصوؿ باجلماعة إذل ربقيق أىداؼ ادلؤسسة بكفاءة عالية ،كال يتحقق ذلك إال من خبلؿ انقياد أفراد
اجلماعة طواعية للقائد اإلدارم كذلك دلا يتمتع بو من خصائص كميزات كقدرات ،ككذا ظركؼ مواتية تساعده على
التأثَت يف اجلماعة.
-3-1-2أنواع القيادة اإلدارية:

ميز الباحثوف نوعُت من القيادة اإلدارية القيادة الرمسية كغَت الرمسية:
-1-3-1-2القيادة الرسمية:
ىي القيادة اليت سبارس مهامها كفقا دلنهج ادلؤسسة (أم اللوائح كالقوانُت) اليت تنظم أعماذلا ،فالقائد الذم
ؽلارس مهامو من ىذا ادلنطلق تكوف سلطاتو كمسؤكلياتو زلددة من قبل مركزه الوظيفي ك القوانُت كاللوائح ادلعموؿ هبا
كتعرؼ سلطة القيادة الرمسية ىنا من كجهة نظر كتاب اإلدارة بأهنا احلق يف إصدار األكامر ك التعليمات من قبل ادلدير،
كالقدرة على فرض الطاعة على ادلرؤكسُت حلملهم على اخلضوع إلرادتو كاالمتثاؿ ذلا .
(نواف كنعان 2007 ،م  ،ص ) 267:
-2-3-1-2القيادة الغير الرسمية:

تنشا القيادة غَت الرمسية يف التنظيم غَت الرمسي ،ىذا التنظيم كاف اختلف الكتاب كالباحثُت يف ربليبلهتم لو ،إال أهنم
اتفقوا على أف سوء عمل القيادة الرمسية يف التنظيم الرمسي ىو سبب ظهوره األكؿ ،من خبلؿ ما يعرؼ بالتنظيمات غَت

الرمسية كاف اختلفت تسمياهتا ،حيث مساه البعض ب(البناء االجتماعي ،الصبغة اإلنسانية للتنظيم ..اخل) كعرؼ ب:
تعرفو سعاد نائف البرنوطي"بأنو كل التنظيمات اليت تنشا عفويا يف ظل التنظيم الرمسي"(.سعاد نائف البرنوطي،2001م  ،ص ) 273:
يعرفو احمد ماىر" بأنو تلك الشبكة من العبلقات الشخصية كاالجتماعية بُت أفراد التنظيم كنأخذ(احمد ماىر،2001م ،ص )689:
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كتعريف شامل ككايف ؽلكن القوؿ بأنو ذلك التنظيم الذم يهتم بالدكافع كاالعتبارات اخلاصة باألفراد اليت ال ؽلكناإلفصاح عنها بطريقة رمسية سلططة على أساس نشأهتا تلقائيا ،كاليت تنبع من احتياجات األفراد العاملُت .
فالتنظيم غَت الرمسي ينشا نتيجة التفاعبلت االجتماعية كالعبلقات بُت األفراد ،اليت توجد خارج نظاـ السلطة الرمسية
للتنظيم الرمسي ،دكف كجود أم قوانُت ،فهو تنظيم يصعب فيو رسم العبلقات اليت تعب عنو كليس لو مدراء ٕكاظلا قادة،

كما ال ؽلتلك سلطة رمسية كال قواعد .ك ٕاجراءات رمسيةٕ ،كاظلا ربكمو ضوابط كمعايَت اجتماعية (محمد حسنين العجمي،
2008م ،ص )36

-4-1-2أىمية القيادة اإلدارية

للقيادة بالغ األعلية ،لكوهنا "حلقة الوصل" بُت ادلرؤكسُت (العماؿ) كبقية اذلياكل األخرل ،حيث تقوـ بدكر
أساسي يسرم يف كل جوانب العملية اإلدارية ،لذالك أصبحت القيادة ادلعيار الذم ػلدد على ضوئو صلاح أم تنظيم
إدارم (.محمد حسنين العجمي2008 ،م ،ص) 66
ك تبز أعلية القيادة يف اإلدارة على عدة جوانب ،منها ما يلي :
-على مستول الجانب التنظيمي لئلدارة من خبلؿ تنظيم نشاطات كجهود العاملُت داخل التنظيم ،كيف ربط

أقساـ التنظيم اإلدارم بالعاملُت فيها كباألىداؼ اليت يسعى التنظيم لتحقيقها ،ك ٕاغلاد النسق التكاملي بُت سلتلف ىذه
اجلهود ،حيث صلد إدارة معينة تتمتع بكفاءة عالية ربت قيادة معينة تقل كفاءهتا عند قيادة أخرل( .مجدي نويري

 2011،م ،ص)55
على مستول الجانب اإلنساني لئلدارة تكمن أعلية القيادة يف ىذا اجلانب على كجو اخلصوص ،لكوفجوىر القيادة يقوـ على التأثَت يف السلوؾ اإلنساين لؤلفراد كتوجيهو يف سبيل ربقيق األىداؼ ادلنشودة ،مستهدفة تنمية
ركح التعاكف االختيارم بينهم عن طريق االتصاؿ الفعاؿ بُت قيادات التنظيم كالعاملُت فيو ،حيث تتجلى أعلية القيادة
اإلدارية يف اجلانب اإلنساين من خبلؿ مسؤكليات القائد ،كإقامة عبلقات إنسانية بينو كبُت ادلرؤكسُت مبنية على أساس
التفاىم ادلتبادؿٕ ،ا كشعارىم بالتقدير كاالعًتاؼ ادلناسب دلا بذلوه من رلهود يف نشاط اجملموعة كربفيزىم على العمل
اجلماعي... ،اخل
على مستول الجانب االجتماعي أعليتها من خبلؿ قدرهتا على توجيو النشاط االجتماعي خارج نطاؽ العمل(االربادات كالنقابات ،مجعيات توفَت اخلدمات الرياضية كالًتفيهية لعماذلا) كاستغبلذلا دبا يكفل تعزيز التعاكف بُت العاملُت
يف التنظيم .
 على مستول األىداف المسطرة  :حيث تكمن أعلية كظيفة القائد يف ربقيق أىداؼ التنظيم كاحللوؿ دكفتعارض ىذه األىداؼ مع أىداؼ كمتطلبات العاملُت فيو من جهة كأىداؼ اجملتمع ككل من جهة أخرل ،كبقدر ما
تكوف القيادة قادرة على احملافظة على التوازف فاف ذالك يساعد اإلدارة على ربقيق أىدافها على أحسن كجو(مجدي
نويري  2011،ص)56
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-5-1-1-2مهارات القيادة اإلدارية :

ادلهارات القيادية ىي قدرة القائد على إحداث ادلبلئمة ك االنسجاـ بُت ادلرؤكسُت ك البيئة اخلارجية للمنظمة ،شلا
غلعل ىذه األخَتة قوة دافعة لتحقيق األىداؼ ،فعلى القائد أف يتميز دبهارات تساعده على التأثَت يف سلوؾ التابعُت ،ك
ذلك لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة من خبلؿ التأثَت اإلغلايب يف السلوؾ ( ،خالد عبد الوىاب الزيديين  2013 ،م ،
ص ) 54 :ك ىاتو ادلهارات تكمن يف:
 -1-4-1-2المهارات الفنية:

تتمثل يف إتقاف العامل لعملو ،ك إدلاـ القائد بعمل مرؤكسيو ك قدرتو على معاجلة ادلعلومات كاستعماذلا ،كإدراكو

للطرؽ ك الوسائل ادلتاحة إلصلاز العمل بإتقاف ،لذا غلب على القائد ادلعرفة التامة دبجاؿ زبصصو ،ك اليت تكتسب باخلبة
كالتدريب ،كصلد من بُت ىذه ادلهارات الفنية ما يلي:
 القدرة على تحمل المسؤولية  :كىي ربمل القائد مسؤكلية القرارات اليت يتخذىا كعدـ التهرب منها– اإليمان بالهدف وبإمكانية تحقيقو  :أم إقناع القائد نفسو ليتمكن من إقناع اآلخرين بإمكانية ربقيق اذلدؼ،
كبالفائدة اليت سوؼ تتأتى منو كضركرة العمل من أجل ربقيقو
 الفهم الجيد لألمور  :بأف تكوف لدل القائد معرفة شاملة باألمور ما ؽلكنو من منح ثقة اآلخرين بو. المهارة اللغوية  :كىي أداة التواصل بُت القائد كمرؤكسيو كيتم من خبلذلا نقل كتبادؿ كتشارؾ األفكار. -2-4-1-2المهارات اإلنسانية :

أم قدرة القائد على التعامل مع مرؤكسيو ك تنسيق جهودىم ك خلق ركح العمل اجلماعي بينهم ،ك قدرتو على
تفهم سلوكهم من أجل ربقيق األىداؼ ادلشًتكة ،كصلد ضمن ىذه ادلهارات ما يلي:
 مهارة االتصال :أم القدرة على االتصاؿ بادلرؤكسُت لتحقيق التعاكف ك االحًتاـ ادلتبادؿ بُت الطرفُت.– مهارة بناء فريق العمل :يسعى القائد دائما إذل تنظيم العاملُت يف شكل رلموعات عمل متجانسة قادرة على اصلاز

العمل كتطويره ككذا حل ادلشكبلت اليت تقع فيها ادلؤسسة من خبلؿ طرح األفكار اجلديدة.

 -مهارة تحفيز العاملين :كىي قدرة القائد على التأثَت يف سلوؾ ادلرؤكسُت ك دفعهم ضلو ربقيق األىداؼ بفعالية ك ىذا

من خبلؿ تقدًن حوافز تتماشى كاحتياجات العاملُت سواء كانت مادية أك معنوية.
(نواف كنعان 2007،م  ،ص)338 :
 -3-4-1-2مهارات ذاتية:

تتضمن السمات أك اخلصائص ادلكونة لشخصية القائد ،كصلد من بُت ىذه اخلصائص ما يلي:
 -الخصائص الجسمية :كتعٍت أف يتمتع القائد دبواصفات جسمية مثل:

* التمتع بالصحة اجلسمية اجليدة كخلو اجلسم من األمراض ادلزمنة.
* سبلمة احلواس كالتمتع باحليوية اجلسدية اليت تساعده على مواصلة األداء القيادم كالقدرة على االتصاؿ باآلخرين.
* ادلظهر ادلتناسق .
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الخصائص العقلية :القدرة على نقل األفكار إذل ادلرؤكسُت ك القدرة الذىنية على الدراسة ك االستنتاج ك ادلقارنة ،ككذا االستعداد الذىٍت لتقبل أفكار اآلخرين ك التغيَت ،ك يعتب الذكاء من أىم القدرات العقلية البلزمة للقيادة فمن
خبللو يستطيع القائد أف يؤدم دكره بنجاح يف مجيع الظركؼ .
 المبادرة :كىي أف يقدـ الفرد االقًتاحات كبدكف تردد قبل اآلخرين  ،كالشخص ادلبادر يتصف بالشجاعة كحسنالتصرؼ كالسرعة يف اصلاز العمل ك القدرة على التوقع ككذا يتمتع بالقدرة اإلدراكية يف فهم حاجات اآلخرين كسرعة
ازباذ القرار دكف تردد .
اإلبداع :كىو القدرة على خلق أفكار جديدة كإغلاد حلوؿ مناسبة للمشاكل ادلطركحة ضبط النفس :كاليت تساعد القائد على تقبل النقد دكف انفعاؿ كذبعلو مياال للتفاىم ك التحكم يف عواطفو التمكين :كىو مشاركة القائد العاملُت ازباذ القرارات ادلتعلقة بعمل اجلماعة . الحدس و البديهية :القدرة على تشخيص ادلواقف ك توقع التغَتات احملتملة ك اإلقداـ على ادلخاطرة . الرؤيا :ك ىي قدرة القائد على تصور مستقبل منظمتو ( .كضع أفضل)(نواف كنعان 2007،م ،ص)339 :
-4-4-1-2المهارات التنظيمية:
كىي قدرة القائد على النظر للمنظمة باهنا نظاـ متكامل يفهم اىدافها ك انظمتها ك خططها ،ك غليد
اعماؿ السلطة ك الصبلحيات ك التنظيم العمل ك توزيع ادلهاـ ك تنسيق اجلهود  ،دبا يتبلءـ ك االىداؼ ادلؤسسة مع
االخذ بعُت االعتبار متطلبات ادلرؤكسُت ك احتياجاهتم
كتندرج ضمن ىذا النوع مهارات فرعية من أعلها:
 -مهارة اتخاذ القرار :أم القدرة على ازباذ القرار من أىم ما ؽليزه عن ادلرؤكسُت كىذه القرارات قد تكوف خاصة بوضع

السياسات كاالسًتاتيجيات أك قرارات تنظيمية اخلاصة مثبل بالتحفيز، ،التوظيف كالتدريب

 مهارة حل المشاكل :أم أف تكوف لدل القائد القدرة على ربديد ادلشاكل كالبحث عن حلوؿ مناسبة ككذا التقديرالصحيح الحتماؿ صلاحها ،كعدـ التسرع يف ازباذ القرار مع إشراؾ ادلرؤكسُت يف حل ادلشاكل
 -مهارة تفويض السلطة :كالذم تؤدم بتنمية ادلهارات القيادية للمرؤكسُت من خبلؿ أداء بعض األدكار القيادية كالقائد

ػلسن استخداـ التفويض كوسيلة لتحفيز ادلرؤكسُت على التعلم للوصوؿ إذل مستويات أعلى كإثارة احلماس كالتنافس
بينهم لتحمل ادلسؤكلية كإعدادىم دلمارسة السلطة

 -مهارة إدارة الوقت :كىي االستخداـ الرشيد للساعات ادلتاحة لدل القائد كربقيق أفضل االصلازات اليت تقوده ضلو

األىداؼ كذلك بالتعامل بالشكل الصحيح مع الوقت تنظيم الوقت كحسن استغبللو يعد من أىم األدكات ادلستخدمة
للقيادة ،كيتحقق النجاح بفضلو إذا ما استغل بالشكل الصحيح فوقت القائد ليس ملكو كإظلا ملك للمرؤكسُت ك
ادلؤسسة ككل( .باسم الحميري2010،م ،ص) 166:
مهارة التفاوض :إذ البد على القائد اإلدارم أف يكوف مفاكضا ناجحا سواء مع االطراؼ داخل ادلؤسسة أك خارجها،كيتوقف صلاح تفاكضو على أسلوب توظيفو دلهاراتو ،أم أف تكوف لديو القدرة على احلوار كادلناقشة مع اآلخرين لكسب
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مساكمة قائمة على ربقيق رضا لكل األطراؼ ( .صالح بن سمار الجابري2009 ،م ،ص) 20:
– مهارة إدارة األزمات :األزمة موقف صعب قد تواجهو ادلؤسسات كىي تتسم باخلطورة اهنا هتدد استمرارية  ،مكانة

كمسعة ادلؤسسات ،ككل ىذا ػلتم على القائد التمتع دبهارة إدارة األزمات ذبنبا للخسائر البشرية كادلادية اليت قد تقع فيها
ادلؤسسات إما بتجنبها أك التقليل من أثرىا بعد كقوعها .
 -إدارة ضغوط العمل :يعاين العديد من العاملُت دبختلف ادلؤسسات الشعور بالضغط كاإلرىاؽ كالقلق كغَت ذلك ،ك

كل ىذا لو تأثَت سليب على أدائهم ك دكر القائد ىنا ىو التعرؼ على طبيعة ىذه الضغوط ك مسبباهتا ك النتائج ادلًتتبة
عليها ككيفية التخلص منها ،ك من جانب أخر صلد أف القادة األكثر األشخاص تعرضا للضغوط نتيجة لكب مسؤكلياهتم
كتعدد عبلقاهتم كتنوعها مع ادلرؤكسُت كالرؤساء كالزمبلء فهم يسعوف إذل ربقيق الرضا للجميع.
– مهارة إدارة االجتماعات :االجتماع ىو لقاء ىادؼ بُت شخصُت أك أكثر تربطهم عبلقة مشًتكة كىدؼ كاحد،
كىو الوصوؿ إذل قرار حوؿ موضوع معُت ،كالقدرة على إدارة االجتماع يتم اكتساهبا عن طريق التدريب  .ك اليت تتطلب
أف يكوف لدل القائد مهارات معينة يستطيع من خبلذلا ربقيق االجتماع بشكل أفضل كالتحديد الدقيق دلوضوع
االجتماع كربديد ادلشاركُت فيو كاألىداؼ ادلراد ربقيقها منو.
– مهارة إدارة التغيير :أم تغيَت سلوؾ األفراد من أجل ربقيق أىداؼ ادلؤسسة كأىداؼ ادلرؤكسُت من جهة أخرل ،فقد

تكوف تغيَت مثبل يف طريقة العمل أك تغيَت يف اختصاصات بعض اإلدارات أك يف اذليكل التنظيمي للمنظمة ،كىذا التغيَت
إما يقبل أك يرفض من طرؼ ادلرؤكسُت ،كىنا البد على القائد أف ػلقق قبوؿ ادلوظفُت أك التقليل من معارضتهم لو.
(محمد بن عبد اهلل البقمي 2008 ،م ،ص162:و)163

يتضح شلا سبق أنو البد من توفر مهارات للشخص القائد تساعده يف بناء فريق ؽلكن التأثَت فيو ليؤدم عمبل فعاال
كمنو ربقيق اذلدؼ ادلنشود كبالشكل ادلطلوب قد تكوف إنسانية ،فكرية ،تنظيمية كذاتية تساعده على ربقيق األىداؼ
ادلطلوبة كالتعامل مع سلتلف األطراؼ ك سلتلف ادلشاكل كالضغوط داخل ادلؤسسة
-2-2أنماط القيادة اإلدارية:
توجد عدة تقسيمات ألظلاط القيادة ذلك كفق معايَت سلتلفة ،فمن كجهة نظر تفويض السلطة ؽلكن قسيمها
إذل قيادة مركزية كأخرل المركزية  ،كمن حيث طبيعة التنظيم ؽلكن تقسيمها إذل قيادة رمسية كأخرل غَت رمسية ،كحسب
التقسيم الكبلسيكي ،الذم يعتب من أكثر التقسيمات شيوعا ،يقسم القادة بناء على أسلوب القائد ،كطريقتو يف التأثَت،
حيث تندرج ربتو مجيع التقسيمات األخرل للقيادة ،كػلصر ىذا التقسيم األظلاط القيادية يف ثبلثة أنواع من القيادة ىي :
النمط االكتوقراطي  ،ك النمط الدؽلوقراطي اك النمط احلر كفيما يلي سنتطرؽ دلفهوـ النمط القيادم ك عرض ألىم
خصائص ىذه األظلاط القيادة اإلدارية.
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 -1-2-2مفهوم النمط القيادي:
 -1-1-2-2التعريف اللغوي:

النمط ىو كناية عن منهج منسق كمنظم ينطوم على أعماؿ ادلرء كأفكاره ،نزعاتو كاذباىاتو  ،حبيث ؽلكن
ازباذه أساسا للقياـ بتوقعات كربليبلت تنبؤية تتعلق بسلوؾ الشخص كاالحتماالت اليت ؽلكن أف يتجو فيها ىذا
السلوؾ(مجدي نويري2011.م ،ص) 65
 -2-1-2-2المفهوم االصطالحي للنمط القيادي :
يعرفو عادل بن صالح " النشاط الذم ؽلارسو القائد داخل ادلؤسسة للتأثَت يف سلوؾ العاملُت معو كجعلهم .يتعاكنوفلتحقيق األىداؼ ادلرغوبة كربسُت مستول األداء الوظيفي" (عادل بن صالح الشقحاء2003.م ،ص)16
يقوؿ علي السلمي اف النمط القيادم " نشاط إنساين منظم يهدؼ إذل ربقيق أىداؼ ادلنظمة من خبلؿ ذبميع كتوحيد كافة ادلوارد ادلتاحة ككضعها موضع االستغبلؿ ادلثمر" ( علي السلمي 1985 ،م ،ص)13
 عرفها سعود بن محمد ىي"رلموعة من التصرفات اليت يبديها القائد داخل التنظيم نتيجة لضغوط داخلية أكخارجية ،كمن مث يًتؾ أثار مباشرة على سلوؾ العاملُت يف ادلؤسسة سلبا أك إغلابا " (سعود بن محمد 1990 ،م،
ص)297
-3-1-2-2التعريف االجرائي للنمط القيادي :

ىو األسلوب الذم يستخدمو القائد يف إدارة كتوجيو اجلماعة كمدل استعمالو للسلطة ادلمنوحة لو كادللزمة
للمرؤكسُت من جهة أك اعتماده على قبوؿ ادلرؤكسُت ذلذه السلطة  ،كمدل اىتماـ القائد بالعمل كالعاملُت كقدرتو على
إحداث التوازف بينهما.
كما أف النمط ىو أسلوب القائد يف أداء عملو يعكس فيو طريقة إصداره لؤلكامر كتعاملو مع مرؤكسيو بناءا على فكره
كنظرتو دلفهوـ القيادة.
 -2-2-2نمط القيادة األوتوقراطي :
 -1-2-2-2مفهوم النمط األوتوقراطي :
-1-1-2-2-2التعريف اللغوي :

تعٍت كلمة األكتوقراطية يف أصلها اليوناين احلاكم الفرد ،أك من ػلكم بنفسو .كىي شكبل من أشكاؿ احلكم ،تكوف
فيو السلطة السياسية بيد شخص كاحد بالتعيُت ال باالنتخاب .كمصطلح "أكتوقراطية" ارتبط يف ذىن البعض

دبصطلحات أخرل كاالستبداد كالديكتاتورية.
-2-1-2-2-2التعريف االصطالحي:
قاؿ ياغي محمد عبد الفتاح اف القيادة األكتوقراطية تدكر حوؿ زلور كاحد كىو إخضاع كل األمور يف التنظيم
لسلطة القائد الذم يقود ادلنظمة دبفهوـ الرئاسة فيحتكر سلطة ازباذ القرار كػلدد ادلشكبلت كيضع ذلا احللوؿ دبفرده،
كيبلغ ادلرؤكسُت األكامر كعليهم السمع كالطاعة دكف فرص للمناقشة ،كيستخدـ أسلوب التحفيز السليب القائم على
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التخويف كالتهديد( .ياغي محمد عبد الفتاح1996 ،م  ،ص)126

كيرل النمر سعود بن محمد اف ىذا النمط من القيادة يستند إذل فريضة أف اإلنساف كسوؿ بطبعو ؽليل إرل قلة

العمل كالتهرب من ادلسؤكلية كىذه الصفات لبلنقياد كاالعتماد على الغَت كذبعلو يعمل جوفا من اجلزاء كالعقاب كليس

حبا يف العمل ،كلذا ػلتاج إرل متابعة دقيقة كإشراؼ مباشر من رئيسو للتأكيد من القياـ دبتطلبات كظيفتو(.النمر سعود
بن محمد 1997 ،م ،ص)327
-3-1-2-2-2التعريف االجرائي:

القيادة األكتوقراطية ىي القيادة اليت ؽللك فيها القائد سلوكا تسلطيا كيتخذ من خبللو القرارات بنفسو من دكف

مشاركة اآلخرين كلو بإبداء الرام  ،فالقائد ىو الذم ؼلطط كينفذ كػلدد أساليب العمل كػلدد أكجو نشاط ادلنظمة دكف
استشارة أعضاء ادلنظمة.
كيقوـ ىذا النمط من القيادة اإلدارية على مبادئ أساسية ىي:
 ازباذ ادلركزية ادلطلقة كمبدأ أساسي يف العمل داخل ادلنظمة اإلدارية . عدـ تفويض السلطة مهما كانت بساطتها كالعمل باستمرار على توسيع سلطاتو كصبلحياتو . االىتماـ كالًتكيز على العمل " أكال ك اخرا" دكف االىتماـ بادلوظفُت كمشاكلهم ،كانشغاالهتم ،كرغباهتم ،لذا فإفاالفراد يلتزموف باألعماؿ رىبة ال رغبة.
 بناء عبلقات التنظيم على أساس شخصي فقط ،كعدـ شلارسة سلطة اجلزاء ثوابا أك عقابا دبوضوعية . االنفراد بصنع السياسات ،إصدار القرارات ك كضع اخلطط ،ربديد أساليب العمل. ازباذ السلطة الرمسية أداة ربكم كضغط على العاملُت إلجبارىم على إصلاز األعماؿ. السلطة الرمسية ادلخولة لو دبوجب قوانُت كلوائح اذليئة االدارية( .نبيل محمد مرسي  2006 ،م ،ص)260: -2-2-2-1أشكال القيادة االوتوقراطية :
ؽليز بعض مفكرم اإلدارة بُت ثبلثة أشكاؿ رئيسية لنمط القيادة االكتوقراطية كىي القيادة االكتوقراطية
التسلطية ،القيادة االكتوقراطية اخلَتة ،القيادة االكتوقراطية اللبقة:
القيادة االوتوقراطية التسلطية او التحكمية :توصل كليم ريدف بعد الدراسات اليت اجراىا عن النمط األكتوقراطيالتسلطي إذل أف القائد األكتوقراطي ادلتسلط يبدك استبداديا ،باإلضافة الستعمالو كثرة التهديد كتحفيز كحيد
للمرؤكسُت ،كما ينفرد يف ازباذ القرارات ،كال يسعى إلشباع حاجات مرؤكسيو ،شلا يًتتب عليو ميل ادلرؤكسُت إذل ترؾ
العمل كاالنسحاب من التنظيم الذم يقوده .كعليو فالنمط األكتوقراطي التسلطي يقوـ على ربكم القائد يف مرؤكسيو
إلصلاز العمل دكف اىتمامو بالعبلقات اإلنسانية ،كىو ؽلثل .أعلى درجات السلوؾ األكتوقراطي تطرفا يف استبداديتو
(نواف كنعان2007 ،م  ،ص)157:
 القيادة االوتوقراطية الخيرة :يتصف القائد األكتوقراطي اخلَت بكونو يثق يف نفسو كيف طريقة أدائو للعمل ،كيًتكزاىتمامو على ربقيق مستول أداء مرتفع يف األجل القصَت كالطويل ،كتبدك مهارتو الرئيسية يف محل موظفيو على تنفيذ ما
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يريد ىو أف ينفذه ،فهو ؼللق بكفاءة كمهارة ادلناخ الذم يساعد على التقليل من احتماؿ ظهور سلوؾ عدكاين ضده إذل
أقصى حد شلكن ،كيرفع من مستول كالء ادلرؤكسُت كطاعتهم لقيادتو .كقد توصل ريدف من خبلؿ دراستو إذل أف القائد
األكتوقراطي اخلَت ؽلكن اعتباره من الطراز ادلتفاين يف العمل ،كما استخلص رلموعة من ادلورثات عن النمط األكتوقراطي
اخلَت من أعلها أنو حازـ كمبادر ،ينجز أعمالو بالتزاـ ،كيقيم نتائج أعمالو .كيضيف ىذا النمط شائع يف اإلدارة
احلديثة(.السكارنو بالل 2011 ،م،ص)14:
 -القيادة االوتوقراطية اللبقة :كىو القائد الذم غلعل مرؤكسيو يعتقدكف أهنم يشًتكوف معو يف صنع القرار ،عن طريق

الندكات كاللقاءات اليت يعقدىا مع مساعديو ليًتؾ لدل العاملُت انطباعا بوجود احلرية كاتاحة فرصة ادلناقشة ،كلكنو
يتخذ القرارات دبفرده .كظلط القيادة االكتوقراطية اللبقة يبدك أقل درجات السلوؾ األكتوقراطي تطرفا يف استبداديتو كأكثر
اقًتابا من السلوؾ الدؽلوقراطي من حيث إعطائو مقدارا كلو بسيطا من احلرية للمرؤكسُت من خبلؿ توليد إحساس
ادلشاركة لديهم ،كيبقى ذا طابع األكتوقراطي ألف القائد .ػلتفظ بسلطتو يف ازباذ القرار( .نواف كنعان2007،م،
ص)158:
 -3-2-2-1مزايا النمط االوتوقراطية للقيادة :

ىناؾ جوانب إغلابية للقيادة االكتوقراطية غلب عدـ إغفاذلا حيث أهنا تكوف يف بعض االكقات أكثر فعالية من

أنواع القيادة األخرل .كحسب كنعاف ؽلكن أف يكوف النمط األكتوقراطي ناجحا يف بعض ادلواقف اليت تقتضي تطبيقو مع
بعض النوعيات من ادلوظفُت ،كىذا ما أكدتو دراسات "ماكموري" ككل من "بروم و مان" منها :
 ادلوظفُت الذين ؼلشوف استعماؿ السلطة ،يتقبلوف بارتياح تركيز القائد األكتوقراطي كل السلطات يف يده ،ك ال يرغبوفيف اف تفوض ذلم السلطة  ،للتخلص من عبء ادلسؤكلية.
 ادلوظفُت الذين تنقصهم الثقة بالنفس. ادلوظفُت الذين لديهم ميوؿ عدكانية ،حيث ال ذبدم األساليب احلكيمة يف إقناعهم كاستجابتهمأما جاري فَتل أف القيادة االكتوقراطية تكوف فعالة يف ادلواقف التالية:
 خبلؿ فًتة األزمات ،كيف ظل الظركؼ الطارئة اليت هتدد سبلمة التنظيم أك العاملُت. عندما يكوف ادلوظفوف جدد ك قدراهتم بسيطة. إذا كاف القائد خبَتا ك معًتفا بقدراتو يف رلاؿ ا دلشكلة. عندما تكوف نوعية القرار على أعلية بالغة ،كقبوؿ القرار من ادلرؤكسُت ذك أعلية بسيطة. -إذا كانت ىناؾ حاجة إذل تنظيم كتنسيق مبدئيُت (.كيرد عمار 2015 ،م ،ص)47

اف ما تقدـ طرحو من مزايا للنمط القيادم األكتوقراطي ال يعٍت فعاليتو كأسلوب قيادم يف كل األحواؿ ،ذلك اف
كثَتا من الدراسات أثبتت أكجو قصور كثَتة ،كنتائج سلبية عند تطبيقو ،بالنسبة للمرؤكسُت من خبلؿ اطلفاض معنوياهتم
كأدائهم.
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 -4-2-2-1عيوب النمط األوتوقراطي للقيادة:

من بُت اآلثار السلبية على ادلرؤكسُت الناذبة عن استعماؿ ىذا النمط من القيادة نذكر ما يلي
 -مركزية السلطة كاالنفراد يف ازباذ القرارات كعدـ اشراؾ مرؤكسيو تستلزـ إدلاـ القائد بكل األمور ،كىذا من الصعب

ربقيقو يف الواقع العملي خاصة يف ظل التعقيد الذم تتميز بو التنظيمات احلديثة .

 -إصدار القائد األكتوقراطي التعليمات ادلفصلة كاصراره على تنفيذىا بدقة يؤدم إذل قتل ركح ادلبادلة كاالبتكار لدل

ادلرؤكسُت كاضعاؼ ركحهم ادلعنوية ،شلا يولد لديهم حالة من االضطراب النفسي الذم يؤثر سلبا على أدائهم يف العمل.
 إف إتباع القائد األكتوقراطي  ،لنمط االتصاالت يف اذباه كاحد -االتصاالت اذلابطة-من القائد للمرؤكسُت ،يؤدم إذلتعطيل التغذية العكسية كبالتارل عدـ الفهم ادلتبادؿ بُت الطرفُت
 استخداـ القائد األكتوقراطي التحفيز السليب كتوقيع العقاب عليهم ،التهديد كالتخويف ،يًتتب عليو دفع ادلرؤكس إذلاصلاز العمل بالقدر الذم غلنبو العقاب كال يبذؿ أقصى جهده يف العمل .
 استخداـ القائد األكتوقراطي ألسلوب الضغط كالشدة كالتحكم دكف تقديره ك احًتامو دلرؤكسيو يًتتب عليو توليدشعور بالفشل ك اإلحباط .ك من ابرز مظاىر السلوؾ العدكاين للموظف مثل ركح التخريب ،تعمد ارتكاب األخطاء يف
العمل ،ارتداد شخصية ادلوظف مثل االفتقار إذل ضبط االنفعاؿ ،القابلية لتصديق اإلشاعات ،احلساسية الزائدة ،ذباىل
ادلوظف للتعليمات.
 -اطلفاض الركح ادلعنوية للعاملُت شلا يؤدم إذل إضعاؼ إنتاجيتهم ،كاليت من مؤشراهتا انعداـ رضا العاملُت عن العمل

كانعدـ التعاكف كالوالء للقائد ،ارتفاع معدؿ الشكاكم كالتظلمات بُت العاملُت ،ارتفاع معدؿ الغياب عن العمل  ،ارتفاع
معدؿ دكراف العمل كيقصد بو ترؾ اك تغيَت العمل ،نتيجة عدـ توفر اجلو الذم يساعدىم على االبتكار كاإلبداع .
(نواف كنعان2007،م ،ص)180:
إف التقييم السابق للنمط األكتوقراطي يف القيادة  ،كرغم االنتقادات ادلوجهة اليو فقد أثبتت بعض الدراسات
أف القائد األكتوقراطي ادلستبد قادر على إصلاز األىداؼ ،يف ظل مواقف معينة ك ظركؼ زلددة ،إال أف لو تأثَتات سلبية
كثَتة تنعكس على أداء ادلرؤكسُت ،لذلك يرل بعض ادلفكرين أف ىذا النمط من القيادة دل يعد صاحلا لبلستعماؿ يف
اإلدارة احلديثة ،بسبب تعقيدىا ككب حجمها ك زيادة كعي مرؤكسيها ،كانتشار الفكر الدؽلوقراطي القائم على بناء
العبلقات اإلنسانية السليمة بُت القائد كالتابعُت لو كمشاركتهم يف صنع القرار ،كعليو فاهنم ينصحوف باتباع النمط
الدؽلوقراطي يف القيادة ،كىو موضوع النقطة ادلوالية.
 -3-2-1نمط القيادة الديمقراطيّة:

 -1-3-2-1مفهوم النمط الديمقراطي:
-1-1-3-2-1التعريف اللغوي  :الدؽلقراطية كلمة مركبة من كلمتُت :األكذل مشتقة من الكلمة اليونانية
تَعٍت  Demoacratiaكتعٍت حكم .كهبذا تكوف الدؽلقراطية  kratiaكتعٍت عامة الناس ،كالثانية Demos

لغةن حكم الشعب أك حكم الشعب لنفسو.
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-2-1-3-2-1التعريف االصطالحي :

 عرؼ صالح الدين محمد عبد الباقي اهنا القيادة اليت تعتمد على العبلقات اإلنسانية السليمة بُت القائد كمرؤكسيواليت تقوـ على إشباعو حلاجاهتم كخلق تعاكف فيما بينهم كحل مشكبلهتم( .نور الدين بوراس2014 ،م ،ص)68 :
 اما عبد الرحمن العيسوي فَتل اف القيادة الدؽلقراطية ىي اليت تعمل على توزيع ادلسؤكليات على األعضاء كماتعمل على تشجيع إقامة العبلقات الودية بُت أعضاء اجلماعة كتسعى إذل ربقيق أىداؼ اجلماعة عن طريق األعضاء
أنفسهم (عبد الرحمن العيسوي2003 ،م ،ص) 221 :
 -3-1-3-2-1التعريف اال جرائي:
ك ىو النمط الذم يرتكز على التشاكر بُت القائد ك ادلرؤكسُت بغية ادلشاركة يف ربديد أىداؼ ادلنظمة كرسم
خططها كال ؽليل القائد إذل تركيز السلطة يف يده كإظلا يعمل على توزيع ادلسؤكليات على ادلرؤكسُت لكي يعمل على
تشجيع إقامة العبلقات الودية بُت أفراد اجلماعة كيسعى إذل ربقيق أىداؼ اجلماعة عن طريقهم.
كما أف القيادة الدؽلوقراطية تكوف فعالة يف ادلواقف التالية:
 عندما يكوف القائد غَت خبَت يف رلاؿ ادلشكلة . عندما يكوف لدل ادلرؤكسُت معلومات إضافية عن ادلشكلة كػلتاجها القائد. عندما يكوف لدل ادلرؤكسُت مهارات عالية. عندما تكوف مساحة القائد كنفوذه بسيطة. عندما يتوقع القائد أف تكوف ىناؾ مقاكمة للقرار. عندما يكوف ىناؾ اتفاؽ على األىداؼ (.كيرد عمار ،2015 ،ص)49كيرل اوين اف ظلط القياد الدؽلوقراطي ىو النمط األكثر تفضيبل لدل ادلرؤكسُت ،كاف ىذا النمط ىو األكثر فعالية
يف ربقيق أىداؼ ادلؤسسة .كيقوـ ىذا النمط من القيادة على ثبلث ركائز ىي  :العبلقات اإلنسانية ،كادلشاركة ،كتفويض
السلطة
 العالقات االنسانية بين القائد وتابعيو :يسعى القائد الدؽلوقراطي للعمل على ربقيق االندماج بُت ادلرؤكسُتكادلؤسسة ،كزلاكلة تفهم صور التعارض بُت مصاحلهم كمصاحل ادلؤسسة كالعمل على التوفيق بينها ،ك اخَتا إشباع
حاجاهتم ادلادية كالنفسية كاالجتماعية .كىف ظل القيادة الدؽلوقراطية تنشط االتصاالت يف كل االذباىات :من القائد
للتابعُت ،كمن التابعُت للقائد ،فالقائد الدؽلوقراطي يهمو التعرؼ على أفكار .ك آرائو تابعيو ،ككجهات نظرىم
كمشكبلهتم ،مثلما يهمو توصيل أفكاره ،ك آرائو ،كتوجيهاتو إذل ىؤالء التابعُت .
 -المشاركة :كىف ظل الدؽلوقراطية يشرؾ القائد ادلرؤكسُت يف ازباذ القرارات ،كيشجعهم على تكوين العبلقات

الشخصية ،كػلقق التفاىم بُت افراد اجلماعة ،كما ػلاكؿ كسب كدىم كتعاكهنم ،فيلتفوا حولو كيدعمونو كػلب كنو ك
يتقبلوف أكامره برضا كيسعوف لتنفيذىا .كمن مث يكوف ادلرؤكسوف دائما على علم تاـ كعلى دراية ،كمعلومات كافية بأمور
اجلماعة ،كأيضا على قدر عاؿ من الوعي دبختلف العوامل اليت تتعرض ذلا أك تؤثر فيها .كىكذا تنتفي الدؽلوقراطية بغياب
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ادلشاركة ..كمن ادلعركؼ أف التغيَت ال ينجح .إال إذا مت عن رغبة كاقتناع كاردة من الذين ػلدثونو أك يتأثركف بو ،كاال فإنو
سيلقى ادلقاكمة
 -تفويض السلطة :ىو تشجيع كمساعدة االفراد كاجلماعات لصنع القرارات اليت تؤثر على بيئة عملهم كىناؾ رلموعة

من األسباب اليت ذبعل تفويض السلطة غَت مرغوب ،منها خوؼ ادلدير من فقداف القوة كالصبلحية ،االعتقاد باف
العاملُت غَت قادرين على ازباذ قرارات غَت صائبة ،مشاركة صاحب ادلعلومات لآلخرين يعٌت تسرب األفكار كاخلطط
للمنافسُت(حسن عبد الحميد احمد نشوان  2010،ص)102
 -2-3-2-1أشكال القيادة الديموقراطية:
حدد كنعان مخسة ظلاذج لسلوكيات القائد الدؽلوقراطي ازاء تطبيق مبدأ ادلشاركة:

 القائد الدؽلوقراطي الذم يتيح قدرا بسيطا من احلرية للمرؤكسُت دلشاركتو يف صنع القرار من خبلؿ كضعو للمشكلة اليتتواجهو أمامهم ،كطلبو منهم مشاركتو يف إغلاد احلل ادلناسب ذلا ،كىو بذلك يقدر اراء مرؤكسيو اليت قد تضع حلوال
للمشكلة ،مث يبادر يف النهاية يف اختيار احلل الذم يراه مناسبا .
 القائد الدؽلوقراطي الذم ػلدد ادلشكلة كيرسم احلدكد اليت ؽلكن ازباذ القرار يف إطارىا كيطلب من مرؤكسيو ازباذ القرارضمن ىذه احلدكد ،فهو يفوض مرؤكسيو يف ازباذ القرار ضمن ىذا اإلطار .
 -القائد الدؽلوقراطي الذم يتخذ القرار بنفسو كلكنو ػلرص على إثارة احلوار بُت ادلرؤكسُت يف كيفية تنفيذه ،كاذا لقي

االستياء لديهم يعمل على تعديلو.

 القائد الدؽلوقراطي الذم يتيح دلرؤكسيو فرصة أكب للمشاركة يف صنع القرارات ،مث يناقش مع مرؤكسيو أفضل الطرؽلتنفيذه .
 القائد الدؽلوقراطي الذم يتيح دلرؤكسيو ادلشاركة يف صنع القرار بأف يًتؾ ذلم أمر ازباذ القرار الذم يوافقوف عليو ،كىوبدكره سيقبلو أم قرار مت عليو االتفاؽ بينهم ك القائد الدؽلوقراطي ىو الذم يتصف باخلصائص اآلتية
*أف يكوف موضوعيا يف تناكلو اراء اآلخرين ،عادال يف إصدار األحكاـ على ىذه اآلراء .
*أف يشجع النقد الذايت كيسمح بإبداء كجهات النظر.
*يعطى افراد اجلماعة حرية االختيار ،ك تقدًن االقًتاحات يف أم حلظة من اللحظات.
*يعمل على سباسك اجلماعة ك ترابطها من خبلؿ سلوكو ادلتفاعل ك الذم ؽلثل ظلوذجا قدكة ذلم.
* يشرؼ على أمور اجلماعة ،ك يتأكد من الثقة ادلتبادلة بُت االفراد ،ك يعمل على أف تسود ركح ادلودة ك التفاىم بُت
االفراد ك بُت القائد.
* يعمل على ربقيق األمن النفسي لؤلفراد من خبلؿ مركنتو ك ابتعاده عن العشوائية كالتسلطية.
*يلغي أم أثر لوجود ادلسافة االجتماعية بينو ك بُت مرؤكسيو كاليت قد زبلق جوا من القلق بينو ك بُت االفراد الذين يتوذل
قيادهتم ( .نواف كنعان 2007،م ،ص)221-220:

21

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل األول
 -3-3-2-2مزايا النمط الديموقراطي للقيادة:

كشفت الدراسات أف اآلثار ك مزايا االغلابية على أداء ادلرؤكسُت للنمط الدؽلوقراطي يف القيادة كثَتة :نذكر،
حيث يذكر محمد سلمان مزايا التالية:
 رفع ركح ادلعنوية للعاملُت كاقباذلم على العمل برغبة كنشاط. ربقيق الًتابط اجلماعي كاغلاد جو اجتماعي سليم. تعميق اإلحساس باالنتماء للجماعة. ربقيق االستقرار النفسي كاألماف للعاملُت. تنمية ركح االبتكار كالعطاء بُت العاملُت. اطلفاض معدؿ الشكاكل كالتظلمات كالغياب دكراف العمل ما يؤدم اذل زيادة اإلنتاج كاألداء. يف ظل القيادة الدؽلوقراطية تنشط االتصاالت يف كل االذباىات من القائد للتابعُت ،كمن التابعُت للقائد .فالقائدالدؽلوقراطي يهمو التعرؼ على أفكار ك اراء تابعيو ،ككجهات نظرىم كشكاياهتم ،مثلما يهمو توصيل أفكاره ،كآرائو،
كتوجيهاتو إذل ىؤالء التابعُت.
 كما تكوف اجلماعة أكثر ربمسا كسباسكا ،كيقوـ األعضاء بأعماذلم حبماس داخلي ،كيشعركف بالرضا عن عملهم،كيستمر العمل حىت يف أثناء غياب القائد( .حسين عبد الحميد احمد رشوان2010 ،م ،ص)102 :
 -4-3-2-2عيوب النمط الديموقراطي للقيادة:

كمن ابرز ادلآخذ على أسلوب القيادة الدؽلوقراطية كاليت كشفت عنها الدراسات نذكر ما يلي :

 اف ادلشاركة قد ينظر إليها بعض القادة غاية يف حد ذاهتا ،كليست كسيلة لتحقيق دؽلوقراطية القيادة ،الف اذلدؼاألساسي منها ىو إبداء الرام كتقدًن االقًتاحات من ادلرؤكسُت ،إال انو يف الواقع العملي القائد ىو يف الغالب صاحب
القرار النهائي ،فهو يشركهم بقصد إضفاء ادلظهر الدؽلوقراطي على سلوكو القيادم.
كيرل حسين رشوان أف من عيوب النمط الدؽلوقراطي ما يلي

 أف ادلشاركة تشكل مظهرا لتنازؿ القائد عن بعض مهامو القيادية اليت يفرضها عليو منصبو . كما يعاب على القيادة الدؽلوقراطية بطؤىا أحيانا يف ازباذ القرارات اليت تتطلب حسما كسرعة. ك القيادة تفشل إذا كاف التابعوف ليسوا على مستول من ادلسؤكلية ،اك كانوا من اجلهلة كزلدكدم اخلبة(حسين عبدالحميد احمد رشوان2010 ،م ،ص)106 :
كيضيف محمد سلمان اف عيوب ىذا النمط من القيادة تتمثل يف :

 إف استشارة ادلرؤكسُت أسلوب غَت عملي كال يتناسب مع الشخصية البَتكقراطية للرؤساء؛ أثبتت بعض الدراسات أفالسلوؾ القيادم الذم يركز اىتمامو على ادلرؤكسُت ال يؤدم بالضركرة إذل رفع ركحهم ادلعنوية شلا يؤثر سلبا على
اإلنتاجية ،فعندما يصرؼ القائد اىتمامو عن اإلنتاج ك مسؤكليتو عنو يكوف لذلك أثر عكسي على الركح ادلعنوية للعاملُت

22

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل األول

ك على إنتاجيتهم يتبُت شلا سبق طرحو أنو رغم أف إنتاج العاملُت يف اجلماعة اليت يقودىا قائد الدؽلوقراطي يقل عن
إنتاجيتهم يف اجلماعة اليت يقودىا قائد استبدادم ،إال أف غياب القائد الدؽلوقراطي ال يؤثر على كفاءة اإلنتاج ككمو
بقدر ما ػلدث عند غياب القائد االستبدادم عن مجاعتو( .محمود سلمان العميان 2008 ،م ،ص)261:
 -4-2-2القيادة المتسيبة أو الفوضوية:
 -1-4-2-2مفهوم النمط القيادي المتسيب :
كيطلق عليها أيضا القيادة الًتسلية ،كادلتساىلة ،كيف ظل ىذا األسلوب من القيادة ال ؽللك القائد سلطة رمسية
كاظلا ؽلثل رمزا للمنظمة كيًتؾ حرية كاملة للمرؤكسُت يف ربديد أىدافهم كازباذ القرارات ادلتعلقة بأعماذلم ،يف ىذا النمط
من القيادة تتصرؼ اجلماعة معتمدة على نفسها ،فهي غَت موجهة.
-1-1-4-2-2التعريف اللغوي :
الضوابط  ،ضعف االلتزاـ بالقوانُت  ،فوضى كاضطراب (.ابن منظور،
ب ك ىو إعلاؿ كانعداـ َّ
من الفعل سيَّ َ

2000م ،ص ) 456

-2-1-4-2-2التعريف االصطالحي :
يرل حسين عبد الحميد احمد رشوان اف القيادة ادلتسيبة يرتكز اىتمامها على حرية العامل يف أداء العمل
كالتصرؼ كاحلركة  ،كشلارسة النشاط ،كربديد ادلهاـ ،كاتباع اإلجراءات اليت يراىا العاملُت مبلئمة إلصلاز العمل ،كاصدار
القرارات .كال يتدخل القائد ادلعُت رمسيا يف ذلك ،بل يًتؾ اجلماعة لنفسها كلية (حسين عبد الحميد احمد رشوان،
2010م ،ص)112 :
ك يرل نواف كنعان اف القيادة ادلتسيبة تتحقق من خبلؿ إعطاء احلرية يف شلارسة السلطة كاستقبلؿ ادلرؤكسُت يف

اصلاز أعماذلم ،كلذلك فإنو يهتم بالتوجيو العاـ دلرؤكسيو من خبلؿ تعليمات غَت زلددة كمبلحظات عامة.
(نواف كنعان2007 ،م  ،ص) 240 :

 -3-1-4-2-2التعريف االجرائي :كما أف القائد يعمل بسياسة " الباب ادلفتوح يف االتصاالت  ،دبعٌت أف القائد

اإلدارم يرل أف أسلوب احلرية يف اإلدارة لن يكوف رلديا إال إذا جعل .بابو مفتوحا دلوظفيو  ،كسهل ذلم سبل االتصاؿ
بو لتوضيح اآلراء كاألفكار اليت يلتبس عليهم أمرىا
ك من بُت ما يتميز بو القائد يف ىذا النمط القيادم "النمط ادلتسيب " من صفات نذكر:
 ضعف الشخصية :ىذه احلالة تظهر إحدل الشخصيات القوية من ادلستول إدارم اقل كتغطي عليو. -التذبذب يف ازباذ القرارات ،قلة ازباذ القرار من طرؼ القائد.

 عدـ االىتماـ بادلواظبة على العمل نتيجة التسيب ك الفوضى اليت تسود ادلنظمة. قلة توجيو العاملُت كأحيانا التهرب من إبداء اآلراء كادلبلحظات حوؿ العديد من األمور ادلوضوعات اليت تعرض عليو(فاروق عبده فلية 2005 ،م ،ص)239
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 -2-4-2-2مزايا النمط المتسيب للقيادة :

أثبتت الدراسات اليت أجريت على ظلط القيادة احلر أف ذلذا النوع من القيادة عدة مزايا ك تأثَتات اغلابية على
ادلرؤكسُت كقد يؤدم إذل نتائج حسنة إذا كانت الظركؼ مبلئمة كتوفرت ادلهارة لدل القائد لتطبيقو ،حيث يؤدم إذل:
 تشجيع االفراد على التقدـ كادلساعلة بالفكر ادلستقل كربقيق اإلبداع الشخصي. احلصوؿ على اخلبة عن طريق االستقبللية يف العمل. يتم التفويض إذل ادلرؤكسُت األكفاء كنتيجة الثقة يتجاكب ىؤالء ادلرؤكسُت. قد ينجح ىذا النمط القيادم عندما يتعامل القائد مع افراد ذكم مستويات عقلية كعلميو عالية كما .ىو احلاؿ يفمؤسسات الدراسات كاألحباث
 ظلو االنتماء كالوالء للجماعة لدل ادلرؤكسُت ،تتكوف لديهم ركح ادلبادرة كالتفكَت االغلايب كاإلبداع. العبلقة بُت االفراد طيبة يسودىا جو من الصداقة فهناؾ قنوات اتصاؿ بينهم كحيث إف العبلقات مع القائد تتسمبقدر من احلرية كالتلقائية ،فهذا يشجع االفراد على القياـ بأدكارىم كبالتارل يسَت العمل كيقل العدكاف بُت افراد اجلماعة
كتقل ادلشاكل كادلشاحنات بينهم (.محمود سلمان العميان  2008 ،م ،ص)256
 -3-4-2-2عيوب النمط الفوضوي للقيادة:
على الرغم من مزايا النمط احلر للقيادة اال انو كجهت لو انتقادات كثَتة نذكر من بينها
 إف النمط احلر ظلط نادر التطبيق كغَت عملي حيث أف احلر يتهرب من ادلسؤكلية؛ يؤدم إذل إفساد مناخ العمل حيث تسود الفوضى ،كيفقد التوجيو السليم كالرقابة الفعالة ،فقد ثبت أف الفرد الذميعمل حبرية مطلقة ال يكوف مسركرا دائما يف عملو (محمد سلمان العميان2008 ،م  ،ص)262 :
كيرل كنعاف اف احلرية ادلطلقة دكظلا اشراؼ كتوجيو من القائد تؤدم اذل زيادة ركح الفردية بُت ادلرؤكسُت ،شلا
يؤدم اذل تفكك مجاعة العمل كفقداف ركح التعاكف بينها ،كافتقارىا اذل الضبط كالتنظيم ،ما غلعل من الصعب على
قياداهتا ك توجيهها ضلو ربقيق األىداؼ ادلطلوبة( نواف كنعان2007 ،م ،ص)256:
كىذا ما يضعف قدرهتا على اإلنتاج كيضاؼ إذل االنتقادات ادلذكورة آنفا ما يلي

 ازباذ القرارات يتم من قبل األتباع بعشوائية دكف علم القائد-أحيانا.- يعتمد ادلرؤكسُت على الرقابة الذاتية؛ -ضعف أداء ادلنظمة كالعاملُت. غياب سلطة القائد عن القرار يفقده القوة ادلطلوبة للتنفيذ . تفكك الركابط اإلنسانية بُت القائد كادلرؤكسُت. عدـ كضوح قنوات االتصاؿ بُت القاعدة كالقمة كالعكس. غياب ادلعلومات اذلامة عن القائد شلا يؤثر على أدائو لعملو. يهتم الفرد بأداء العمل دكف االىتماـ بالنتيجة كالغاية. الصعوبة يف ربقيق األىداؼ الف العمل يعتمد على الفردية.24
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إف قياـ أسلوب القيادة احلرة أساسا على حرية ادلرؤكسُت الكاملة يف العمل ،أدل بقسم من ادلفكرين إذل
اجلزـ بأف أسلوب القيادة احلرة غَت رلدم يف التطبيق العملي ..إال أف ىناؾ اذباه آخر يرل أف ىذا األسلوب ؽلكن أف
يكوف رلديا يف ظل ظركؼ معينة تقتضي تطبيقو  .كمعظم االنتقادات اليت كجهت إذل ظلط القيادة احلرة تركز حوؿ اآلثار
السلبية على التنظيم كعلى ادلرؤكسُت  ،تفكك رلموعة العمل  ،كفقداف التعاكف  ،كاالفتقار إذل الضبط كالتنظيم  ،كزيادة
الركح الفردية إف أم ظلط من األنواع السابقة يعتمد على ظركؼ ادلوقف كادلرؤكسُت ،ففي حاؿ كجود تسيب أك تدين يف
اخلدمات أك ربقيق خسائر ،فإف النمط األكؿ قد يكوف نافعا إلعادة الوضع إذل طبيعتو يف أسرع كقت خصوصا يف
األعماؿ ذات الطبيعة النمطية ،بينما النوع الثاين القيادة الدؽلوقراطية تكوف صاحلة لطبيعة عمل ػلتاج إذل قدر كبَت من
اإلبداع كتبادؿ اآلراء كاألفكار .كيصلح النوع الثالث القيادية احلرة للجامعات كالكليات ك مراكز البحث العلمي حيث
يتعامل السيد أك رئيس القسم مع نشاطات أكادؽلية فيها قدر كبَت من التخصص اك االستقبللية كالثقة ،كالعبلقات عادة
ما تكوف أفقية .كيف ما يلي جدكؿ ؽلثل ادلقارنة بُت سلتلف األظلاط القيادية االكتوقراطية  ،الدؽلوقراطية ك القيادة
احلرة(ىايل عبد المولى طشطوش 2008،م،ص)153
 -5-2-2االتجاىات الحديثة لألنماط القيادية:

كاف القائد العسكرم ىو النموذج الشائع للقائد ،ك مع ظهور الثورة الصناعية تزايدت أعلية ظلوذج جديد للقائد ك
ىو القائد الصناعي الذم يعرؼ إدارة العملية الصناعية بكفاءة ،ك ىكذا تقدمت النماذج من القيادة ذلا مساعلات كبَتة
بادلؤسسة كسوؼ ضلاكؿ عرض أىم ىذه االذباىات احلديثة للقيادة اإلدارية.
 -1-5-2-2القيادة اإلستراتيجية:
تشَت القيادة االسًتاتيجية كادلرتبطة باإلدارة العليا إذل القدرة على التأثَت يف اآلخرين ،فنشاط القيادة االسًتاتيجية
ينحصر يف ربديد االذباه  ،كضع االسًتاتيجية موضع التنفيذ ،سبكُت العاملُت الستبلـ االسًتاتيجية ك تطويرىا ،ربديد
النقاط الفعالة ك تطوير القابلية يف تطبيق اإلسًتاتيجية (جوىرة أقطي  2014 ،م،ص)20

القيادة

االسًتاتيجية ىي القيادة اليت تكوف ذلا القدرة على التخيل ك التصور ادلستقبلي ،ك أيضا بناء مركنة ك دعم اآلخرين ضلو
خلق التغيَت االسًتاتيجي الضركرم ك ادلطلوب يف ادلؤسسة.
فمصطلح القيادة االسًتاتيجية انبثق من اإلدارة االسًتاتيجية ،ك أىم دكر للقائد االسًتاتيجي ىو صياغة االسًتاتيجية،
كتشَت القيادة االسًتاتيجية إذل القدرة على التأثَت يف اآلخرين لبلزباذ الطوعي للقرارات اليومية ،ربقيقا لبلستقرار طويل
ادلدل للمنظمة كاحملافظة يف الوقت ذاتو على االستقرار ادلارل يف ادلدل القصَت (.رزيق حنان2014 ،م ،ص)27
-2-5-2-2القيادة التبادلية ( اإلجرائية ):
القائد التبادرل ىو الذم يوضح األدكار ك ادلهاـ ادلطلوبة من ادلرؤكسُت ،كما يقوـ بتصميم اذلياكل التنظيمية ك
يقدـ ادلكافآت ادلناسبة للتابعُت ،كما يأخذ يف احلسباف احلاجات االجتماعية للتابعُت فهذه القيادة تسعى إذل ربقيق
ىذا
الرضا للمرؤكسُت ك كل ىذا يؤدم إذل ربسُت اإلنتاجية للمؤسسة .
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النوع من القيادة مبٍت على عبلقة التبادؿ بُت القائد ك التابعُت كالقائد ىنا يهتم بالنتائج ك يركز عملو على حث التبادؿ
بينو كبُت ادلوظفُت ك ضبط أعماذلم ،حيث أف القائد يتميز بأنو زلاكر جيد لو القدرة على إيصاؿ الرؤية كيعرؼ كيفية
مكافأة جهود كالتزاـ ادلوظفُت( .محمد سيد جاب الرب2012 ،م  ،ص )110
 -3-5-2-2القادة التحويلي ة :
تعتب أف القائد التحويلي مبتكر ك صاحب رؤية ك قدرة على ادلبادأة ،فهو يسعى إذل النهوض بادلرؤكسُت للوصوؿ
إذل أعلى مستويات الدافعية ك األخبلؽ .هتدؼ إذل التمييز بُت القادة الذين ػلققوف إصلازات متميزة عن القادة العاديُت
الذين ال ػلققوف ىي قيادة متفوقة ك إصلازات فائقة  ،فالقائد التحويلي قادر على التأثَت يف مرؤكسيو ك يهتم بالقضايا اليت
ترتبط بتطوير ادلوظفُت كىذا النوع يساىم يف استثارة األفراد كربفيزىم لبذؿ جهد مضاعف ك السعي ضلو ربقيق أىداؼ
اجلماعة ،ىذا النوع يثق يف ادلوظفُت كيوضح ذلم األدكار كىتو القيادة تساىم يف ربويل حاالت الضغط لدل ادلوظفُت إذل
فرص ( رزيق حنان2014 ،م ،ص.)28
 -4-5-2-2القيادة الكاريزمية
توصف بالعبلقة بُت قائد كاحد ك أكثر من موظفُت ،حبيث سلوكيات القائد تتماشى ك ادلواقف اإلغلابية
للموظفُت  ،ك من أىم سلوكيات القائد صلد :اإلفصاح عن الرؤيا ك إظهار توقع عاؿ لؤلداء .القيادة الكاريزمية نوع من
اجلاذبية التفاعلية اليت تلهم اجلماعة فالقائد الكاريزمي يرتبط جباذبية ك شخصية تؤثر يف ادلرؤكسُت تدفعهم إذل االستجابة
لتوجيهاتو ك أكامره ،يعٍت إمكانية تطوير عبلقات خاصة بُت القائد ك تابعيو.
كما أف القادة الكاريزميوف لديهم القدرة على اذلاـ كربفيز ادلوظفُت على العمل أكثر من ادلعتاد ،رغم العقبات
كالتضحيات الشخصية كذلم أثر ىائل على التابعُت الهنم يناشدكف قلوب كعقوؿ الناس فقد يتحدثوف بطريقة عاطفية عن
تعرضهم للخطر من أجل ادلهاـ ادلوكلة إليهم باإلضافة اذل اهنم يستطيعوف اذلاـ االخرين لفعل ادلثل ك الكاريزما ؽلكن أف
تستخدـ ألىداؼ شخصية قد تؤدم إذل اخلداع ك استغبلؿ اآلخرين كيستخدـ القادة ىنا شخصيتهم للوصوؿ إذل نتائج
اغلابية عندما يهتموف حقيقة باآلخرين كليس بأنفسهم فحسب( .صالح عبد القادر النعيمي 2008 ،م ،ص)154
 -3-2نظريات القيادة اإلدارية:
بدأ ظهور النظريات األكلية عن القيادة اإلدارية مع بداية القرف العشرين ،إذ ركزت بواكَت ىذه النظريات على
مسات القائد ،مث تلتها نظريات أخرل ركزت على سلوؾ القائد كأثره يف ادلرؤكسُت ،كجاء اذباه أخر يركز على ادلوقف
كعامل مهم يف العملية القيادية ،بذلك تعددت نظريات القيادة اإلدارية اليت رباكؿ أف تفسر تأثَت بعض األفراد يف
اآلخرين كبالتارل ربدد األسباب اليت ذبعل من شخص ما قائدا ،كيف ما يأيت فكرة عن أىم ىذه نظريات.
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 -1-3-2نظريات القيادة اإلدارية في المدخل الفردي :

يعتب ادلدخل الفردم من أكذل احملاكالت اليت استهدفت دراسة القيادة اإلدارية ،كقد استغرؽ سنوات األربعينات
كاخلمسينات من القرف العشرين .كتفًتض نظرياتو أف القيادة تقوـ على رلموعة من اخلصائص كالسمات اليت يتمتع هبا فرد
دكف غَته  ،كقد مسيت ىذه النظريات بنظريات ادلدخل الفردم ألهنا تركز على عنصر كحيد كىو القائد دكف اعتبار
عناصر القيادة األخرل .كمن أىم نظريات ىذا ادلدخل نظرية الرجل العظيم كنظرية السمات.
 -1-1-3-2نظرية الرجل العظيم :
نظرية الرجل العظيم من أقدـ نظريات القيادة ،تعود جذكرىا إذل عهد اإلغريق كالركماف ،حيث كاف االعتقاد
السائد أف القادة يولدكف كال يصنعوف ،كأف مسات القيادة موركثة كليست مكتسبة ،حيث يقوؿ أفبلطوف "أف القادة
العظاـ قد كلدكا عظاما ".
كيرل أصحاب ىذه النظرية أف الرجاؿ العظاـ يبزكف يف اجملتمع دلا يتمتعوف بو من قدرات غَت مألوفة،
كامتبلكهم مواىب عظيمة كمسات كراثية ذبعل منهم قادة أيا كانت ادلواقف اليت يواجهوهنا .كسبكنهم من ربديد شخصية
اجملتمع كتغيَت التاريخ تغيَتا جوىريا ،كرسم مساره احلارل كادلستقبلي كتعتب األفكار كالتصورات اليت ارتكزت عليها نظرية
الرجل العظيم انعكاسا لكل الظركؼ السياسية كاالجتماعية كالثقافية اليت سادت يف مراحل تارؼلية سلتلفة يف اجملتمع
الغريب ،فهذه النظرية سبثل التفكَت القدًن حوؿ موضوع القيادة  ،كالذم تعرض للكثَت من االنتقادات ،لعل من
أبرزىا(طريف شوقي1993 ،م ،ص) 58
 صعوبة إغلاد أك اكتشاؼ الفرد الذم يتحلى خبصاؿ خارقة كمسات غَت عادية سبيزه عن غَته القوؿ بوراثية القيادة ؼلالف الواقع ،فكثَتا ما قدـ التاريخ رجاال من الطبقة البسيطة صاركا قادة عظاـ ،كالعكسصحيح ،فقد عجز القادة العظاـ عن إصلاب قادة عظاـ مثلهم.
دل تقدـ النظرية منهاجا للتنبؤ دبن سيصبح قائدا ،شلا ال غلعل ذلا فائدة علمية. تبٍت منطق ىذه النظرية غلعل برامج تنمية كتدريب القادة دكف فائدة كىذا ينايف الواقع فالتعليم كالتدريب يصقلادلهارات كينقل الفرد إذل مستويات عالية( .طريف شوقي1993 ،م ،ص) 59
إف ىذه االنتقادات كغَتىا فسحت اجملاؿ لظهور نظريات أخرل تعتقد بوجود مسات شليزة للقائد بغض النظر عن
خلفيتو الوراثية ،من أىم ىذه النظريات نظرية السمات.
-2-1-3-2نظرية السمات :
ظهرت نظرية السمات نتيجة للجدؿ الذم أثَت حوؿ نظرية الرجل العظيم كتأثَتات ادلدرسة السلوكية يف علم
النفس اليت تؤكد على أعلية التعلم كاخلبة كالتجربة يف امتبلؾ مسات قيادية .كىي أكؿ نظرية يف إطار ادلدخل الفردم اليت
عنيت بتفسَت ظاىرة القيادة اإلدارية كالكشف عن السمات ادلشًتكة للقادة الناجحُت .فقد تبٌت أنصار ىذه النظرية
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الطريقة االستقرائية أك االستنتاجية ،كذلك دببلحظة القادة كالزعماء كتعداد السمات ادلشًتكة بينهم على أمل أف تصبح
معيارا ؽلكن استعمالو للتنبؤ بنجاح القيادة أك لتحديد مدل الصبلحية للقيادة كإمكانية النجاح فيها (ماىر محمد صالح
حسن 2004 ،م ،ص) 30

كقد أسفرت نتائج ىذه الدراسات على كجود عدد من مسات القائد أعلها:
 مسات جسمية تتمثل يف الصحة البدنية كالعصبية ،احليوية كالنشاط ،الطوؿ كغَتىا . مسات ذىنية كالذكاء ،القدرة على التنبؤ كاإلدراؾ . مسات شخصية كالشجاعة كاحلسم ،الثقة يف النفس كقوة التحمل. مسات كظيفية كاالىتماـ باالصلاز ،ادلبادأة كاإلبداع ،ادلثابرة كالقدرة على اإلشراؼ . مسات اجتماعية كاالىتماـ بالعبلقات اإلنسانية كالرغبة يف التعاكف مع اآلخرين.(نواف كنعان2007 ،م  ،ص)312

كيرجع بعض الكتاب الفضل لنظرية السمات يف توضيح متطلبات القيادة كإلقاء الضوء على السمات البلزمة
لنجاحها ،كلكن بالرغم من أف الدراسات اليت قاـ هبا أنصار النظرية هبدؼ حصر اخلصائص كالسمات األساسية للقيادة
اإلدارية ،قد توصلت إذل كضع قوائم متعددة من السمات كادلهارات الشخصية لتكوف معايَت عامة الختيار القادة
الناجحُت  ،شلا عرض النظرية إذل الكثَت من االنتقادات من أعلها :
 فشل أنصار ىذه النظرية يف إغلاد ظلط متسق للسمات اليت سبيز القادة كالذم ؽلكن تطبيقو بصفة عامة ،كما دل يتفقواعلى رلموعة زلددة من السمات .
 إف الكثَت من السمات اليت افًتض أنصار ىذه النظرية أهنا ال توجد إال يف القادة ،قد تتوافر يف غَتىم مثل الذكاء،القدرات اجلسمية كغَتىا ،األمر الذم ال ؽلكن معو التسليم بأف السمات الشخصية للقيادة يف شخص ما ذبعل منو
بالضركرة قائدا ناجحا (.دريوش شهيناز2013 ،م،ص)40
إف ىذه النظرية ذباىلت الطبيعة ادلوقفية للقيادة ،ذلك أف السمات ادلطلوبة توافرىا يف القائد تعتمد بدرجة كبَتة
على ادلوقع القيادم ادلطلوب شغلو كعلى نوع ادلوقف الذم يعمل فيو القائد على الرغم من ىذه االنتقادات كغَتىا اليت
كجهت لنظرية السمات كادلدخل الفردم بشكل عاـ ،إال أنو ال ؽلكن اإلنكار أنو استطاع أف يؤكد العبلقة ادلوجودة بُت
السمات الشخصية كالنجاح يف القيادة اإلدارية ،خاصة كأف القيادة اإلدارية يف اإلدارة احلديثة تتطلب توافر بعض
السمات ادلميزة يف القائد كاليت تتبلءـ كمتطلبات ادلؤسسات احلديثة ،باإلضافة إذل أف ادلدخل الفردم قدـ بعض ادلقاييس
ادلعيارية اليت ؽلكن لؤلفراد يف ضوئها تقييم صفاهتم القيادية الشخصية .
-2-3-2نظريات القيادة اإلدارية في مدخل األسلوب :

على خبلؼ ادلدخل الفردم ،ركز مدخل األسلوب على سلوؾ القائد ،كاىتمت نظرياتو بالبحث عن ادلتغَتات
ادلؤثرة على تصرفات كعمل القائد ،كربوؿ الًتكيز من البحث عن السمات اليت تصنع القائد إذل الًتكيز على سلوكيات
كتصرفات القائد
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كاحلديث عن سلوكيات القائد ىو حديث عن األسلوب القيادم أك النمط السلوكي الذم على أساسو يتصرؼ
القائد  ،كلذلك فقد حبثت نظريات مدخل األسلوب أساسا عن النمط القيادم الفعاؿ الذم ؽلكن القائد من ربقيق
أىداؼ ادلؤسسة من جهة كإرضاء مرؤكسيو من جهة أخرل كقد امتدت دراسات ىذا ادلدخل تقريبا من هناية األربعينات
إذل بداية الستينات من القرف العشرين ككاف من أعلها دراسات كالية أكىايو ،دراسات كالية ميتشيغاف ،كنظرية الشبكة
اإلدارية
-1-2-3-2دراسات والية أوىايو:
لقد انعكس مدخل األسلوب يف القيادة يف بدايتو من خبلؿ دراسات جامعة أوىايو يف عاـ  1945استبيانات
ربوم قائمة من األسئلة مسيت بقائمة "وصف سلوك القائد"  ،كمن أبرز ركاد ىذه النظرية"فليشمان" ك"كارول شارتل"
اللذاف استنتجا من خبلؿ الدراسات كجود بعدين للسلوؾ القيادم علا

:

*بعد التركيز على المهمة :ك ينطوم ىذا البعد على ربديد القائد لدكره كدكر مرؤكسيو ،كتوضيح مهامهم بغرض اصلاز
األىداؼ التنظيمية فيكوف بذلك تركيز القائد منصبا على العمل

*بعد التركيز على الموارد البشرية :كىنا يهتم القائد بصفة مركزة على العبلقات اإلنسانية مع مرؤكسيو زلاكال تقويتها من
خبلؿ تشجيع االتصاالت يف االذباىُت ،كإشراكهم يف صنع القرار
كخلصت دراسات كالية أكىايو أنو ؽلكن للقائد أف يظهر دبستويات سلتلفة من االىتماـ بالعمل كيف نفس الوقت من
االىتماـ بالعاملُت  ،كالقائد الفعاؿ ىو الذم غلمع درجات عالية من البعدين معا ألف اجلمع بُت االىتماـ بالعمل
كاالىتماـ بالعاملُت يف آف كاحد يؤدم إذل أداء أفضل كرضا كظيفي أكب عند ادلرؤكسُت( .البدري طارق عبد الحميد،
2008م ،ص)160
-2-2-3-2دراسات والية ميتشيغان :

بينما كاف الباحثوف يف جامعة كالية أكىايو يقوموف بتطوير قائمة سلوؾ القائد ،كاف الباحثوف يف جامعة ميتشيغاف
يف الواليات ادلتحدة األمريكية (  ) 1947يدرسوف أيضا سلوؾ القائد من خبلؿ اىتمامهم بتأثَت سلوكو يف أداء
اجملموعات الصغَتة
كقد قاـ مركز األحباث التابع جلامعة ميتشيغاف ربت قيادة مجاعة من الباحثُت أمثاؿ" رنسيس ليكرت ك"كاتس"
كغَتىم بدراسات متعددة يف منظمات سلتلفة حوؿ موضوع القيادة ،كقد اعتمدت ىذه الدراسات على تقسيم مجاعات
العمل إذل مجاعات فعالة ،كمجاعات غَت فعالة كدرست أساليب القيادة يف كل منها بواسطة استخداـ ىذه الدراسات
جملموعة من االستبيانات كادلقاببلت مع عدد كبَت من القادة كادلرؤكسُت .
كقد خلصت إذل ربديد بعدين أساسيُت للقيادة علا :
* بعد االىتمام باإلنتاج  :كىنا يركز القائد اىتمامو باإلنتاج كاجلوانب التقنية للعمل .
* بعد االىتمام بالمرؤوسين :يهتم القائد خبلق كتطوير فريق عمل منسجم كمتعاكف تسوده عبلقات إنسانية طيبة
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كقد أشارت دراسات جامعة ميتشيغاف إذل أف القائد الفعاؿ ىو الذم غلمع بُت البعدين السابق ذكرعلا .،كأف درجة
فاعليتو تقل إذا اىتم بأحد البعدين دكف اآلخر كذبدر اإلشارة إذل أنو يف سنوات اخلمسينات كالستينات من القرف ، 20
كانت ىناؾ الكثَت من الدراسات اليت أجراىا باحثو كالية أكىايو كجامعة ميتشيغاف لتحديد كيفية مجع القادة بُت
سلوكي االىتماـ بالعمل كاالىتماـ بادلرؤكسُت على أفضل ضلو من أجل تعظيم تأثَت ىذه السلوكيات على رضا ادلرؤكسُت
كأدائهم (.ماىر محمد صالح حسن2004 ،م ،ص)35
كبالرغم من أف النتائج ادلتمخضة عن ىذه الدراسات اليت أشارت إذل اغلابية الًتكيز العارل على البعدين معا
(االىتماـ بالعمل كاالىتماـ بادلرؤكسُت) ،يف مجيع ادلواقف ،إال أف نتائج البحوث يف ىذا الشأف كانت غَت حامسة  ،كقد
استخدمتها نظريات أخرل للوصوؿ إذل نتائج أكثر دقة من بينها نظرية الشبكة اإلدارية.
 -3-2-3-2نظرية الشبكة اإلدارية:
ازبذ "روبرت بليك" ك"جين موتون" النتائج اليت توصلت إليها أحباث جامعيت أكىايو كميتشيغاف األمريكيتُت قاعدة

لنظريتهما يف أكائل الستينات ،اليت مسيت بنظرية الشبكة اإلدارية .كركزت دراسات ىذه النظرية على سلوؾ القادة من
خبلؿ تصرفاهتم كتعاطيهم مع زلورين من االىتماـ علا االىتماـ باإلنتاج كاالىتماـ بادلرؤكسُت  ،ىذين احملورين يشكبلف
بعدين للسلوؾ القيادم (.بلوط إبراىيم حسن2005 ،م،ص)433
كقد مثل الباحثاف البعد األكؿ (االىتمام باإلنتاج)على اخلط األفقي ،يف حُت مثل البعد الثاين (االىتمام
بالمرؤوسين) على اخلط العمودم ،كليتمكنا من التقدير الكمي لكل بعد.
ادلستويات مخسة أساليب قيادية كىي:

أسلوب القيادة الفقيرة  :كىو أسلوب قيادم يورل اىتماـ ضعيف بكبل البعدين (االىتماـ باإلنتاج أك العمل كاالىتماـبادلرؤكسُت) كىذا النوع من القادة يكوف انسحايب كعدًن التدخل ،لو اتصاؿ .ضعيف بادلرؤكسُت
-أسلوب القيادة المتسلط :ىنا القائد يركز بشدة على متطلبات اإلنتاج كادلهمة ،كيركز قليبل على االىتماـ بادلرؤكسُت،

كينظر إذل ىذا القائد ادلتبع ذلذا األسلوب على أنو متحكم ككثَت األكامر الستخدامو السلطة بشكل مفرط ،إضافة إذل أنو
قليل االتصاؿ مع مرؤكسيو
-أسلوب القيادة التكاملي (إدارة الفريق)  :كيكوف فيو تركيز القائد عاؿ على كل من ادلرؤكسُت كاإلنتاج ،كفعالية العمل

ناذبة عن التزاـ األفراد كمشاركتهم يف ربديد أىداؼ ادلؤسسة ،كينظر إذل .القائد على أنو زلفز للمشاركة ،يتصرؼ حبزـ
كيستمتع بالعمل.
-أسلوب القيادة اإلنسانية  :يركز ىذا األسلوب على االىتماـ بالعبلقات اإلنسانية كادلرؤكسُت بشكل كبَت مع

االىتماـ الضئيل باإلنتاج كاجلوانب التقنية للعمل ،كالقائد ػلاكؿ إغلاد مناخ اغلايب .ػلقق رضا العاملُت ليقدموا أفضل أداء
-أسلوب القيادة المتوازنة  :كيسمى أيضا ب " أسلوب منتصف الطريق " كيكوف االىتماـ فيو معتدؿ بُت البعدين
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(االىتماـ باإلنتاج كاالىتماـ بادلرؤكسُت)  ،كيستخدـ ىذا األسلوب التوفيقي لتحقيق .مستويات متوسطة من األداء
كالعبلقات اإلنسانية لتحقيق التوازف  (.بيتر  .ج ،نورث ىاوس 2006 ،م ،ص)64
كؽلكن القوؿ أف الشبكة اإلدارية تعد مثبل لنموذج عملي للقيادة الذم يقوـ على سلوكُت رئيسيُت للقيادة االىتماـ
بادلرؤكسُت كاالىتماـ باإلنتاج ،كتستخدـ يف رلاؿ التطوير التنظيمي أين تستعمل أفكارىا كأساليب تعليمية للتعرؼ على
نوعية األساليب القيادية السائدة يف ادلؤسسة كاليت يتعاملوف معها كمن مث العمل على تطويرىا .
يف األخَت نبلحظ أف كبل من مدخل السمات كمدخل األسلوب قد أعلبل ادلوقف الذم سبارس فيو القيادة ،يف
حُت اىتما فقط بالقائد (خصائصو أك مساتو كسلوكو) لذا جاءت النظريات ادلوقفية لتأخذ بعُت االعتبار متغَتات ادلوقف.
-3-3-2نظريات القيادة اإلدارية في المدخل الموقفي
يعتب ادلدخل ادلوقفي أحد ادلداخل القيادية األكثر شيوعا كانتشارا ،كىو مدخل قيادم إرشادم كاسع االستخداـ،
يقًتح كيف يصبح القادة فعالُت يف عديد من ادلؤسسات ادلختلفة كادلهاـ التنظيمية ادلتنوعة ،كيقدـ ىذا ادلدخل ظلوذجا
يقًتح للقادة كيف يتصرفوف استنادا إذل متطلبات موقف معُت  ،فهو يقوـ على فرضية أساسية مفادىا أف النجاح يف
القيادة ال يتحدد فقط بنا شخصية القائد كسلوكو ،بل كذلك على متغَتات ادلوقف .كمن بُت أىم نظريات ادلدخل
ادلوقفي نظرية فيدلر (النموذج القيادم التوقعي) ،نظرية متغَتات ادلوقف .كمن بُت أىم نظريات ادلدخل ادلوقفي نظرية
فيدلر (النموذج القيادم التوقعي) ،نظرية ىرسي كبلنشارد (النموذج القيادم ادلوقفي) ،كنظرية ادلسار كاذلدؼ (ظلوذج
ىاكس).
 -1-3-3-2نظرية فيدلر
تعتب نظرية فيدلر(  ) 1967األكذل يف رلاؿ القيادة ادلوقفية ،كتتمثل الفكرة األساسية ذلذه النظرية يف ضركرة
مبلئمة ظلط قيادة القائد للموقف الذم يعيش فيو ،فيقًتح" فيدلر" أف يغَت القائد ادلوقف ليتناسب مع سلوكو القيادم.
كقد أكد فيدلر أف القيادة الناجحة ىي نتيجة مباشرة لتوافق كمبلئمة أظلاط القائد مع تغَتات ادلوقف كقد استطاع أف
ؼللص بأف القيادة تعتمد على التوافق اجليد كالسليم بُت شخصية القائد كثبلث متغَتات يف ادلوقف كىي:
 -عالقة القائد بالمرؤوسين :أم طبيعة العبلقة بُت القائد كمرؤكسيو كىي تعب عن درجة كالء ادلرؤكسُت لقائدىم،

فالقائد الذم ػلصل على كالء كثقة مرؤكسيو ػلتاج إذل قوة كنفوذ أقل

لقيادة اجلماعة .

 ىيكل العمل  :كلما كانت ادلهمة كاضحة كزلددة بدقة كاف ىناؾ نوع من احلرية لؤلعضاء يف اصلاز ىذا العمل بأقلعدد شلكن من األكامر شلا يؤدم إذل كجود مناخ لئلبداع .
 -القوة المستمدة من السلطة  :كيعب ىذا ادلتغَت على درجة القوة يف مركز القائد اليت تتحدد كفقا للمنصب الذم

يشغلو ،حيث تتأثر ىذه القوة بثقافة ادلؤسسة كزليط العمل باإلضافة إذل فلسفة اإلدارة العليا بادلؤسسة .كعلى إثر ذلك
فإف القيادة ستتأثر بالعوامل ادلؤثرة يف السلطة الرمسية( .ماىر محمد صالح حسن 2004 ،م ،ص)56
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تنطلق نظرية ىرسي كبلنشارد من الفرض القائل بأف أفضل أسلوب قيادم ؼلتلف تبعا لنضج ادلرؤكسُت (دبعٌت تبعا دلقدار
ادلقدرة كالرغبة الذم يبديو ادلرؤكسُت الصلاز مهمة معينة) كمتطلبات ادلوقف .فالقيادة الناجحة حسب الباحثُت تتأقلم
أسلوبا تبعا الستعداد األفراد ألداء النشاطات كاألعماؿ اليت تطلب منهم يف مواقف معينة  ،1كىنا غلب على القائد أف
ؽلتلك ادلركنة الشخصية كمستول من ادلهارات الضركرية من أجل تنويع سلوكو تبعا لتغَت حاجات مرؤكسيو كدكافعهم
كمدل نضجهم ،فالقائد الفعاؿ حسب ىذه النظرية ىو الذم ؽلتلك القدرة على تشخيص متطلبات ادلوقف كربديد
مستول نضج مرؤكسيو ،كيكيف أسلوبو القيادم كفقا لذلك
كقد سبخض عن دراسات ىرسي ك بلنشارد أربعة أساليب قيادية:
-أسلوب األمر :كىو أسلوب يتميز بالعناية العالية بادلهمة دكف االىتماـ بالعبلقات اإلنسانية ،كيكوف للقائد سلطة

القرار كللمرؤكسُت التنفيذ فقط .

أسلوب اإلقناع  :كىو أسلوب يورل اىتماما كبَتا بادلهمة كالعبلقات اإلنسانية معا كيعمد القائد ىنا إذل ازباذ القراراتكزلاكلة إقناع ادلرؤكسُت هبا .
-أسلوب المشاركة  :كىو أسلوب يتميز بالعبلقات اإلنسانية مع اطلفاض االىتماـ بادلهمة ،كيتجلى دكر القائد يف

تشجيع ادلرؤكسُت بإشراكهم يف ازباذ بعض القرارات كتنفيذ ادلهمات .

أسلوب التفويض  :كىنا الًتكيز عاؿ على العبلقات من خبلؿ مساح القائد للمرؤكسُت لتحمل القليل من ادلسؤكلياتكالقرارات ،ك يكمن دكر القائد يف إعطاء بعض اإلرشادات كالدعم ذلم .
كيقًتح "ىرسي و بلنشارد" أف يكوف ربرؾ األسلوب القيادم تبعا دلستول نضج ادلرؤكسُت ،فإذا كاف ادلرؤكسُت

ذكم نضج متدين دبعٌت أهنم جدد كتنقصهم اخلبة يف العمل فأسلوب األمر يكوف أكثر فاعلية بالنسبة ذلم ،كعندما يبدأ
ادلرؤكسُت بالتعرؼ على مهامهم كمسؤكلياهتم إال أنو تنقصهم اخلبة كادلهارة يف العمل ،يكوف أسلوب اإلقناع أكثر جدكل
كفاعلية ،يف حُت إذا ازدادت كفاءهتم يف العمل فيمكن للقائد استخداـ أسلوب ادلشاركة ،كؽلكنو استخداـ أسلوب
التفويض يف حالة النضج العاؿ للمرؤكسُت الذين يتمتعوف بادلقدرة كالرغبة يف اصلاز ادلهمة .كالشكل رقم يوضح حركة
األسلوب القيادم تبعا لنضج ادلرؤكسُت (. .إبراىيم حسن بلوط 2005 ،م  ،ص )439
على ما تقدـ ،ؽلكن القوؿ بأف ادلدخل ادلوقفي مدخل معًتؼ بو ألنو عملي كسهل فهمو بنا كتطبيقو بشكل
عاـ ،ك يقدـ رلموعة من اإلرشادات لكيفية تصرؼ القادة بغرض تعزيز فعالية القيادة ،كيؤكد ىذا ادلدخل أنو ال يوجد
أسلوب قيادم مثارل ،يف ادلقابل ػلتاج القادة إذل أف يكونوا مرنُت كيكيفوا أساليبهم القيادية كفقا دلتطلبات ادلوقف
كعنصر أساسي يف العملية القيادية ،لكن مبالغتو يف تقدير أعلية ادلتغَتات الظرفية كجعل السلوؾ القيادم تابعا ذلا جعلو
مدخبل
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على ما تقدـ ،ؽلكن القوؿ بأف ادلدخل ادلوقفي مدخل معًتؼ بو ألنو عملي كسهل فهمو بنا كتطبيقو بشكل
عاـ ،ك يقدـ رلموعة من اإلرشادات لكيفية تصرؼ القادة بغرض تعزيز فعالية القيادة ،كيؤكد ىذا ادلدخل أنو ال يوجد
أسلوب قيادم مثارل ،يف ادلقابل ػلتاج القادة إذل أف يكونوا مرنُت كيكيفوا أساليبهم القيادية كفقا دلتطلبات ادلوقف
كعنصر أساسي يف العملية القيادية ،لكن مبالغتو يف تقدير أعلية ادلتغَتات الظرفية كجعل السلوؾ القيادم تابعا ذلا جعلو
مدخبل قسريا ال يؤمن بقدرة اإلنساف على الفعل كاالختيار كأعلل السمات الفردية للقادة كتأثَتىا يف أظلاط قيادهتم.
باإلضافة إذل ذلك يؤخذ على ىذا ادلدخل أنو ليس ىناؾ اتفاؽ بُت أنصاره حوؿ أظلاط السلوؾ القيادم اليت
زبتلف من نظرية إذل أخرل ،كال إمجاع بينهم حوؿ عناصر ادلوقف .كنتيجة ذلذه االنتقادات كأخرل ظهر اذباه رابع يرل
ضركرة التوفيق بُت مدخل السمات كادلدخل ادلوقفي فسمي بادلدخل ادلشًتؾ
-4-3-2نظريات القيادة اإلدارية في المدخل المشترك:
ينظر أنصار ىذا ادلدخل للقيادة على أهنا عملية تفاعل بُت ثبلثة متغَتات تتمثل يف شخصية القائد ك
خصائص اجلماعة كعناصر ادلوقف القيادم .كيقوـ ىذا ادلدخل أساسا على اجلمع بُت مدخل السمات كادلدخل ادلوقفي
العتقاد أنصاره أف مسات القائد كمتطلبات ادلوقف كل على حدا ال يكف لنجاح العملية القيادية ،كإظلا يلزـ التفاعل بُت
مسات القائد كمتطلبات ادلوقف ككذلك خصائص اجلماعة ادلقودة كقد مشل ادلدخل ادلشًتؾ العديد من النظريات اليت
حاكلت تفسَت القيادة اإلدارية ،كلعل من أعلها النظرية التفاعلية ،النظرية التبادلية ،كالنظرية الثنائية .
-1-4-3-2النظرية التفاعلية :
تقوـ النظرية التفاعلية يف أساسها على فكرة أف القيادة ىي عملية تفاعل اجتماعي بُت ثبلثة متغَتات رئيسية
متمثلة يف شخصية القائد كطبيعة اجلماعة كخصائصها كالعبلقات بُت أفرادىا كالعوامل ادلوقفية كالبيئية  .كيرل "سيسيل
جيب" أف القيادة اإلدارية تنشأ عن عملية التفاعل بظهور أدكار أعضاء اجلماعة كدكر القائد الذم يتمثل يف إشباع أكب
قدر من حاجات اجلماعة ادلتنوعة كالقائد الناجح يف مفهوـ النظرية التفاعلية ىو القائد الذم يكوف قادرا على التفاعل
مع اجلماعة كإحداث التكامل يف سلوؾ أعضائها أخذا يف اعتباره قيمهم ،معتقداهتم كحاجاهتم ،باإلضافة إذل ظركؼ
ادلؤسسة كالبيئة اخلارجية (.نواف كنعان 2007 ،م  ،ص )379 :
إف النظرية التفاعلية أسهمت اغلابيا يف ربديد خصائص القيادة الناجحة شلا دفع الباحثُت إذل البحث عن
خصائص القيادة القادرة على التبلءـ مع معطيات البيئة ادلعاصرة اليت تتميز بالتقلب كالتغَت السريع كامتدادا ذلا ظهرت
النظرية التبادلية.
-2-4-3-2النظرية التبادلية:
ظهرت النظرية التبادلية يف أعماؿ ادوين ىوالند يف عاـ ( ) 1978الذم أكد أف مفهوـ القيادة اإلدارية يف اإلطار

الفكرم لنظرية التفاعل ىو عبارة عن عملية تأثَت متبادلة بنفس األعلية كادلقدار بُت كل من القائد كادلرؤكسُت  ،فالقائد
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يعطي توجيهات كتعليمات لتحقيق ىدؼ معُت ،كيدير الصراعات كيقلل الغموض ،كما يقدـ ادلكافآت كاجلزاءات ،يف
ادلقابل فإف ادلرؤكسُت ؽلنحوف القائد االحًتاـ كالوالء كالدعم.
أما جاكوب فَتل كمساعلاتو أف القيادة اإلدارية تتضمن عبلقات تبادلية متكافئة بُت القائد كمرؤكسيو ،فاجلماعة

تقدـ للقائد ادلكانة كالتقدير مقابل خدماتو يف ربقيق

من ادلبلحظ أنو من أىم ما ؽليز نظرية القيادة التبادلية ىو عدـ التفرقة بُت دكر القائد كدكر ادلرؤكسُت يف
إصلاح العملية القيادية ،إال أف ىذا يدخل يف إطار العمل الركتيٍت كالتبادرل الذم يكوف عادة من أجل ربقيق االستقرار يف
ادلؤسسة مثبل تقييم األداء كازباذ القرارات ،لكن عند مواجهة ربديات كمواقف جديدة تستدعي اذباه القائد إذل ادلبادأة
كالتغيَت ،ال يكفو استعماؿ القيادة التبادلية بل ػلتاج إذل قدرات كمهارات تعرؼ باسم القيادة التحويلية (دريوش شهيناز،
2013م ،ص)53
كعلى الرغم من أف النظرية التبادلية قد حققت فهم العبلقة التبادلية بُت القادة كادلرؤكسُت كمساعلة ىذه العبلقة
يف فعالية القيادة اإلدارية ،إال أف عدـ اشتماذلا على عدد من ادلتغَتات ادلوقفية أدل إذل قصورىا .باإلضافة إذل أنو يؤخذ
عليها تعاملها مع ادلرؤكسُت كجماعة متجانسة كىذا ما يناقض الواقع العملي من حيث أف ادلرؤكسُت ؼلتلفوف فيما بينهم
شلا يؤدم إذل اختبلؼ عبلقاهتم مع القائد
-5-3-2نظريات القيادة اإلدارية في المدخل الحديث :
شهد الفكر اإلدارم مؤخرا ظلاذج جديدة يف القيادة اإلدارية ،كذلك دلواكبة التغَتات السريعة اليت تشهدىا بيئة
العمل دلختلف ادلؤسسات ،فقد فرضت عوامل مثل التطور الثقايف الكبَت كادلنافسة الشديدة كالتقلبات االقتصادية ادلفاجئة
كشحة ادلوارد كالعودلة كشركطها زلددات جديدة غَت مألوفة لقادة ادلؤسسات ادلعاصرة ،لذلك تؤكد ظلاذج كنظريات
ادلدخل احلديث على عدـ جدكل النظريات كادلداخل السابقة لوحدىا خاصة فيما يتعلق بتغيَت ادلنظمات .كمن أىم
نظريات ىذا ادلدخل نظرية القيادة التحويلية ،نظرية القيادة الكارزماتية.
-1-5-3-2نظرية القيادة التحويلية :

يعد مفهوـ القيادة التحويلية من ادلفاىيم احلديثة يف الفكر اإلدارم ،حيث ظهر كمصطلح ألكؿ مرة من قبل

العادل داونتون يف 1973لكن ظهورىا كنظرية مهمة يف القيادة بدأ مع عمل عادل االجتماع " جايمس بيرنز"عاـ
 1978يف كتابو "القيادة" كيعرؼ "بيرنز" القيادة التحويلية على أهنا تفاعل بُت القادة كادلرؤكسُت يؤدم إذل التحفيز
كالنضج إذل أعلى ادلستويات  .كذباكز ادلصاحل الشخصية إذل ادلصلحة العامة(دريوش شهيناز 2012 ،م ،ص)55
كقد طورت نظرية القيادة التحويلية من خبلؿ إسهامات باس الذم )  ( BASSالذم كضع ذلا ظلاذج كمقاييس
لقياس عوامل السلوؾ القيادم كىو ما يعرؼ دبقياس ) (MLQتضمن ثبلث عناصر للقيادة التحويلية ىي
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الكاريزما ،التشجيع اإلبداعي كاالىتماـ بالفرد ،كيف عاـ (  ) 1990أضاؼ باس مكونا رابعا أطلق عليو اسم الدافعية
ادلستوحاة .كنتعرض لشرح العناصر األربعة لباس فيما يلي :
-التأثير الكاريزماتي (الجاذبية القيادية ):

كيصف عامل الكاريزما يف جوىره القائد الذم غلعل ادلرؤكسُت يرغبوف يف إتباع الرؤل اليت يطرحها ،كيتسٌت لو ذلك من

خبلؿ سبسكو بادلعايَت األخبلقية كالسلوكيات ادلعنوية العالية كيتصف بادلثالية فيصبح أىبل لئلعجاب كاالحًتاـ كالثقة.
-الدفع واإللهام (التحفيز الملهم ):

يتصرؼ القائد كفق ىذه اخلاصية بطرؽ تعمل على ربفيز كإذلاـ ادلرؤكسُت لكي يلتزموا بالرؤية ادلشًتكة يف ادلؤسسة كذلك

من خبلؿ إتاحة الفرصة ذلم يف ادلشاركة يف كضع األىداؼ كربقيقها كتبياف التوقعات العالية من اصلازاهتم ،كىذا النوع من
السلوؾ يعزز ركح الفريق كػلسن من األداء .
-االىتمام بالتشجيع اإلبداعي :

ػلرؾ القائد جهود مرؤكسيو ضلو التجديد كاإلبداع كذلك بزيادة كعيهم حبجم التحديات كتشجيعهم على تبٍت طرؽ

كأساليب جديدة حلل ادلشكبلت اليت يواجهوهنا (محمد بن تويلي العازمي  2006،م،ص)11:

-

االىتمام الفردي (مراعاة مشاعر األفراد ):

كؽلثل ىذا العامل القائد الذم يعطي اىتماما خاصا حباجات الفرد كتطويره كاالرتقاء دبستول أدائو كيفوض بعض ادلهاـ

إليو كوسيلة لتنمية قدراتو.
كيرتكز جوىر نظرية القيادة التحويلية على تقدًن حافزيو عالية للعاملُت من خبلؿ اللجوء إذل ادلثل احلسن كالقيم
األخبلقية ،كحثهم على التفكَت يف ادلشاكل بطرؽ جديدة شلا يزيد من ثقتهم كاحًتامهم لقائدىم ،فتتوافر لديهم الدافعية
الصلاز أكثر شلا يتوقع منهم
كيتميز القائد التحويلي بقدرتو على إشراؾ ادلرؤكسُت كجعلهم ينغمسوف يف رسالة ادلؤسسة كأىدافها  .كيستشرؼ الرؤية
ادلستقبلية للمؤسسة كغلعلهم يرغبوف يف ربقيقها ( .محمد بن تويلي العازمي 2006 ،م ،ص)12-11
يف األخَت ذبدر اإلشارة إذل أف نظرية القيادة التحويلية إحدل النظريات احلديثة اليت ركزت عليها الكثَت من
البحوث منذ أكائل الثمانينات ،كىي نظرية مشولية ؽلكن استخدامها لوصف مدل كاسع من القيادة حبيث انتقلت من
احملاكالت الدقيقة للتأثَت يف ادلرؤكسُت على ادلستول الفردم إذل احملاكالت األكثر اتساعا للتأثَت يف ادلؤسسات كلها ،كما
أهنا ركزت على أعلية ادلرؤكسُت يف العملية القيادية كتؤكد بشكل قوم على األخبلؽ كالقيم .لكنها تفتقر إذل الوضوح
ألهنا تغطي مدا كاسعا يشتمل على رؤية مستقبلية تدعو للتحفيز كالتغيَت كبناء الثقة شلا يصعب التحديد بوضوح حدكد
القيادة التحويلية ،كما أهنا تنظر للقيادة على أهنا مسات شخصية كليست سلوؾ ؽلكن تعلمو كالتدرب عليو .
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-2-5-3-2نظرية القيادة الكاريزماتية:

تزامن مع ظهور كتاب" بيرنز" كنظرية القيادة التحويلية ،ظهور نظرية القيادة الكاريزماتية اليت  .نشرىا "ىاوس"

يف عاـ (  ) 1976كاليت تشبو نظريات القيادة اليت ركزت على السمات الشخصية حيث تفًتض أف الكاريزما خاصية
فردية للقائد كاليت سبثل شكل من أشكاؿ اجلاذبية الفردية ادلتبادلة ،كاليت تثَت القبوؿ كاإلعجاب شلا يزيد من صلاح تأثَت
القائد على سلوؾ مرؤكس كيشَت ىاكس يف نظريتو إذل أف القادة ذكم الصفات الكاريزماتية ىم أشخاص ؽللكوف
خصائص أك قدرات استثنائية كيتصرفوف بطرؽ فريدة ذات تأثَتات كاريزماتية خاصة يف مرؤكسيهم.
كتشمل ىذه اخلصائص الكاريزماتية عند ىاكس سيطرة القائد ،الرغبة القوية يف التأثَت يف اآلخرين ،الثقة .يف النفس كعلى
شعور قوم بالقيم األخبلقية الذاتية
كلوحظ أف القادة الكاريزماتيوف غالبا ما يبزكف أثناء ادلواقف األزموية ،بل كجد أف البعض منهم قد يلجا إذل خلق
أزمات معينة كاستخدامها لتكييف كتعديل ادلواقف البيئية حبيث يشكبلف فرصا لو ال هتديدات.
كعلى الرغم من شيوع أفكار القيادة الكاريزماتية يف أدبيات القيادة احلديثة إال أنو دل ذبر سول دراسات قليلة
الختبار معناىا كتأثَتىا بشكل زلدد ،كما أثَتت العديد من االنتقادات اخلاصة بإمكانية إساءة استخداـ القائد
الكاريزمايت لقيادتو ( .راوية حسن 2014 ،م  ،ص )278
 -3االداء الوظيفي:

حظي موضوع األداء الوظيفي باىتماـ بالغ كشهد حبوثان مستمرة عن حلوؿ للمشكبلت ادلتعلقة باألداء الوظيفي،
إذ أنو يعتب الوسيلة الوحيدة لتحقيق أىداؼ العمل فضبلن عن أنو يعب عن مستول التقدـ احلضارم كاالقتصادم ك

االجتماعي جلميع الدكؿ ادلتقدمة كالنامية على حد سواء ،كمازالت ادلنظمات تبحث عن قيادات جديدة عن طريق إعادة
تصميم ىياكلها ،كزلاكلتها إشراؾ العاملُت فيها يف كضع السياسات بصورة أكب ،كاستحدثت نظاـ حلقات اجلودة
كابتداع حوافز جديدة للجهود الفردية كاجلماعية ادللموسة ،كمئات األساليب األخرل اليت تركز على ربقيق غاية كاحدة
ىي ربسُت األداء .
ك ستعرض البعد الثاين من اإلطار النظرم للدراسة كىوا ألداء الوظيفي كذلك من خبلؿ التطرؽ إذل اعلية األداء
الوظيفي  ،عناصره ،زلدداتو ،العوامل ادلؤثرة فيو ،كمفهوـ تقييم األداء ،كأعليتو كأىدافو ،كفوائده ،كطرؽ تقييم األداء،
كمعوقاتو.

 -1-3االداء:
-1-1-3مفهوم األداء :

اختلفت التعاريف العديدة ادلقدمة لؤلداء يف نصوصها اال أهنا يف مضموهنا تؤكد اف األداء يعد بالغ األعلية من
اجل ضماف استمرارية ادلؤسسة كبقائها ،كنذكر يف ما يلي بعض من ىذه التعاريف
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-1-1-1-3التعريف اللغوي:

من معاجم اللغة يتضح أف األداء مصدر الفعل أدل كيقاؿ أدل الشيء أكصلو كاالسم األداء :أدل األمانة ،كأدل
الشيء قاـ بو
إف أصل مصطلح األداء التيٍت  performenceفاللغة االصلليزية ىي اليت أعطلت لو معٌت كاضح ك زلدد
 To performeدبعٌت تأدية عمل أك اصلاز نشاط أك تنفيذ مهمة ،أك دبعٌت القياـ بفعل يساعد على الوصوؿ إذل
األىداؼ ادلسطرة.
ك يعرؼ األداء لغويا حسب قاموس " "Le.P.ROBERTبأنو ربقيق النتيجة ادلطلوبة من طرؼ عداء ك ذلك
يف التعريف األكؿ ،بينما التعريف الثاين فهو ":النتيجة االقتصادية اليت سبكن أف ربققها آلة"(. .بو عطيط جالل الدين
 2009،م ،ص)76:
-2-1-1-3التعريف االصطالحي:
تعريف ألمير  :األداء ىو نشاط ؽلكن للفرد من خبللو إصلاز ادلهمة أك اذلدؼ ادلخصص لو كبنجاح  ،كيتوقف ذلك
على القيود العادية لبلستخداـ ادلعقوؿ للموارد ادلتاحة .كما يعرفو على أنو تفاعل بُت السلوؾ كاإلصلاز ادلرتبط بالنتائج ،
كىو احملور األساسي كموضوع التحسُت كالتنمية يف ادلنظمة.
تعريف  :Fredعرؼ األداء حسب ناتج السلوؾ الذم رافق ذلك األداء ،فَتل األداء ىو نتيجة السلوؾ،
كالسلوؾ ىو نشاط كفعالية فردية ،بينما نتائج السلوؾ ،ىي التغَتات اليت ربصل يف البيئة احمليطة بالفرد.
ك يعرفو توفيق محمد المحسن ":يقصد باألداء ادلخرجات أك األىداؼ الذم يسعى النظاـ اذل ربقيقها"(.توفيق
محمد المحسن  2006,م,ص)13:
اما عاشور فيعرؼ األداء على انو" قياـ الفرد باألنشطة كادلهاـ ادلختلفة اليت يتكوف منها عملو" أم أف األداء ىو
رلموعة األنشطة ادلنجزة اليت تكوف الوظيفة( .احمد صقر عاشور  1989 ,م ,ص) 510
كيعرفو غربي على انو "االداء ىو الفعل ،دبعٌت اف األداء عبارة عن عملية كليس عن نتيجة يف حلظة ما يف الزمن أم
انو رلموعة من ادلهاـ ادلنظمة كادلتسلسلة للوظيفة كاليت تتمثل زلصلتها يف األداء (غربي علي 2007,م ,ص) 138
-3-1-1-3التعريف االجرائي:

ك كتعريف إجرائي ؽلكن القوؿ اف االداء ىو التفاعل الناتج عن سلوكيات ك تصرفات اليت يقوـ هبا الفرد اك اجلماعة

من اجل ربقيق ىدؼ معُت ام انو عبارة عن سلوؾ عملي يؤديو فرد أك رلموعة من األفراد يف شكل تصرفات كحركات
من أجل القياـ بعمل معُت لتحقيق أىداؼ معينة.
-2-1- 3انواع االداء:
بعد التطرؽ إذل مفهوـ األداء ك ننتقل إذل عرض أنواع ىذا األخَت الذم ؽلكن تصنيفو كتقسيمو كغَته من
الظواىر التنظيمية ،كىذا التصنيف يطرح إشكالية اختيار ادلعيار الدقيق كالعملي يف الوقت ذاتو الذم ؽلكن االعتماد عليو
لتحديد سلتلف األنواع ،كدبا أف األداء من حيث ادلفهوـ يرتبط إذل حد بعيد باألىداؼ فإنو ؽلكن نقل ادلعايَت ادلعتمدة يف
تصنيف ىذه األخَتة كاستعماذلا يف تصنيف األداء كمعيار الشمولية:
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-1-2-1-3حسب معيار الشمولة :

فحسب معيار الشمولية ؽلكن تقسيم األداء إذل فرعُت علا األداء الكلي كاألداء اجلزئي:
أ-األداء الكلي :كىو الذم يتجسد باإلصلازات اليت ساعلت مجيع العناصر كالوظائف أك األنظمة الفرعية للمؤسسة يف

ربقيقها ،كال ؽلكن نسب إصلازىا إذل أم عنصر دكف مساعلة باقي العناصر ،كيف إطار ىذا الفرع من األداء ؽلكن احلديث
عن مدل ككيفيات بلوغ ادلؤسسة أىدافها الشاملة كاالستمرارية ،الشمولية ،األرباح كالنمو...اخل
ب-األداء الجزئي :ىو الذم يتحقق على مستول األنظمة الفرعية للمؤسسة كينقسم بدكره إذل عدة أنواع زبتلف

باختبلؼ ادلعيار ادلعتمد لتقييم عناصر ادلؤسسة ،حيث ؽلكن أف ينقسم حسب ادلعيار الوظيفي إذل أداء كظيفة مالية،
أداء كظيفة االفراد ،أداء كظيفة التموين ،أداء كظيفة اإلنتاج ،أداء كظيفة التسويق.
(مزىودة عبد الماليك2001،م،ص)88
-2-2-1-3حسب معيار المصدر :

أما حسب معيار ادلصدر ؽلكن تقسيم األداء إذل نوعُت األداء الداخلي كاألداء اخلارجي:

-األداء الداخلي :كيطلق على ىذا النوع من األداء أداء الوحدة ،أم أنو ينتج ما سبلكو ادلؤسسة من ادلوارد فهو ينتج

أساسا ما يلي:

األداء البشري :كىو أداء افراد ادلؤسسة الذين ؽلكن اعتبارىم موردا اسًتاتيجي قادر على صنع القيمة كربقيق األفضلية
التنافسية من خبلؿ تسيَت مهارهتم.
األداء التقني :كيتمثل يف قدرة ادلؤسسة على استعماؿ استثمارىا بشكل

فعاؿ .

األداء المالي :كيكمن يف فعالية هتيئة كاستخداـ الوسائل ادلالية ادلتاحة
-األداء الخارجي :كىو األداء الناتج عن ادلتغَتات اليت ربدث يف احمليط اخلارجي ،فادلؤسسة ال تتسبب يف إحداثو كلكن

احمليط اخلارجي ىو الذم يولده ،فهذا النوع بصفة عامة يظهر يف النتائج اجليدة اليت تتحصل عليها ادلؤسسة كارتفاع سعر
البيع ،ككل ىذه ادلتغَتات تنعكس على األداء سواء باإلغلاب أك بالسلب ،كىذا النوع من األداء يفرض على ادلؤسسة
ربليل نتائجها ،كىذا مهم إذا تعلق األمر دبتغَتات كمية أين ؽلكن قياسها كربديد اثرىا
-3-2-1-3حسب معيار طبيعة االىداف :
أما حسب معيار طبيعة األىداؼ اليت تقسم إذل أىداؼ اقتصادية ،اجتماعية ،تقنية كسياسية فإنو ؽلكن تصنيف األداء
إذل اقتصادم ،اجتماعي ،سياسي ،تقٍت ،كيف اإلشارة إذل ىذا التصنيف يقوؿ احد الباحثُت" ال ؽلكن للمؤسسة اف
ربسن باالعتماد على األداء االقتصادم أك التكنولوجي فحسب ،بل أف األداء االجتماعي لو كزنو الثقيل على صورة
ادلؤسسة يف اخلارج".
إذا بناء على ىذه ادلقابلة بُت طبيعة األىداؼ كأنواع األداء ؽلكن القوؿ بأف األىداؼ االقتصادية تدؿ على كجود األداء
االقتصادم ،الذم يعتب ربقيقو ادلهمة األساسية للمؤسسة كالذم يتجسد بالفوائض اليت ربققها من كراء تعظيم نواذبها
كتدنية مستويات استخداـ مواردىا ،أما األىداؼ االجتماعية ك اف كانت يف احلقيقة سبثل قيودا مفركضة على ادلؤسسة
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يلزمها هبا كل من رلتمعها الداخلي (أفرادىا) كاخلارجي ،فعب سعي ادلؤسسة إذل بلوغها على األداء االجتماعي ذلا،
كبغض النظر عن كوهنا أىدافا أـ قيودا ،فإف ربقيقها غلب أف يكوف بالت ا زمن مع األىداؼ االقتصادية ألف "االجتماع
مشركط باالقتصاد" كبذلك يتبلزـ األداء االقتصادم كاالجتماعي ،كادلؤسسة الناجحة ىي اليت تعرؼ كيفية الوصوؿ إذل
ربقيق أكب مستول من النوعُت معا .
ك اذل جانب األداء االقتصادم كاالجتماعي ؽلكن احلديث عن األداء التقٍت أك الثقايف أك السياسي يف ادلؤسسة ،كذلك
عندما تسطر لنفسها أىدافا من ىذا القبيل كأف ترغب يف السيطرة على رلاؿ تكنولوجي معُت ،أك تسعى إذل تكوين
ثقافة خاصة هبا ،أك التأثَت على السلوؾ الثقايف دبحيطها ،خبلق أظلاط استهبلكية جديدة أك ردبا رباكؿ التأثَت على النظاـ
السياسي القائم الستَتاد امتيازات لصاحلها (سبويل احلمبلت االنتخابية من أجل إيصاؿ أشخاص معينُت إذل مراكز
القرار) ،كما ىو الشأف بالنسبة للشركات متعددة اجلنسيات خاصة العاملة منها يف بلداف العادل الثالث ،كاألمثلة يف
اجملاؿ أكثر من أف ربصى صورهتا (.مزىودة عبد الماليك2001،م،ص)89
-2-3االداء الوظيفي :
 -1-2-3مفهوم االداء الوظيفي :
-1-1-2-3التعريف االصطالحي:
تعرؼ راوية حسن األداء على أنو" درجة ربقيق كاسباـ ادلهاـ ادلكونة لوظيفة الفرد كىو يعكس الكيفية اليت ػلقق أك

يشبع هبا الفرد متطلبات الوظيفة ،كغالبا ما ػلدث لبس كتداخل بُت األداء كاجلهد  ،فاجلهد يشَت إذل الطاقة ادلبذكلة ،
أما األداء فيقاس على أساس النتائج اليت حققها الفرد (راوية حسن  2003 ،م ،ص)209 :
يعرفو عاشور على أنو" :قياـ الفرد باألنشطة كادلهاـ ادلختلفة اليت يتكوف منها عملو ،كؽلكننا أف ظليز بُت ثبلثة أبعاد
جزئية ؽلكن أف يقاس أداء الفرد عليها كىذه األبعاد ىي كمية اجلهد ادلبذكؿ ،نوعية اجلهد كظلط األداء(أحمد صقر
عاشور 2005 ،م ،ص) 25
كيلقي توماس جلبرت الضوء على األداء  ،إذ يرل أف السلوؾ ىو ما يقوـ بو األفراد من أعماؿ يف ادلنظمة اليت

يعملوف هبا ،أما األداء كىو التفاعل بُت السلوؾ كاإلصلاز ،أم أنو .رلموع السلوؾ كاإلصلاز ،أم رلموع السلوؾ كالنتائج
اليت ربققت معا(صالح الدين عبد الباقي2010،م ،ص) 175
 -2-1-2-3التعريف االجرائي:

ىو التفاعل الناتج قياﻡ ﺍلفﺭﺩ باألنشطة ﻭﺍلمهاﻡ ﺍلمختلفة ﺍلتي يتكوف منها عملو داخل ادلنظمة خبلؿ فتﺭﺓ زلددة.

 -2-2-3محددات األداء الوظيفي:

يتطلب ربديد مستول األداء الفردم معرفة العوامل اليت ربدد ىذا ادلستول كالتفاعل بيتهما ،ؽليز بعض الباحثُت

بُت ثبلثة زلددات لؤلداء الوظيفي ىي :
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الجهد :حيث يشَت اجلهد ادلبذكؿ إذل الطاقة اجلسمية كالعقلية اليت يبذذلا الفرد ألداء مهمتو .القدرات :ىي اخلصائص الشخصية ادلستخدمة ألداء الوظيفة ،اليت ال تتغَت أك تتقلب خبلؿ فًتة زمنية قصَتةإدراك الدور أو ادلهمة :يشَت إذل االذباه الذم يعتقد الفرد أنو من الضركرم توجيو جهوده يف العمل من خبللو (راويةحسن2003 ،م ،ص)216
كتقوـ األنشطة كالسلوؾ الذم يعتقد الفرد بأعليتها يف أداء مهامو بتعريف إدراؾ الدكر كلتحقيق مستول مرضي
من األداء ،ال بد من كجود حد أدىن من اإلتقاف يف كل مكوف من مكونات األداء كؽلكن صياغة زلددات األداء يف
ادلعادلة التالية :إدراك الدور × القدرات × الجهد = محددات األداء الوظيفي
فاألداء الوظيفي ما ىو إال زلصلة تفاعل بُت كل من اجلهد ،القدرات كإدراؾ الدكر أك ادلهمة فكل عامل ال يؤثر
على األداء بصفة مستقلة بل بتفاعلو مع العاملُت اآلخرين ،كيف نفس ادلنحٌت ؽليز بعض الباحثُت زلددات األداء الوظيفي
يف ما يلي:
-الدافعية :إف اجلهد ادلبذكؿ من طرؼ الفرد ألداء العمل ؽلثل حقيقة درجة دافعية الفرد لؤلداء ،فهذا اجلهد يف الواقع

درجة محاس الفرد ألداء العمل ،فمقدار ما يكثف الفرد جهده دبقدار ما يعكس دافعية األداء للعمل.
-قدرات الفرد وخبراتو السابقة :اليت ربدد درجة فعالية اجلهد ادلبذكؿ.

إدراك الفرد لدوره الوظيفي :يعٍت تصوراتو كانطباعاتو عن السلوؾ كاألنشطة اليت يتكوف منها عملو كعن الكيفية اليتينبغي أم ؽلارس دكره يف ادلنظمة
فاألداء الوظيفي ما ىو إال زلصلة تفاعل بُت كل من دافعية الفرد ،قدرات الفرد كخباتو السابقة (التعليم ،التدريب،
اخلبة ).......كإدراؾ الفرد لدكره الوظيفي ،فهذه العوامل تتفاعل بينها لتحديد األداء(.رضا قجة 2003 ،م،ص)64
-3-2-3معايير األداء الوظيفي:
زبتلف معايَت األداء باختبلؼ كتعدد األنشطة كادلستويات اإلدارية كاألىداؼ اليت تسعي ادلنظمة أك أم جزء.
من أجزائها إذل بلوغها كتنحصر أىم معايَت األداء فيما يلي:
-1-3-2-3الجودة :

ترتبط اجلودة جبميع نشاطات ادلؤسسة ،حيث تعب على مستول أداء العمل كاجلودة من ىذا ادلنطلق ىي

ادلؤشر اخلاص بكيفية احلكم على جودة األداء من حيث درجة اإلتقاف كجودة ادلنتج سواء كاف خدمة أك سلعة كلذلك
غلب أف يتناسب مستول اجلودة مع اإلمكانيات ادلتاحة ،كلذلك يفضل كجود مرجع كثائقي للرؤساء كادلرؤكسُت
لبلحتكاـ لديو ،إذا دعت الضركرة فضبل عن ضركرة اإلتقاف على مستول اجلودة ادلطلوبة يف أداء العمل يف ضوء
التصميمات السابقة لئلنتاج كاألىداؼ كالتوقعات.
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-2-3-2-3الكمية:

يقصد هبا حجم العمل ادلنجز ك هبا غلب أف ال يتعدل قدرات كإمكانات األفراد يف الوقت ال تقل عن
قدراهتم كإمكاناهتم ،ألف ذلك يعٍت بطء األداء ،شلا يؤدم بالعاملُت للًتاخي كقد يؤدم إذل مشكلة يف ادلستقبل تتمثل يف
عدـ القدرة على زيادة معدالت األداء ،لذلك يفضل االتفاؽ على حجم ككمية العمل ادلنجز كدافع لتحقيق معدؿ قبوؿ
من النمو يف معدؿ األداء دبا يتناسب مع ما يكتسبو من خبات كتدريب كاستهبلؾ(.محمد بن علي المانع2006 ،م
،ص)73
-3-3-2-3الوقت :

ترجع أعلية الوقت إذل كونو من ادلوارد غَت القابلة للتجديد أك التعويض فهو رأس ادلاؿ كليس دخل شلا يفهم
استغبللو ،االستغبلؿ الصحيح يف كل حلظو من حياتنا ألنو ال يتضاءؿ على الدكاـ ،دبعٌت إذل غَت رجعة ،الوقت أغلى
من الذىب ألنو ال يقدر بثمن ،كيعد أحد اخلمس موارد األساسية يف رلاؿ إدارة األعماؿ كىي :ادلوارد ،ادلعلومات،
األفراد ،ادلوارد ادلالية ،إضافتان إذل الوقت الذم يعد األكثر أعلية
-4-3-2-3اإلجراءات :
ىي اخلطوات اليت يسَت فيها أداء العمل أك دبعٌت آخر بياف توقع اخلطوات كاإلجراءات الضركرية الواجب
إتباعها لتنفيذ ادلهاـ لذلك غلب االتفاؽ على الطرؽ كاألساليب ادلسموح كادلصرح باستخدامها لتحقيق األىداؼ،
فبالرغم من كوف اإلجراءات كاخلطوات ادلتبعة يف اصلاز العمل متوقعة كمدكنة يف مستندات ادلؤسسة كفق قواعد كقوانُت
النظم كتعليماتو ،إال أنو يفضل االتفاؽ بُت الرؤساء كادلرؤكسُت على اإلجراءات ادلتبعة يف اصلاز عمل سواء تعلق بإصلاز
ادلعامبلت أك تسليمها حىت تكوف الصورة كاضحة جلميع األطراؼ(.محمد بن علي المانع 2006 ،م ،ص )74

-4-2-3مؤشرات األداء الوظيفي:
ؽلكن حصر مؤشرات األداء الوظيفي يف:
-1-4-2-3التغيب عن العمل :اف ظاىرة التغيب عن العمل احد مؤشرات عدـ الكفاية بالنسبة للفرد العامل ،فهي
ظاىرة مرضية تعاين منها سلتلف ادلنظمات ،اذ يعتب ارتفاع معدؿ التغيب يف ادلنظمة دليبل على كجود عوامل سلبية تؤثر
على انتظاـ العامل يف عملو يهدد التغيب إنتاجية ادلنظمة دلا يف ذلك من خسائر تعود على ادليزانية من جهة كعلى
األىداؼ احملددة من جهة أخرل ،كتقوـ اإلدارة حبساب معدؿ التغيب الكلي للعامل دبا يقابلو من معدؿ اخلسارة
بالعملية التالية :معدل التغيب الكلي= × 100عدد األيام الكلي /عدد األيام المفقودة
-2-4-2-3دوران العمل :كىو يشبو التغيب عن العمل باعتباره مؤشرا تنظيميا قاببل للعد ،كيتيح استخدامو يف
تنفيذ األداء كما لو أثر كبَت على فعالية األداء ،كيؤثر كذلك على إنتاجية ادلنظمة باعتباره مكلفا كذلك لوجوب إحبلؿ
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عماؿ آخرين زلل الذين تركوا مناصبهم كىذا يتطلب تكاليف االستقطاب كاالختيار كالتدريب .كؽلكن القوؿ بأف دكراف
العمل ىو" :عدـ االستقرار ادلهٍت ،فاالستقرار ادلهٍت يعٍت بقاء العامل يف العمل نفسو مدة طويلة ف كما أف ظاىرة دكراف
العمل تأخذ أشكاال متعددة ،فانتقاؿ العامل من عملو إذل عمل آخر داخل ادلنظمة أك خارجها يعد دكرانا ،أيضا ترؾ
العامل لعملو هنائي يصبح بذلك خارج قوة العمل يعد دكرانا ،كما يكوف ىذا الدكراف بإرادة الفرد أك بغَتىا  ،كؽلكنا
إرجاع أسباب دكراف العمل إذل:
إف الدراسة اليت قاـ هبا " إلتوف مايو" كشفت عن األسباب ادلؤدية إذل ارتفاع دكراف العمل كاليت تكمن يف الرقابة على
األداء إضافة إذل صعوبة الظركؼ الفيزيقية البيئية ،كصعوبة تكوين العبلقات الغَت رمسية .كما قاـ أيضا بإجراء دراسة
أخرل دلعرفة أسباب ارتفاع معدؿ دكراف العمل كتوصل إذل أف ضعف العبلقات اإلنسانية بُت العاملُت ىو السبب
الرئيسي لتكوين ىذه الظاىرة (رضا قجة،2003،ص)84
توصل "جوف جاؾ ركس" عاـ  1957إذل أف ثبوت القول العاملة يف ادلنظمة دليل على كجود العوامل اليت تساعد على
اإلرتفاع يف الركح ادلعنوية كرضاىم عن العمل بينما يدؿ معدؿ خركج العمل كتسرهبم من القول العاملة دليبل على
.اطلفاض الركح ادلعنوية كعدـ رضاىم عن العمل
مهما كانت أسباب دكراف العمل ،فإف ىذا األخَت ػلدث حالة من عدـ التوازف يف التنظيم الداخلي للمنظمة ،لذا غلب
عليها معرفة األسباب الكامنة كراء ىذه الظاىرة لتحقيق استقرار العامل كاندماجو يف احمليط اإلجتماعي للعمل ليتمكن
.من تقدًن أفضل أداء لو
-3-4-2-3الشكاوي :ىي تظلم العامل بشأف أحد جوانب اإلدارة أك إجراءاهتا كىي تعتب مقياسا لفعالية ادلشرؼ

أك ادلرؤكس ،كىي تعبَت كاضح عن اهنيار قنوات اإلتصاؿ كبالتارل تتدىور كل األنشطة كادلهاـ ادلتداخلة كادلشًتكة مع ىذه
األطراؼ ،كخاصة بُت سلتلف ادلستويات اإلدارية ،إذ تعتب ىذه التظلمات كميكانزمات الدفاع عن النفس هبدؼ ربقيق
.بعض احلماية لكياف الفرد ،كىي تعتب رفض العامل لسياسات معينة أك ظركؼ عملو
-4-4-2-3حوادث العمل :لقد أثبتت الدراسات أف العماؿ الذين يعانوف من مستويات عالية من ضغوط العمل
يقعوف أكثر من غَتىم يف حوادث العمل كذلك بسبب عدـ قدرهتم على الًتكيز كاإلنتباه
-5-4-2-3اإلضرابات :ىو التوقف عن العمل دلدة معينة بسبب اإلحتجاج على ظركؼ العمل الغَت مبلئمة
كالعبلقات السيئة مع ادلشرفُت كاإلدارة ،ىذا ما غلعل اإلدارة تتكبد عدة تكاليف من أعلها تكاليف فقداف اإلنتاج،
تكاليف أجور العماؿ ادلضربُت ،تكاليف إعادة تنظيم العمل...
-6-4-2-3مقاييس اإلنتاج :ؽلثل مؤشر اإلنتاج أك ادلردكد ذركة قياس األداء ،كىذا ادلؤشر ػلدد العمر ادلتبقي ألم

منظمة بينما صلد أف اطلفاض إنتاجية العامل يؤثر على فعالية ادلنظمة ىاتو األخَتة تتحمل بذلك تكاليف اطلفاض اإلنتاج
كنوعيتو ،ككذلك األجر الذم يقابل فًتات عدـ العمل.
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-7-4-2-3عدم التحكم والسيطرة على اآلالت :من مؤشرات اطلفاض أداء العامل فقدانو للتحكم كالسيطرة على
اآلالت شلا يؤدم إذل ارتفاع نسبة معدالت األعطاؿ( .رضا قجة، 2003 ، ،ص)85
-3-3تقييم االداء الوظيفي:
يعتبر تقييم األداء من األدكات األساسية التي يتوق ف عليها نجاح أم تنظيم من التنظيمات اإلدارية أك أم
مشركع من المشركعات االقتصادية للوصوؿ إلى معدالت عالية من الكفاءة كاإلنتاجية ،لذلك فإف قياس أداء الموارد
البشرية في أم مؤسسة يمثل أحد الوظائف الرئيسية التي يجب أف يقوـ بها القادة االداريُت بالتنسيق كالتعاكف مع
مديرم اإلدارات األخرل ،حيث تؤدم بدكرىا إلى تحقيق الرضا التاـ بين العماؿ كاستقرارىم النفسي كثقتهم الكاملة
باإلدارة ك كالئهم لها كحرصهم على تحقيق اىدفها.
-1-3-3مفهوم تقييم االداء الوظيفي:
-1-1-3-3التعريف اللغوي لكلمة تقييم :
لم ترد كلمة التقييم في اللغة العربية كإنما األصل فيها كلمة "تقويم" كقد أجاز فقهاء اللغة الكلمة
الجديدة "التقييم.
بالرجوع إلى التصرؼ اللغوم للكلمة كأصلها التقويم نجدقا تعني " قوَّـ الشيء كأقامو فقاـ كاستقاـ كتقوَّـ " ،أما في
معجم لساف العرب يتبين بأف الياء في كلمة تقييم أصلها "كاك" ،أم أف الياء في كلمة "قيمة" أصلها كاك ساكنة
مكسورة ما قبلها( .خالد عبد الرحيم الهيتي 2003 ،ص)99
لقد كرد في ذلك أيضا أف التقييم يعني :التثمين كالتقدير(تحديد القيمة) ،كأما التقويم فيعني التعديل
كالتصحيح .معنى ما سبق ،أف تقييم الشيء يعني تقديره كبياف ما فيو من محاسن كعيوب بناءا على معيار محدد
يتمثل فيما يجب أف يكوف عليو الشيء كمعرفة ما قو كائن بالفعل  (.ماريون إي هانز  ،1988،ص)273.
-2-1-3-3التعريف االصطالحي:
عرؼ أرثيل بيل تقييم االداء الوظيفي على أنو" :عملية إدارية دكرية قدفها قياس نقاط القوة كالضعف في الجهود
التي يبذلها الفرد كالسلوكيات التي يمارسها في موقف معين ك لتحقيق قدؼ محدد خططت لو المؤسسة مسبقا"
(أرثيل بيل،2000،ص) 52
كما عرفو صالح الدين عبد الباقي على انو "دراسة كتحليل أداء العاملين لعملهم كمبلحظة سلوكهم كتصرفاتهم
أثناء العمل للحكم على مدل نجاحهم كمستول كفاءتهم في القياـ بأعمالهم الحالية ،كأيضا للحكم على إمكانيات
النمو كالتقدـ للفرد في المستقبل كتحملو لمسؤكليات أكب أك ترقيتو لوظيفة أخرل" (.صالح الدين محمد عبد
الباقي2010 ،م ،ص)367
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كما عرؼ أحمد ماىر تقييم األداء بأنو " نظاـ يتم من خبللو ربديد مدل كفاءة أداء العاملُت ألعماذلم(احمد ماىر
،2005،ص)284
-3-1-3-3التعريف االجرائي:
تمثل عملية تقييم األداء الوظيفي إحدل أىم األنشطة الرئيسية إلدارة الموارد البشرية ،حيث تعتبر عملية
إدارية تنظيمية مستمرة يمكن من خبللها تحديد أك قياس مدل كفاءة كفعالية الفرد األدائية كالسلوكية في قيامو
باألعماؿ المسندة إليو كفقا للمعايير المحددة سلفا ،لذلك فإنها ليست غاية بحد ذاتها كإنما كسيلة التخاذ القرارات
ك السياسات المناسبة الحالية كالمستقبلية في مجاؿ إدارة الموارد البشرية.
-2-3-3أىداف عملية تقييم األداء:
أشارت معظم الدراسات التي عالجت موضوع تقييم أداء األفراد بأف قلة من أنظمة التقييم أثبتت نجاحها كأف
حوالي  20 %أك أقل من برامج التقييم حققت بالفعل أىدافها ،كمما ال شك فيو أف عدـ كضوح أىداؼ التقييم
قي من بين األسباب التي ساعدت على فشل عملية التقييم بنسبة تتأرجح بين  30%إلى50 %
من قنا فإف كضوح أىداؼ التقييم تدعم نجاح عملية تقييم األداء خاصة إذا شرحت األقداؼ الحقيقية من
كرائها لمختلف مستويات الموارد البشرية ،حيث يرل "دراير" في قذا المجاؿ بالتحديد أف معايير نجاح أم نظاـ
تقييمي لؤلداء تنطلق من كضع أىداؼ كاضحة كمحددة كموافق عليها من الموارد البشرية العاملة (حسن إبراىيم
بلوط2002 ،م،ص ) 394-395
يرل جمال الدين محمد المرسي بأف المنظمات تسعى من كراء تبني كاستخداـ نظاـ إلدارة األداء إلى تحقيق

ثبلثة أنواع من األغراض(األقداؼ):إستراتيجية ،إدارية كتنموية على النحو اآلتي:
-1-2-3-3أىداف إستراتيجية :

يتمثل الغرض الرئيسي الستخداـ أنظمة إدارة األداء في تحقيق الربط بين أنشطة العاملين كاألقداؼ أك
الغايات التنظيمية ،كيستند التنفيذ الفعاؿ لئلستراتيجيات على تحديد النتائج المرغوبة ،أنماط السلوؾ كنوعيات
السمات الفردية الضركرية أك المطلوبة للتنفيذ ثم تطوير أنظمة القياس كاسترجاع المعلومات ،كالتي سوؼ تدعم
استخداـ العاملين لقدراتهم كتطوير أنماطهم السلوآية للوصوؿ للنتائج المحددة.
كلتحقيق قذا الغرض اإلستراتيجي فإف النظاـ يجب أف يتسم بالمركنة ليبلزـ تغير األقداؼ كاإلستراتيجيات،
كلسوء الحظ فإف غالبية أنظمة إدارة األداء ال تحقق قذا الغرض اإلستراتيجي ،ففي دراسة حديثة تبين أف 13 %
فقط من المنظمات موضع الدراسة تستخدـ أنظمة تقييم األداء لتعريف العاملين بأقداؼ المنظمة
-2-2-3-3أىداف إدارية:
تعتمد المنظمات على معلومات تقييم األداء في اتخاذ العديد من القرارات اإلدارية أبرزىا :إدارة المرتبات
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كاألجور ،الترقية ،التسريح المؤقت من العمل ،...كعلى الرغم من أهمية قذه القرارات فإف العديد من المديرين
كالذين يعتبركف المصدر الرئيسي لهذه المعلومات يركف عملية تقيم األداء باعتبارها "شر ال بد منو" للقياـ بمتطلباتهم
الوظيفية ،حيث يشعركف بعدـ الراحة عند تقييم اآلخرين كعرض نتائج قذا التقييم على العماؿ ،كمن ثم فإنهم قد
يميلوف إلى المغاالة في التقييم أك إعطاء تقديرات متساكية مما يفقد نظاـ التقييم موضوعيتو.
-3-2-3-3أىدافتنموية/تطويرية:

يتمثل قذا الجانب في تنمية العاملين كتطوير أساليب أدائهم للعمل من خبلؿ المعلومات المرتدة من أنظمة تقييم
األداء كالتي تعكس نواحي الضعف فيو ،كمن الناحية المثالية فإف أنظمة إدارة األداء ال يجب أف يقتصر دكرها على
تحديد مجاالت الضعف في األداء كلكن آذلك أسباب الضعف كهل ترجع إلى قصور في المقدرة أك الحفز أك
عبلقات العمل (جمال الدين محمد المرسي2006 ،م ،ص)408-407
-3-3-3مراحل عملية تقييم األداء:
تبدأ عملية تقييم األداء بتحديد معايَت األداء كمن مث مناقشة التوقعات يف األداء مع األفراد العاملُت ،كبعد ذلك
قياس األداء الفعلي كمقارنتو بادلعايَت ادلوضوعة ،كبعد ذلك يتم مناقشة التقييم مع األفراد العاملُت الزباذ اإلجراءات
التصحيحية إف لزـ األمر ذلك.
-1-3-3-3تحديد معايير األداء :
يقصد دبعايَت تقييم األداء " تلك العناصر اليت تستخدـ كركائز للتقييم"  ،فمعايَت تقييم األداء سبثل مستول األداء
ادلطلوب ربقيقو من قبل ادلوارد البشرية يف أعماذلا ادلكلفة هبا حيث على أساسها ضلكم فيما إذا كاف أداؤىا كفق ادلطلوب
أـ ال ،كىي يف احلقيقة سبثل أىدافان غلب على ىذه ادلوارد إصلازىا من خبلؿ أدائها ،كذلك ضمن فًتة زمنية زلددة كما
يقصد دبعايَت تقييم األداء "األساس الذم ينسب إليو أداء الفرد كبالتارل يقارف بو للحكم عليو أك ىي ادلستويات اليت
يعتب فيها األداء جيدان كمرضيان ،كأف ربديد ىذه ادلعايَت أمر ضركرم لنجاح عملية تقييم األداء ،حيث تساعد يف تعريف
العاملُت دبا ىو مطلوب منهم خبصوص ربقيق أىداؼ ادلنظمة ،كتوجيو ادلديرين إذل األمور اليت ينبغي أف تؤخذ بعُت

االعتبار لتطوير األداء
كيقصد دبعايَت تقييم األداء األسس اليت يرتكز عليها التقييم ،كتكوف ىذه ادلعايَت نسبية إذا تعلقت بادلقارنات ما بُتادلوارد البشرية ،أك تكوف مطلقة إذا ارتبطت بأىداؼ التقييم.
كما يقصد دبعايَت تقييم األداء ادلستويات اليت يعتب عندىا األداء مرضيا أـ ال .كغلب أف توضع ىذه ادلعايَت قبل عمليةالتقييم حىت تكوف أساسان للمقارنة بالنسبة لؤلداء الفعلي(زىير ثابت 2001 ،م ،ص )106

-2-3-3-3نقل توقعات األداء لألفراد العاملين :

بعد ربديد ادلعايَت البلزمة لؤلداء الفعاؿ البد من توضيحها لؤلفراد العاملُت ،دلعرفة كتوضيح ما غلب أف يعملوا ،كماذا
يتوقع منهم ،ك من األفضل أف تكوف عملية االتصاؿ ذات اذباىُت :أف يتم نقل ادلعلومات من الرئيس إذل مرؤكسيو،
مناقشتها معهم كالتأكد من فهمها ،مث أف تكوف ىناؾ تغذية عكسية من ادلرؤكسُت إذل رئيسهم لغرض االستفهاـ حوؿ
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-3-3-3-3قياس األداء:

كتكوف ىذه اخلطوة جبمع ادلعلومات حوؿ األداء الفعلي ،كىناؾ أربعة مصادر للمعلومات غالبا ما تستخدـ لقياس األداء
الفعلي ىي:
مبلحظة األفراد العاملُت
التقارير اإلحصائية
التقارير الشفوية
التقارير ادلكتوبة
إف االستعانة جبميع ىذه ادلصادر يف مجع ادلعلومات يؤدم إذل زيادة ادلوضوعية يف قياس األداء(خالد عبد الرحيم مطر
الهيتي 2003 ،م ،ص )203
-4-3-3-3مقارنة األداء الفعلي مع األداء المعياري:
ىذه اخلطوة ضركرية دلعرفة ك الكشف عن االضلرافات بُت األداء ادلعيارم كاألداء الفعلي كمن األمور ادلهمة يف ىذه اخلطوة
ىي إمكانية ادلقيم يف الوصوؿ إذل نتيجة حقيقية كصادقة تعكس األداء الفعلي للفرد العامل ،كقناعة الفرد العامل هبذه
النتيجة ،حيث أف نتائج التقييم اليت يستلمها األفراد تؤثر بدرجة كبَتة على ركحهم ادلعنوية ،كعلى تواصلهم باألداء
ادلستقبلي ،كلذلك ال بد أف تتبع ىذه اخلطوة خطوة أخرل زبفف من شدة تأثَت التقييمات السلبية ،كاخلطوة التالية ىي
مناقشة التقييم مع األفراد العاملُت.
-5-3-3-3مناقشة نتائج التقييم مع األفراد العاملين
ال يكفي أف يعرؼ األفراد العاملُت نتائج عملية تقييم األداء ،بل أنو من الضركرم أف تكوف ىناؾ مناقشة لكافة اجلوانب
اإلغلابية كالسلبية بينهم كبُت ادلقيم أك ادلشرؼ ادلباشر لتوضيح بعض اجلوانب ادلهمة اليت قد ال يدركها الفرد العامل،
كبصورة خاصة اجلوانب السلبية يف أدائو ،كما كأف ادلناقشة زبفف من حدة تأثَت النتائج اليت تعكس األداء السليب ،حيث
أف التقييم الصادؽ ككما أشارت الكثَت من الدراسات إذل ذلك قد يضع الرئيس يف موقف حرج من قبل ادلرؤكسُت،
حيث يشعر ىؤالء بأف أدائهم أكثر شلا حدده ذلم الرئيس أك ادلشرؼ ادلباشر
-6-3-3-3اإلجراءات التصحيحية:

إف اإلجراءات التصحيحية من ادلمكن أف تكوف على نوعُت :األكؿ مباشر ك سريع ،إذ ال يتم البحث عن األسباب اليت
أدت إذل ظهور االضلرافات يف األداء ،كإظلا فقط زلاكلة تعديل األداء ليتطابق مع ادلعيار ،كلذلك فإف ىذا النوع من
التصحيح ىو كقيت
أما النوع الثاين من التصحيح أك اإلجراءات التصحيحية لؤلداء ليتطابق مع ادلعيار احملدد فهو اإلجراء التصحيحي
األساسي ،حيث يتم البحث عن أسباب ككيفية حصوؿ االضلرافات ،أم ربليل االضلرافات بكافة أبعادىا للوصوؿ إذل
السبب الرئيسي كراء ذلك ،كىذه العملية أكثر عمقان كعقبلنية من األسلوب األكؿ ،كما كأهنا تعود على ادلنظمة بفوائد

كثَتة على ادلدل الطويل ( .زىير ثابت 2001 ،م ،ص )106
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-4-3-3القائمون بعملية تقييم األداء:
األفراد كاجلماعات اليت تقوـ عادة بعملية التقييم لؤلداء ىي
ادلشرؼ أك الرئيس ادلباشر للفرد
التقييم عن طريق الزمبلء
التقييم عن طريق ادلرؤكسُت
التقييم الذايت أم عن طريق األفراد أنفسهم
التقييم عن طريق العمبلء
-1-4-3-3التقييم عن طريق المشرف أو الرئيس المباشر:

يعتب التقدير كاحلكم على أداء الفرد من خبلؿ ادلشرؼ ادلباشر ادلدخل التقليدم كاألكثر استخداما .كيف
حقيقة األمر .فإف ىذه العملية ىي جزء من مسؤكليات ادلديرين كال ؽلكن التهرب منها ،كمن ناحية أخرل ،صلد أف
ادلشرؼ كمن خبلؿ مركزه ؽلكنو التعرؼ على متطلبات العمل ،كمراقبة الفرد أثناء العمل ،إعطاء حكم كتقدير أفضل عنو
دلت الدراسات أف ىذا األسلوب أكثر من غَته من األساليب من حيت االستخداـ كاالنتشار فقد إتضح من خبلؿ
مؤسبر عقد ذلذا الغرض أف  % 95من ادلشاركُت أكدكا على اعتبار ادلشرؼ ادلباشر كأحد القائمُت بالتقييم ،بينما أشار
اآلخركف بأف التقييم الذايت يف نفس الوقت كؽلثل 13%كسبثل اللجاف كمدخل للتقييم  % 6بينما ؽلثل التقييم من خبلؿ
األفراد الفنيُت دبا يعادؿ ( 6%عبد الغفار حنفي 2006،م ،ص )366
-2-4-3-3التقييم عن طريق الزمالء:
ؽلثل زمبلء ادلوظف أحد ادلصادر القيمة للمعلومات عن األداء ،كتزداد أعلية ىذا ادلصدر يف مواقف خاصة
مثل احلاالت اليت يصعب فيها على ادلشرفُت مبلحظة سلوؾ مرؤكسيهم أك ادلواقف اليت تزداد فيها االعتمادية على العمل
ادلشًتؾ ،أك احلاالت اليت تتطلبها القوانُت أك التشريعات فالزمبلء تتوافر لديهم معلومات كخبات كاسعة عن متطلبات
أداء الوظيفة ،كما تتوافر ذلم فرص متجددة دلبلحظة أداء بعضهم البعض يف األنشطة اليومية كمن العيوب احملتملة ذلذا
ادلصدر توافر فرص التحيز الناذبة عن الصداقة كصراعات العمل يف ذات الوقت إال أنو ال يوجد ما يؤيد ىذا الزعم يف
نتائج األحباث كالدراسات هبذا اخلصوص.
-3-4-3-3التقييم الذاتي أي عن طريق األفراد أنفسهم :
االذباه ادلستحدث ىو إعطاء الفرصة للمرؤكسُت خاصة ادلديرين لتقييم أنفسهم حيث ػلفز ىذا األسلوب على
زبطيط ادلسار الوظيفي للفرد.كىذا التقدير الذم يعطيو الفرد لنفسو ،ليس أكال يشكل جزءا من التقييم الرمسي ألداء الفرد
على الرغم من عدـ استخداـ التقييم الذايت كمصدر كحيد للمعلومات عن األداء إال أنو ال يزاؿ ؽلثل أحد ادلصادر
اذلامة .كعلى كجو اخلصوص ،فإف األفراد يستطيعوف احلكم على سلوكياهتم اخلاصة ،كما أهنم ؽلتلكوف كافة نواحي
ادلعرفة عن األداء كزلدداتو كنتائجو ،إال أنو يؤخذ على ىذا ادلصدر ادليل للمبالغة يف التقييمات(عبد الغفار حنفي ،
2006م ،ص )367
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-4-4-3-3التقييم عن طريق المرؤوسين

ينظر إذل ادلرؤكسُت باعتبارىم مصدرا ىاما للمعلومات عن األداء يف حاالت تقييم أداء ادلديرين حيت تتوافر
ذلم الفرصة للتعبَت عن كفاءة الرئيس يف قيادهتم كتوجيههم للعمل كتنمية ركح الفريق كتشجيع التعاكف كحل
الصراعات...اخل .إال أنو قد يؤخذ على ىذا ادلدخل -من ناحية أخرل -إمداد ادلرؤكسُت ببعض مصادر القوة يف
عبلقاهتم برؤسائهم شلا قد يسبب للرؤساء بعض احلرج أك الشعور بعدـ الراحة كما أف ذلك قد يؤدم إذل ميل الرؤساء
إذل تدعيم رضاء العاملُت على حساب اإلنتاجية كيف احلقيقة فإف ادلواقف السابقة قد ربدث فقط يف حالة استخداـ
معلومات التقييم الزباذ بعض القرارات اإلدارية،إال أف ىذا ادلدخل ،مثل مدخل تقييمات الزمبلء ،تبز أعليتو بوجو خاص
عند استخداـ معلومات التقييم لؤلغراض التنموية كربسُت فرص أداء العمل كما تزداد فرص صبلحية ىذه األداة عند
تزايد عدد ادلرؤكسُت الذين يقوموف بتوفَت ادلعلومات عن أداء رؤسائهم ،بعكس احلاؿ عندما يقل ىؤالء ادلرؤكسُت.
( جمال الدين محمد المرسي2006 ،م  ،ص)455
-5-4-3-3التقييم عن طريق العمالء:
تبز أعلية ىذا ادلصدر عند تقييم أداء العاملُت يف رلاالت اخلدمات على كجو اخلصوص فبسبب الطبيعة اخلاصة
للخدمات كاليت تشمل عدـ القابلية للتخزين كاالستهبلؾ ادلباشر كمشاركة العميل يف إنتاج اخلدمة ..إخل فاف ادلشرفُت ك
الزمبلء كادلرؤكسُت ال تتاح ذلم الفرصة عادة دلبلحظة سلوؾ ادلوظف كبدال من ذلك ،فإف العميل يعتب الشخص الوحيد
الذم يتمكن من مبلحظة سلوؾ ادلوظف كاحلكم على أداءه ،كمن مث يعتب أفضل مصدر للمعلومات بشاف األداء لقد
تبنت العديد من ادلؤسسات اخلدمية أنظمة لتقييم األداء تستند إذل كجهات نظر العمبلء يف أداء العاملُت لديها
لوظائفهم كمن أمثلة ذلك مؤسسة "ماريوت" اليت سبتلك سلسلة فنادؽ ماريوت ،كاليت تقوـ بتصميم استقصاء لكل نزيل
يف كل غرفة للتعرؼ على مدل رضائو عن اخلدمة.
ك يكمن العيب يف ىذا ادلصدر يف ارتفاع تكلفتو ،حيت ػلتاج األمر إذل استخداـ االتصاؿ التليفوين أك استخداـ البيد
أك إجراء مقاببلت مباشرة عن طريق باحثُت متخصصُت ،كىو ما يستلزـ كقتا كتكلفة ملموسة (.عبد الغفار حنفي ،
2006م  ،ص )367
-5-3-3مجاالت استخدام نتائج تقييم األداء:

إف النظاـ اجليد لتقييم أداء العاملُت يهدؼ إذل كونو أداة موضوعية للمنظمة يف ازباذ القرارات ادلناسبة يف اجملاالت اآلتية:
الترقية :إذ قد أصبح من ادلألوؼ يف الوقت احلاضر أف تعتمد اإلدارة على التعيُت من الداخل (الًتقية لشغل
الوظائف العليا الشاغرة داخل ادلنظمة ،كتقييم أداء العاملُت يكشف ذلا مدل أحقية كل فرد للًتقية لشغل الوظائف
األعلى ألف تقييم أداء الفرد كمدل كفاءتو يف العمل لعدة سنوات يعتب مقياسان موضوعيان للكشف عن مؤىبلتو كقدراتو
كإمكانياتو لشغل منصب أعلى من عملو احلارل
التعيين والنقل :تعتب نتائج تقييم األداء معياران ىامان للحكم على مدل سبلمة اختيار الفرد كتعيينو يف العمل الذم

يتبلءـ مع كفاءتو كقدراتو ،كما سبثل كسيلة فعالة دلعرفة الذين ىم حباجة إذل االنتقاؿ لوظيفة أخرل تتبلءـ كقدراهتم.
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تحديد االحتياجات التدريبية :حىت تضع إدارة ادلوارد البشرية خطة تدريب سليمة ربتاج أف تعد قائمة بالدكرات
التدريبية اليت ربتاجها ك من يشارؾ يف كل منها ،كىذا ما نسميو بتحديد االحتياجات التدريبية ،كىذه خطوة أساسية
مهمة يف إعداد أم برنامج تدرييب سليم ،كيتطلب إعداد مثل ىذه القائمة دراسة تفصيلية تستغرؽ اجلهد كالوقت
الكبَتين ،خاصة إذا كاف عدد العاملُت كبَت كإحدل ىذه الوسائل ادلفيدة إلعداد مثل ىذه القائمة ىي العودة إذل
تقييمات األداء حلصر األشخاص الذين حصلوا على تقييمات ضعيفة كرلاالت ذلك فمثبل قد ذبد من ربليل نتائج
عملية تقييم األداء أف % 50من العاملُت حصلوا على تقييمات سلبية بالنسبة للمواظبة ،ىذه النتيجة تنبو إذل احلاجة
لتحديد أسباب ذلك ،فإذا تبُت أف السبب يف ذلك ىو اطلفاض الركح ادلعنوية بسبب سلوؾ ادلشرفُت ،فهذا يساعد يف
اقًتاح دكرة تدريبية للمشرفُت الذين ربدث يف كحداهتم ادلعدالت العالية دلساعدهتم يف تغيَت سلوكهم(سعاد نايف
برنوطي2001 ،م  ،ص )340
كإذا اكتشفت النتائج أف معدؿ إنتاج  % 40من العاملُت يف قسم اإلنتاج ىو دكف ادلقاييس ادلقبولة فإف مثل ىذه
النتيجة تنبو على احلاجة لدراسة أسباب ىذه اؿ ظاىرة ،فإذا تبُت بأهنا سبب ضعف مهارة العماؿ يف أداء مهامهم ،فهذا
يعٍت احلاجة إذل دكرة تدريب العاملُت ذكم معدالت اإلنتاج ادلنخفضة دلساعدهتم على رفع إنتاجيتهم( سعاد نايف
برنوطي2001،م  ،ص )340
تحديد المكافآت التشجيعية ومنح العالوات :إذ عن طريق تقييم األداء كما يظهره من نتائج يتم ربديد من يستحق

منحو عبلكة أك مكافأة تشجيعية لنشاطو كأدائو احلسن كنوع من أنواع احلوافز

االنضباط والمعاقبة :يتطلب تعرض أم فرد لعقوبة ما إذل تثبيت ذلك يف ملفو ،كمراعاهتا يف تقييمو السنوم فإذا ثبت
تقصَت فرد ما يف محاية األجهزة اليت يستخدمها كتعرض إذل عقوبة ما بسبب ذلك ،فهذا يثبت يف تقييمو لتك السنة،
باإلضافة إذل حفظ التفاصيل يف ملفو االعتيادم ذلذا تتضمن تقارير التقييم قائمة بالعقوبات اليت حصل عليها الفرد
خبلؿ السنة ،باإلضافة إذل ذلك إذا رفعت على فرد ما شكول جديدة قد تكوف ىناؾ حاجة للعودة إذل التقييمات
السابقة لو للتأكد من احتماؿ أف تكوف الشكول صحيحة ،كإذا ثبتت صحتها قد يتطلب ذلك معاقبتو بتجميد ترقيتو
أك تنزيل درجتو الوظيفية أك فصلو أك غَتىا .
فقبل أف تتخذ ادلنظمة قرار حامسا كهذا ربتاج العودة إذل ملف الفرد لتحديد فيما إذا كاف ىذا السلوؾ اعتيادم
كمتكرر ،ككذلك لتقدير مدل سبتعو دبؤىبلت تسمح باالستفادة منو يف مواقع أخرل كتكوف ىذه ادلعلومات مهمة كذلك
إذا كانت التهمة غَت مؤكدة ،فقد يتهم أحدىم موظفا بالسرقة من دكف أف يستطيع إثبات ذلك ،يف حُت يصر ادلوظف
على براءتو ىنا ؽلكن البت يف ادلوضوع بالعودة إذل ظلاذج تقييم أداء الفرد التقييمات اليت حصل عليها بالنسبة ألمانتو.
( سعاد نايف برنوطي2001،م  ،ص ) 340
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- IIالدراسات السابقة و المشابهة :

لقد حظي موضوع القيادة اإلدارية بصفة عامة كالنمط القيادم بصفة خاصة باىتمامات كثَت من ادلفكرين
كالباحثُت ،كظهرت عدة دراسات تؤكد على ضركرة االىتماـ باألظلاط القيادية للقادة كادلديرين ،ذلك أف صلاح القائد
يتوقف أساسا على استخدامو للنمط القيادم ادلناسب كالذم يؤثر على مرؤكسيو إلصلاز األعماؿ بأعلى قدر شلكن من
الكفاءة .
كلقد تعددت الدراسات اليت تناكلت موضوع القيادة اإلدارية ،كىذه أىم الدراسات اليت تناكلت موضوع األظلاط
القيادية ،ككذلك أىم الدراسات اليت تناكلت األداء الوظيفي كفعاليتو إضافة إذل الدراسات اليت تناكلت العبلقة بُت النمط
القيادم كاألداء الوظيفي ،كذلك على النحو التارل :
 -1الدراسات المحلية

:

-1-1دراسة صحراوي فرحات جامعة ادلسيلة ،كلية اآلداب ك العلوـ االجتماعية ،قسم علم االجتماع.
كالدؽلوغرافيا  ،مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف علم االجتماع سنة . 2012

عنوان الدراسة :األظلاط القيادية كعبلقتها باألداء الوظيفي ألساتذة التعليم الثانوم.
الهدف العام من الدراسة :ىدفت الدراسة إذل معرفة السلوكيات اليت ؽلارسها مدراء الثانويات على أساتذة التعليم

الثانوم دبدينة ادلسيلة كأثرىا على األداء الوظيفي لديهم ،كما اىتمت بالكشف عن النمط السائد يف ىذه ادلؤسسات،
ككذا عبلقة األستاذ مع ادلدير كالعكس .
تساؤالت الدراسة:
 ىل ىناؾ عبلقة بُت عملية ازباذ القرار الناتج عن السلوؾ القيادم كاألداء الوظيفي لؤلساتذة؟ ىل ىناؾ عبلقة بُت النظاـ الرقايب الناتج عن النمط القيادم كاألداء الوظيفي لؤلساتذة؟ ىل ىناؾ عبلقة بُت عملية االتصاؿ الناتج عن النمط القيادم كاألداء الوظيفي لؤلساتذة؟المنهج المتبع في الدراسة :اعتمد الباحث يف دراستو على ادلنهج الوصفي كىذا ألنو األنسب لدراسة مثل ىذه
ادلواضيع عينة الدراسة وطريقة اختيارىا  :استعمل الباحث يف دراستو ىذه العينة احلصصية ،على أف يأخذ نسبة % 25
من كل مؤسسة من رلتمع الدراسة ،حىت تكوف النتائج ادلتوصل ذلا حلل اإلشكالية أكثر موضوعية كأكثر مصداقية
األدوات المستخدمة في الدراسة  :أما فيما يتعلق بأدكات مجع ادلادة العلمية ادليدانية ككذا ادلادة العلمية النظرية فقد
استخدـ الباحث الكتب كادلراجع كادلبلحظة كادلقابلة كاالستمارة كالوثائق

أىم النتائج المتوصل إليها:
 أف ادلدير ال يشارؾ األساتذة يف تسيَت ادلؤسسة . -غياب بدائل يف ازباذ القرارات نتج عنو غياب الفاعلية يف التسيَت .
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 غياب تشخيص االضلرافات كمعاجلتها . غياب معايَت لتحديد األداء. -غياب قياس األداء كمقارنتو بادلعايَت ادلوضوعية.

 عدـ إعطاء القيادة اإلدارية األعلية البلزمة لبلتصاالت الرمسية كالغَت الرمسية كضركرا يف ربقيق أىداؼ ادلنظمة. غموض األدكار كعدـ ربديد الصبلحيات .االقتراحات والتوصيات المتوصل إليها :

 -إعداد دكرات داخلية ك خارجية تدار من قبل متخصصُت يف رلاؿ القيادة لتأىيل القيادات عن طريق تقدًن معلومات

كإرشادات للقائد اإلدارم
 االبتعاد عن العمل بنمطي الًتسلي ك األكتوقراطي عند ازباذ القرار بادلؤسسة دلا ذلا من آثار سلبية على األداء الوظيفيللعاملُت
 غلب على القادة بادلؤسسة إشراؾ العاملُت ما أمكن عند ازباذ القرار ألف إشراؾ العاملُت كتقبل اقًتاحاهتم سوؼيساىم يف تكوين ادلواقف اإلغلابية ضلول القرار .
 تدعيم االتصاالت الرمسية كغَت الرمسية بُت القيادات اإلدارية كبُت سلتلف مستويات التنظيم ليتسٌت للقائد اإلدارمالتأثَت االغلايب على العاملُت دبا ؼلدـ العملية اإلنتاجية برمتها .
 تفعيل عملية الرقابة كىذا بوضع آليات ككسائل أكثر جدية كصرامة كاحلرص غلى تنمية الرقابة الذاتية كتشجيع العاملُتلتطوير األداء كإصلازه يف الوقت ادلناسب كالثناء على رلهوداهتم الشخصية اليت يقوموف
-2-1دراسة فاطمة الزىرة بوطيبة كلية اآلداب كالعلوـ االجتماعية ،قسم علم النفس كعلوـ الًتبية ك األرطفونيا،

زبصص تنظيم كعمل ،جامعة ادلسيلة ،مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسًت يف علم النفس . 2012

عنوان الدراسة :األظلاط القيادية كعبلقتها باالحًتاؽ النفسي للعامل دراسة ميدانية دبصنع النسيج تينداؿ بوالية ادلسيلة
الهدف العام من الدراسة :ىدفت ىذه الدراسة إرل معرفة طبيعة العبلقة بُت األظلاط القيادية ك االحًتاؽ النفسي لدل

عينة من العماؿ يف ادلؤسسة االقتصادية النسيج تينداؿ بادلسيلة.
تسؤالت الدراسة:

 ىل النمط القيادم الدؽلقراطي لو عبلقة باالحًتاؽ النفسي للعماؿ؟ ىل النمط القيادم الدكتاتورم لو عبلقة باالحًتاؽ النفسي للعماؿ؟ ىل النمط القيادم الفوضوم لو عبلقة باالحًتاؽ النفسي للعماؿ؟المنهج المتبع في الدراسة :استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي كذلك دلبلئمتو لطبيعة الدراسة كذلك ألنو األنسب
لدراسة مثل ىذه ادلواضيع.
عينة الدراسة و طريقة اختيارىا :استعملت الباحثة يف دراستها ىذه ،العينة العشوائية ،حيث أخذت الباحثة رلموعة من
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العاملُت كمجتمع دراسة ،كمت سحب العينة بطريقة عشوائية ،حيث تكونت من  70عامل يعملوف يف مصنع النسيج
تينداؿ بادلسيلة.
األدوات المستخدمة في الدراسة :أما فيما يتعلق بأدكات مجع ادلادة العلمية ادليدانية ككذا ادلادة العلمية النظرية فقد

استخدمت الباحثة الكتب كادلراجع كادلبلحظة كادلقابلة كادلقياس ،االستبياف.
أىم النتائج المتوصل إليها :

 توجد عبلقة ارتباطيو عكسية كضعيفة ذات داللة إحصائية بُت النمط القيادم الدؽلقراطي كمستول االحًتاؽ النفسيلدل العامل عند مستول اخلطأ 0.05
 ال توجد عبلقة ارتباطيو موجبة قوية بُت النمط القيادم الدكتاتورم كمستول االحًتاؽ النفسي لدل العامل عندمستول اخلطأ 0.05
 توجد عبلقة ارتباطيو موجبة متوسطة بُت النمط القيادم الفوضوم كمستول االحًتاؽ النفسي لدل العامل عندمستول اخلطأ 0.01
أىم االقتراحات المتوصل إليها :
 ضركرة االختيار اجليد للقائد يف ادلؤسسات كأف ؽلارس النمط الدؽلقراطي دلالو من آثار جيدة على أداء العاملُت يفادلؤسسات .
 -زلاكلة الكشف عن االحًتاؽ النفسي من خبلؿ أعراضو األكلية كازباذ اخلطوات البلزمة للوقاية منو كمنع حدكثو بدال

من عبلجو.

 كضع تصميم كتنفيذ اخلطط الوقائية كالبامج اإلرشادية للحد من مسببات االحًتاؽ النفسي.-3-1دراسة بن يطو ىدى كلية اآلداب كالعلوـ االجتماعية ،قسم علم النفس كعلوـ الًتبية ك األرطفونيا ،زبصص
عمل كالتنظيم ،جامعة ادلسيلة ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسًت يف علم النفس2012 ،
عنوان الدراسة :اإلبداع اإلدارم كعبلقتو باألداء الوظيفي ،دراسة ميدانية على العماؿ اإلداريُت ،شركة إنتاج الكهرباء

كالغاز بوالية ادلسيلة

الهدف العام من الدراسة :معرفة طبيعة العبلقة بُت اإلبداع اإلدارم كاألداء الوظيفي لدل عماؿ شركة إنتاج الكهرباء
كالغاز لوالية ادلسيلة .
تساؤالت الدراسة :
 ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف اإلبداع اإلدارم لدل عماؿ شركة إنتاج الكهرباء كالغاز لوالية ادلسيلة تعزلدلتغَت اجلنس؟
 ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف اإلبداع اإلدارم لدل عماؿ شركة إنتاج الكهرباء كالغاز لوالية ادلسيلة تعزلدلتغَت ادلستوم التعليمي؟
 ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف اإلبداع اإلدارم لدل عماؿ شركة إنتاج الكهرباء كالغاز لوالية ادلسيلة تعزل52
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دلتغَت اخلبة ادلهنية؟

 -ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف اإلبداع اإلدارم لدل عماؿ شركة إنتاج الكهرباء كالغاز لوالية ادلسيلة تعزل

دلتغَت الرتبة ادلهنية؟

 ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف األداء الوظيفي لدل عماؿ شركة إنتاج الكهرباء كالغاز لوالية ادلسيلة تعزلدلتغَت اجلنس؟
 -ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف األداء الوظيفي لدل عماؿ شركة إنتاج الكهرباء كالغاز لوالية ادلسيلة تعزل

دلتغَت ادلستول ال تعليمي؟

 ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف األداء الوظيفي لدل عماؿ شركة إنتاج الكهرباء كالغاز لوالية ادلسيلة تعزلدلتغَت اخلبة ادلهنية؟
 -ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف األداء الوظيفي لدل عماؿ شركة إنتاج الكهرباء كالغاز لوالية ادلسيلة تعزل

دلتغَت الرتبة ادلهنية؟

المنهج المتبع في الدراسة :اعتمدت الباحثة يف دراستها على ادلنهج الوصفي كىذا ألنو األنسب لدراسة مثل ىذه
ادلواضيع

عينة الدراسة وطريقة اختيارىا  :استعملت الباحثة يف دراستها ىذه ،العينة العشوائية ،على أف تأخذنسبة  % 10من
اجملتمع األصلي الذم يبلغ  227عامل أم ما يعادؿ  56عامل يف شركة الكهرباء كالغاز لوالية ادلسيلة.
األدوات المستخدمة في الدراسة :أما فيما يتعلق بأدكات مجع ادلادة العلمية ادليدانية ككذا ادلادة العلمية النظرية فقد
استخدمت الباحثة الكتب ،كادلراجع ،كادلبلحظة ،كادلقابلة ،كادلقياس.

أىم النتائج المتوصل إليها :

 أف أغلبية أفراد العينة ينجزكف ما يسند إليهم من أعماؿ بأسلوب متجدد . أغلبية أفراد العينة يبتعدكف عما يفعلو اآلخركف يف حل مشكبلت العمل. أغلبية العماؿ يشعركف بادللل من تكرار اإلجراءات ادلتبعة يف اصلاز العمل . أغلبية العماؿ يتمتعوف بادلهارة يف النقاش كاحلوار كؽلتلكوف احلجة كالقدرة على اإلقناع. -أغلبية العماؿ يشعركف بأف ذلم مساعلة خاصة يف إنتاج أفكار جديدة يقدموا يف رلاؿ العمل.

االقتراحات والتوصيات المتوصل إليها :
تعميم كنشر كتشجيع اإلبداع اإلدارمشلارسة العمل بأسلوب تعاكين مجاعي ،أم ادلشاركة اجلماعيةرفع مستول أداء العاملُت من خبلؿ اكتساب للمهارات ادلعرفية كالعلمية اليت تتطلبها الوظيفةالتعرؼ على كاقع استخدامات التقنيات ادلتطورة يف رلاؿ التكنولوجيا-غلب متابعة كتقيُت الدكرات التدريبية يف مراكز التدريب قصد معرفة مستول كفاءة العاملُت كإبراز قدرات اإلبداعية
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-4-1دراسة سناء مكدور كلية اآلداب كالعلوـ االجتماعية ،قسم علم النفس كعلوـ الًتبية ك األرطفونيا  ،زبصص
تنظيم كعمل ،جامعة ادلسيلة ،مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسًت يف علم النفس2012،
عنوان الدراسة :الضغوط ادلهنية كعبلقتها باألداء الوظيفي دراسة ميدانية دبصنع النسيج '' تينداؿ'' بوالية ادلسيلة
الهدف العام من الدراسة :معرفة طبيعة العبلقة بُت الضغوط ادلهنية كاألداء الوظيفي لدل العماؿ يف مؤسسة النسيج
تينداؿ بوالية ادلسيلة .
تساؤالت الدراسة :

 -ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف الضغوط ادلهنية لدم عماؿ مؤسسة النسيج تينداؿ بادلسيلة تعزم إذل متغَت

اجلنس؟
 ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف األداء الوظيفي لدل عماؿ مؤسسة النسيج تينداؿ بادلسيلة تعزم إذل متغَتاجلنس؟
المنهج المتبع في الدراسة :اعتمدت الباحثة يف دراستها على ادلنهج الوصفي كىذا ألنو األنسب لدراسة مثل ىذه
ادلواضيع .
عينة الدراسة وطريقة اختيارىا  :استعملت الباحثة يف دراستها ىذه ،العينة العشوائية ،على أف تأخذ نسبة  % 10من

رلتمع األصلي الذم يبلغ  694عامل أم ما يعادؿ  70عامل من مؤسسة تينداؿ بادلسيلة

األدوات المستخدمة في الدراسة :أما فيما يتعلق بأدكات مجع ادلادة العلمية ادليدانية ككذا ادلادة العلمية النظرية فقد
استخدمت الباحثة الكتب كادلراجع كادلبلحظة كادلقابلة كادلقياس ،االستبياف .

أىم النتائج المتوصل إليها :
 ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف الضغوط ادلهنية تعزل إذل متغَت اجلنس ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف األداء الوظيفي تعزل إذل متغَت اجلنس توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت الضغوط ادلهنية كاألداء الوظيفي لدل عماؿ مؤسسة النسيج تينداؿ بادلسيلةاالقتراحات والتوصيات المتوصل إليها :
 العمل على توفَت الدعم النفسي للموظفُت إغلاد نظاـ فعاؿ للحوافز كادلكافآت الذم ؼللق الدافعية كالطموح كػلسن من أداء العماؿ االىتماـ الكبَت بالعماؿ خللق مناخ صحي مناسب -2الدراسات االجنبية :
 -1-2دراسة موافق أحمد شحادة العجارمة ،قسم اإلدارة كادلناىج ،كلية العلوـ الًتبوية ،جامعة الشرؽ األكسط،
عماف .عنوان الدراسة :األظلاط القيادية السائدة لدل مديرم ادلدارس اخلاصة كعبلقتها دبستول جودة التعليم من كجهة
نظر ادلعلمُت يف زلافظة العاصمة عماف ،رسالة ماجستَت يف اإلدارة كالقيادة الًتبوية ،سنة  2012ـ
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الهدف العام من الدراسة :ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على األظلاط القيادية السائدة لدل مديرم ادلدارس اخلاصة
كعبلقتها دبستول جودة التعليم من كجهة نظر ادلعلمُت يف زلافظة العاصمة عماف.
تساؤالت الدراسة :
 ما األظلاط القيادية السائدة لدل مديرم ادلدارس اخلاصة من كجهة نظر ادلعلمُت يف زلافظة العاصمة عماف؟ ما مستول جودة التعليم يف ادلدارس اخلاصة التابعة حملافظة العاصمة من كجهة نظر ادلعلمُت؟ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية دبستول 0.05 ≤αبُت األظلاط القيادية السائدة كمستول جودة التعليم يفادلدارس اخلاصة يف زلافظة العاصمة عماف؟
المنهج المتبع في الدراسة :استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي كتطبيقو على كاقع األظلاط القيادية
عينة الدراسة كطريقة اختيارىا :كتكوف رلتمع الدراسة من مجيع معلمي كمعلمات ادلدارس اخلاصة التابعة دلديرية الًتبية
كالتعليم اخلاصة يف زلافظة العاصمة عماف البالغ عددىم (  ) 14.047معلما كمعلمة ،حيث مت اختيار العينة العشوائية
الطبقية بواقع  500معلم كمعلمة .
األدوات المستخدمة في الدراسة :استعمل الباحث أداتُت ،األكذل لقياس األظلاط القيادية ،أما الثانية لقياس مستول
جودة التعليم ،مث التحقق من داللة صدقها ك ثباهتا.
أىم النتائج المتوصل إليها :

 -أف درجة شلارسة مديرم ادلدارس اخلاصة يف زلافظة عماف لؤلظلاط القيادية من كجهة نظر ادلعلمُت كانت متوسطة ،إذ

بلغ ادلتوسط احلسايب(  ) 3.31كباضلراؼ معيارم (  ) 0.79كجاء يف الرتبة األكذل النمط القيادم األكتوقراطي ،يليو
النمط القيادم الدؽلقراطي ،فالنمط القيادم احلر ادلتسيب .
 أف مستول جودة التعليم يف ادلدارس اخلاصة التابعة حملافظة العاصمة من كجهت نظر ادلعلمُت كاف متوسطا ،إذ بلغادلتوسط احلسايب (  ) 3.31كاضلراؼ معيارم( ) 0.66
 أف مستول جودة التعليم يف ادلدارس اخلاصة كالتابعة حملافظة العاصمة من كجهة نظر ادلعلمُت لفقرات مستول الكفايةكاف مرتفعا إذ بلغ ادلتوسط احلسايب(  ) 3.73كاضلراؼ معيارم (  ) 0.88كيليها كبتقدير متوسط األماف ،مث ادلصداقية،
مث الفعالية ،كتراكحت متوسطات احلسابية مابُت (.)3.02 - 3.38
 كجود عبلقة اغلابية ذات داللة إحصائية بُت األظلاط القيادية السائدة كمستول جودة التعليم يف ادلدارس اخلاصة يفزلافظة العاصمة عماف كيف مجيع ادلستويات
عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية على مقياس األظلاط القيادية السائدة لدل مديرم ادلدارس اخلاصة تبعا للجنسكادلؤىل العلمي.
 كجود فركؽ ذات داللة إحصائية على مقياس األظلاط القيادية السائدة لدل مديرم ادلدارس اخلاصة تبعا دلتغَت سنواتاخلبة كجاء لصاحل فئة ( 5سنوات فما دكف) للنمط األكتوقراطي ،كلصاحل فئة(  10سنوات فأكثر) للنمط ادلتسيب،
كلصاحل فئة ( 5سنوات فما دكف) يف الدرجةالكلية لؤلظلاط القيادية.
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أىم االقتراحات المتوصل إليها:

 تقدًن برنامج تدرييب يف األظلاط القيادية للمديرين لتحسُت شلارسات كأظلاطهم القيادية ،لتوظيف ىذه األظلاط بفعاليةكسبكينهم من تطوير شلارستهم القيادية لرفع مستول جودة التعليم يف ادلدارس اخلاصة
 إجراء دراسة شلاثلة لؤلظلاط القيادية كأثرىا يف ربقيق مستول جودة التعليم يف ادلدارس احلكومية للتعرؼ على أثراستخداـ النمط القيادم يف ربقيق مستويات جودة التعليم لديهم
 -2-2دراسة طالل عبد الملك محمد الشريف ،يف إطار احلصوؿ على شهادة ادلاجستَت ،علوـ اإلدارة . ،زبصص

علوـ إدارية ''جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية السعودية'' ،سنة . 2004

عنوان الدراسة :األظلاط القيادية كعبلقتها باألداء الوظيفي من كجهة نظر العاملُت بإمارة مكة ادلكرمة.
الهدف العام من الدراسة :معرفة النمط القيادم ادلستخدـ يف إمارة منطقة مكة ادلكرمة كأثره على األداء الوظيفي
تساؤالت الدراسة :
 ما ىي األظلاط القيادية السائدة يف إمارة منطقة مكة ادلكرمة؟ ما مدل فعالية األداء الوظيفي للعاملُت بإمارة منطقة مكة ادلكرمة؟ ما عبلقة األظلاط القيادية السائدة باألداء الوظيفي للعاملُت بإمارة مكة ادلكرمة؟المنهج المتبع في الدراسة  :استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي كتطبيقو على كاقع األظلاط القيادية
عينة الدراسة وطريقة اختيارىا :مشلت العاملُت يف إمارة مكة ادلكرمة ،أم ربتوم العينة على  240فرد كىو عدد
العاملُت الذين يشتغلوف يف كظيفة مدير إدارم كرئيس قسم أم أف العينة كانت مسحية.
األدوات المستخدمة للدراسة :أما فيما يتعلق بأدكات مجع ادلادة العلمية ادليدانية ككذا ادلادة العلمية النظرية فقد

استخدـ الباحث الكتب كادلراجع كادلبلحظة كادلقابلة كاالستمارة كالوثائق كادلقاييس.
أىم النتائج المتوصل إليها:

 -تُت أف ىناؾ توافر األظلاط القيادة الثبلثة حيث ؽلارس القادة يف إمارة مكة ادلكرمة النمط القيادم الدؽلقراطي بدرجة

عالية ،كالنمط القيادم احلر بدرجة متوسطة كالنمط األكتوقراطي بدرجة أقل.

 تبُت كجود عوامل كخصائص تؤدم إرل ارتفاع مستول األداء الوظيفي كأخرل تؤدم إذل اطلفاض مستول األداءالوظيفي.

 تبُت كذلك أف ىناؾ عبلقة ارتباط دالة إحصائية كموجبة بُت النمط القيادم الدؽلقراطي كمستول األداء الوظيفي ،يفحُت كجود عبلقة ذات داللة إحصائية سلبية بُت النمط القيادم كمستول األداء الوظيفي لدم كل من النمط القيادم
احلر كالنمط القيادم األكتوقراطي.
-3-2دراسة عبد اهلل بن حسين عساف العساف ،جامعة الرياض ،السعودية .مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستَت،
2003
عنوان الدراسة :عبلقة ادلركزية كالبلمركزية باألداء الوظيفي دراسة تطبيقية على مراكز الشرطة دبدينة الرياض
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الهدف العام من الدراسة :تسعى ىذه الدراسة إذل معرفة مستول ادلركزية كالبلمركزية يف مراكز الشرطة دبدينة الرياض،
ككذا معرفة العبلقة بُت ادلركزية كالبلمركزية باألداء الوظيفي يف مراكز شرطة مدينة الرياض.
تساؤالت الدراسة:

 ما ىو مستول أك درجة ادلركزية يف شرطة مدينة الرياض؟ ما ىو مستول أك درجة البلمركزية يف شرطة مدينة الرياض؟ -ما العبلقة بُت ادلركزية كالبلمركزية باألداء الوظيفي يف شرطة مدينة الرياض ؟

المنهج المتبع في الدراسة :استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي يف ىذه الدراسة كمت اختيار ىذا ادلنهج نظرا

لتناسبو مع طبيعة الدراسة

عينة الدراسة وطريقة اختيارىا :بلغ عدد أفراد العينة ادلدركسة  241كىم ؽلثلوف مجيع الضباط العاملُت يف مراكز الشرطة
دبدينة الرياض .
األدوات المستخدمة في الدراسة :أما فيما يتعلق بأدكات مجع ادلادة العلمية ادليدانية ككذا ادلادة العلمية النظرية فقد
استخدـ الباحث الكتب كادلراجع كادلقابلة كادلقياس،االستبياف ،كادلبلحظة ،مت قاـ الباحث بتحليل ادلعلومات عن طريق
اإلحصاء (جداء الًتبيع ،مقياس االرتباط ،اجلداكؿ اإلحصائي)
أىم النتائج المتوصل إليها :
 أف نظاـ العمل يف مراكز الشرطة دبدينة الرياض متأرجح بُت ادلركزية كالبلمركزية ،كال ؽلكن القوؿ أف العمل يف الشرطةؽليل إذل إحداعلا بل ىو خاضع للمركزية كالبلمركزية يف نفس الوقت.
 ىناؾ عبلقة اغلابية بُت البلمركزية كاألداء الوظيفي ،دبعٍت أف البلمركزية ذلا تأثَت إغلايب على األداء الوظيفي ىناؾ عبلقة سلبية بُت ادلركزية كبُت تطور األداء الوظيفي ،دبعٌت أف ادلركزية تعرقل تطور األداء. كما توصلت الدراسة بأف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ادلبحوثُت فيما يتعلق باذباىاهتم ضلو عبلقة ادلركزيةكالبلمركزية باألداء الوظيفي باختبلؼ العمر كالرتبة عدد سنوات اخلبة ،عدد الضباط كاألفراد ادلسؤكلُت عنهم
 أظهرت البيانات عدـ كجود خبلؼ جوىرم يف االذباه ضلو عبلقة ادلركزية باألداء الوظيفي كفقا لبلختبلؼ يف ادلؤىل.العلمي كعدد سنوات اخلبة يف ادلوقع اإلشرايف
-4-2دراسة سعد عايد الروقي ،رسالة مقدمة استكماال دلتطلبات احلصوؿ على درجة ادلاجستَت يف العلوـ اإلدارية،
جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية ،الرياض ،السعودية2003 ،
عنوان الدراسة :الضغوط اإلدارية كعبلقتها باألداء كالرضا الوظيفي
الهدف العام من الدراسة :التعرؼ على مستول الضغوط اإلدارية ،ككشف العبلقة بُت الضغوط اإلدارية كاألداء كالرضا
الوظيفي لدل ضباط حراس احلدكد
تساؤالت الدراسة:

 -ما مستول الضغوط اإلدارية لدل ضباط حراس احلدكد دبحافظة جدة؟
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 -ما مستول األداء الوظيفي لدل ضباط حراس احلدكد دبحافظة جدة؟

 ما درجة اختبلؼ مستويات الضغوط اإلدارية كاألداء الوظيفي لدل ضباط حراس احلدكد دبحافظة جدة؟ادلنهج ادلتبع يف الدراسة :اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي يف دراسة تلك العبلقة بُت الضغوط اإلدارية
كبُت األداء كالرضي الوظيفي
عينة الدراسة وطريقة اختيارىا :اختار الباحث عينة من اجملتمع األصلي الذم قدر ب 340 :عامل كذلك بطريقة
عشوائية طبقية متناسبة بسبب عدـ تناسب اجملتمع الكلي لذا سبثلت العينة يف  70عامل أم من رلتمع الباحث
.%34.39
األدوات المستخدمة في الدراسة :أما فيما يتعلق بأدكات مجع ادلادة العلمية ادليدانية ككذا ادلادة العلمية النظرية فقد
استخدـ الباحث الكتب كادلراجع كادلقابلة كادلقياس ،االستبياف ،كادلبلحظة ،مث قاـ الباحث بتحليل ادلعلومات عن طريق
اإلحصاء (جداء الًتبيع ،مقياس االرتباط ،اجلداكؿ اإلحصائية
أىم النتائج واالقتراحات المتوصل إليها :
 اتضح أف مستول الضغوط اإلدارية لدم رلتمع الدراسة يصل إمجاال إذل الوسط ،كأف أكثر الضغوط اإلدارية لدل أفراداجملتمع يعود مصدرىا إذل ظلط الشخصية.
 كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت الضغوط اإلدارية كبُت األداء كالرضي الوظيفي. كجود فركؽ دالة إحصائية يف ربديد مستوم األداء كالرضي الوظيفي. كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت الضغوط كبُت األداء كالرضي الوظيفي . كثَت من ادلديرين يغرقوف يف ذبميع أكراؽ العمل اليومية اذلامة كغَت اذلامة حيث يفاجئ ادلدير بأنو دل يعد لديو سولقليل من الوقت .
 كجود ارتباط قوم موجب االذباه بُت متغَت ادلسؤكلية اذباه اآلخرين كبُت متغَت إدارة الوقت فكلما كانت ىناؾ إدارةجيدة للوقت كلما زاد االىتماـ بادلسؤكلية اذباه اآلخرين.
 تحليل ومناقشة الدراسات السابقة و ربطها بالدراسة الحالية:قاـ الباحث جبمع الدراسات السابقة اليت ذلا عبلقة مباشرة بالدراسات احلالية كحاكؿ أف غلمع أكب قدر شلكن
يتم ربصيل من الدراسات اليت تتناسب مع ىدؼ الدراسة الذم يتناكؿ األظلاط القيادية كعبلقتها باألداء كالوظيفي ،حىت
أكب فائدة من تناكؿ تلك الدراسات ،حيث أجريت ىذه الدراسات يف فًتة مابُت  2012-2003لذا تنوعت
أىداؼ ىذه الدراسات كفقا للهدؼ العاـ لكل دراسة.
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كقد اتفقت اغلب ىذه الدراسات فيما بينها من حيث ادلنهج فقد اعتمد كلها علي ادلنهج الوصفي ،كما
اختلفت كتنوعت عينات الدراسات كطرؽ اختيارىا تبعا لتنوع رلتمع الدراسة فمنها من طبقت علي أساتذة التعليم
الثانوم كما يف دراسة صحراكم فرحات  ، 2012كمنها من طبق على مديرم ادلدارس اخلاصة كما يف دراسة موافق
أمحد شحادة العجارمة سنة  ، 2012كمنها من طبقة على عماؿ ادلصانع كما يف دراسة فاطمة الزىرة بوطيبة ، 2012
كدراسة سناء مكدكر  ، 2012كمنها من طبقة على العماؿ اإلداريُت كما يف دراسة بن يطو ىدل  ، 2012منها من
طبقة على عماؿ الصحة العمومية اجلزائرية كما يف دراسة نور الدين الشومش  ، 2005كمنها من طبقة على مراكز
الشرطة كما يف دراسة عبد اهلل بن حسن عساؼ العساؼ  ، 2003كطبلؿ عبد ادللك زلمد الشريف  ، 2012كمنها
من طبقة على ضباط حراس احلدكد كما يف دراسة سعد عايد الركقي  2003يف حُت ستكوف عينة دراستنا احلالية
مكونة العاملُت بالديواف ادلركب ادلتعدد اخلدمات بوالية ادلسيلة كقد مت اختيار العينات بثبلث طرؽ فمنها من اختارىا
بطريقة عشوائية كما ىو احلاؿ يف دراسات كل من نور الدين الشومش  ، 2005كسناء مكدكر  ، 2012كمنهم من
اختار العينة ادلسحية كما يف دراسة طبلؿ عبد ادللك الشريف  ، 2012كعبد اهلل حسن عساؼ العساؼ ، 2003
كمنهم من اختار العينة احلصصية كما يف دراسة صحراكم فرحات  . 2012بينما سنختار عينة دراستنا بطريقة
عمديو(قصديو)
كما صلد أف ىذه الدراسات قد اعتمدت علي استمارة االستبياف كادلقاييس كأداة جلمع البيانات يف حُت سنعتمد يف
.دراستنا ىذه على مقياس األظلاط القيادية كمقياس األداء الوظيفي
االستفادة من الدراسات السابقة :
أما عن أىم جوانب تلك الدراسات السابقة من حيث الفائدة ادلرجوة منها ،فقد سبت االستفادة منها يف:
-كيفية صياغة فرضيات دراستنا احلالية ،خاصة ادلتعلقة فيها بنوعية األظلاط كدكرىا باألداء الوظيفي سواء تعلق األمر

باألداء الوظيفي لؤلساتذة أك للعاملُت يف اإلدارات أك األظلاط القيادية ادلنتهجة من طرؼ كل مدير أك منظمة حسب
كل دراسة
كما استفدنا منها يف كيفية إعداد احملتوم العلمي لئلطار النظرم ذلذه الدراسةإيضاح النقاط األساسية احملددة دلشكلة الدراسةربديد ادلنهج ادلستخدـ يف الدراسةربديد نوعية كحجم ككيفية اختيار العينة كمجيع اخلطوات اإلجرائية ،كيعتب ىذا البحث يف بعض جوانبو استكماال لبعض الدراسات ادلرتبطة كاليت ساعلت يف اختيار ادلنهج كالعينة كأدكات
مجع البيانات ككذلك عرض كتفسَت نتائج ىذا البحث
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مديرية الشباب و الرياضة لوالية المسيلة:-1التعريف بالمؤسسة:
مديرية الشباب كالرياضة لوالية ادلسيلة عبارة عن جهاز تنفيذم كباقي األجهزة األخرل ادلمثلة لوزارهتا كتسمى
يف صلب النص القانوين "مديرية الشباب كالرياضة لوالية ادلسيلة".
كقد أنشأت مديرية الشباب كالرياضة دبوجب ادلرسوـ التنفيذم رقم  432/79ادلؤرخ يف  46جويلية  0779الذم
ػلدد قواعد تنظيم مصاحل ترقية الشباب بالوالية كعملها.
كمت تعديل تسميتها دبرسوـ تنفيذم رقم  463/73ادلؤرخ يف  43نوفمب  0773كادلتضمن تغيَت تسمية مصاحل
ترقية الشباب يف الوالية إذل مديرية الشباب كالرياضة.
مث أنشأت مؤسسات الدكلة ذات الطابع اخلدمي ك ذلك نظرا ألعليتها يف ادلساعلة يف تنشيط ادليداف الرياضي ك
الشباين كقد ساعلت ادلديرية يف ترقية النشاطات الرياضي ك الشباين داخل مناطق الوالية ك حىت من خارجو من خبلؿ
تبادؿ النشاطات الرياضية مع كاليات أخرل كتنظيم دكرات مشًتكة يف سلتلف الرياضات.
 -2مهام مديرية الشباب والرياضة:
 تطوير البامج االجتماعية الًتبوية ك الًتفيهية كحركة مبادالت الشباب كفضآهتم للتعبَت كتنشيطها كمتابعة
تنفيذىا.
 ترقية احلركة اجلمعوية للشباب كالرياضة ككذا ىياكلها كتطويرىا كتنظيمها.
 إعداد برامج اإلعبلـ كاالتصاؿ كاإلصغاء للشباب ككذا تطويرىا كتنشيطها.
 تنفيذ البامج اذلادفة لئلدماج االجتماعي للشباب كادلشاركة ادلتصفة بادلواطنة كترقية مبادراهتم ككذا مكافحة
اآلفات االجتماعية كالعنف كالتهميش،باالتصاؿ مع ادلصاحل كاذليئات ادلعنية للوالية.
 تنفيذ برامج ترقية كتعميم الًتبية البدنية كالرياضية،السيما يف الوسط الًتبوم كالتكوين كإعادة الًتبية كالًتقية
باالتصاؿ مع الصاحل كاذليئة ادلعنية للوالية.
 كضع التنظيمات كأقطاب انتقاء ادلواىب الرياضية الشابة كتكوينها كتطوير ىذه التنظيمات كاألقطاب كمتابعتها
كترقية ادلمارسات الرياضية النسوية.
 تنظيم أعماؿ ك تكوين ادلستخدمُت،التأطَت الدائم للعاملُت داخل احلركة اجلمعوية كذبديد معارفهم كربسُت
مستواىم كتأىيلهم يف اه طار التنظيم ادلعموؿ بو.
 إعداد سلطط تطوير الرياضة للوالية بالتنسيق مع رلمل اذلياكل كاذليئات ادلعنية.
 السهر على تطبيق التنظيم ادلتعلق بسَت ادلؤسسات كىيئات الشباب كالرياضة ادلوجودة يف الوالية كاستغبل ذلا
كتسيَتىا.
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 كضع أنظمة لتقسيم كمراقبة اذلياكل كاذليئات كادلؤسسات التابعة الختصاصها كالسهر على مراقبة مساعدات
الدكلة للحركة اجلمعوية الرياضية ك الشبانية.
 ضماف متابعة برامج االستثمار إلصلاز اذلياكل األساسية ككذا تقييمها كتصديقها كصيانتها كحفظها.
 ضماف تسيَت ادلوارد البشرية كادلالية كادلادية البلزمة إلصلاز مهامها ككذا احملافظة على ادلمتلكات كاألرشيف.
 تقييم النشاطات ادلبذكلة بصفة دكرية كإعداد النتائج كالبامج ادلتعلقة هبا كفقا لؤلشكاؿ كالكيفيات كاآلجاؿ
ادلقررة.
 -3مدير الشباب والرياضة

يعتب ادلدير ادلسؤكؿ األكؿ عن مديرية الشباب كالرياضة حسب ادلرسوـ الرئاسي ادلؤرخ يف 97شعباف عاـ

 0245ادلوافق لػ  94سبتمب  4994يتضمن تعُت مدراء الشبيبة كالرياضة.
-1-1مهام مدير الشباب والرياضة:

 توزيع ادلهاـ على رؤساء ادلصاحل .





إعداد برامج النشاط للمديرية .
متابعة ادلشاريع اليت يف طور اإلصلاز بالتنسيق مع مكتب التجهيز .
كضع برا مج عمل ادلديرية .
اقًتاح مشركع ميزانية ادلديرية ك دراستها مع الوزارة ادلعنية .

 حضور الندكات الوطنية ك اجلهوية لوزارة الشباب ك الرياضة .
 تنظيم اجتماعات دكرية لرؤساء ادلصاحل دلناقشة التقارير ادلعدة.
 متابعة النشاطات ك التظاىرات الرياضية ك الشبانية .





يعمل على تطوير ادلنشآت الرياضية ك الشبانية .
يعمل عل ديناميكية ادلمارسة الرياضية عب تراب الوالية .
التشجيع على تطوير احلركة اجلمعوية .
يقوـ بتنفيذ البنامج احلكومي اخلاص بقطاع الشباب ك الرياضة .






احلفاظ على مسعة ادلؤسسة من مجيع النواحي داخليا ك خارجيا.
يستقبل مسؤكلُت من ىيئات أخرل من أجل الوصوؿ إذل حلوؿ تكوف لصاحل ادلؤسسة .
يسهر على راحة ك إرضاء عماؿ ادلؤسسة .
يقوـ دبراجعة البيد ك إمضاء كل الوثائق اخلاصة بادلؤسسة .

 يطبق القوانُت الصادرة لصاحل حقوؽ العماؿ.
 عقد االجتماعات الطارئة عند حدكث أم مشكل من أجل تفادم أم أخطار تسيء للعماؿ .
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 -4األمانة:

بكل ما ربملو كلمة أمانة م ن معاين النزاىة  ،الثقة ك السرية فهي تعمل جاىدة على حفظ السر ادلهٍت إذا
تعتب علزة كصل بُت ادلسؤكؿ ك ادلصاحل اإلدارية األخرل حبيث توفر الشركط ادلهنية البلزمة كاحلرص على دقة العمل ك
تنظيمو إذ ذلا أعلية بالغة ك دكر فعاؿ تلعبو على مستول اإلدارة.
 -1-4مهام األمانة
 حفظ البيانات الدقيقة ك إببلغ ادلسؤكؿ بادلواعيد احملددة للمقاببلت ك االجتماعات .
 تكلف باستقباؿ ك إرساؿ البيد اإلدارم ك كذلك أعماؿ الكتابة يف جهاز اإلعبلـ اآلرل ك النسخ ك ترتيب
الوثائق ك ادلستندات ك البطاقات يف جهات سلصصة لذلك بطريقة مرتبة ك منظمة.
 حفظ ادلستندات ك األكراؽ اخلاصة بعمل اإلدارة يف ملفتها مع ك ضعها يف أماكن احلفظ ادلعركفة ليسهل
تقدؽلها للمسؤكؿ عند احلاجة .
 دراسة ادلواضيع اليت كلفت هبا من طرؼ ادلدير ك إعداد تقارير كافية عنها .
 استبلـ البيد الوارد فتحو ك تسجيلو يف سجل الوارد ك نفس الشيء بالنسبة للبيد الصادر ك ذلك بإظهار
تاريخ ك رقم ادلراسلة ك ادلوضوع ك اسم ادلرسل إليو.
 الرد على ادلكادلات اذلاتفية .
 كتابة الوثائق ك ادلراسبلت كحفظها يف أرشيف اإلدارة.
 ربضَت االجتماعات ك تدكينها على احملاضر .
 القياـ بتخزين ادلعومات اذلامة ك ادلهنية للعماؿ يف جهاز الكمبيوتر .
 ترتيب ادلناشَت ك الوثائق ك ادلراسبلت اإلدارية الضركرية لنشاط ادلصاحل .
 -5المفتشية:
 -1-5مهام مفتشية الرياضة:

 القياـ بزيارات تفتيشية دلنشآت الرياضية .





القياـ بزيارات تفتيشية لئلطارات الرياضية .
متابعة ك مراقبة الوضعية اإلدارية ك القانونية كادلالية لسَت النوادم ك الرابطات.
مراقبة السَت احلسن للنوادم ك الرابطات الرياضية ك ضبط حساباهتا ادلالية.
القياـ بالتقارير التفتيشية لكل عملية .

 -2-5مهام مفتشيو الشباب:

 القياـ بزيارات تفتيشية ك بيداغوجية للمنشآت الشبانية .
 القياـ بزيارات تفتيشية ك بيداغوجية لئلطارات الشبانية .
مراقبة السَت احلسن للجمعيات الشبانية ك ضبط حساباهتا ادلالية ك اإلدارية.
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-6الهيكل التنظيمي لمديرية الشباب والرياضة

كطبقا للمرسوـ التنفيذم رقم 323-94:ادلؤرخ يف 3رمضاف عاـ  0245ادلوافق ؿ 46:سبتمب  4994الذم ػلدد
قواعد تنظيم مديريات الشباب كالرياضة كتسَتىا حيث:
ادلادة األكذل :طبقا إلحكاـ ادلادة  3من ادلرسوـ التنفيذم رقم  323-94ادلؤرخ يف  3رمضاف عاـ  0245ادلوافق
لػ 46:سبتمب سنة ،4994يهدؼ ىذا القرار إذل ربديد كتنظيم مصاحل مديرية السباب كالرياضة للوالية.
ادلادة الثانية :تضم مديرية الشباب كالرياضة للوالية كربت سلطة ادلدير اربع 92مصاحل كتنظم كاأليت:
0ػ مصلحة الًتبية البدنية كالرياضية
 4ػ مصلحة نشاطات الشباب
3ػ مصلحة االستثمارات كالتجهيزات
 2ػ مصلحة التكوين كإدارة الوسائل
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مخطط رقم ( )1يوضح الهيكل التنظيمي لمديرية الشباب والرياضة

المـديـــــــر

مصلحة التربية البدنية و

مصلحة نشاطات الشباب

الرياضية

مكتب تطوير التربية البدنية

مكتب االتصال و إعالم

و الرياضية

الشباب و أنظمة العمل

مصلحة االستثمارات و

مصلحة التكوين و إدارة

التجهيزات

الوسائل

مكتب المنشآت والتجهيزات
الرياضية و االجتماعية و
التربوية

مكتب المستخدمين و التكوين
مكتب الميزانية و متابعة إعانات

مكتب كشف المواىب

مكتب البرامج االجتماعية

مصلحة التربية البدنية

و مساعدات الجمعيات الرياضية

الرياضية الشابة وتكوينها

و التربوية و تسلية الشباب

الرياضية

و الشبانية و مراقبتها

مكتب الجمعيات الرياضية

مكتب مشاريع الشباب و ترقية

مصلحة التربية البدنية

و

مكتب الوسائل العامة

و التظاىرات الرياضية

الحركة الجمعوية للشباب

الرياضية

و

الفصل الثاني:
اإلطار العام للدراسة
تمهيد

-1الكلمات الدالة في الدراسة
-2إشكالية الدراسة
-3أهداف الدراسة
-4أهمية الدراسة

خالصة

االطار العام للدراسة

الفصل الثاني
تمهيد:

اتبعنا يف دراستنا ىذه على خطوات اإلطار العام للدراسة وىذه اخلطوات أوذلا الكلمات الدالة يف الدراسة
ادلرتبطة دبوضوعنا وذلك ألن أي باحث جيد نفسو أمام صعوبات تتمثل عموما يف فهم اللغة وتداخل ادلفاىيم
وادلصطلحات ولذا فهو رلرب أن يتعرض إىل ربديد ادلفاىيم اليت ذلا عالقة دبوضوع دراستو ،مث بعد ذلك تطرقنا إىل
إشكالية الدراسة حيث مت صياغتها وضبطها وبعدىا حددنا تساؤالهتا اجلزئية ،و تناولنا أىداف وأمهية الدراسة ،وبعدىا
وضعنا فرضيات الدراسة اليت تعترب إجابات عن األسئلة ادلطروحة اليت دارة حوذلا مشكلة البحث.
 -1الكلمات الدالة في الدراسة :
تعترب ادلصطلحات عمل علمي و منهجي يتطلبو إصلاز أي حبث علمي ،ولقد جلأنا يف ىذا البحث لتعريف
بعض ادلصطلحات الواردة يف دراستنا ىذه ،بغية نزع اللبس والغموض عليها وإبرازىا للقارئ الكرمي ليتسىن لو فهمها بكل
سهولة ووضوح .
 -1-1مفهوم النمط :
-2-1-1اصطالحا :
يعرفو أنطوان نعمة "انو سلوك الفرد كما يراه اآلخرون شلن يعمل معو"(.أنطوان نعمة، 1984 ،ص )936
اما درويش عبد الكريم فيحدد مفهوم مصطلح النمط بأنو" منط من العالقات ادلتصورة ادللموسة اليت يشاىدىا
اإلنسان يف مالحظتو ،للعامل فالسلوكيات االجتماعية أو أمناط البناء االجتماعي"(.درويش عبد الكريم ،وتكال ليلي،
، 1991ص)386
 3-1-1التعريف االجرائي :

ىو منوذج معٌن من السلوك التفاعلي الرتيب والذي خيتص دبميزات معينة تفرده عن غًنه من أمناط السلوك التفاعلي
اآلخر.
 -2-1القيادة :
 -1-2-1لغة :
من قادة ،يقود،قود ،يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها ،فالقود من األمام والسوق من اخللف ،ويقال أقاده خيال
دبعين أعطاه إياه يقودىا ومنها االنقياد دبعين اخلضوع ومنها قادة وىو مجع قائد (.إبن منظور ،2111 ،ص )315
 -2-2-1اصطالحا :تعددت التعاريف ويف ما يلي البعض منها:
عرف شوقي طريف القيادة اهنا رلموعة من اخلصائص اليت ذبعل التوجيو والتحكم يف اآلخرين أمرا ناجحا.
(شوقي طريف، 1992،ص)34
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اما جودة عطوى فًنى اهنا "التأثًن يف اآلخرين ليتعاونوا على ىدف ما اتفقوا على أنو مرغوب فيو".
(جودت عزة عطوى ،2111 ،ص)67
و حسين حريم عرفها على اهنا ىي" القدرة على إقناع اآلخرين للسعي لتحقيق أىداف معينة ،ومهارة إيصاذلم إليها".
(حسين حريم،2114،ص) 193
 -3-2-1التعريف اإلجرائي للقيادة:

من التعاريف السابقة ديكن أن نعطي تعريف إجرائي دلصطلح للقيادة وىي ذلك النشاط الذي يقوم بو ادلدير حملاولة التأثًن
على ادلوظفٌن وسلوكهم واذباىاهتم لتحقيق أىداف ادلنظمة اليت ينتمون إليها
-3-1القيادة االدارية  :قمنا بتناوذلا يف اجلانب النظري (الفصل االول) الصفحة 10
 -4-1األنماط القيادية  :قمنا بتناوذلا بشكل كبًن يف اجلانب النظري (الفصل االول)ابتداء من الصفحة  15و ديكن
اضافة بعض التعاريف

 -1-4-1نمط القيادة الديمقراطية :

يتجو ىذا النمط إيل تعميق العالقات اإلنسانية واالعتماد عليها ،باعتبار أن اإلنسان أغلي قيمة جيب احرتامها
وتنميتها ،شلا يؤدي إىل االىتمام بالعاملٌن واالعرتاف بدورىم ومسامهتهم بالعمل وإشراكهم عند حبث ادلشكالت وازباذ
القرارات(.طارق عبد الحميد البدري ، 2111 ،ص )123

وينتظر من القيادة الدديقراطية توفًن جو من احلرية يسمح بارتفاع ادلعنويات والتواصل بٌن العاملٌن وتبادل

ادلعلومات والتعاون ،كما يسمح بادلرونة والتعليم بالقدوة من القائد ومن ادلتميزين يف ادلؤسسة اليت يديرىا( .سامي سلطة
عرفيج ، 2111 ،ص )11
 -2-4-1نمط القيادة األتوقراطية :
زلمد شحاتة ربيع يرى انو "القائد الذي يتخذ القرارات خبصوص اجلماعة وديلي أساليب العمل عليهم خطوة
خطوة" (محمد شحاتة ربيع ، 2111 ،ص) 296
يرى طارق عبد الحميد البدري انو" النمط الذي يكون فيو ادلدير مستبدا برأيو متعصبا لو ،يتخذ القرارات
دبفرده دون مشاركة اآلخرين ،وىو حيب السيطرة على األعضاء العاملٌن معو ويتوقع منهم الطاعة التامة وتنفيذ األوامر
وادلعلومات اليت يصدرىا"(.طارق عبد الحميد البدري  ، 2111 ،ص )121
 -3-4-1نمط القيادة المتسيب (الفوضوي

جاء ىذا األسلوب من القيادة ردا على األسلوب الدكتاتوري ،ويف ىذا النمط يرتك لكل فرد من األفراد يف
اجملموعة أن أو يفعل ما يشاء ،حيث تبدو اإلدارة وكأهنا غًن موجودة لتتوىل توجيو العاملٌن ،فيكون العمل غًن مراقب
موجو وليس ىناك ىدف زلدد أو خطة واضحة(.حسن حريم ، 2114 ،ص)222
67
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 -5-1االداء الوظيفي :
 -1-4-1لغة :

أدى إليو الشيء :أوصل  ،أدى ،يؤدي ،تأدية وأداة ومؤد ( ادلؤدي ) مؤدي أدى الشيء :قام بو ،قضاه (إبن منظور،
2111م ،ص) 63
 -2-4-1اصطالحا:
عرف أحمد السيد مصطفى األداء الوظيفي ىو درجة بلوغ على خفض أو ربجيم القائد من ادلوارد ادلخصصة

بكفاءة وفعالية ،أما الكفاءة فتتمثل يف القدرة على ربقيق أىداف ادلنظمة من خالل حسن أداء األنشطة ادلناسبة ،ودبعين
آخر ىل حيسن العاملٌن وفرق العمل وادلديرين أداء ما جيب أن يؤدى لتحقيق األىداف أم ال( .أحمد السيد مصطفى
2112،م ،ص) 415
اما صحراوي فرحات فقد رأى ان األداء الوظيفي ىو أي نشاط أو سلوك يؤدي إىل نتيجة ،وخاصة السلوك الذي يغًن
احمليط بأي شكل من األشكال (.صحراوي فرحات 2112 ،م ،ص )41
أما الدكتور صقر عاشور فيذىب إيل أن أداء الوحدة اإلنتاجية ىو قيامها باألنشطة وادلهام ادلوكلة إليها.
(منصور سعدان  ، 1995 ،ص )16
 -3-4-1التعريف اإلجرائي لألداء الوظيفي :ىو كل جهد فكري وبدين يبذلو القائد وادلوظف على حد سوى
لتحقيق أىداف ادلنظمة

-5-1مفهوم المنظمات الرياضية :قمنا بتناوذلا بشكل كبًن يف اجلانب النظري (الفصل االول)ابتداء من الصفحة5
-6-1الموظف :
-1-6-1التعريف االصطالحي :
:Rollandأن ادلوظف ىو كل شخص تقلد من جهة سلتصة وظيفة دائمة أو ىذا بعض مسات الدوام يف الكوادر
ادلنشأة لتسيًن ادلرافق العامة ادلدارة بالطريقة ادلباشرة ( .روالن بالن 2115،م،ص )346
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد حدد يف ادلادة  21من األمر رقم  03-06األجزاء ادلكونة للموظف اجلزائري
نصت ادلادة  21على  " :يعترب موظفٌن األشخاص العينيون يف وظيفة دائمة الذين ومسوا يف درجة التسلسل يف حيث
اإلدارات ادلركزية "
-2-6-1التعريف االجرائي:
ادلوظفون ديثلون رلموع ادلوارد البشرية الذين ديارسون نشاطهم يف ادلؤسسات واإلدارات العمومية بصفة دائمة
ويعينون بصفة رمسية .

68

االطار العام للدراسة

الفصل الثاني
 -2إشكالية الدراسة :

يعد موضوع القيادة من ادلواضيع البالغة األمهية يف حياة اجملتمعات يف كل ادلؤسسات وادلنظمات وحيث ما
وجدت ىذه اجلماعات فإهنا تتطلع إىل قائد ،وكما كان موضوع القيادة من ادلواضيع ادلهمة اليت تعمل على تقدير وتفهم
الكثًن من ادلشكالت ،لذا ربتاج ىذه ادلنضمات على اختالف أحجامها وطبيعة نشاطها إىل قيادات يتحملون ادلسؤولية
الرئيسية يف ربقيق أىداف ىذه ادلنظمات وإصلاز أعماذلا بكفاءة وفعالية .وبدون تلك القيادات الواعية وادلسؤولة فإنو
يتعذر عليها شلارسة نشاطها ادلرغوب فيو بل وتتخبط يف سعيها ضلوى ربقيق أىدافها وطموحاهتا(.كشرود عمار الطيب،
 ، 1991ص )441

وقد أدى تعقد العمليات اإلدارية إىل كرب حجم ادلنظمات ،وتعدد العالقات الداخلية واخلارجية وكذلك تأثًن
الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية على ىذه ادلنظمات إىل مواصلة البحث واالستمرار يف التجديد

واالبتكار والتطوير وىي أمور ال تتحقق إال يف ظل قيادة إدارية واعية ومتفهمة وعلى الرغم من أمهية القيادة باعتبارىا
ضرورة اجتماعية و إدارية وىي تشكل موردا كليا للعملية اإلدارية ،إذ ال ديكن توقع صلاح أي عمل إداري بدوهنا بل أن
القيادة الناجحة مصدر لنجاح ادلنظمة ،حيث إن مسؤولية القيادة تتبلور يف قدرهتا علي صياغة التعاون بغية توحيد جهود
ادلرؤوسٌن سعيا وراء ربقيق الغايات القيادية وتلبية حاجات العاملٌن واصلاز األىداف الوظيفية ادلتعددة بادلنظمة.
ولكن عدم استخدام األمناط القيادية ادلالئمة لظروف العاملٌن بادلنظمة قد يؤدي إيل عدم ربقيق أىدافها
ادلنشودة ،كذلك فان ترشح القيادات اإلدارية يف الوظائف اليت ال تتناسب مع خرباهتم ومؤىالهتم قد يؤدي إيل عدم
ربقيق األداء الوظيفي ادلطلوب منهم شلا جيعلهم يستخدمون األمناط القيادية اليت تتسم بالعنف للتغلب علي أوجو النقص
يف عملهم اإلداري شلا يضاعف من مشكالت العمل .
و لذلك فان مشكلة ىذا البحث تتبلور يف كيفية اختيار األمناط القيادية ادلالئمة لظروف كل منظمة  ،واألثر
الذي ربدثو األمناط القيادية علي األداء الوظيفي إجيابا وسلبا ،حيث أن اختيار النمط القيادي ادلالئم لكل منظمة حيتاج
إيل حبث ظروف ادلنظمة الداخلية اليت سبارس فيها القيادة واختالف العاملٌن وكذا اختالف خصائصهم ألنو ال يوجد منط
قيادي مثايل ديكن أن يطبق علي كل ادلنظمات(طالل عبد الملك الشريف،2114،ص)15
ومن خالل ما تقدم ديكن طرح التساؤل العام كالتايل :

 هل لألنماط القيادية دور في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية ؟و يندرج ربت ىذا التساؤل رلموعة من التساؤالت الفرعية:
 هل للنمط القيادي الديمقراطي دور في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية ؟ هل للنمط القيادي االوتوقراطي دور في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية ؟ -هل للنمط القيادي المتسيب دور في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية ؟
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-3أهداف البحث:
يهدف ىذا البحث إىل ربقيق األىداف التالية
 / 1التعرف على النمط القيادي السائد يف مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة .
 / 2التعرف على األداء الوظيفي يف مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة.
 / 3التعرف على طبيعة العالقة بٌن النمط القيادي واألداء الوظيف .
 / 4تقدمي بعض التوصيات يف ىذا الصدد.
 -4اهمية البحث :

للقيادة أمهية كبًنة يف عامل اليوم دلا تعرتيو من متغًنات متعددة ومتنوعة تستوجب توافر قدر كبًن من الكفاءة
والفعالية يف أساليب القيادة وتستوجب كذلك التوافق بٌن النمط القيادي والظروف وادلتغًنات احمليطة باألفراد وادلنظمات
اليت يتولون قيادة.
من أجل ربقيق ىذا التوجيو كان البد من العمل على تطوير اإلدارة من خالل بناء وتوفًن القيادات القادرة على
إتباع األمناط واألساليب ادلالئمة بالكفاءة ادلطلوبة دبا يكفل ربسٌن وتطوير األداء الوظيفي الالزم لتحقيق اخلطط
واألىداف ادلوضوعة.
ولذلك تنبع أمهية ىذا البحث من أمهية ادلوضوع الذي يناقشو والذي يتناول األمناط القيادية ودوره يف تنمية األداء
الوظيفي ،حيث أن اختيار النمط القيادي ادلالئم أصبح يشكل عقبة كبًنة يف ربقيق ادلنظمات ألىدافها خاصة يف ىذا
العصر الذي اتسعت فيو خدمات ونشاطات ادلنظمات وتعقد أعماذلا ،وذلك أصبحت القيادة الواعية أمرا ال غىن عنو
لرتشيد سلوك األفراد وحشد طاقتهم وقدراهتم وتوجيههم الوجهة الصحيحة ضلو ربقيق أىداف ادلنظمات وغاياهتا .
وتتمثل أمهية البحث كذلك يف أنو يسعى للوقوف على النمط القيادي ادلستخدم يف مديرية الشباب والرياضة
وأثره على األداء الوظيفي من أجل تقدمي معلومات للمسئولٌن يف مديرية الشباب والرياضة يف اختيار النمط القيادي
ادلالئم الذي يؤثر إجيابا يف األداء الوظيفي للعاملٌن شلا ينعكس إجيابا يف تطوير األعمال واخلدمات اليت يقدمها للمواطنٌن
بصفة عامة والرياضيٌن بصفة خاصة.
 -5فرضيات الدراسة :
*الفرضية العامة :
 لألمناط القيادية دور يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية.*الفرضيات الفرعية:
 للنمط القيادي الدديقراطي دور يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية. للنمط القيادي االوتوقراطي دور يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية . للنمط القيادي ادلتسيب دور يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية.70
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خالصة
من خالل تطرقنا إىل اخلطوات السابقة يف اإلطار العام للدراسة ،واليت تتمثل يف الكلمات الدالة يف الدراسة
وكذا ربديد ادلشكلة والفرضيات ،باإلضافة إىل أمهية وأىداف الدراسة ،اتضح لنا أن ىذا الفصل وادلتمثل يف اإلطار العام
للدراسة لو دور ىام جدا يف البحث العلمي ذلك أنو حدد صياغة ادلشكلة وضبطها وىذا يعترب إصلاز نصف البحث.
ويف األخًن ال ديكن أن تقوم أي دراسة أو حبث علمي دقيق دون التطرق للخطوات السابقة الذكر
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تمهيد:

تعد الدراسة ادليدانية وسيلة ىامة من أجل الوصول إىل احلقائق ادلوجودة يف رلتمع الدراسة ،عن طريق ادليدان ،حيث
ديكننا من مجع البيانات وحتليلها وىذا كلو لتدعيم اجلانب النظري وتأكيده ،ويف ىذا الفصل نستعرض اإلجراءات
ادلنهجية اليت اتبعناىا وذلك بإعطاء فكرة حول رلال الدراسة ادلكاين ،البشري والزمٍت باإلضافة إىل ذكر األدوات
ادلستعملة يف مجع البيانات.
وكما ىو معلوم أن اذلدف من الدراسة ادليدانية ىو الربىنة على صحة الفروض أو خطأىا ،لذلك سنحاول أن نلم جبميع
اإلجراءات ادليدانية قصد الوصول إىل الغاية اليت تسعى إليها البحوث عموما وىي الوصول إىل األىداف ادلسطرة.
منهجية حىت نعط الواقع أرض على ادليدان بدراسة التطبيقي الفصل إىل االنتقال سنحاول النظري للجانب دراستنا بعد
.ادلقًتحة فرضياتنا على لإلجابة حددناه اليت للعينة باستجوابنا ذلك ومت علمية،
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-1الدراسة االستطالعية:

ال ختتلف الدراسات االستطالعية يف جوىرىا عن الدراسات ادلسحية الوصفية إال يف أغراضها ،ذلك ألنو ال
تزال الكثَت من ادليادين السلوكية واالجتماعية جديدة ،شلا يشكل للباحث صعوبة يف التعرف على ادلشكالت اجلديرة
بالبحث ،حىت إذا أحس بالرغبة يف حبث مشكلة ما أو ظاىرة معينة فإنو قد جيد صعوبة يف صياغتها صياغة علمية
دقيقة ،أو يف حتديد الفروض اليت تساعده على االجتاه مباشرة إىل احلقائق العلمية والبيانات اليت ينبغي لو أن يبحث
عنها ،ومن ىنا أصبح إجراء الدراسات االستطالعية أمرا ضروريا يلجأ إليو كثَت من الباحثُت.
(محمد زيان عمر ، 1983،ص.( 130، 131
حيث يقوم الباحث بأداء دراسة استطالعية تتعلق مبوضوع البحث الذي يقًتح إجراءه ،وىدف الدراسة االستطالعية إىل
تعميق ادلعرفة بادلوضوع ادلقًتح ،للبحث سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية وجتميع مالحظات ومشاىدات عن رلموع
الظواىر اخلاصة للبحث ،وكذا التعرف على أمهية البحث وحتديد فروضو ،والبدء يف وضع النقاط األوىل لتخطيط البحث
األىداف ،اإلطار وظرف البحث ).فضيل ديلو ، 1995،ص.(47 ، 46

إن اخلطوة األوىل اليت قمنا هبا يف حبثنا ىي الدراسة االستطالعية اليت ذلا أمهية كبَتة ،حيث تعترب القاعدة اليت يبٍتعليها الباحث تصوراتو األولية حول دراستو وميدان تطبيقها ،وعن طريقها أيضا يقوم بتفسَت النواحي اخلاضعة للدراسة،
من ادلمارسة ادليدانية ادلهنية للباحث
ولقد مت االتصال مبديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة من اجل اخذ معلومات عن عدد العمال التابعُت ذلا ذلدف
استطالعي الغرض منو التعرف دور لألمناط القيادية يف تنمية األداء الوظيفي .
-2المجال المكاني و الزماني:
 1-2المجال المكاني :يتمثل اجملال ادلكاين الذي مت فيو إصلاز الدراسة االستطالعية ،اليت قمنا هبا يف مديرية الشباب

والرياضة لوالية ادلسيلة والدراسة ادليدانية.
 2-2المجال الزمني :

اجلانب النظري 60 :جانفي .6600اجلانب التطبيقي 60 :مارس  .6600اىل غاية  69افريل .6600-3المنهج المتبع في الدراسة :
مل يعد األساس يف التقدم العلمي اليوم ىو احلصول على كم معريف أكثر وإمنا األساس ىو الوسيلة اليت دتكننا من
احلصول على ىدا الكم واستثماره يف اقصر وقت شلكن وبأبسط اجلهود ،والوسيلة يف دلك ىي ادلنهج العلمي بكل
معطياتو ،وذلذا يعترب ادلنهج العلمي الطريق الذي يتبعو الباحث للوصول إىل تعليمات أو نتائج بطريقة علمية دقيقة
وكذلك رلموعة القواعد العامة اليت توجو البحث للوصول إىل احلقيقة العلمية (حميدة عميراوي ،2002 ،ص. )96
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وادلنهج ىو طريقة تساعد يف البحث وال يستطيع الباحث العلمي االستغناء عنو وبدون ادلنهج يكون البحث رلرد جتميع
للمعلومات ال عالقة لو بالواقع العلمي ،وخيتلف ادلنهج من دراسة إىل أخرى على حسب طبيعة ومشكلة موضوع البحث
وتبعا الختالف الباحثُت وقدراهتم وإمكاناهتم .واستنادا إىل كتب ادلنهجية فان ادلنهج الوصفي ىو األكثر كفاءة يف
الكشف عن حقيقة الظاىرة وإبراز خصائصها ،فحُت يريد الباحث أن يدرس ظاىرة ما فان أول خطوة يقوم
هبا ىي وصف الظاىرة اليت يريد دراستها ومجع معطيات ومعلومات دقيقة عنها فادلنهج الوصفي يقوم بدراسة الظاىرة
كما توجد يف الواقع ووصفها وصفا دقيقا ،والتعبَت عنها تعبَتا كيفيا أو تعبَتا كميا( .عمار بوحوش1995 ،ص)129

وعليو ديكن تعريف ادلنهج الوصفي بأنو رلموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاىرة اعتمادا على مجع احلقائق
والبيانات وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتليال كافيا ودقيقا ،الستخالص دالالهتا والوصول إىل نتائج وتعميمات عن

الظاىرة أو ادلوضوع زلل البحث( .بشير صابح الراشدي ،2000،ص )59

ودتاشيا مع أىداف وطبيعة موضوع الدراسة فقد اعتمدنا على تطبيق األسلوب الوصفي ادلسحي من خالل زلاولة التعرف

على دور األمناط القيادية يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية.
 -4مجتمع وعينة الدراسة
 1-4مجتمع الدراسة :
وىم عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ويضم رلتمع الدراسة ( ) 10فردا ( )7عمال مت حذفهم النو
مت اجراء عليهم الدراسة االستطالعية أصبح لدينا اجملتمع األصلي يتكون من( )41عامال.
ومن خالل أن رلتمع الدراسة الذي ىو اقل من  066فردا فقد ارتأينا ان نقوم بدراسة مسحية وذلك لضمان التمثيلية
أكثر ،وبالتايل عينة البحث ستكون ىي رلتمع الدراسة.
 2- 4العينة:

العينة ليست رلرد جزء من رلتمع البحث حسبما اتفق عليو ،ولكنها اختيار واعي تراعى فيو قواعد واعتبارات
علمية معينة لكي تكون نتائجها قابلة للتعميم على اجملتمع األصلي ،وتعرف العينة على أهنا رلتمع الدراسة الذي تؤخذ
منو البيانات ادليدانية ،إهنا جزء من الكل ،مبعٌت آخر ىي رلموعة من أفراد اجملتمع تكون شلثلة لو  ،لتجرى عليها الدراسة
والعينة ليست إال مثاال أو رلموعة من أمثلة يستخلص منها أحكام فيها قدر من االحتمال وديكن االستعانة هبا يف بعض
اإلجراءات العملية أو االستنتاجات النظرية ،وحدات العينة قد تكون أشخاصا ،كما قد تكون أحياء أو شوارع آو مدن
أو غَت ذلك (.بشير صابح الراشدي 2000،ص ) 62 :
ويف دراستنا ىذه فان العينة ىي رلمع الدراسة وتتكون من ( )41فرد
-5أدوات جمع البيانات والمعلومات :
يركز الباحث على تقنيات جلمع ادلعطيات والبيانات اخلاصة بالظاىرة ادلراد دراستها واختيار التقنية أو الوسيلة
ادلعتمد عليها يتوقف أساسا على طبيعة موضوع الدراسة ،واذلدف ادلراد الوصول إليو ومبا أننا بصدد معرفة دور بيئة العمل
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الداخلية يف حتقيق االلتزام التنظيمي لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة  ،ودتاشيا مع طبيعة ادلوضوع
فقد اٍعتمدنا على ٍ
االستمارة ،إذ تعترب ىده األخَتة من أنسب الوسائل ادلستعملة و أكًتىا شيوعا يف احلصول على

البيانات اليت تكون كمنطلق أساسي للباحث من أجل اإلجابة والتحليل على األسئلة اليت طرحها يف بداية البحث،
وتعرف ٍ
االستمارة على أنو النموذج يضم رلموعة أسئلة توجو إىل األفراد من أجل احلصول على معلومات حول موضوع

أو مشكلة البحث ويتم تنفيذ االستمارة عن طريق ادلقابلة الشخصية.
(عبد الفتاح محمد دويدار 2007 ،م ،ص )73

وانطالقا من مشكلة حبثنا فقد مت تصميم االستمارة انطالقا من موضوع حبثنا،حيت مت تقسيم االستمارة إىل :

أ  -البيانات األولية:
اشتملت االستمارة على اخلصائص الدديوغرافية دلفردات الدراسة وتكونت من مخسة متغَتات ىي :اجلنس ،والسن،
وادلستوى التعليمي ،واالقدمية يف العمل ،يف رلال العمل مبديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة
ب  -محاور الدراسة

اشتملت الدراسة على ثالثة زلاور رئيسة تضمنت (  )61عبارة بواقع)  )8عبارة لكل من احملور األول ،وقد استخدم
الباحث مقياس ( ديكارت ) اخلماسي حسب التنوع

(موافق بشدة ،موافق ،زلايد ،غَت موافق ،غَت موافق على اإلطالق ) ،
حيث يعرب الرقم ( )5عن أكرب درجة (أو موافق بشدة) ويعرب الرقم (  )0عن أصغر درجة (غَت موافق مطلقا).
وقد جاءت احملاور على النحو التايل:
احملور األول  :النمط القيادي الدديقراطي ودوره يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية .احملور الثاين  :النمط القيادي االوتوقراطي و دوره يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية.احملور الثالث  :النمط القيادي التسيبية و دوره يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية. 1-5الخصائص السيكومترية لألداة
1-1- 5صدق االستمارة:
صدق المحكمين:

حيث حيسب ىذا الصدق (صدق احملكمُت) بعد عرضو على عدد من ادلختصُت واخلرباء يف اجملال الذي يقيسو

االختبار فإذا أقر اخلرباء أن ىذا االختبار يقيس السلوك الذي وضع لقياسو ،وبذلك ديكن للباحث االعتماد على حكم
اخلرباء (خير الدين علي أحمد عويس 1997 ،م ،ص.) 38

وللوقوف على مدى تناسب بنود االستمارة مع البيئة اجلزائرية ،قمنا بعرضها على رلموعة من األساتذة سلتلفي

الدرجات العلمية شوىد ذلم جتربة وخربة يف رلال البحث العلمي والذين كان عددىم ثالثة (  )61قصد حتكيمها،
حيث امجع مجيع األساتذة علي مناسبة االستمارة بعد ادخال التعديالت الالزمة والضرورية  ،وقد أمجعوا على صدق
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زلتوى االستمارة وحتقيق الغرض الذي وضعت من أجلو و حول مدى صدقها وكفاءهتا يف قياس متغَتات الدراسة ،ويف
ضوء ادلالحظات ادلقدمة ضمن إطار الصدق الظاىري مت إدخال التعديالت الضرورية والالزمة .
صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة :

قام الباحث بعد التأكد من الصدق الظاىري ألدوات الدراسة بتحديد مدى التجانس الداخلي ألداة الدراسة من خالل

حساب معامالت االرتباط بُت درجة كل عبارة والدرجة الكلية لعبارات احملور الذي تنتمي إليو ،وحساب معامل ألفا إذا
حذف العنصر .واجلدول رقم ( )6يوضح معامالت صدق وثبات مجيع عبارات اإلستبانة بالدرجة الكلية جلميع عبارات
احملور الذي تنتمي إليو.
داال إحصائياً مع عبارات
وقد اضهرت مستويات االختبار بالنسبة جلميع زلاور اإلستبانة أن مجيع عباراهتا مرتبطة ارتباطاً ً
احملاور اليت تنتمي اليها عند مستوى معنوية (.)6.65
كما اتضح من اجلدول رقم ( ) 6أن مجيع العناصر (يف مجيع احملاور) كان معامل الثبات (ألفا) يف حالة حذفها أقل من
قيمة ألفا للمحور ككل ،شلا يعٍت أن مجيع العناصر (داخل احملاور ادلختلفة) مهمة و غياهبا عن احملور يؤثر سلباً على
مقياس احملور ،أي أنو عنصر ثابت ويؤثر يف ثبات احملور ككل وبالتايل اإلستبانة ككل.
عبارة

الفا كرونباخ

معامل

اذا حذف

االرتباط

عبارة

العنصر

الفا كرونباخ

معامل

اذا حذف

االرتباط

عبارة

العنصر

المحور االول

الفا كرونباخ

معامل

اذا حذف

االرتباط

العنصر

المحور الثالث

لمحور الثاني

01

0,810

6,743

60

0,715

0.554

60

0,937

0.521

02

0,813

6,683

66

0,737

0.778

66

0,937

0.675

03

0,813

0.918

64

0,773

0.620

64

0,910

0.544

04

0,832

6,599

61

0,754

6.011

61

0,930

0.780

05

0,808

6,744

65

0,751

6.500

65

0,941

0.588

06

0,817

6,679

60

0,784

0.684

60

0,947

0.673

07

0,817

6,685

67

0,708

0.635

67

0,940

0.899

08

0,832

6,696

68

0,733

0.712

68

0,932

6.001

قيمة معامل الفا كرونباخ للمحور االول

=0.846

قيمة معامل الفا كرونباخ للمحور الثاني

=0.763

قيمة معامل الفا كرونباخ للمحور
الثالث=0.742

جدول رقم ()02يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لجميع العبارات التي يتضمنها
المحور
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ويتضح من اجلدول رقم ( ) 66أن معامالت االرتباط بُت درجة كل عبارة والدرجة الكلية جلميع العبارات اليت يتضمنها
احملور تتمثل فيما يلي :
تراوحت معامالت االرتباط بُت درجة كل عبارة والدرجة الكلية
لعبارات احملور األول ما بُت ( ،)6.908-6.599وىي معامالت ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ()6.65

تراوحت معامالت االرتباط بُت درجة كل عبارة والدرجة الكلية
لعبارات احملور الثاين ما بُت ( )6.778-6.500وىي معامالت ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (.)6.65
تراوحت معامالت االرتباط بُت درجة كل عبارة والدرجة الكلية
لعبارات احملور الثالث ما بُت (  ، ) 6.899 – 6.560وىي معامالت ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى معنوية

(.)6.65
يتضح شلا سبق أن غالبية معامالت االرتباط الدالة إحصائياً تتمتع عباراهتا عام ًة بثبات االتساق الداخلي بُت كل عبارة
واحملور الذي تنتمي إليو ،وبذلك يتحقق إلستبانة الصدق البنائي وتعد صاحلة للقياس.
العينة

معامل االرتباط
0.758

 07افراد

الجدول رقم ( )03يوضح معامل االرتباط
وكان معامل االرتباط بعد القيام بالعمليات احلسابية حصلنا على معامل ارتباط يقدر ب  6.758وىو معامل ارتباط ذو
عالقة موجبة قوية  ،وعليو فان االستمارة قابلة للتطبيق.
 2-1- 5ثبات االستمارة:

قام الباحث بالتاكيد من ثبات اداة الدراسة الختبار معامل الثبات باستخدام طريقة االتساق الذايت  ،وىي طريقة الفا
كرونباخ  ،وكانت النتائج كما يلي يف اجلدول التايل :
جدول رقم ()04يوضح ثبات االستمارة

محور

الحور واالبعاد

عدد العبارات

عدد الحاالت

معامل الثبات

1

المحور االول

8

07

0.846

2

المحور الثاني

8

07

0.763

3

المحور الثالث

8

07

0.716
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وقد اضهر حساب ثبات االستبانة باستخدام طريقة الفا كرزنباخ ان قيمة ثبات احملور االول (النمط القيادي الدديقراطي
و يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية ) ىي  6.810وثبات قيمة احملور الثاين (النمط القيادي االوتوقراطي و
دوره يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية) ىي  6.769وثبات قيمة احملور الثالث (النمط القيادي التسيبية و
دوره يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية) ىي 0.742
وىذا يعٍت ان مجيع ىذه ادلعامالت ذات قيمة مقبولة  ،وىذه القيمة مؤشرا لصالح اداة الدراسة بغرض حتقيق اىدافها من
خالل االجابة على اسئلتها  ،شلا يشَت اىل امكانية ثبات النتائج اليت ديكن ان تسفر عنها عند تطبيقها
3-1- 5الموضوعية :
من العوامل ادلهمة اليت جيب أن تتوفر يف االختبار اجليد شرط ادلوضوعية والذي يعٍت التحرر من التحيز أو
التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية للمخترب كآرائو وأىوائو الذاتية وميولو الشخصي وحىت حتيزه أو تعصبو،
فادلوضوعية تعٍت أن تصف قدرات الفرد كما ىي موجودة فعال ال كما نريدىا أن تكون .
(مروان عبد المجيد إبراهيم ، 1999 ،ص) 13
 -6إجراءات التطبيق الميداني لألداة:
بعد إكمالنا للجانب النظري توجهنا للجانب التطبيقي الذي قمنا فيو بضبط اإلستمارة اخلاصة بعمال مديرية الشباب
والرياضة لوالية ادلسيلة ،حيث قمنا بتوزيع عليهم  34استمارة ابتداء من  06افريل  6600إىل غاية 04أفريل من نفس
السنة ألخذ ومعرفة رأيهم حول معرفة دور بيئة العمل الداخلية يف حتقيق االلتزام التنظيمي لدي عمال مديرية الشباب
والرياضة لوالية ادلسيلة.
مت اسًتجاع االستمارة ادلوزعة عليهم ابتداء من  01أفريل  6600إىل غاية  07أفريل من نفس السنة وبعد ذلك قمنا
بتفريغ البيانات ووضعها يف جداول  ،مث حللنا النتائج ادلتحصل عليها دلعرفة ما إذا كانت فرضيتنا زلققة أو عكس ذلك.
-7األساليب اإلحصائية:
الحزم اإلحصائية :spss

ىو احد واىم وأشهر حزم الربامج اجلاىزة يف رلال ادلعاجلة اإلحصائية للبيانات ،إذ يتمتع ىذا الربنامج بالعديد

من اخلصائص الفريدة اليت دتيزه عن باقي الربامج ادلماثلة ،واىم ىذه اخلصائص ،بساطة االستخدام وسهولة الفهم .
فتم حساب كل من:
أ  -معامل ارتباط بَتسون ) (Pearsonبُت درجة العبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليو لتحديد مدى
الصدق البنائي واالتساق الداخلي ألداة الدراسة.
ب  -معامل ألفا كرونباخ )(Cronbach's alphaلتحديد معامل ثبات أداة الدراسة
.
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تضمنت المعالجة األساليب اإلحصائية التالية:

 - 0التكرارات والنسب ادلئوية لوصف خصائص أفراد رلتمع الدراسة ،ولتحديد االستجابة جتاه زلاور الدراسة اليت
تضمنتها أداة الدراسة.
 - 6حساب ادلتوسط احلسايب ،واالضلراف ادلعياري ،لتحديد استجابات أفراد رلتمع الدراسة ضلو زلاور الدراسة ادلختلفة.
-4متوسط الوزن النسيب لتحديد االمهية النسبية اليت تقيس دور بيئة العمل الداخلية يف حتقيق االلتزام التنظيمي لدى
عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادليسلة وذلك بضرب استجابات (موافق بشدة ) يف (×) ، 5واستجابات (موافق )
يف (×) ، 1واستجابات (زلايد ) يف  ، )×(4واستجابات (غَت موافق ) يف(×)  6واستجابات (غَت موافق على االطالق
) يف(×) 0
ومن خالل ذلك ديكن احلصول على ادلتوسطات ادلرجحة التالية :
من  1.66إىل  5يشَت إىل مستوى مرتفع جداً ،أو موافق بشدة.
من  4.16إىل  1.09يشَت إىل مستوى مرتفع ،أو موافق.
من  6.06إىل  4.49يشَت إىل مستوى متوسط ،أو زلايد.
من  0.86إىل  6.59يشَت إىل مستوى منخفض أو غَت موافق.
من  0إىل  0.79يشَت إىل مستوى منخفض جداً ،أو غَت موافق مطلقاً.

 – 1اختبار(كا )6حلسن ادلطابقة الختبار ما إذا كان أفراد اجملتمع توزع بالتساوي على االستجابات اخلمسة ادلختلفة
(موافق بشدة ،موافق ،زلايد ،غَت موافق ،غَت موافق مطلقاً) لبقية احملاور.
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خالصة:

من خالل ىذا الفصل بينا اخلطوات ادلنهجية اليت يتبعها الباحث من أجل ضبط اإلجراءات ادليدانية اخلاصة
بالدراسة ،وكذا توضيح أىم الطرق واألدوات ادلستعملة يف مجع ادلعلومات وتنظيمها ،كما قمنا بعرض ىذه الطرق
واألدوات بالتفصيل وتوضيح كيفية استعماذلا ،باإلضافة إىل اجملاالت اليت دتت فيها الدراسة من رلال مكاين وزماين ،كما
أننا حددنا كل من رلتمع وعينة البحث اليت دتحورت حولو الدراسة ،كل ىذه اإلجراءات تعمل على مجع ادلعلومات يف
أحسن الظروف وعرضها يف أحسن الصور ولكن مجع ىذه ادلعلومات ليس ىو الغاية وإمنا الغاية ىي الوصول إىل نتائج
مصاغة بطريقة علمية تساعد على إجياد حلول للمشكلة ادلطروحة سابقا .وىذا الفصل ذو أمهية كبَتة يف البحوث
العلمية حيث أنو ال خيلو أي حبث من وجود ىذا الفصل من بُت فصول الدراسة ،ألنو يعترب الركيزة ادلنهجية اليت يعتمد
عليها الباحث لرسم خريطة عمل واضحة ادلعامل واألبعاد ،كما أنو حيدد اإلطار ادلنهجي والعلمي الذي جيب على
الباحث أن يلتزم بو ليعطى مصداقية علمية لبحثو.
كبَتة حقق خطوة قد يكون لبحثو إصلازه أثناء واإلجراءات اخلطوات ىذه يتبع الذي الباحث أن القول ديكن األخَت ويف
االعتماد ديكن علمية ودقيقة نتائج إىل للوصول عليها اعتمد اليت العلمية الركائز توضيح وكذا عملو صدق إثبات يف
تعميمو إمكانية وحىت مستقبال عليها
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عرض النتائج وتفسيرها
ومناقشتها

تمهيد

 -1تحليل وتفسير نتائج الدراسة و

مناقشتها في ضوء الفرضيات الجزئية
خالصة

عرض النتائج ربليلها وتفسَتىا

الفصل الرابع
تمهيد :

زبضع عملية البحث العلمي إىل طرق و إجراءات و أساليب علمية و عملية منطقية صارمة و دقيقة جيب
احًتامها و إتباعها بدقة و عناية حىت يتمكن الباحث من إعداد حبثو بصورة سليمة و ناجحة و فعالة.
ربقيقا ألىداف الدراسة يف الكشف ىل لألامنا القيادية دور يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية (لدى عمال
مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ) قام الباحث بإجراء ىذه الدراسة الستطالع رؤية موظفي مديرية الشباب
والرياضة لوالية ادلسيلة  ،وخيص ىذا الفصل بعرض النتائج اليت توصلت اليها الدراسة ادلسحية وربليلها وتفسَتىا.
ويتضمن ىذا الفصل مخسة عناصر توضح خصائص افراد عينة الدراسة جبانب االجابة عن اسئلة الدراسة وىي
ىل للنمط القيادي الدديقراطي دور يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية ؟ ،ىل للنمط القيادي االوتوقراطي
دور يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية  ،النمط القيادي ادلتسيب و دوره يف تنمية األداء الوظيفي يف
ادلنظمات الرياضية  ،ومدى االختالف يف وجهات نظر ادلبحوثُت حول زلاور الدراسة باختالف متغَتاهتم الشخصية
والوظيفية  ،ويقوم الباحث يف كل عنصر من تلك العناصر بعرض وربليل االجابة عنو  ،مث الوصول اىل استنتاجات ترتبط
بو  ،مث تفسَت تلك النتائج  ،وذلك بعد عرض اجلداول اليت توضح اخلصائص ألفراد رلتمع الدراسة .
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 - 1خصائص افراد عينة الدراسة :

يتسم افراد عينة الدراسة بعدد من اخلصائص حددهتا نوعية ادلتغَتات الدديوغرافية اليت تناولتها الدراسة وديكن توضيحها
فيما يلي :
 -1-1الجنس :
يوضح اجلدول رقم ( )50توزيع افراد العينة حسب اجلنس .
اجلنس

التكرار

النسبة ادلئوية

ذكور

27

79.4

اناث

7

20.6

اجملموع

34

100

نالحظ من خالل اجلدول اعاله ان توزيع افراد عينة البحث حسب فئة اجلنس حيث سللت لدى الذكور نسبة
( )4..7يف حُت سللت عند االناث نسبة ()65.2
وما ديكن قولو ىو ان غالبية افراد ادلتواجدين داخل ادلؤسسة ىم من جنس الذكور وذلك لطبيعة العمل داخل ادلؤسسة
حيث صلد ان الذكور ىم من يقومون بالعمل ادليداين مثل التنقالت عَت سلتلف البلديات الوالية اما االناث فنلدىم
يقومون بعمل استقبال الزبائن وخدمتهم واحملاسبة
 - 2-1العمر :
يوضح اجلدول رقم ( )52توزيع افراد عينة الدراسة وفقا للعمر
العمر

التكرار

النسبة ادلئوية

اقل من  05سنة

8

23.5

من  05اىل اقل من  75سنة

11

32.5

من  75اىل اقل من  05سنة

11

32.5

 05سنة فاكثر

4

11.8

اجملموع

34

100
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يتضح من اجلدول رقم ( )56ان اعلى نسبة من افراد عينة الدراسة ىي ( )32.5تًتاوح اعمارىم مابُت (  05اىل اقل
من  75سنة )وكذلك الذين تًتاوح اعمارىم مابُت (  75اىل اقل من  05سنة ) يليهم الذين تقل اعمارىم عن (05
سنة ) بنسبة ( )60.0و اخَتا الذين تبلغ اعمارىم (  05سنة فاكثر ) بنسبة ()...1
وتدل النتيلة السابقة على التنوع يف اعمار افراد عينة الدراسة مع االرتفاع نسبيا  ،شلا يعكس توافر عامل اخلربة  ،وخيدم
اىداف الدراسة  ،االمر الذي يعٍت التعرف على اراء افراد ذوي مستويات عمرية سلتلفة دبا حيملونو من خربات مًتاكمة
ضلو ربديد دور االامنا القيادية يف تنمية االداء الوظيفي لذى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة
 - 3-1المؤىل التعليمي :
يوضح اجلدول رقم ( ) 54توزيع افراد عينة الدراسة وفقا للمؤىل التعليمي .
ادلستوى التعليمي

التكرار

النسبة ادلئوية

متوسط

2

5.9

ثانوي

5

14.7

جامعي

27

79.4

غَت ذلك

0

00

اجملموع

34

100

نالحظ من خالل معطيات اجلدول ان اعلى نسبة سللت لدى ادلستوى اجلامعي بنسبة ( ) 4..7وتليها بنسبة
( ).7.4للعمال ذوي ادلستوى التعليمي الثانوي يف حُت سللت نسبة ( )0..عند ذوي ادلستوى التعليمي ادلتوسط
ومن اىم ادلالحظات اليت ديكن تسليلها من خالل القراءة االحصائيات ذلذا اجلدول ىو ارتفاع نسبة ادلستوى التعليمي
اجلامعي داخل ادلؤسسة فكلما ارتفع مستوى الفرد التعليمي كلما زادت طموحاتو وتوقعاتو داخل ادلؤسسة وتصبح لديو
رغبة قوية الشباع حاجاتو االجتماعية والنفسية
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 -4-1اقدمية العمل داخل المؤسسة :
جدول رقم ( ) 51ينب توزيع فراد عينة الدراسة حسب االقدمية يف العمل
االقدمية يف العمل

التكرار

النسبة ادلئوية

اقل من  0سنة

7

20.6

من  0اىل اقل من  .5سنوات

9

26.5

من  .5اىل اقل من  65سنة

9

26.5

من  65اىل اقل من  05سنة

6

17.6

 05سنة فاكثر

3

8.8

اجملموع

34

100

يتضح من اجلدول رقم ( )57ان اعلى نسبة افراد عينة الدراسة ( )62.0تًتاوح اقدميتهم يف العمل مابُت (من  0اىل
اقل من  .5سنوات ) وكذلك نفس النسبة العمال الذين تًتاوح اعمارىم مابُت ( .5من اىل اقل من  65سنة )  ،وان
( )65.2تبلغ اقدميتهم (اقل من  0سنوات ) وان ( ).4.2تًتاوح اقدميتهم يف العمل مابُت ( 65اىل اقل من 05
سنة ) بينما االقل تزيد خربهتم عن (05سنة ) بنسبة () 1.1
تدل النتيلة السابقة على تنوع اخلربات العلمية الفراد الدراسة  ،شلا جيعلهم قادرين على تكوين اراء اجيابية او سلبية اكثر
دقة  ،حيث تعد اخلربة من اكثر العوامل ادلؤثرة على اراء االفراد ضلو االشياء  ،الن اخلربات ادلًتاكمة عرب التلارب تسهم
اىل حد كبَت يف تكوين اذباىات اجيابية او سلبية ضلو موضوع معُت .
 -2دور النمط القيادي الديمقراطي في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية:
لالجابة عن السؤال االول  :ىل للنمط القيادي الدديقراطي دور يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية ؟ مت
اجراء ربليل احصائي وصفي للبيانات من خالل التكرار  ،والنسبة ادلئوية  ،واالضلراف ادلعياري  ،وادلتوسطات احلسابية ،
باالضافة اىل اختبار االحصائي ( كاي تربيع  ) Chi-Squareحلسن ادلطابقة  ،لعينة واحدة حول ادلتوسط لكل
عبارة من العبارات اليت حيتويو ىذا السؤال .
ويوضح اجلدول رقم ( )52استلابات مجيع افراد عينة الدراسة لتحديد دور النمط القيادي الدديقراطي يف تنمية األداء
الوظيفي لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة .
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االستجابات

رقم

العبـ ـ ـ ـ ـارة

91

يراعي القائد قدرات المرؤسيين عند توزيع الواجبات عليهم

92

يوافق القائد على االساليب التي يختارىا المرؤسيين النجاز

مواقف

موافق

محاي

تكرار

21

11

2

نسبة %

61.8

32.4

5.9

تكرار

9

17

8

اعمالهم

نسبة %

26.5

50

93

يشجع القائد المناقشة الجماعية الساليب العمل

تكرار

4

20

23.
5
10

نسبة %

11.8

58.8

94

شارك القائد المرؤسيين في لقائتهم الخاصة التي يحتفلون

تكرار

14

29.
4
20

نسبة %

41.2

تكرار

6

16

58.
8
12

نسبة %

17.6

47.1

35.
3

بشدة

د

المتوسط

غير

موافق

غير

الجسابي

االنحراف
المعياري

موافق

95

يطرح القائد افكاره على المرؤوسين لمناقشتهم

المتوسط الحسابي

كا  2لحساب المطابقة

على

مستوى معنوية ()9095

االطالق

بها

االختبارات االحصائية

ترتيب العبارة من حيث

القيمة
4,55

4,02

3,82

3,41

3,82

0,612

0.717

0,626

0,499

0,716

جدول رقم ()99

يوضح دور النمط القيادي الديمقراطي في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية

15,94

4,29

11,52

1,05

4,47

االحتمالية
0,000

01

0,117

02

0.003

03

0.303
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االستجابات

العبارة

موافق

مواقف
بشدة

محايد

المتوسط

غير

موافق

غير

الجسابي

االنحراف
المعياري

موافق

كا  2لحساب المطابقة

على

06

يحترم القائد رغبات المرؤوسين

07

يبادر القائد بتفويض بعض صالحياتو الى المرؤوسين

08
يشرك القائد المرؤوسين في تخطيط العمل

تكرار

20

نسبة %

58.8

41.
2

تكرار

11

22

1

نسبة %

32.4

64.
7

2.9

تكرار

19

15

نسبة %

55.9

44.1

القيمة
3,58

متوسط استجابات افراد مجتمع الدراسة على المحور

ترتيب العبارة من حيث
المتوسط الحسابي

مستوى معنوية ()9095

االطالق
14

االختبارات االحصائية

3,29

3,55

3,76

0.499

0,523

0,503

0,272

1,05

19,47

0,47

7,17

دور النمط القيادي الديمقراطي في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية

تابع للجدول رقم ()99
يوضح دور النمط القيادي الديمقراطي في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية

االحتمالية
0,303

95

0.000

98

0.493

96

0.305
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يوضح كا 6عدم تطابق يف استلابات افراد عينة الدراسة يف مجيع الفقرات والعبارات اخلاصة دبحور النمط القيادي
الدديقراطي و دوره يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية وذلك عند مستوى داللة ( . )5.50
وبالنظر اىل عبارات احملور االول يف اجلدول رقم ( )52الذي يتضمن استلابات افراد عينة الدراسة على اسئلة الدراسة
يتضح ان ادلتوسط احلسايب العام ذلذا احملور قد بلغ ( )0742وباضلراف معياري قدره ( )57646ودبا ان ادلتوسط
احلسايب العام يقع بُت ( 0.75إىل  )7...عند حدود الثقة (، ) .0وىذه احلدود ىي ضمن ادلعيار الذي حدده
الباحث يف الصفحة () الذي ينص على ان ادلتوسط اذا كان بُت ( 0.75إىل  )7...فهذا يعٍت ان احملور او العبارة
تشَت اىل ان ادلستوى مرتفع  ،ودبا ان متوسط دور النمط القيادي الدديقراطي يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات
الرياضية يقع يف تلك احلدود فان ذلك يشَت اىل ارتفاع دور النمط القيادي الدديقراطي يف تنمية األداء الوظيفي لدى
عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة .
وبتحليل كل عبارة من عبارات دور النمط القيادي الدديقراطي يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية كما وردت
يف اجلدول رقم ( )5.يتضح االيت :
 -5.كانت اجابات افراد عينة الدراسة دبستوى مرتفع على عبارة يراعي القائد قدرات المرؤسيين عند توزيع
الواجبات عليهم ،وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز االول دبتوسط حسايب قدره (  )7.00%حيث اجاب

ما نسبتو ( )2..1%على اهنم موافقون بشدة  ،واجاب ما نسبتو ( )% 06.7على اهنم موافقون ،
وبدمج االجابتُت يتضح اهنم يشكالن ( ).7.6%وىي نسبة مرتفعة بينما اجاب ما نسبتو ()0.1%
على اهنم زلايدون .

 -56كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يوافق القائد على االساليب
التي يختارىا المرؤسيين النجاز اعمالهم و احتلت ىذه العبارة ادلركز الثاين دبتوسط حسايب قدره
( )7756حيث أجاب ما نسبتو ( ) %62.0متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو
( )%05منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن ( )42.0%وىي
نسبة مرتفعة بينما اجاب ما نسبتو ( )60.0%على اهنم زلايدون .
 -50كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يشجع القائد المناقشة
الجماعية الساليب العمل وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثالث دبتوسط حسايب قدره ( )0716حيث

أجاب ما نسبتو ( )%...1متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )01.1%منهم على

العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن ( )%70.6وىي نسبة مرتفعة بينما اجاب
ما نسبتو ( )6..7%على اهنم زلايدون
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 -57كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يطرح القائد افكاره على
المرؤوسين لمناقشتهم وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الرابع دبتوسط حسايب قدره ( )0716حيث

أجاب ما نسبتو ( )%.4.2متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )%74..منهم على
العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن ( )%64.7وىي نسبة مرتفعة بينما اجاب
ما نسبتو ( )%00.0على اهنم زلايدون
 -50كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة متوسطة على عبارة يحترم القائد رغبات
المرؤوسين وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز اخلامس دبتوسط حسايب قدره ( )0701حيث أجاب ما
نسبتو ( )01.1%متهم على أهنم موافقون  ،وأجاب ما نسبتو ( )7..6%منهم على العبارة بأهنم
زلايدون .
 -52كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة متوسطة على عبارة يشرك القائد المرؤوسين
في تخطيط العمل وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز السادس دبتوسط حسايب قدره ( )0700حيث أجاب
ما نسبتو ( )%00..متهم على أهنم موافقون  ،وأجاب ما نسبتو ( )%77..منهم على العبارة بأهنم
زلايدون .
 -54كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم اىل حد ما على عبارة شارك القائد المرؤسيين في
لقائتهم الخاصة التي يحتفلون بها وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز السابع دبتوسط حسايب قدره

( )077.حيث أجاب ما نسبتو ( )%7..6متهم على أهنم موافقون  ،وأجاب ما نسبتو ()%01.1
منهم على العبارة بأهنم زلايدون .
 -51كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على يبادر القائد بتفويض بعض
صالحياتو الى المرؤوسين وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثامن دبتوسط حسايب قدره ( )0700حيث

أجاب ما نسبتو ( )%06.7متهم على أهنم موافقون  ،وأجاب ما نسبتو ( )%27.4منهم على العبارة
بأهنم زلايدون  ،وأجاب ما نسبتو ( )%6..منهم على العبارة بأهنم غَت موافقون وىي نسبة ضعيفة.
ويف ضوء ذلك ديكن استنتاج ما يلي :
تساىم النمط القيادي الدديقراطي يف تنمية األداء الوظيفي وذلك بدرجة مرتفعة وىذا عن طريق:
 مراعات القائد قدرات ادلرؤوسُت عند توزيع الواجبات عليهم موافق القائد على االساليب اليت خيتارىا ادلرؤوسُت لإلصلاز اعماذلم ادلناقشة اجلماعية ألساليب العمل مشارك القائد ادلرؤوسُت يف لقائتهم اخلاصة اليت حيتفلون مناقشة القائد افكاره على ادلرؤوسُت90
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 احًتام القائد رغبات ادلرؤوسُتتفويض بعض الصالحيات اىل ادلرؤوسُت-مشاركة ادلرؤوسُت يف زبطيط العمل

وتشَت النتائج ادلوضحة يف اجلدول إىل وجود دور كبَت للنمط القيادي الدديقراطي يف تنمية األداء الوظيفي
لدى عمال مديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة و ىذا حسب االجابات عن عبارات احملور االول شلا يعٍت انو كلما
كان ىناك امنط دديقراطي داخل ادلديرية كان ىناك زيادة يف األداء الوظيفي أي ىناك عالقة طردية موجبة قوية بُت األداء
الوظيفي والنمط الدديقراطي وىذا ما أشار إليو قرآننا الكرمي يف كتاب اهلل تعاىل وما جاء يف سورة الشورى يف اآلية 01
'' وأمرىم شورى بينهم'' (القرآن الكريم :سورة الشورى ،اآلية)38
تتفق ىذه الدراسة جزئيا مع ما توصلت اليو دراسة فاطمة الزىرة بوطيبة ()65.6يف انو توجد عالقة
ارتباطيو عكسية وضعيفة ذات داللة إحصائية بُت النمط القيادي الدديقراطي ومستوى االحًتاق النفسي لدى العامل
كما تتطابق مع دراسة طالل عبد ادللك الشريف( )6557حيث توصل إىل وجود عالقة ارتباطيو موجبة بُت النمط
الدديقراطي واألداء الوظيفي وبأن القائد الدديقراطي ىو شخص يعتمد يف دفع تابعيو إلصلاز األعمال على قوة التأثَت
عليهم ،ذلك التأثَت الذي يدفع أفراد التنظيم للتفاعل مع ادلهام ادلنوطة هبم لشعورىم بأمهيتهم يف الوحدة(0طالل عبد
المالك الشريف، 2994 ،ص )39
وىذا ما أكده كامل زلمد زلمد عويضة يف كتابو علم النفس الصناعي بأن القائد الدديقراطي يسعى إىل
ضرورة مشاركة كل عضو من أعضاء اجلماعة بنشاطاتو ويف ربديد أىدافها ورسم خططها وال دييلوا إىل تركيز السلطة
يف يده وإامنا يعمل على توزيع ادلسؤوليات على األعضاء لكي يعمل على تشليع إقامة العالقات الودية بُت أعضاء
ادلوجو لنشا اجلماعة ويسعي إىل ربقيق أىداف اجلماعة عن طريق األعضاء أنفسهم ويقف ىو موقف احملرك أو
األعضاء .
والحظ ليكرت أن ادلديرين الذين يستخدمون ىذا النمط من اإلدارة حيققون أقصى حاالت النلاح كما
الحظ أن بعض الشركات اليت استخدمت ىذا النمط كانت أكثر فعالية يف ربقيق األىداف بادلشاركة(0كامل
محمد محمد عويضة ، 1996 ،ص )194
من خالل النتائج ادلتوصل اليها يتبُت دور النمط القيادي الدديقراطي يف تنمية األداء الوظيفي لدى عمال مديرية
الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة وبالتايل نرجح ثبات الفرضية االوىل اىل حد كبَت واليت تفيد بان للنمط القيادي
الدديقراطي دور يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية
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 -0دور النمط القيادي االوتوقراطي في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية (لدى عمال مديرية الشباب
والرياضة لوالية المسيلة):
لإلجابة عن السؤال الثاين  :ىل للنمط القيادي االوتوقراطي دور يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية ؟
مت اجراء ربليل إحصائي وصفي للبيانات من خالل التكرار  ،والنسبة ادلئوية  ،واالضلراف ادلعياري  ،وادلتوسطات احلسابية
 ،باالضافة اىل اختبار االحصائي ( كاي تربيع  ) Chi-Squareحلسن ادلطابقة  ،لعينة واحدة حول ادلتوسط لكل
عبارة من العبارات اليت حيتويو ىذا السؤال .
ويوضح اجلدول رقم ( )54استلابات مجيع افراد عينة الدراسة دور النمط القيادي االوتوقراطي يف تنمية األداء الوظيفي
يف ادلنظمات الرياضية (لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة):
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االستجابات

العبارة

مواقف

محايد

غير

تكرار

5

14

15

نسبة %

14.7

41.2

44.1

بشدة

موافق

المتوسط

موافق

غير

الجسابي

االنحراف
المعياري

موافق

كا  2لحساب المطابقة

على

91

92

يلزم القائد جيميع المرؤوسين بتحقيق مستويات معينة من

93

يعتقد القائد ان تبادل االراء مضيعة للوقت

94

يميل القائد الى تركيز جميع السلطات في يده

95

يتردد القائد في اعطاء اي نوع من الحرية المرؤوسين

االداء

تكرار

4

17

13

نسبة %

11.8

50

38.2

تكرار

11

16

7

نسبة %

32.4

47.1

20.6

تكرار

13

19

2

نسبة %

38.2

55.9

5.9

تكرار

14

20

نسبة %

41.2

58.8

ترتيب العبارة من حيث
المتوسط الحسابي

مستوى معنوية ()9095

االطالق

يوزع القائد الواجبات على المرووسين دون مرعاة لقدراتهم

االختبارات االحصائية

القيمة
1,70

1,73

2,11

2,32

2,41

0,718

0,665

0,728

0,588

0,499

5,35

7,82

3,58

13,11

1,05

االحتمالية
,069

08

,020

07

0,166

04

0,001

03

0,303

جدول رقم 19
النمط القيادي االوتوقراطي و دوره في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية (لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة

02
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رقم

عرض النتائج ربليلها وتفسَتىا

االستجابات

العبارة

مواقف

محايد

غير

تكرار

15

19

نسبة %

44.
1

55.
9

تكرار

4

19

11

نسبة %

11.
8
6

55.
9
17

32.4
9

17.
6

50

26.5

بشدة

موافق

المتوسط

موافق

غير

الجسابي

االنحراف
المعياري

موافق
على

االختبارات االحصائية

المتوسط الحسابي
كا  2لحساب المطابقة

االطالق

مستوى معنوية ()9095
القيمة

52

يحرص القائد على ان يكون المتحدث الرسمي نيابة عن
المرؤوسين

54

يطالب القائد المرؤوسين بتنفيذ الخطط دون االسهام في

51

يقرر القائد بنفسو ماذا يمكن عملو وكيفية تنفيذه

وضعها

..

تكرار

2

نسبة %

5.9

2,44

متوسط استجابات افراد مجتمع الدراسة على المحور النمط القيادي االوتوقراطي و دوره في تنمية

ترتيب العبارة من حيث

1,79

2,02

2,06

0.503

0,640

0.834

0,370

0,471

9,94

14,23

9,94

االحتمالية
0,493

01

0,007

06

0,003

05

0.269

األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية (لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة)
تابع للجدول رقم 19

النمط القيادي االوتوقراطي و دوره في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية (لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة)

عرض النتائج ربليلها وتفسَتىا

الفصل الرابع

يوضح كا 6عدم تطابق يف استلابات افراد عينة الدراسة يف مجيع الفقرات والعبارات اخلاصة بدور النمط القيادي
االوتوقراطي يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية (لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة) وذلك
عند مستوى داللة ( . )5.50
وبالنظر اىل عبارات احملور الثاين يف اجلدول رقم ( )54الذي يتضمن استلابات افراد عينة الدراسة على عبارات الدراسة
يتضح ان ادلتوسط احلسايب العام ذلذا السؤال قد بلغ ( )6752وباضلراف معياري قدره ( )57045ودبا ان ادلتوسط
احلسايب يقع بُت ( ..15إىل  .)6.0.عند حدود الثقة (، ) .0وىذه احلدود ىي ضمن ادلعيار الذي حدده الباحث
يف الصفحة () الذي ينص على ان ادلتوسط اذا كان بُت ( ..15إىل )6.0.فهذا يعٍت ان احملور او العبارة يشَت إىل
مستوى منخفض أو غَت موافق  ،ودبا ان متوسط دور النمط القيادي االوتوقراطي يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات
الرياضية يقع يف تلك حدود فان ذلك يشَت اىل عدم موافقة افراد عينة الدراسة على ان للنمط القيادي االوتوقراطي دور
يف تنمية األداء الوظيفي لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة .
وبتحليل كل عبارة من عبارات بدور النمط القيادي االوتوقراطي يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية (لدى
عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة) كما وردت يف اجلدول رقم ( )54يتضح االيت :
 -5.كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن عدم موافقتهم حلد ما على يحرص القائد على ان يكون
المتحدث الرسمي نيابة عن المرؤوسين وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز االول دبتوسط حسايب قدره

( )6777حيث أجاب ما نسبتو ( )% 00..منهم على أهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو
( )77..%منهم على العبارة بأهنم زلايدون .

 -56كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن عدم موافقتهم حلد ما على عبارة يتردد القائد في اعطاء اي
نوع من الحرية المرؤوسين وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثاين دبتوسط حسايب قدره ( )677.حيث

أجاب ما نسبتو ( )% 01.1متهم على أهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو ( )%7..6منهم على
العبارة بأهنم زلايدون .

 -50كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن عدم موافقتهم حلد ما على عبارة يميل القائد الى تركيز جميع
السلطات في يده وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثالث دبتوسط حسايب قدره ( )6706حيث أجاب
ما نسبتو ( )%00..متهم على أهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو ( )%0..منهم على العبارة بأهنم
غَت موافقون على االطالق  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن ( )%2..1وىي نسبة مرتفعة
وأجاب ما نسبتو ( )%01.6منهم على العبارة بأهنم زلايدون
 -57كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يعتقد القائد ان تبادل
االراء مضيعة للوقت وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الرابع دبتوسط حسايب قدره ( )67..حيث

أجاب ما نسبتو ( )74..%متهم على أهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو ( )%65.2منهم على
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العبارة بأهنم غَت موافقون على االطالق  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن ( )24.4%وىي نسبة
مرتفعة وأجاب ما نسبتو ( )%06.7منهم على العبارة بأهنم زلايدون
 -50كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن عدم موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يقرر القائد بنفسو ماذا
يمن عملو وكيفية تنفيذه وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز اخلامس دبتوسط حسايب قدره ( )6756حيث
أجاب ما نسبتو ( )05%متهم على أهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو ( )%62.0منهم على العبارة
بأهنم غَت موافقون على االطالق  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن ( )%42.0وىي نسبة مرتفعة
وأجاب ما نسبتو ( )%67.0منهم على العبارة بأهنم زلايدون
 -52كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عدم موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يطالب القائد المرؤوسين
بتنفيذ الخطط دون االسهام في وضعها وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز السادس دبتوسط حسايب قدره

( ).74.حيث أجاب ما نسبتو ( )%00..متهم على أهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو
( )%06.7منهم على أهنم غَت موافقون على االطالق  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن
( )11.0%وىي نسبة مرتفعة
وأجاب ما نسبتو ( )%...1منهم على العبارة بأهنم زلايدون

 -54كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن عدم موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يلزم القائد جيميع
المرؤوسين بتحقيق مستويات معينة من االداء وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز السابع دبتوسط حسايب

قدره ( ).740حيث أجاب ما نسبتو ( )05%متهم على أهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو
( )%01.6منهم على العبارة بأهنم غَت موافقون على االطالق  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن
( )%11.6وىي نسبة مرتفعة وأجاب ما نسبتو ( )%...1منهم على العبارة بأهنم زلايدون

 -51كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن عدم موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يوزع القائد الواجبات
على المرووسين دون مرعاة لقدراتهم وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثامن دبتوسط حسايب قدره
( ).745حيث أجاب ما نسبتو ( )7..6%متهم على أهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو
( )77..%منهم على العبارة غَت موافقون على االطالق  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن
( )10.0%وىي نسبة مرتفعة وأجاب ما نسبتو ( )%.2.4منهم على العبارة بأهنم زلايدون
ويف ضوء ذلك ديكن استنتاج ما يلي :
يساىم النمط القيادي االوتوقراطي يف تنمية األداء الوظيفي بنسبة منخفضة مقارنة مع النمط الدديوقراطي لدى
عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة وذلك عن طريق استخدام القائد االوتوقراطي اخلصائص التالية :
 -.يقرر بنفسو ماذا ديكن عملو وكيفية تنفيذه
 -6تنفيذ اخلطط دون االسهام ادلرؤوسُت يف وضعها
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 -0عدم اعطاء اي نوع من احلرية ادلرؤوسُت
 -7الزام مجيع ادلرؤوسُت بتحقيق مستويات معينة من االداء
 -0توزع الواجبات على ادلرووسُت دون مرعاة لقدراهتم
 -2تركيز مجيع السلطات يف يده

تتفق ىذه النتائج جزئيا مع ما توصلت إليو دراسة سعد عايد الروقي ( )6550يف وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت
الضغو اإلدارية وبُت األداء والرضا الوظيفي  ،كما تتفق جزئيا مع ما توصلت إليو دراسة عبد اهلل بن حسُت عساف
العساف ( )6550يف أن ىناك عالقة سلبية بُت ادلركزية وبُت تطور األداء الوظيفي ،دبعٌت أن ادلركزية تعرقل تطور األداء ،
كما تتفق جزئيا مع ما توصلت إليو دراسة فاطمة الزىرة بوطيبة ( )65.6يف انو ال توجد عالقة ارتباطيو موجبة قوية بُت
النمط القيادي الدكتاتوري ومستوى االحًتاق النفسي لدى العامل
وديكن تفسَت النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يف زلور النمط القيادي االوتوقراطي و دوره يف تنمية األداء الوظيفي يف
ادلنظمات الرياضية (لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة  ،بان النمط القيادي االوتوقراطي لو دور ولكن
بدرجو أقل من النمط الدديقراطي يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية و ىذا وفقا الجابات عينة البحث
والسبب يف ذلك أن القادة يتلنبون التغيَت يف أسلوب العمل ويطلبون من ادلرؤوسُت تنفيذ اخلطط دون اإلسهام يف
وضعها ويتقيدون يف حرفية األنظمة والتعليمات ،ويقضون قدر كبَت من وقتهم يف مناقشة تفصيالت العمل ،كما يلزمون
ادلوظفون دبستويات معينو من األداء
وىذا ما أشار إليو سيد اذلواري يف قولو'' ...نظرا العتماد الرئيس بصفة عامة يف تعاملو مع مرؤوسيو على قوة السلطة فإن
أسلوبو الرئاسي يغلب عليو ربكم النظام والللوء إليو كمصدر عقوبة وجزاء .وىذه ىي السلطة اليت مكنة الرئيس من
اعتالء ادلنصب .والسلطة قد حيتاجها القائد دلتطلبات مهامو ولكنها ثانوية لو الهنا ال سبكنو من قيادة اجلماعة بل يعود
ذلك بالدرجة األوىل لنفوذه وقوة تأثَتىا يف اجلماعة(''.سيد الهواري،1997،ص)181
وىذا ما أشار إليو أصحاب النظرية الوظيفية يف القيادة حيث يرون أن القائد يتوىل قيادة مجاعة معينة من خالل السلطة
ادلمنوحة لو حبكم وظيفتو أو منصبو ،ويطيع ادلرؤوسُت األوامر والتعليمات بقناعة أو خبوف من العقاب(0كاللدة الطاىر
محمود ، 1997 ،ص )24
وبالتايل نرجح ثبات الفرضية الثانية اىل حد ما
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 -0النمط القيادي المتسيب و دوره في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية :
لإلجابة عن السؤال الثالث  :ىل للنمط القيادي ادلتسيب دور يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات
الرياضية (لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة) ؟ مت إجراء ربليل إحصائي وصفي للبيانات من خالل
التكرار  ،والنسبة ادلئوية  ،واالضلراف ادلعياري  ،وادلتوسطات احلسابية  ،باإلضافة إىل اختبار اإلحصائي ( كاي تربيع
 ) Chi-Squareحلسن ادلطابقة ،لعينة واحدة حول ادلتوسط لكل عبارة من العبارات اليت حيتويو ىذا السؤال .
ويوضح اجلدول رقم ( )51استلابات مجيع أفراد عينة الدراسة حول دور النمط القيادي ادلتسيب يف تنمية األداء
الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية (لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة).
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العبارة

االستجابات
مواقف

المتوسط

موافق

محاي

غير

تكرار

2

12

20

نسبة %

5.9

35.3

58.8

تكرار

2

11

17

4

نسبة %

5.9

32.4

50

11.8

تكرار

17

13

4

نسبة %

50

38.2

11.8

تكرار

3

22

9

نسبة %

8.8

64.7

26.5

تكرار

8

19

7

نسبة %

23.5

55.9

20.6

بشدة

د

موافق

غير

الجسابي

االنحراف
المعياري

موافق

كا  2لحساب المطابقة

على

91
92

يعطي القائد الحرية الكاملة للمرؤوسين النجاز اعمالهم

93

يشجع القائد المناقشة الجماعية الساليب العمل

94

يفوض القائد كل صالحياتو االدارية للمرؤوسين

95

يتساىل القائد مع المرؤوسين في اداء واجباتهم

ترتيب العبارة من حيث

المتوسط الحسابي

مستوى معنوية ()9095

االطالق
يتقبل القائد اي تغيير يقترحو المرؤوسين على اسلوب العمل

االختبارات االحصائية

القيمة
2,47

2,32

3,38

1,82

2,02

0,614

0,767

0,69

0.575

0,673

14,35

16,58

7,824

16,64

7,82

االحتمالية
0,001

0,001

0,020

02
04
01

0,000

07

0,020

06
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العبارة

االستجابات
مواقف

محايد

غير

تكرار

14

20

41.2

58.8

19

11
32.4

بشدة

موافق

المتوسط

موافق

غير

الجسابي

االنحراف
المعياري

موافق

كا  2لحساب المطابقة

على

06

المرؤوسين

نسبة %

07

يتهرب القائد من مواجهة مشكالت العمل

تكرار

4

نسبة %

11.8

55.9

08

يتردد القائد عادة في اتخاذ القارارات

تكرار

12

15

7

نسبة %

35.3

44.1

20.6

القيمة
2,41

النمط القيادي المتسيب و دوره في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية ( لدى عمال مديرية الشباب

المتوسط الحسابي

مستوى معنوية ()9095

االطالق

يتجنب القائد التدخل في النزاعات التي تحدث بين

االختبارات االحصائية

ترتيب العبارة من حيث

1,79

2,14

2,29

0,499

0,640

0.743

0,262

1,05

9,94

2,88

9,94

االحتمالية
0,303

03

0,007

08

0,237

05

0.269

والرياضة لوالية المسيلة)
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يوضح كا 6عدم تطابق يف استلابات افراد عينة الدراسة يف مجيع الفقرات والعبارات اخلاصة دور النمط القيادي
ادلتسيب يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية (لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة).وذلك عند
مستوى داللة ( . )5.50
وبالنظر اىل عبارات احملور الثالث يف اجلدول رقم ( )51الذي يتضمن استلابات افراد عينة الدراسة على زلور
النمط القيادي ادلتسيب و دوره يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية ( لدى عمال مديرية الشباب والرياضة
لوالية ادلسيلة) يتضح ان ادلتوسط احلسايب العام ذلذا احملور قد بلغ ( )676.وباضلراف معياري قدره ( )57626ودبا ان
حدود ادلتوسط يف العينة تقع بُت (( ..15إىل  .)6.0.عند حدود الثقة (، ) .0وىذه احلدود ىي ضمن ادلعيار
الذي حدده الباحث يف الصفحة () الذي ينص على ان ادلتوسط اذا كان بُت ( ..15إىل )6.0.فهذا يعٍت ان احملور
او العبارة يشَت إىل مستوى منخفض أو غَت موافق  ،ودبا ان دور النمط القيادي احلر يف تنمية األداء الوظيفي يف
ادلنظمات الرياضية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة يقع يف تلك حدود فان ذلك يشَت اىل عدم
موافقة افراد عينة الدراسة على وجود دور للنمط القيادي ادلتسيب يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية لدى
عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة .
وبتحليل كل عبارة من عبارات دور النمط القيادي ادلتسيب يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية (لدى عمال
مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة).كما وردت يف اجلدول رقم ( )51يتضح االيت :
 -5.كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم على عبارة يشجع القائد المناقشة الجماعية
الساليب العمل .وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز االول دبتوسط حسايب قدره ( )0.10حيث أجاب ما
نسبتو ( )%05منهم على أهنم موافقون  ،وأجاب ما نسبتو ( )%01.6منهم على العبارة بأهنم زلايدون
 ،وأجاب ما نسبتو ( )%...1منهم على العبارة بأهنم غَت موافقون
 -56كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يتقبل القائد اي تغيير
يقترحو المرؤوسين على اسلوب العمل وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثاين دبتوسط حسايب قدره

( )6774حيث أجاب ما نسبتو ( )% 01.1منهم على العبارة بأهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو
( )%00.0منهم على العبارة بأهنم زلايدون  ،وأجاب ما نسبتو ( )%0..منهم على العبارة بأهنم
موافقون
 -50كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على يتجنب القائد التدخل في
النزاعات التي تحدث بين المرؤوسين وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثالث دبتوسط حسايب قدره

( )677.حيث أجاب ما نسبتو ( )%01.1منهم على أهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو
( )%7..6منهم على العبارة بأهنم زلايدون ،
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 -57كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يعطي القائد الحرية الكاملة
للمرؤوسين النجاز اعمالهم وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الرابع دبتوسط حسايب قدره ( )6706حيث

أجاب ما نسبتو ( )%05متهم على أهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو ( )%...1منهم على العبارة
بأهنم غَت موافقون على االطالق  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن ( )2..1%وىي نسبة مرتفعة
وأجاب ما نسبتو ( )%06.7منهم على العبارة بأهنم زلايدون ،وأجاب ما نسبتو ( )%0..منهم على
العبارة بأهنم موافقون.

 -50كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يتردد القائد عادة في اتخاذ
القارارات وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز اخلامس دبتوسط حسايب قدره ( )67.7حيث أجاب ما نسبتو
( )%77..متهم على أهنم غَت موافقون على االطالق  ،وأجاب ما نسبتو ( )%65.2منهم على العبارة
بأهنم غَت موافقون  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن ( )%27.4وىي نسبة مرتفعة وأجاب ما
نسبتو ( )%00.0منهم على العبارة بأهنم زلايدون.
 -52كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يتساىل القائد مع
المرؤوسين في اداء واجباتهم وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز السادس دبتوسط حسايب قدره ()6756

حيث أجاب ما نسبتو ( )%00..متهم على أهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو ( )%65.2منهم

على العبارة بأهنم غَت موافقون على االطالق  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن ( )42.0%وىي
نسبة مرتفعة وأجاب ما نسبتو ( )%60.0منهم على العبارة بأهنم زلايدون.
 -54كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يفوض القائد كل
صالحياتو االدارية للمرؤوسين وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز السابع دبتوسط حسايب قدره ().716

حيث أجاب ما نسبتو ( )%27.4متهم على أهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو ( )%62.0منهم
على العبارة بأهنم غَت موافقون على االطالق  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن ( )%...6وىي
نسبة مرتفعة وأجاب ما نسبتو ( )%1.1منهم على العبارة بأهنم زلايدون.
 -51كشفت استلابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة يتهرب القائد من مواجهة
مشكالت العمل وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثامن دبتوسط حسايب قدره ( ).74.حيث أجاب ما
نسبتو ( )%00..متهم على أهنم غَت موافقون  ،وأجاب ما نسبتو ( )%06.7منهم على العبارة بأهنم
غَت موافقون على االطالق  ،وبدمج اإلجابتُت يتضح إهنما يشكالن ( )%11.0وىي نسبة مرتفعة
وأجاب ما نسبتو ( )%...4منهم على العبارة بأهنم زلايدون.
ويف ضوء ذلك ديكن استنتاج ما يلي :
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يساىم النمط القيادي ادلتسيب يف تنمية األداء الوظيفي بنسبة منخفضة مقارنة مع النمط الدديوقراطي لدى عمال مديرية
الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة وذلك عن طريق استخدام القائد االوتوقراطي اخلصائص التالية :
 -5.يتهرب القائد من مواجهة مشكالت العمل
 -56يًتدد القائد عادة يف ازباذ القارارات
 -50يتلنب القائد التدخل يف النزاعات اليت ربدث بُت ادلرؤوسُت
 -57يعطي القائد احلرية الكاملة للمرؤوسُت الصلاز اعماذلم
 -50يفوض القائد كل صالحياتو االدارية للمرؤوسُت
 -52يتساىل القائد مع ادلرؤوسُت يف اداء واجباهتم
تتفق ىذه الدراسة جزئيا مع ما توصلت اليو دراسة فاطمة الزىرة بوطيبة ( )65.6توجد عالقة ارتباطيو
موجبة متوسطة بُت النمط القيادي الفوضوي ومستوى االحًتاق النفسي لدى العامل كما تتطابق مع دراسة عبد اهلل
بن حسُت عساف العساف ( )6557حيث توصل إىل ان ىناك عالقة اجيابية بُت الالمركزية واألداء الوظيفي ،دبعٍت
أن الالمركزية ذلا تأثَت إجيايب على األداء الوظيفي
وديكن تفسَت النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يف زلور النمط القيادي ادلتسيب و دوره يف تنمية األداء
الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية (لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ) ،بان النمط القيادي ادلتسيب لو
دور ولكن بدرجو أقل من النمط الدديقراطي يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية و ىذا وفقا إلجابات
عينة البحث والسبب يف ذلك أن القائد الذي ديارس ىذا النمط يًتك كافة ادلسؤولية على عاتق ادلوظفُت ويعتقد بأن
اإلدارة لديها احللول جاىزة لكل مشكل قد تواجهو.
وىذا ما أشار إليو ياغي محمد عبد الفتاح حيث قال بأن ىذا النمط ويطلق عليها القيادة ادلنطلقة ،أو الغَت
موجهة  ،أو القيادة الفوضوية .ويف ىذا النموذج تكون مجاعة العمل متحررة من سلطة القائد .وتقوم ىذه القيادة
على إعطاء الفرد الكامل احلرية يف أن يفعل ما شاء ،وفيها يتنازل القائد دلرؤوسيو عن سلطة ازباذ القرارات ،ويصبح
القائد يف حكم ادلستشار ،وال ديارس أيو سلطة على مرؤوسيو وال حياول أن يؤثر فيهم(0ياغي محمد عبد الفتاح
، 1996،ص ) 133
وبالتايل نرجح ثبات الفرضية الثالثة اىل حد كبَت واليت تفيد بان ىناك معوقات تؤثر على ربسُت بيئة العمل الداخلية
الالزمة لتحقيق االلتزام التنظيمي
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خالصة :
من خالل ىذا الفصل سبكنا من إعطاء القيمة العلمية لنتائج أفراد العينة وكذا مناقشتها وربليلها دلعرفة أىم اجلوانب
ادلتدخلة يف ىذه العملية واخلروج باستنتاج لكل فرضية من فرضيات الدراسة .
كما ضم ىذا الفصل نتائج االستبيان اخلاصة دبوظفي مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة الذي أردنا من خاللو
التعريف بدور كل امنط من بُت األامنا القيادية يف تنمية األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية حيث الحظنا من خالل
اإلجابة على أسئلة االستبيان ادلوجو دلوظفي مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة اليت كانت بطريقة دقيقة وعلمية حيث
مت تفريغ ىاتو النتائج ومعاجلتها بطريقة إحصائية  ،واليت وجدنا من خالذلا أن ىناك دور لألامنا القيادية يف تنمية األداء
الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية.
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الفصل الخامس
استنتاجات واقتراحات
 -1استنتاجات عامة
-2اقتراحات

-3اآلفاق المستقبلية للدراسة

-4المراجع المعتمدة في الدراسة
-5المالحق

-6ملخص الدراسة

استنتاجات واقتراحات

الفصل الخامس:
-1استنتاجات عامة:

من خالل الدراسة ادلعمقة واليت مشلت استمارة استبيانيو حول األمناط القيادية ودورىا يف تنمية األداء
الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية موجهة لعمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة وبعد االطالع على نتائج
اجلداول اتضح ما يلي:
 -وجود دور كبري للنمط القيادي الدميقراطي يف تنمية األداء الوظيفي لدى عمال مديرية الشباب و الرياضة

لوالية ادلسيلة وبالتايل يف ادلنظمات الرياضية وىذا ما بينو اجلدول رقم ( )09

 وجود دور ضعيف للنمط القيادي االوتوقراطي يف تنمية األداء الوظيفي لدى عمال مديرية الشباب و الرياضةلوالية ادلسيلة وبالتايل يف ادلنظمات الرياضية مقارنة مع النمط الدميقراطي وىذا ما بينو اجلدول رقم()00
 -وجود دور ضعيف للنمط القيادي ادلتسيب يف تنمية األداء الوظيفي لدى عمال مديرية الشباب و الرياضة

لوالية ادلسيلة وبالتايل يف ادلنظمات الرياضية مقارنة مع النمط الدميقراطي وىذا ما بينو اجلدول رقم ()00

وبعد تأكدنا من حتقق كل فرضية من فرضيتنا اجلزئية الذي يعين انو دتت اإلجابة عن التساؤالت واليت
أثرهتا دراستنا وعليو ميكن أن نستخلص يف األخري أن الفرضية العامة اليت مفادىا ان لألمناط القيادية دور يف تنمية
األداء الوظيفي يف ادلنظمات الرياضية قد حتققت.
-2االقتراحات:
 تسليط الضوء على منطي القيادة األوتوقراطي واحلر الفوضوي ،بتوضيح مساوئهما لتوجيو مدراء ادلنضماتالرياضية حنوى جتنب ىذه األمناط وأثرىا على مستوي األداء الوظيفي.

 -تسليط الضوء على النمط الدميقراطي بتوضيح أسسو ومزاياه ،وذلك بتوجيو مدراء ادلنظمات على إشراك

العاملني يف رسم السياسات ادلنظمات التابعني ذلا ،وإشراكهم يف عملية اختاذ القرارات ،واحرتام مشاعرىم والعمل
على تلبية رغباهتم وىذا مما لو أثر كبري على حتسني مستوى أدائهم الوظيفي.

 العمل على توطيد العالقة بني القائد وادلرؤوسني من خالل عقد اللقاءات احلوارية البناءة لبناء جسور من الثقةو التفاىم والتواصل مبا حيقق ادلكاسب للعملية اإلدارية داخل ادلنضمات
 تقدمي برنامج تدرييب يف األمناط القيادية للمديرين لوعي ممارستهم وأمناطهم القيادية ،لتوظيف ىذه األمناطبفاعلية ودتكينهم من تطوير ممارستهم القيادية لرفع مستوى األداء الوظيفي.

وضع دورات تكوينية للموظفني وذلك لتحسني أدائهم الوظيفي.
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استنتاجات واقتراحات

الفصل الخامس:

 توفري اإلدارة اإللكرتونية لدى ادلوظفني من خالل توفري كفاءات مدربة قادرة على تشغيل وبررلة احلاسوب مبايتماشي والعمل اإلداري ،وذلك من خالل االعتماد عليو يف إدخال البيانات وادلعلومات واإلحصاءات اخلاصة

باإلدارة واليت تساعد ادلوظف يف الرجوع إليها وقت احلاجة.
-3اآلفاق المستقبلية للدراسة:
إجراء دراسات مماثلة لألمناط القيادية مع إدخال متغريات أخرى يف الدراسة مثل:
 األمناط القيادية وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظر العاملني مبديرية الشباب والرياضة . فاعلية إدارة الوقت وعالقتها باألمناط القيادية . األمناط القيادية ودورىا يف تفعيل عملية االتصال داخل اذليكل اإلداري. دور األمناط القيادية يف التقليل من الضغوط النفسية للموظفني . -األمناط القيادية ودورىا يف تقومي األداء الوظيفي للعامل.
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-4المراجع المعتمدة في الدراسة :
قائمة المصادر:-1القرآف الكرمي ،سورة الشورل ،اآلية38
القواميس والمعاجم
 -2ابن منظور ،لساف العرب ،دار صادر ،بريكت ،اجمللد2000، 12
 -3أنطواف نعمة ،املنجد ،فرنسي عريب ،دار املشرؽ للطباعة ،بريكت ،لبناف. 1984 ،
قائمة المراجع : -4إبراىيم حممود عبد املقصود ،حسن أمحد الشافعي ،املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية ،اإلمكانات ك املنشآت يف
اجملاؿ الرياضي ،دار الوفاء للطباعة ك النشر ،اإلسكندرية2004 ،

 -5أمحد صقر عاشور ،السلوؾ اإلنساين يف املنظمات ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية2005 ،
 -6امحد ماىر ،إدارة املبادئ كاملهارات ،جمموعة النيل العربية ،القاىرة2001 ،
 -7امحد ماىر ،ادارة املوارد البشرية  ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ،2005،
 -8البدرم طارؽ عبد احلميد ،أساسيات علم إدارة القيادة ،عماف ،دار الفكر2008 ،
 -9السكارنو بالؿ ،القيادة االدارية الفعالة ،دار املسرية للنشر كالتوزيع ،عماف،ط2011 ،1
 -11النمر سعود بن حممد  ،اإلدارة العامة :األسس ك الوظائف ،مكتبة الفرزدؽ ،الرياض1997 ،
 -11باسم احلمريم ،مهارات إدارية (التفاكض ،اختاذ القرارات ،إدارة االجتماعات ،تنظيم املؤدترات ،إدارة الوقت ،إدارة
األزمات) ،دار حامد للنشر،الطبعة ،1األردف2010 ،
 -12بشري صاحل الرشيدم ،مناىج البحث الرتبوم ،رؤية تطبيقية مبسطة ،دار الكتاب احلديث ،ط  1الكويت،
2000
 -13بلوط إبراىيم حسن ،املبادئ كاالجتاىات احلديثة يف إدارة املؤسسات ،بريكت ،دار النهضة العربية2005 ،
 -14بيرت  .ج ،نورث ىاكس ،القيادة اإلدارية النظرية كالتطبيق ،تر :صالح بن معاذ املعيوؼ ،الرياض ،معهد اإلدارة
العامة 2006،
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 -15بوحوش عمار  ،مناىج البحث العلمي ،ديواف املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر 1999،
 -16جابر عوض سيد ،اإلدارة املعاصرة يف املنظمات االجتماعية ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،مصر،
2003
 -17مجاؿ الدين حممد مرسي ،ثابت عبد الرمحاف إدريس ،السلوؾ التنظيمي :نظريات كمناذج ك تطبيق عملي إلدارة .
السلوؾ يف املنظمة ،الدار اجلامعية للنشر ،الطبعة  ،1مصر2005 ،
 -18جودت عزة عطول ،اإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الرتبوم ،الدار العلمية( ،د ،ط) ،األردف. 2001 ،
 -18جيمس جي مارش ،ىريبرت إيو ،ساميوف ،ىاركلد جيرتكو :املنظمات .ترمجة ،عبد الرمحاف بن أمحد ىيجاف ،معهد
اإلدارة العامة ،الرياض ،السعودية2001 ،
 -21حسن إبراىيم بلوط،إدارة الموارد البشرية من منظور إستراتيجي ،دار النهضة العربية ،لبناف،ط2002 ،1
 -21حسني حرمي ،السلوؾ التنظيمي ،سلوؾ األفراد كاجلماعات يف منظمات األعماؿ ،دار حامد للنشر ك التوزيع،
ط  ،1عماف ،األردف2004 ،

 -22حسن ماىر حممد صاحل ،القيادة أساسيات كنظريات كمفاىيم ،الطبعة األكىل ،دار الكندم2004 ،
 -23حسن عبد احلميد امحد نشواف ،القيادة دراسة يف علم االجتماع النفسي كاالدارم كالتنظيمي ،مؤسسة شباب
اجلامعة  ،االسكندرية 2010،
 -24محيدة عمرياكم ،يف منهجية البحث العلمي  ،دار البعث  ،اجلزائر 2002 ،
 -25خالد عبد الرحيم مطر اهلييت ،إدارة املوارد البشرية (مدخل اسرتاتيجي) ،دار كائل للنشر ،عماف ،األردف2003 ،
 -26خالد عبد الوىاب الزيديني ،القيادة اإلدارية ( تطوير منظمات التعليم العايل) ،دار األياـ للنشر ،األردف2013 ،
خليل حممد حسن الشماع ،خضري كامل محود ،نظرية املنظمة ،ط  ،5دار امليسرة ،عماف ، 2014 ،ص 35
 -26خري الدين علي أمحد عويس ،دليل البحث العلمي ،دار الفكر العريب ،ط  ،1القاىرة ،مصر1997 ،
 -27دركيش عبد الكرمي ،كتكال ليلي ،أصوؿ اإلدارة العامة ،مكتبة ألجنلو مصرية ،ط  ،2القاىرة ،مصر1990 ،
 -28راكية حسن  ،إدارة املوارد البشرية ،املكتب اجلامعي احلديث ،مصر2003 ،
 -29رشيد زركايت ،تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوـ االجتماعية ،ديواف املطبوعات اجلامعية ،قسنطينة
،اجلزائر 2008
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 -31ركالف بالف ,ترمجة أنطواف عبد ,الوظيفة العامة ,ط  , 1مكتبة العليا ,القاىرة 2005،
 -31رضا قجة ،أداء العامل يف التنظيم الصناعي ،شركت باتنينت ،ط  ،1بدكف دار نشر 2003 ،
 -32ريتشارد ق.ىاؿ ،ترمجة سعيد بن محد اهلاجرم :املنظمات "ىياكلها ،عملياهتا .،كخمرجاهتا" ،معهد اإلدارة العامة
اململكة العربية السعودية2001 ،

 -33زىري ثابت ،كيفية تقييم اداء الشركات ك العاملني ،دار النهضة العربية  ،مصر2001 ،
 -34سامي سلطة عرفيج  ،إدارة تربوية معاصرة ،دار الفكر للنشر كالطباعة كالتوزيع ،ط  ،1عماف. 2000 ،
 -35سعاد نايف برنوطي ،إدارة املوارد البشرية كإدارة األفراد ،دار كائل ط ،2عماف 2001
 -36سعود بن حممد ،السلوؾ اإلدارم ،مطابع جامعة امللك سعود ،الرياض 1990 ،
 -37صالح الدين عبد الباقي ،املوارد البشرية من الناحية العلمية ك العملية ،الدار اجلامعية ،مصر.2010 ،
 -38صالح عبد القادر النعيمي ،اإلدارة ،دار اليازكرم العلمية للنشر ك التوزيع ،األردف ،الطبعة العربية2008 ،
 -39صامويل عبود ،اقتصاد املؤسسة ،الطبعة الثانية ،القاىرة 1998 ،
 -41طارؽ عبد احلميد البدرم ،األساليب القيادية كاإلدارية يف املؤسسات التعليمية ،دار الفكر للطباعة كالنشر
كالتوزيع ،ط  ،1عماف ،األردف2001 ،
 -41طريف شوقي ،السلوؾ القيادم كفاعلية األداء ،القاىرة ،دار غريب1993 ،
 -42عبد الرمحن العيسوم ،دراسات يف علم النفس املهين كالصناعي ،الدار اجلامعية اجلديدة ب .ط ،اإلسكندرية،
. 2002
 -43عبد الفتاح حممد دكيدار :املرجع يف مناىج البحث يف علم النفس كفنيات كتابة البحث العلمي ،املعرفة اجلامعية
،االسكندرية 2007،
 -44عبد العزيز صاحل حبتور ،أصوؿ كمبادئ اإلدارة العامة ،الدار العلمية الدكلية للنشر كالتوزيع ،ط  ،1عماف،
2000
 -45عبد الغفار حنفي :السلوؾ التنظيمي كإدارة املوارد البشرية،دار اجلامعة اجلديدة للنشر اإلسكندرية2006 ،
 -46عدم عطا محادم القيادة اإلدارية احلديثة يف إسرتاجتية التنمية ،دار البداية ناشركف ك موزعوف ،األردف2013 ،
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 -47علي السلمي ،السلوؾ التنظيمي ،دار غريب للنشر ،الطبعة ،1مصر، 2001 ،
-48علي غريب ،تنمية املوارد البشرية ،دار الفجر للنشر كالتوزيع ،ط  ،1القاىرة ،مصر. 2007 ،
 -49عمر كصفي عقيلي كآخركف :كظائف منظمات األعماؿ ،دار زىراف ،عماف  ،األردف2001 ،
 -51فاركؽ عبده فلية ،حممد عبد اجمليد ،السلوؾ التنظيمي يف ادارة املؤسسات التعليمية  ،دار املسرية للنشر ك التوزيع
ط ، 7بريكت2005 ،

 -51فريد كامل أبو زينة ،منهج البحث العلمي الكتاب الثاين ؼ البحث العلمي املسرية للنشر كالتوزيع كالطباعة ،ط1
األردف2006 ،

 -52فضيل ديلو  ،مدخل إىل منهجية البحث يف العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية ،دار ىومو للطباعة كالنشر كالتوزيع ،
اجلزائر 1995،

 -53ماريوف إم ىانز ،إدارة األداء :دليل شامل لإلشراؼ الفعاؿ ،ترجمة :محمود مرسي ،زىري الصباغ ،مطبعة
معهد اإلدارة العامة ،السعودية1988،

 -54ماىر حممد حسن ،القيادة :أساسيات كنظريات كمفاىيم ،دار الكندم للنشر،الطبعة  ،1األردف 2004 ،
 -55مؤيد سعيد سامل :تنظيم املنظمات،دراسة يف تطوير الفكر التنظيمي،دارعامل للكتاب احلديث .األردف2002 ،
 -56حممد حسنني العجمي ،االجتاىات احلديثة يف القيادة اإلدارية كالتنمية البشرية ،دار .املسرية للنشر كالتوزيع،
عماف2008 ،

 -57حممد سيد جاب الرب ،القيادة اإلسرتاتيجية  ،بدكف دار النشر ،الطبعة  ،1مصر2012 ،
 -58حممود سلماف العمياف ،السلوؾ التنظيمي يف منظمات االعماؿ ،ط  ،9دار كائل للنشر ،االردف2008 ،
 -59حممد شحاتة ربيع ،علم النفس الصناعي كاملهين ،دار املسرية للنشر كالتوزيع كالطباعة ،ط ،1عماف. 2010 ،
 -61مدحت حممد ابو النصر ،ادارة كتنمية املوارد البشرية "االجتاىات املعاصرة "،ط  ،7جمموعة النيل العربية للنشر،
القاىرة2007 ،
 -61مركاف عبد ايد إبراىيم  ،اإلدارة ك التنظيم يف الرتبية الرياضية ،دار الفكر،األردف2009 ،
 -62مركاف عبد اجمليد :االختبارات كالقياس يف الرتبية الرياضية ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،االردف 1999،
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 -63نبيل حممد مرسي  ،املهارات كالوظائف اإلدارية  :كيف حتمي مهاراتك اإلدارية ؟ ،املكتب اجلامعي احلديث ،
اإلسكندرية؛ 2006
 -64نواؼ كنعاف ،القيادة اإلدارية ،ط  ،4دار الثقافة  ،عماف2007 ،
 -65ىايل عبد املوىل طشطوش  ،أساسيات يف القيادة كاإلدارة :النموذج اإلسالمي يف القيادة كاإلدارة ،دار الكندم ،
االردف 2008،
 -66ىشاـ محدم رضا ،تنمية مهارات االتصاؿ ك القيادة اإلدارية  ،دار الراية للنشر ك التوزيع ،الطبعة  ،1األردف ،
2010
 -67ياغي حممد عبد الفتاح ،درجة الرضا الوظيفي للعاملني ،دار الفكر للطباعة كالنشر ،ط  ،1عماف  ،األردف،
1996

 قائمة المراجع االجنبية :68-william gasparini : l’organisation sportive , édition revue eps , France ,

2003

 قائمة الدوريات والمجالت العلمية -69مزىودة ،عبد املاليك .األداء بني الكفاءة كالفعالية ،جملة العلوـ اإلنسانية ،جامعة حممد خيضر .بسكرة ،
العدد2001. 31
 -71أكرـ سامل  ،يف جوىر العملية القيادية  ،جملة احلوار املتمدف  ،العدد 2007 ،203
 قائمة األطروحات والرسائل العلمية -71تويلي العازمي ،القيادة التحويلية كعالقتها باإلبداع اإلدارم  ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري
يف العلوـ اإلدارية  ،حممد بن جامعة نايف العربية2006 ،

 -72جوىرة أقطي ،أثر القيادة اإلسرتاتيجية على التشارؾ يف املعرفة ،دراسة حالة جمموعة فنادؽ جزائرية ،أطركحة مقدمة
ضمن متطلبات نيل درجة الدكتوراه قسم علوـ التسيري .جامعة حممد خيضر ،بسكرة 2014 ،

 -73حسن حممود حسن ناصر ،األمناط القيادية ك عالقتها باألداء الوظيفي من كجهة نظر العاملني ،رسالة ماجستري
إدارة أعماؿ ،اجلامعة االسالمية ،غزة2010 ،
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 -74دريوش شهيناز ،اثر امناط القيادة االدارية على تنمية ابداع املوارد البشرية  ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل
شهادة املاجستري يف تسيري املوارد البشرية  ،جامعة منتورم قسنطينة .2012،
 -75رابح خيلف حنو تقييم فعاؿ الداء املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستار يف العلوـ
االقتصادية ختصص تسري منظمات ،جامعة احممد بوقرة بومرداس 2008 ،
 -76سناء مكدكر ،الضغوط املهنية كعالقتها باألداء الوظيفي ،رسالة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف علم النفس،
ختصص تنظيم كعمل ،كلية اآلداب كالعلوـ االجتماعية ،قسم علم النفس كعلوـ الرتبية األرطفونيا ،جامعة املسيلة،
2012
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 -79عادؿ بن صاحل الشقحاء ،عالقة األمناط القيادة مبستول اإلبداع اإلدارم  ،دراسة مسحية على العاملني باملديرية
العامة للجوازات بالرياض ،رسالة ماجستري ،جامعة نايف للعلوـ .األمنية2003 ،

 -81كريد ع ػ ػػمار ،تأثري القيادة اإلدارية على أداء العاملني يف املؤسسة االقتصادية  ،مذكرة مقدمة الستكماؿ متطلبات
نيل شهادة املاجستري ختصص إدارة العماؿ ،جامعة البويرة 2014،
 -81جمدم نويرم ،حمددات امناط القيادة املساعدة على نقل املعرفة  ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علوـ
التسيري كإدارة املنظمات ختصص  :اقتصاد ك إدارة املعرفة كاملعارؼ 2011 ،

 -82حممد بن عبد اهلل البقمي ،االحتياجات التدريبية للقيادة اإلدارية ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة
املاجستري يف اإلدارة الرتبوية كالتخطيط ،كلية الرتبية ،جامعة أـ القرل ،السعودية 2008 ،

 -83حممد بن علي املانع ،تقنيات االتصاؿ كدكرىا يف حتسني األداء ،رسالة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف العلوـ
اإلدارية ،جامعة نايف العربية ،الرياض ،السعودية2006 ،
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العلوـ يف علم نفس العمل كالتنظيم  ،جامعة حممود منتورم قسنطينة 2006 ،

 -85نور الدين بوراس ،دكر القيادة اإلدارية يف تنمية الثقافة التنظيمية لدل العاملني ،مذكرة مكملة لنيل شهادة
املاجستري يف علم االجتماع ختصص :تنظيم كعمل ،جامعة حممد خيضر بسكرة2014 ،
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المحور االول  :النمط القيادي الديمقراطي و دوره في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية

العبارة
10

يراعي القائد قدرات ادلرؤوسنی عند توزيع الواجبات عليهم

15

يوافق القائد على األساليب اليت خيتارىا ادلرؤوسنی إلجناز
أعماذلم.

13

يشجع القائد ادلناقشة اجلماعية ألساليب العمل.

14

يشارك القائد ادلرؤوسنی يف لقاءاهتم اخلاصة اليت حيتفلون هبا

15

يطرح القائد أفكاره على ادلرؤوسنی دلناقشتو.

16

حيرتم القائد عادة رغبات ادلرؤوسنی.

17

يبادر القائد بتفويض بعض صالحياتو إىل ادلرؤوسنی.

18

يشرك القائد ادلرؤوسنی يف ختطيط العمل.
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إلى
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غير
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المحورالثاني :النمط القيادي االوتوقراطي و دوره في تنمية األداء الوظيفي في المنظمات الرياضية
العبارة
10

يوزع القائد الواجبات على ادلرؤوسنی دون مراعاة لقدراهتم.

15

يلزم القائد مجيع ادلرؤوسنی بتحقيق مستويات معينة من األداء تزيد
من اإلنتاجية.

13

يعتقد القائد أن تبادل اآلراء مضيعة للوقت.

14

دييل القائد إىل تركيز مجيع السلطات يف يده.
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بشدة
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محايد
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15

يرتدد القائد يف إعطاء أي نوع من احلرية ادلرؤوسنی .

16

حيرص القائد على أن يكون ادلتحدث الرمسي نيابة عن ادلرؤوسنی

17

يطالب القائد ادلرؤوسنی بتنفيذ اخلطط دون اإلسهام يف وضعها.

18

يقرر القائد بنفسو ماذا ديكن عملو وكيفية تنفيذه.
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العبارة
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يتقبل القائد أي تغري يقرتحو ادلرؤوسنی على أسلوب العمل.

15

يعطي القائد احلرية الكاملة للمرؤوسنی إلجناز أعماذلم.

13

يشجع القائد ادلناقشة اجلماعية ألساليب العمل.

14

يفوض القائد كل صالحياتو اإلدارية للمرؤوسنی.
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يتساىل القائد مع ادلرؤوسنی يف أداء واجباهتم.

16

يتجنب القائد التدخل يف النزاعات اليت حتدث بنی ادلرؤوسنی.
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يتهرب القائد من مواجهة مشكالت العمل.

18

يرتدد القائد عادة يف اختاذ القرارات.
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 تسليط الضوء على النمط الدميقراطي بتوضيح أسسو ومزاياه ،وذلك بتوجيو مدراء املنظمات على إشراك العاملني يفرسم السياسات املنظمات التابعني هلا ،وإشراكهم يف عملية اختاذ القرارات ،واحرتام مشاعرىم والعمل على تلبية رغباهتم
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The summary of the study:
The title of the study:

The role of leadership styles in the functional performance development of
the employees within the sports organizations
Study Problem :the question of our study is given as bellow:

Is leadership patterns role in the functionality of the employees within the
sports organizations development ?
Suppositions of the study:
The supposition:
Coaches use physiological adaptation during the sporting training process of
soccer players.
Partial supposition:

1- Democratic Style of leadership role in the functionality of the employees
within the sports organizations development
2- Autocratic Style leadership role in the functionality of the employees
within the sports organizations development
3- Messy style of leadership role in the functionality of the employees within
the sports organizations development
The sample: we depended in our study on the general covering of all the
samples of the study.

The followed method: descriptive method is used.
The used instruments: a questionnaire of survey is used and SPSS
Results of the study: all suppositions realized
Suggestions:
- Provide a training program in leadership styles of managers to exercise
leadership
- Highlighting the democratic style clarify founded and has its advantages.
-Work to strengthen the relationship between the leader and subordinates
by holding dialogue meetings

