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ل هللا عليه وسلم "من لم يشكر الناس
عملا بقول الرسول ص ّ
لم يشكر هللا"
نشكر هللا تعالى على توفيقه لنا لإنجاز هذا البحث.
يسعنا ويشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم معنا في
إنجاز هذا العمل ،سواء من قريب أو من بعيد.
ونخص بالذكر الدكتور القدير :فاتح يعقوبي  ،المشرف على بحثنا،
فلم يبخل بتوجيهاته ونصائحه علينا ،ولم يتوانى في تقديم أراءه
الصائبة لنا ،حتى تم إنجاز هذا العمل.
وتحياتنا إلى كل أساتذة وطلبة وعمال معهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية بالمسيلة
"وهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"

3

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصلاة على المصطفى – صلى هللا عليه وسلم-
أما بعد:
أود أن أهدي هذا العمل المتواضع إلى من قال فيهما المولى
عز وجل:
"وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا
تقل لهما
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ،واخفض لهما جناح
الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا" الإسراء (-23
.)24
إلى أمي التي حملتني وهنا على وهن وغمرتني بحنانها ولم
تنساني بدعائها ،إلى أمي الحنون الغالية.
إلى أبي الذي ساندني طيلة حياتي الدراسية والذي كان دعما لي
ماديا ومعنويا ،فإلى كلاهما أهدي عملي هذا وشكرا لكما ألف
شكر.
إلى كل أفراد العائلة وكل الأهل والأقارب بدون استثناء.
وزملائي في الدراسة.
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املقدمة

يشهد العصر احلايل العديد من التطورات املتسارعة والتغريات املتالحقة نتيجة االنفجار املعريف وثورة
املعلومات واالتصاالت ،مما جعل املنظمات تواجه العديد من التحدايت والصعوابت يف كيفية مواكبتها وطريقة
التكيف معها.
هذا فرض على املنظمات إجياد طرق حديثة لتطوير االداء ونبذ الطرق واإلجراءات التقليدية عن طريق إجياد
اشخاص مبدعني وتوفري الوسائل املناسبة اليت تساعد على ابتكار طرق جديدة وحلول إدارية سريعة.
وعلى الرغم من ان هناك عوامل كثرية داخل املنظمة وخارجها تؤثر على مستوى األداء لدى العاملني هبا،
اال ان هناك العديد من الوسائل اليت تشري اىل ان القيادة اإلدارية داخل املنظمة تؤدي دورا هاما يف خلق البيئة
اإلدارية املالئمة اليت متكن من استثارة االبداع وأتصيله (الطيب1922 ،م ،ص.)28
ومن األمناط القيادية اليت افرزها التقدم العلمي والتطور التقين منط القيادة التحويلية والذي من اهم ما مييزه
قدرته العالية على قيادة املنظمة يف مواجهة التحدايت والتطورات احلديثة من خالل التأثري يف سلوكيات
املرؤوسني وتنمية أدائهم عن طريق فتح اجملال هلم وتشجيعهم على مواجهة املشاكل والصعوابت اليت تواجه
منظماهتم.
وحيث ان االدارات حتتاج أكثر من غريها اىل ذلك النمط القيادي الذي يستطيع تفجري الطاقات الكامنة
داخل املوظفني العاملني هبا ،وإاتحة الفرصة هلم يف البحث عن اجلديد يف جمال العمل والتحديث املستمر
ألنظمة العمل مبا يتفق والتغيريات احمليطة.
ونظرا الن احلياة تغريت وظهرت متغريات كثرية يف جوانب خمتلفة شكلت ضغوطات كبرية على العاملني
وعلى املؤسسات اليت يعملون فيها ،فقد ابرزت احلاجة اىل القيادة التحويلية حيث أصبح من الصعوبة التنبؤ
ابملتغريات ،ولذلك البد من وجود افراد يقومون بتزويد املؤسسات ابلرؤى وكذلك القيام ابألدوار املثالية اليت
ميكن ان حيتذي هبا افراد العاملني يف هذه املؤسسة (اهلواري1996 ،م ،ص)30
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وقد جاءت هذذه الدراسذة يف جوهرهذا للكشذف عذن القيذادة التحويليذة وأثرهذا علذى االداء الذوظيفي يف الرابطذة الرايضذية لكذرة
القذذدم لواليذذة املسذذيلة ،واحتذذوت هذذذه الدراسذذة علذذى مقدمذذة ومخسذذة فصذذول ،تضذذمن الفصذذل األول اخللفيذذة النظريذذة ملتغ ذريات
البحذذث والدراسذذات السذذابقة أمذذا الفصذذل الثذذاي فقذذد خص ذ إىل اإلطذذار العذذام لدراسذذة وفيذذه الكلمذذات الدالذذة يف الدراسذذة
اإلشذذكالية الدراسذذة ،أهدافذذه الدراسذذة ،أ يذذة الدراسذذة ،الفرض ذذيات الدراسذذة  ،والفصذذل الثال ذذث تضذذمن اإلج ذراءات امليدانيذذة
لدراسذذة وفيذذه الدراسذذة االسذذتطالعية ،املذذنه املتبذذع يف الدراسذذة ،جمتمذذع وعينذذة الدراسذذة ،أدوات مجذذع البيذذا ت واملعلومذذات،
إجذراءات التطبيذذق امليذذداي لذذاداة ،األسذذاليب اإلحصذذائية ،أمذذا الفصذذل الرابذذع فقذذد خصذ لعذذرض وحتليذذل النتذذائ وتفسذذريها
ومناقشتها ،أمذا الفصذل اخلذام فقذد تناولنذا فيذه االسذتنتاجات العامذة واالقرتاحذات ،املراجذع املعتمذدة يف الدراسذة ،املالحذق،
وملخ الدراسة.
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الفصل االول:
اخللفية النظرية والدراتات
السابقة
متهيد
 1اخللفية النظرية للقيادة التحويلية واألداء
الوظيفي
2الدراتات السابقة واملرتبطة
ﺧالصة
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 .Iاخللفية النظرية:
 .1القيادة التحويلية
-1-1القيادة يف احلضارة العربية اإلتالمية:
عاش اجملتمع العريب حالة من التفكك وعدم النظام قبل اإلسالم ،وبظهور اإلسالم وإقامته دولته األوىل يف عهد رسول هللا
صلي هللا عليه وسلم ،شهدت اإلدارة العربية تنظيما إداراي متقدما مشل مجيع أجهزة الدولة وأصبح للعرب وألول مرة يف
اترخيهم دولة هلا أركاهنا الثالثة :األرض ،الشعب ،والنظام ،وأوجد الرسول صلي هللا عليه وسلم نظاما إداراي خاصا ،ال

عالقة له وال أتثري عليه من أي حضارة سابقة.
(فاروق جمدالوي ،2003 ،ص .)51
ففي عهده صلى هللا عليه وسلم كان التنظيم اإلداري يقوم يف ظل حكومة مركزية قوية ومنظمة ،وكان صلى هللا عليه
وسلم هو الرسول ،املشرع ،القائد ورئي اإلدارة كلها .فقد أكد اإلسالم على حتمية القيادة كضرورة اجتماعية لقوله
صلى هللا عليه وسلم "ال حيل لثالثة يكونون بفالة من ارض إال أمروا عليهم أحدهم وقوله كذلك ":إذا خرج ثالثة يف
سفر ليؤمرا أحدهم".
ومن أهم السمات القيادية اليت عرفتها اإلدارة يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم (القدوة ،اإلخاء ،الرب ،والرمحة،
واإليثار) ،وكان عليه الصالة والسالم حيث أوىل األمر على أن يولوا على أعمال املسلمني أصلح من جيدونه لذلك
العمل ،لقوله صلى هللا عليه وسلم ":من ويل من أمر املسلمني شيئا ،فويل رجل وهو جيد من هو أصلح منه ،فقد خان
هللا ورسوله واملؤمنني) .
(عامر مصباح ، 2003،ص.) 16

واختيار األصلح كما يقول اإلمام ابن تيمه يكون اختيار األمثل يف كل منصب حبسبه ،ويعرف األمثل بقوة وأمانته لقوله
تعاىل " :إن خري من استأجرت القوي األمني"( .القرآن الكرمي ،تورة القصص ،اآلية .)26

والقوة تكمن يف احلكم بني الناس ابلعدل والقدرة على تنفيذ األحكام واألمانة ترجع إىل خشية هللا ،كما طبقت اإلدارة
مبدأ األجرة على قدر العامل تطبيقا ألحكام اآلية الكرمية" :وكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعماهلم وهم ال يظلمون" .
) القرآن الكرمي ،تورة االحقاف ،األية . (19
وطبقت اإلدارة كذلك مبدأ الشورى الذي يعترب من أهم مقومات اإلدارة يف اإلسالم لقوله تعاىل" وأمرهم شورى بينهم" .
(القرآن الكرمي ،تورة الشورى ،اآلية . (38

كما عمل صلى هللا صليه وسلم مببدأ تقسيم العمل حيث عني اثنني وأربعني كتااب ،يقوم كل منهم بعمل معني ،فكان
علي ابن أيب طالب كتابه يف العهد ،وكان حذيفة ابن اليمان صاحب سره كما له كتاب ينظمون أموال الصدقات،
الغنائم ،الديوان واملعامالت ،كما كان زيد ابن اثبت ترمجانه ابلفارسية والرومية واحلبشية واليهودية.
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ويف عهد اخللفاء الراشدين عرفت اإلدارة كثريا من املبادئ اإلدارية متثلت يف األسلوب الدميقراطي لشغل الوظائف
القيادية ،مبدأ الظلم اإلداري مبدأ تالزم السلطة واملسؤولية ،مبدأ املكافأة وتقدير اجلهود ومبدأ تقسيم األعمال حسب
الكفاءة والتخص .
ويف عهد األمويني ،اقتضى اتساع رقعة الدولة اإلسالمية وصعوبة االتصاالت ،لتطبيق مبدأ تفويض السلطة ،حيث قام
اخللفاء بتفويض الوالة ملباشرة سلطاهتم الشبه مطلقة يف الوالايت اليت يشرفون عليها ،كما تشدد األمويون يف توفر مستني
هامتني فيمن يتوىل مناصب القيادة ا :املقدرة واألمانة.
أما يف عهد العباسيني فقد شهدت الدولة نظاما إداراي حمكما يضم إحدى عشر ديوا يف عهد الدولة األموية مخسة
دواوين ،حيث أدت صعوبة اإليصاالت إىل منح الوالة حق اإلشراف التام على والايهتم ،كما عرفت اإلدارة العباسية
العديد من املبادئ لرتشيد السلوك اإلداري كالرقابة األمنية على موظفني والتوجه لبناء عالقات إنسانية طيبة معهم ،تروي
فبإصدار القرارات ومشاورة أهل اخلربة والتجربة ،إجناز العمل والبت السريع ابألمور ،حسن املقابلة للمرؤوسني واالستماع
هلم وتفهم مشاكلهم ( .عامر مصباح ، 2003،ص.) 17
-2-1القيادة اإلدارية وأمهيتها:
-1-2-1مفهوم القيادة اإلدارية:

جيمع خرباء اإلدارة على أن موضوع القيادة من أهم مبادئ العلوم اإلنسانية ذات الطبيعة اإلدارية .وابلرغم من تعدد
البحوث والدراسات يف هذا املوضوع إال أنه مل يستقر رأي العلماء والباحثني يف جمال اإلدارة على وضع تعريف جامع
ملفهوم القيادة .ولكنه مع تعدد تعاريفها فإن هناك تشابه ملحوظا بني هذه التعاريف ،ويرجع سبب كثرة تعاريف القيادة
إال اختالف وجهات نظر العلماء الذين تصدوا لبحث هذه املسألة ،فكل فئة وضعت التعريف الذي يتفق وطبيعة
املدرسة اليت ينتمون إليها .وسوف نستعرض هنا أهم هذه التعاريف:
فالقيادة  Leadershipمشتقة من الفعل) قاد( اي قام بعمل ما للوصول إىل اهلدف املنشود .وهي عبارة عن عالقات
بني قائد ومقودين فالقائد هو الذي يصدر األوامر واملقودون هم الذين ينفذون أوامر قائدهم ابلعمل الذي يوصلهم
لتحقيق األهداف اليت يسعون إليها(  ) .نواف كنعان، 1995 ،ص.) 86
والقيادة هبذا املفهوم عملية رشيدة طرفاها شخ

يوجه ويرشد والطرف اآلخر يستقبل هذا التوجيه واإلرشاد لتحقيق

أغراض معينة.
ويعرفها أوردواي تيد ) (Ordway Teadأبهنا '‘اجلهد أو العمل الذي ميارسه الشخ
يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون كلهم يف حتقيقه ''.
).)Tead Ordway, 1963, p19
ويعرف ليكرت) (Likertالقيادة ابهنا'' قدرة الفرد يف التأثري على شخ

أو جمموعة وتوجيههم من أجل كسب

تعاوهنم وحفزهم على العمل أبعلى درجة من الكفاية يف سبيل حتقيق األهداف املوضوعية‘'،
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للتأثري يف الناس ،وجعلهم

لذلك فالقيادة تعمل يف جمال تنمية القدرة على تفهم مشاكل املرؤوسني وحفزهم على التعاون يف القيام ابألعمال املوكلة
إليهم وتوجيه طاقاهتم واستخدامها إىل أقصي درجه ممكنة من الكفاية)(Likert, 1961, p03) .
وتعرف القيادة على أهنا'' املقدرة على التأثري يف سلوك أفراد اجلماعة وتنسيق جهودهم وتوجيههم لبلوغ الغاايت
املنشودة''( .عشماوي تعد الدين حممد ، 2000،ص. (86
فالقيادة إذن ليست جمرد إصدار أوامر والتأكيد من تنفيذها بل أيضا حفز األفراد على العمل وتنمية روح
اجلماعة فيما بينهم وإاثرة محاسهم ليبذلوا أقصى جهودهم للحصول على أعلى مستوى ميكنهم أن يصلوا إليه.
ولقد عرف إبراهيم املنيف القيادة أبهنا ''نشاط إجيايب يقوم به الشخ بقرار رمسي تتوافر فيه السمات
وخصائ

قيادية يشرف على جمموعة من العاملني لتحقيق أهداف واضحة بوسيلة التأثري واالستمالة أو

استخدام السلطة ابلقدر املناسب وعند الضرورة( ''.إبراهيم بن عبد هللا املنيﻒ ، 1999،ص. (151

وميكننا أن نستنت من التعريفات السابقة وغريها أن القيادة مبفهومها العام هي القدرة على التأثري على سلوك أفراد
اجلماعة وتنسيق جهودهم وتوجيههم لبلوغ الغاايت املنشودة.
أما مفهوم القيادة اإلدارية فهو مشتق من املفهوم األصلي للقيادة وإن كان يركز على التفاعل بني القائد والعملية اإلدارية .
والقيادة مبفهومها العام غري القيادة اإلدارية واليت يكون حمورها النشاط اإلداري الذي يتم يف إطار من التنظيم اإلداري
بينما جند أن القيادة تركز على عملية التأثري يف نشاطات األفراد وسلوكهم لتحقيق األهداف اليت يرمسها القائد.
ومن ذلك املنطلق فالقيادة اإلدارية تعرف ''أبهنا عملية التأثري اليت يقوم هبا املدير يف مرؤوسيه إلقناعهم وحثهم على
املسا ة الفعالة جبهودهم يف إدارة النشاط التعاوي'' ( .نواف كنعان ،1995 ،ص )98

ويعرفها وايت  Whiteالقيادة اإلدارية أبهنا قيام القائد بتوجيه وتنسيق ورقابة أعمال اآلخرين يف اإلدارة.

(White,

). 1962, P185
ويرى هنت والرسون '' أن القيادة اإلدارية هي الوسيلة اليت يتمكن بواسطتها املدير من بث روح التآلف والتعاون املثمر
بني املوظفني يف املنظمة من أجل حتقيق األهداف املشروعة ''.
) .(Hunt and Larson, 1977, P238
وتعرف القيادة اإلدارية أبهنا عملية أتثري شخ ميارس يف موقف معني ويدار عن طريق االتصاالت حنوى الوصول إىل
هدف معني أو حمدد فالقيادة متثل حماولة من جانب القائد الذي يؤثر يف تعديل سلوك التابعني.
) املزروع بدر بن تليمان ، 1999،ص. (18
األتباع ،وطبيعة املهمة،

ويشري مفهوم القيادة اإلدارية كذلك إىل حمصلة التفاعل بني خصال شخصية القائد ،وخصائ
ومسات النسق التنظيمي والسياق الثقايف احمليط ابملنظمة ) .شوقي طريف ، 1992،ص( .41
كما تعرف القيادة اإلدارية أبهنا صالحية الشخ املنتخب من قبل اجلماعة واملعني من خارجها مبقتضي القوانني
واللوائح الختاذ قرارات فعالة تستهدف حتقيق التوازن بني أهداف املنظمة وإشباع رغبات التابعني مبا له من مقدرة على
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التأثري واإلقناع مستخدما يف ذلك أحدث األساليب العلمية والتكنولوجية لتحقيق أكرب إنتاجية ممكنة.
(املزروع بدر بن تليمان ، 1999،ص.)22

وبذلك فإن األساليب اإلدارية تستهدف التأثري يف سلوك العاملني مبا يكفل حتقيق اهلدف ويتطلب ذلك قيادة إدارية
قادرة على تكوين ومتنية الصلة من التبعية للقائد ،وقدرته على إقناع املرؤوسني يف التبعية ،وتقبل التأثري التوجيهي من
الرؤساء( .هاشم زكي حممود ، 1980،ص.) 24

وقد تطرق مفهوم القيادة اإلدارية إىل إقناع الناس مبتابعة القائد وإىل قدرة القائد على تدريب أفراد اجلماعة للعمل معه.
(تيد اهلواري ، 1998،ص.)23
كما تطرق أيضا إىل التفاعالت النفسية االجتماعية بني العاملني والقائد اإلداري اليت تقوم على عالقة واعية يف جو مفعم
ابلثقة.لذا حدد بعض الباحثني مفهوم القيادة اإلدارية أبهنا توجيه سلوك األفراد وتنسيق جهودهم وموازنة دوافعهم ورغباهتم
بغية الوصول ابجلماعة إىل حتقيق أهداف املنظمة بكفاءة عالية.
(النمر تعود بن حممد ، 1990،ص.) 43

كما يرى البعض اآلخر أن مفهوم القيادة اإلدارية يتمثل يف القدرة على استثارة العاملني إىل مستوى أعلى من الوعي
ابلقضااي الرئيسية يف الوقت الذي يعمل فيه على زايدة ثقة التابعني يف أنفسهم( .تيد اهلواري ، 1997،ص .)72
والقيادة اإلدارية هبذا املفهوم تعين منطا من السلوك البشري للقائد يستند إىل العالقة بينه وبني أفراد اجلماعة اليت يقودها
ويعمل على استثارة جهودها وتنسيق اجتاهاهتا وإاثرة دوافعها حنوى اإلجناز وحل مشكالهتا اليت حتول دون فعالية األداء.
وهذه التعريفات للقيادة اإلدارية وإن اختلفت إال أهنا تتفق على أن القيادة اإلدارية جيب أن تشتمل على اآليت:
 أن كل قائد جيب أن يكون له اتبعون ،فالقائد وحده ال يستطيع أن يقود بدون اتبعني له .
 أن كل قائد لديه أكثر من قوة يستطيع أن يؤثر هبا على الناس التابعني له وذلك حىت ال يؤثر التابعون أنفسهم
على القائد نفسه.
 أن هدف القيادة اإلدارية أن يؤثر القائد على التابعني له حىت يصلوا إىل األهداف احملددة.
وبذلك ختتلف القيادة اإلدارية عن القيادة بشكل عام ،ذلك أن القيادة تستمد قوهتا من السمات والصفات الشخصية
اليت يتمتع هبا القائد ،بينما القيادة اإلدارية تعتمد على السلطة الرمسية أوال يف ممارسة نشاطها ،مث على ما يتوفر هلا من
السمات والصفات الشخصية .وابإلضافة إىل ذلك جند أن القيادة اإلدارية متثل العملية اليت يتم من خالهلا التأثري على
األفراد ضمن كيان تنظيمي حمدد املعامل واألنشطة واالختصاصات وأهنا تتطلب إملاما بتخص اإلدارة الذي يعترب وسيلة
القائد يف التأثري على مرؤوسيه( .هاشم زكي حممود ،1980 ،ص.) 07

ومن ذلك فالقيادة اإلدارية تعترب عملية إنسانية جتمع العاملني وحتفزهم إىل حتقيق أهداف التنظيم فه ليست خاصية
شخصية ولكنها إنتاج ملركب معقد من القائد ومجاعة العمل وظروف التنظيم ووظيفتها األساسية تتمثل يف حتقيق
التجان والتوافق بني حاجات ورغبات أفراد اجملموعة وإمكا ت واحتياجات التنظيم الذي ينتمون إليه.
(علي السلمي حممد ، 1987،ص.) 223
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وخالصة ذلك ميكن تعريف القيادة اإلدارية يف هذا البحث أبهنا الدور الذي يقوم به الشخ

املكلف إبدارة املنظمة عن

طريق التأثري على املرؤوسني أفراد أو مجاعات ودفعهم لتحقيق أهداف املنظمة جبهودهم املشرتكة.
-3-1مفاهيم حول القيادة التحويلية:
يعد مفهوم ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية من ﺍلمفاهيﻡ ﺍلحﺩيثة في ﺍلفكﺭ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ حيث ﻅهﺭ في أواخر ﺍلسبعيناﺕ من ﺍلقﺭﻥ
ﺍلماضي على يد بربنز في كتابه "ﺍلقياﺩﺓ" ،ﻭﺍلذﺫﻱ أكد فيه برينز على ﺃﻥ ﺃحد ﺍلﺭغباﺕ ﺍلعالمية ﺍلملحة في ﺍلعصﺭ
ﺍلحالي تتمثل فذي احلاجة الشديدة ﺇلى قياﺩﺓ ابتكاريه مؤثرة حتل حمل ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتقليﺩية ﻭﺍلتذي تعتمد على تبادل ﺍلمنفعة،
ومن مث فهي عالقه غري اثبتة ﻭغالبذاﹰ ال تستمر ﻁذﻭيالﹰ (ﺍلعمﺭﻱ2004 ،ﻡ ،ص .(27

لﺫلﻙ فقﺩ ركز برينز على ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية ﺍلتي يسعى القائد من خالهلا ﺇلذى الوصول ﺇلى ﺍلﺩﻭﺍفع ﺍلكامنة ﻭﺍلﻅاهﺭﺓ
لﺩﻯ املرؤوسني التابعني له.
ﻭقﺩ شهدت ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية تطﻭﺭﺍﹰ ملحوﻅاﹸ من خالل اإلسهامات ابس عندما وضع نظرية منهجية للقياﺩﺓ
ﺍلتحﻭيلية ،ﻭﻭضع لها مناذج ومقايي لقياﺱ عﻭﺍمذل ﺍلسلﻭﻙ ﺍلقياﺩﻱ ﻭهﻭ ما يعرف مبقياس ) (MLQﺍلﺫﻱ تضمن
ثالث عناصر للقياﺩﺓ ﺍلتحويلية هي ﺍلكاﺭيزما ﻭﺍلتشجيع ﺍإلبداعي واالهتمام ابلفﺭﺩ.
مث أضاف ابس في عاﻡ 1990ﻡ مكو رابعا أطلق عليه ﺍلﺩﺍفعية ﺍلمستﻭحاة  Inspirational Motivationﻭفي
عاﻡ  1993قﺩﻡ كل من ابس ﻭﺃفﻭليﻭ منوذجا أكثر حداثة للقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية واإلجرائية ،يتضمن سبعة عناصر :ثالثة
منها حتدد ﺍلقياﺩﺓ اإلجرائية ،واألربعة األخرى حتدﺩ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية.
(ﺍلهاللي2001 ،ﻡ ،ص.(19
-1-3-1مفهوم القيادة التحويلية:
الﺯﺍل مفهوﻡ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية يكتنفه بعض ﺍلغمﻭﺽ ،ﻭقﺩ حاﻭلﺕ بعض ﺍلﺩﺭﺍساﺕ حتديد مفهوﻡ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية
ﻭفيما يلي بعضا منها:
يرتكز جوهر ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية على ﺍلقﺩﺭﺓ على موائمة ﺍلﻭسائل مع الغاايت ﻭتشكيل ﻭﺇعاﺩﺓ تشكيل ﺍلمﺅسساﺕ
لتحقيﻕ ﺃغﺭﺍﺽ إنسانية عﻅيمذة ﻭتطلعات أخالقية .ﻭيقوﻡ هﺫﺍ ﺍلنمﻁ ﺍلقيذاﺩﻱ علذى ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍلحاجات ﺍلﻅذاهﺭﺓ ﻭﺍلكامنة
للمﺭﺅﻭسني ﻭﺍلعمل على ﺇشباﻉ تلك احلاجات ﻭﺍستثماﺭ ﺃقصى ﻁاقاﺕ ﺍلمﺭﺅﻭسني هبدﻑ حتقيق تغيري مقصود.
(الغامدي ،1421 ،ص . (72
ﻭمن هﺫﺍ ﺍلمنﻁلﻕ فإﻥ ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي يسعى ﺇلى ﺯايﺩﺓ ﻭعذي مرﺅﻭسذيه ابحتياجاهتم ،ﻭحتويل هﺫﺍ ﺍلﻭعي
ابالحتياجات ﺇلى ﺁمال ﻭتوقعاﺕ ،ﻭمن مث تتولد لديهم ﺍلﺩﺍفعية إلشباع حاجياهتم فيما يتعلق ابﺩﺭﺍﻙ ﻭحتقيق ﺍلﺫﺍﺕ في
حياهتم ﺍلعملية.
ﻭيرﻯ اهلواري ) (1996ﺃﻥ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية تعين مدى سعي ﺍلقائد ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﺇلى ﺍالرتقاء مبستوﻯ مرؤوسيه من اجل
ﺍإلجناﺯ ﻭﺍلتﻁﻭير ﺍلﺫﺍيت ﻭﺍلعمذل علذى تنمية وتطوير ﺍلجماعاﺕ ﻭﺍلمنﻅمة ككل.
(اهلوا ري1996 ،ﻡ .ص. (31
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يعرﻑ برينز ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية أبهنا تفاعل بني ﺍلقاﺩﺓ ﻭﺍلمﺭﺅﻭسني يؤﺩﻱ ﺇلذى ﺭفع ﺍلتحفيﺯ ﻭﺍلنض ﺇلى ﺃعلى
ﺍلمستﻭايﺕ ﻭجتاﻭﺯ ﺍلمصذالح ﺍلشخصذية ﺇلذى ﺍلمصلحة ﺍلعامة (الغامدي1421 ،هـ ،ص .(15
ﻭينظر كولفن للقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية على ﺃهنا تركز علذى القيم املشرتكة .ﻭتطوير ﺍلمﺭﺅﻭسني ﻭحتقيق الغاايت ﺍلكبيﺭﺓ ،ويرى ﺃﻥ
هﺫه ﺍلقياﺩﺓ هي ﺍلتي تعمل لخﺩمة ﺍلتغييﺭ (. (Colvin ,1999.

وتعين ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية – حسب تعريف " بيلبيين " – ﺍستخدﺍﻡ ﺍلقائد لعنصﺭ ﺍلجاﺫبية ﻭﺍلصفاﺕ ﺍلشخصية ﺫﺍﺕ
العالقة ،ليﺭفع من ﺍلتﻁلعاﺕ ﻭحيول ﺍألفﺭﺍﺩ ﻭﺍلنﻅﻡ ألمناﻁ من ﺍألﺩﺍﺀ ﺫﺍﺕ مستوﻯ عال .فالقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية هي قيذاﺩﺓ
إحيائية تؤثر على ﺍألفﺭﺍﺩ ليقﺩموا عﻁاﺀ يفوق ﺍلتﻭقعاﺕ ﻭﺍلﺫﻱ غالباﹰ ما يتم فذي حاالت ﺍلتغيﺭﺍﺕ ﺍلتنﻅيمية ﺍلكبيﺭﺓ.
ﻭتقوﻡ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية علذى مفاهيﻡ ﺫﺍﺕ ﺃصول ﺭﺍسخة مثل :األمانة ،واالستقامة ﺍلشخصذية ،ﻭضع ﺍعتبذاﺭ للقذيﻡ
االجتماعية ﻭﺍلمهنية وااللتزام ﺍلحقيقي هبا ،ﻭاحرتام ﺍلفﺭﺩ ﻭﺍلتفاعل مع اآلخرين؛ فالقائد ﺍلتحﻭيلي ميلك ﺍلﺭﺅية،
ﺍلجاﺫبية ،ﺍلقﺩﻭﺓ ،ﺍلتمكيﻥ ،ﺍلتحفيﺯ ،واالستقامة.
وينظر لها كوجنر على ﺃهنا تلك ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتي تتجاﻭﺯ تقدمي ﺍلحذﻭﺍفﺯ مقابل ﺍألﺩﺍﺀ ﺍلمﺭغﻭﺏ ﺇلى تطوير ﻭتشجيع
ﺍلمﺭﺅﻭسني فكﺭايﹰ وإبداعيا ﻭحتويل اهتماماهتم الذاتية لتك ذﻭﻥ جزﺀﺍﹰ أساسيا من ﺍلﺭسالة ﺍلعلي ذا للمنﻅمة.
(.(Conger,2002 p47
ﻭﺃشاﺭ فيﺭهﻭمل ﺇلى ﺃﻥ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية تستخدﻡ ﺍإللهاﻡ ،ﻭﺍلﺭﺅﻯ ﺍلمشتﺭكة ،ﻭﺍلقيﻡ ،لﺭفع ﺍلقائد ﻭﺍلمﺭﺅﻭسني ﺇلى
ﺃعلى مستوايﺕ ﺍلتفكيﺭ ،ﻭﺍلتحفيﺯ ،ﻭﺭفع ﺍلﺭﻭﺡ ﺍلمعنﻭية؛ فالقياﺩﺓ هنا تدفع ﺍألفﺭﺍﺩ ﺇلى مضاعفة جهوﺩهﻡ املالئمة
لتحقيﻕ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلمشتﺭكة.
-2-3-1عناصر القيادة التحويلية:
تشتمل سلوكياﺕ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية عنﺩ ابﺱ على ﺃﺭبعة عناصر ﺃطلق عليها ) (Four I'sحيث يبدأ كل حرﻑ
منها ابلحﺭﻑ ﺍلالتيين (  ( Iﻭهي:


ﺍلتأثري ﺍلكﺭﺯماتيكي ﺃﻭ ﺍلجاﺫبية ﺍلقياﺩية(Idealized Influence):



ﺍلﺩفع ﻭ ﺍإللهاﻡ ﺃﻭ ﺍلتحفيﺯ ﺍلملهﻡ ):(Inspirational Motivation

يسلك ﺍلقاﺩﺓ ﻭفقاﹰ لهﺫه ﺍلخاصية ﻁﺭيقة جتعل منهم منوذجاﹰ حياكيه اآلخرون مع مرور ﺍلﻭقﺕ ،فيصبحﻭﺍ آهالﹰ
لﻺعجاﺏ واالحرتام ﻭﺍلثقة ،ومن األشياء ﺍلتي يفعلها ﺍلقاﺩﺓ حىت يتصفوا ابملثالية ﺃﻥ أيخذوا في ﺍعتباﺭﺍهتم حاجات
اآلخرين ﻭﺇيثاﺭها على حاجاهتم ﺍلفﺭﺩية ﻭﺃﻥ يكونوﺍ على ﺍستعداﺩ للتضحية ابملكاسب ﺍلشخصية لصالح اآلخرين ﻭﺃﻥ
يشاﺭﻙ ﺍلقاﺩﺓ في األخطار ﺍلتي يتعرﺽ لها ﺍألتباﻉ ﻭﺃﻥ يكونوﺍ متوافقني ﻭليسﻭﺍ متسلطني في تصرفاهتم ﻭيتمسكوﺍ
ابملعايري األخالقية ﺍلسلﻭكياﺕ ﺍلمعنﻭية ﺍلعالية ،ﻭﺃﻥ يتفاﺩﻭﺍ استخداﻡ ﺍلقﻭﺓ من اجل حتقيق مصاحل شخصية  ،بل
يستخدموﺍ ﺍلقﻭﺓ ﺍلتي حبوزهتم لتحﺭيك ﺍألفﺭﺍﺩ ﻭﺍلجماعاﺕ لتحقيق رسالتهم و رؤيتهم ﻭمىت ما توفرت هﺫه ﺍلصفاﺕ
ﺍلمثالية ومع مرور ﺍلﻭقﺕ يعمل التابعني على حماكاهتم  ،ﻭتصبح أهداف هؤالء التابعني ﺫﺍﺕ معىن اكرب فيعملﻭﻥ أبقصى
ﻁاقاهتم .
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يتصرف ﺍلقاﺩﺓ التحويليني ﻭفق هﺫه اخلاصية بطرﻕ تعمل على حتفيز ﻭﺇلهاﻡ ﺃﻭلئﻙ احمليطني هبم ﻭﺫلﻙ إبعطاء ﺍلمعنى
ﻭﺍلتحﺩﻱ لما يقوم به مرؤوسيهم ﻭتغليب ﺭﻭﺡ ﺍلجماعة ،ﻭﺇﻅهاﺭ ﺍلحماﺱ ﻭﺍلتفاﺅل وجعل التابعني يركزون ﻭيفكرون في
حاالت مستقبلية جذابة ومتعددة ،وحتفيزهم على دراسة بدائل خمتلفة جدا ومرغوبة ،كذلك إاتحة الفرصة لهﻡ في
املشاركة في حتقيق ﺍألهﺩﺍﻑ املشرتكة ﻭفي سبيل ﺫلﻙ فهﻭ يستخدم الرموز ﻭﺍلشعاﺭﺍﺕ لتوجيه ﺍلجهﻭﺩ ،ويوضح توقعاته
ﺍلعالية من اتبعية (ﺍلعامﺭﻱ.(8 p 1421 ،


ﺍلتشجيع ﺍإلبدﺍعي ):(Intellectual Simulation

يتصرﻑ ﺍلقاﺩﺓ بطريقة جتعلهم حيركون جهود أتباعهم لكي يكونوا جمددين ومبتكرين ﻭﺫلﻙ بزايدة ﻭعي ﺍلتابعني حبجم
التحدايت وتشجيعهم على تبين وخلق مداخل ﻭﻁﺭﻕ جديدة لحل املشاكل ،وتناول املواقف القدمية بطرق ووجهات
نظر جديدة ،ﻭﻭفقاﹰ لهﺫه اخلاصية فإﻥ ﺍلقاﺩﺓ التحويليني يتجنبون ﺍلنقﺩ ﺍلعاﻡ ألﻱ عضﻭ في ﺍلمجمﻭعة في حالة حدوث
خطا .ﻭيستحثون األعضاء على تقدمي ﺃفكاﺭ جديدة وجتريب مناه جديدة وال يعرضون ﺃفكاﺭهﻡ للنقﺩ أبدا ،ﻭفي
ﺍلمقابل يستحث التابعني القائد على ﺇعاﺩﺓ ﺍلتفكيﺭ حول أرائه وافرتاضاته ومبادراته ،فال يوجد شي اثبت وصحيح دائماﹰ
ال ميكن حتديه وتغريه ﻭ االستغناء عنه ﺃﻭ حىت ﺇﺯﺍلته.


االهتمام ﺍلفﺭﺩﻱ ﺃﻭ مرﺍعاﺓ مشاعﺭ ﺍألفﺭﺍﺩ(Individualized Consideration) :

ﻭفقاﹰ لهﺫه ﺍلسمة يعطي ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي ﺍهتماما خاصاﹰ حباجات كل فﺭﺩ لتﻁﻭيره ﻭ االرتقاء مبستوى أداءه ﻭمنوه،
فيعمل كمدرﺏ و صح وصديق وموجه ويهتم ابلنواحي ﺍلشخصية لكل منهم ،ﻭخلق فﺭﺹ جديدة لتعليمهﻡ مع ﺍألخذ
في االعتبار ﺍلفﺭﻭﻕ ﺍلفﺭﺩية فيما بينهم ابلنسبة حلاجاهتم ورغباهتم ،ﻭﺍلنﻅﺭ ﺇليهﻡ كأشخاص كاملني بدالﹰ من ﺍلنﻅﺭ ﺇليهﻡ
كوهنم مرؤوسني ﺃﻭ عمال .كما جيب على ﺍلقائد يكون مستمتعاﹰ جيداﹰ ﻭيعطيهم ﺍلثقة االطمئنان ﺇﺫﺍ ما ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ قﻭل
شيء ،ﻭيقوم ﺍلقائد ﺃيضاﹰ وفق هﺫه ﺍلخاصية بتفويض ﺍلمهاﻡ كوسيلة لتنمية ﺍألتباﻉ ﻭهﺫﺍ ﺍلتفﻭيض يتم مبوجب مراقبة
للتعﺭﻑ على ما إذا كان ﺍلتابعني حيتاجون ﺇلى توجيه ﺇضايف ﺃﻭ تقييم (ﺍلعمﺭﻱ 2004،ﻡ ،ص. (33 -1
-3-3-1ﺧصائص القائد التحويلي:
لكي يستطيع ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلتغييﺭ ﻭحتويل منظمته حنو ﺍألفضل فإنه ينبغي ﺃﻥ حيوز على عدد من ﺍلخصائ

منها ما يلي:

قاﺩﺭ على خلق رؤية ﻭﺭسالة للمنﻅمذة ﻭﺇيصال هﺫه ﺍلﺭﺅية بطريقة تستثري وتدفع

 ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي هﻭ شخ
ﺍلمﺭﺅﻭسني العتناقها.
 يرى القائد التحويلي ﺃﻥ ﺍلمبﺭﺭ من ﻭجوﺩه نقل ﺍلناﺱ نقلة حضارية ،فهﻭ يتمتع بثقة ذاتية عالية ،ﻭيتمتع بوعي
خال من ﺍلصﺭﺍعاﺕ ﺍلﺩﺍخلية.
 للقائد التحويلي حضور واضح ،ونشاط بدي متفاعل ،حيث يشاﺭﻙ ﺍلنذاﺱ مشاكلهم ،ﻭيقدﻡ لهﻡ ﺍلحلﻭل
ﺍلمناسبة.
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 يستطيع ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي ﺍلتعامل مع ﺍلغمﻭﺽ ﻭﺍلمﻭﺍقف ﺍلمعقﺩﺓ.
 يسعى ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي ﺇلى ﺍلﻭصول مبرؤوسيه ﺇلى حتقيق إنتاجية عالية تفوق ﺍألهﺩﺍﻑ ﻭتفوﻕ ما هﻭ متوقع منهم
ومن ﺍلمنﻅمة.
 ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي عنصﺭ تغيري وحمب للمخاﻁﺭ ﺍلمحسﻭبة ﻭال حيب االستقرار ﺍلﺫﻱ ال يؤﺩﻱ ﺇلى ﺍلتﻁﻭير.
 كما حيدد كل من تيكي وديفا ﺍلخصائ

ﺍلتي يتمتع هبا ﺍلقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني في ﺍلمنﻅماﺕ ﻭهي:

 -1ﺍلقاﺩﺓ التحويليني يعتربوﻥ ﺃنفسهم ﻭكالء تغيري ،همهﻡ ﺍلشخصي ﻭﺍلمهني هﻭ ﺇحداث متييز و حتويل منظماهتم ﺇلى
ﺍلﻭضع ﺍلمنشﻭﺩ.
 -2ﺃشخاﺹ شجعاﻥ حيبوﻥ ﺍلمغامرة ﺍلمحسﻭبة ﻭال يرتﺩﺩﻭﻥ في قﻭل ﺍلحقائق.
 -3ﺍلقاﺩﺓ التحويليني يثقوﻥ في قﺩﺭﺍﺕ اآلخرين ﻭليسﻭﺍ تسلطيني كما أهنم أقوايء وحساسون اجتاه اآلخرين.
 -4موجهون ابلقيﻡ ﻭيعملوﻥ مبوجبها ﻭلديهم ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺇﻅهاﺭ جمموعة من ﺍلقيﻡ ﺍلجﻭهﺭية ﺍلتي تتالءم مع قيمهم
ووظائفهم.
 -5ﺍلقاﺩﺓ التحويليني يتعلمون مدى ﺍلحياﺓ ﻭيستفيدﻭﻥ من االخطاء ﺍلتذي ﻭقعذﻭﺍ فيها.
 -6ميلكون ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺍلتعامل مع التعقيد ﻭﺍلغمﻭﺽ ﻭعﺩﻡ ﺍلتأكد.
 -7ﺍلقاﺩﺓ التحويليني ﺃصحاﺏ ﺭﺅﻯ حيملوﻥ ﻭيتخيلوﻥ ﻭيرتمجوﻥ كل ﺫلﻙ ﺇلذى حقائق .كما قﺩﻡ كل من كوزس وبوسنر
مخ

مسات رئيسية للقائد التحويلي ﻭهﺫه ﺍلسماﺕ ليسﺕ حكراﹰ على ﺃفﺭﺍﺩ معنيني ﻭلكنها متاحة لكل شخ  ،ﻭفي

ﺃﻱ منظمة او موقع يقبل فيه حتدي ﺍلقياﺩﺓ ﻭﺍلتغييﺭ( .ألغامدي1421،هـ ،ص(76
ﻭقﺩ قﺩما هﺫه ﺍلسماﺕ ﺍلخمﺱ ﺍلﺭئيسية لتكﻭﻥ مبثابة ﺩليل عملي ﻭاسرتشادي للقاﺩﺓ لكي يتبعوه في حماﻭلة لقياﺩﺓ
وتوجيه اآلخرين ﻭحتويل ﺍلمنﻅماﺕ لافضذل وحتقيق اجناز استثنائي ،ﻭتشمل هﺫه ﺍلسماﺕ على ما يلي:
 )1رسم مناذج عملية ﻭﺍقعية(Model the Way):

يعترب ﺍلقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني واضحني فيما يتعلق بقيم ومعتقدات ﺍلعمذل كما ﺃﻥ معايريهﻡ مفهومة للجميع ﻭسلوكهم يتناغم
مع قيمهم .أهنم جيعلون مرؤوسيهم يؤمنون بتحقيق ﺍلمستحيل ﻭخيططون ﻭيخلقﻭﻥ ﺍلفﺭﺹ لتحقيﻕ ﺍلنجذاﺡ ،ﻭﺍلقذاﺩﺓ
ﺍلتحﻭيليني ال يعتمدﻭﻥ على جمرد األحاديث ﺍلبليغة ﻭﺍلعباﺭﺍﺕ الر نة ،بل تكون ﺃفعالهﻡ ﻭاجنازاهتم مثاالﹰ حيتذى وتكون
سلوكياهتم مطابقة ﻭحمققة ألقواهلم ،فهذﻡ منوﺫﺝ لغيﺭهﻡ من خالل تصرفاهتم اليومية ﺍلتي تثبت ملرؤوسيهم مدى ﺍلتذﺯﺍمهﻡ مبا
يؤمنون به ويقولونه.
 )2ﺍإللهاﻡ ﻭﺍلﺭﺅية ﺍلجماعية(Inspire a Shard Vision):

يتطلع ﺍلقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني ﺇلى ما ﻭﺭﺍﺀ األفق كما أهنم يتطلعون للمسذتقبل ﻭيتخيلون ﺍلفﺭﺹ ﺍلجﺫﺍبة ﺍلتي تنتظرهم
ﻭيتصورون ما سيكون عليه هﺫﺍ ﺍلمسذتقبل ويؤمنون ابن عمل ﺍألفﺭﺍﺩ معاﹰ ميكنهم من حتقيق ﺍلمستحيل.
ﺇﻥ ﺭﺅيتهم الواضحة ﺍلشفافة للمستقبل تدفعهم لﻺملام ،ﻭمع ﺫلﻙ فإﻥ ﺍلﺭﺅية ﻭحدها ليسﺕ كافية ابلنسبة للقاﺩﺓ
التحويليني ،لﺫلﻙ فإهنم ميتلكوﻥ ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺇلهذاﻡ ﺃفكاﺭهﻡ لآلخرين من ﺍلمﺭﺅﻭسيﻥ لكي حيصلوا على ﺍلتزامهم ،لﺫلﻙ
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فذإﻥ ﺍلقذاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني لديهم معرفة أبحالم وأمال ﻭتطلعاﺕ ﻭﺭﺅﻯ ﻭقيﻡ ﺍلمﺭﺅﻭسني.
 )3حتدي ﺍلعملية(Challenge the Process) :

ﺇﻥ ﺍلقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني مييلون بطبعهم ﺇلى ﺍلمغامرﺓ ﺍلمحسﻭبة ﻭﺍلتحﺩﻱ ﺍلذﺫﻱ يدفعهﻡ ﺩﻭماﹰ ﺇلى ﺍإلبدﺍﻉ ﻭﺍلتجﺩيد،
فهﻡ ﺭﻭﺍﺩ للتغييﺭ ﻭمييلون ﺇلى ﺍلخذﺭﻭﺝ عن نطاﻕ ﺍلمألﻭﻑ ﺇلى ﺍستكشاف الغامض ،وهم يبحثون عن فﺭﺹ لﻺبدﺍﻉ
ﻭﺍلنمذﻭ ﻭﺍلتﻁﻭﺭ ،ﻭهﻡ يدركوﻥ جيدﺍﹰ ﺃﻥ كل ﺍألفكاﺭ ﺍلجيﺩﺓ ال أتيت ابلضﺭﻭﺭﺓ منهم ،لﺫلﻙ فإهنم يعرفﻭﻥ جيدﺍﹰ ﺃﻥ
األشخاص اآلخرين ﺍلقﺭيبني من املشاكل رمبا يكونون ﺃكثر قﺩﺭﺓ على ﺍلتﻭصل ﺇلى حلول لها معىن.
ﻭعاﺩﺓ ما تكون مساهمة ﺍلقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني ﺍألساسية هي فذي ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍألفكذاﺭ ﺍلجيﺩﺓ ﻭفي مساندﺓ تلك ﺍألفكاﺭ
واالستعداد لتحﺩﻱ ﺍلنﻅاﻡ للحصﻭل على منتجات جديدة ﻭعملياﺕ ﻭخدماﺕ ونظم جديدة.
ﻭيعرف ﺍلقاﺩﺓ التحويليني جيدﺍﹰ ﺃﻥ ﺍإلبدﺍﻉ ﻭﺍلتغييﺭ يشتمالن علذى ﺍلتجﺭبة ﻭﺍلمخاﻁﺭﺓ ﻭﺍلفشل .ﻭمع ﺫلﻙ فهﻡ
يواصلون ﺍلعمل ﻭﺍلتحﺩﻱ ﻭيتعلموﻥ من أخطائهم كما يتعلمون من جناحاهتم( .ﺍلعمـﺭﻱ 2004 ،ـ ،ص(35-34
ﻭعاﺩﺓ ما يبدﺃ ﺍلقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني ابخلطوات ﺍلصغيﺭﺓ ﺍلتذي حتمل مقومات ﺍلنجاﺡ وحيققون جناحات وانتصارات صغرية
يف البداية ،ﻭعنذﺩما تتكرﺭ هذﺫه االنتصارات ﺍلصغيﺭﺓ فإهنا تبين ﺍلثقة ﺍلتي متكنهم من مواجهة ﺃكبﺭ ﺍلتحﺩايﺕ.

 )1متكني اآلخرين من ﺍلتصﺭﻑ(Enable Others to Act) :

ال تتحقق األحالم ﺍلعﻅيمة ﻭال تتحول ﺇلى ﻭﺍقع ملموﺱ من خالل ﺃعمال فﺭﺩ ﻭﺍحد ،ﺇﻥ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية تعتمد
بشكل أساسي على ﺍلعمل ﺍلجمذاعي ،من هذﺫﺍ املنطلق فإﻥ ﺍلقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني ميكنون اآلخرين من ﺍلتصﺭﻑ ﻭﺍختاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ
ﻭلﺫلﻙ مينحوهنم الصالحيات ﺍلتي متكنهم من اإلبداع في عملهذﻡ ،ﻭﺍلقذاﺩﺓ ﺍلتحذﻭيليني يشﺭكون مجيع من يعملون في
ﺍلمشﺭﻭﻉ ﺃﻭ من هتمهم النتائ ألهنم يدركوﻥ ﺃنه في منظمات ﺍليﻭﻡ ال توجد حدود ﻭال ميكن ﺃﻥ يقتصر ﺍلتعذاﻭﻥ علذى
جمموعذة صغريﺓ من ﺍلمخلصيﻥ ،بل جيب ﺃﻥ يشتمل على مجيع ﺯمالﺀ ﺍلعمذل ﻭﺍلمذﺩﺭﺍﺀ ﻭﺍلعمالﺀ ﻭﺍلﺯابئن ﻭﺍلمﻭﺭﺩين
ﻭﺍلمﻭﺍطنني ،ﻭجميع من له ﺭﺅية في ﺍلعمل.
ﺇﻥ ﺍلقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني يتيحون ﺍلفﺭﺹ لآلخرين ألﺩﺍﺀ عمل جيد ،فهﻡ يعرفذﻭﻥ جيدﺍﹰ ﺃﻥ ﺃﻭلئك ﺍلﺫين يتوقع منهم
تقدمي ﺃفضل ﺍلنتائ جيب ﺃﻥ يشعرﻭﺍ بشعوﺭ ﺍلقﻭﺓ ﻭالصالحية ﺍلشخصية ﻭﺍلملكية ،ﻭيدﺭﻙ ﺍلقذاﺩﺓ التحويليني ﺃﻥ
ﺃسذلﻭﺏ ﺍلذتحكﻡ ﻭﺍلسيﻁﺭﺓ ﺍلﺫﻱ ﺍنتهجته ﺍلثﻭﺭﺓ ﺍلصناعية مل يعد مطبقاﹰ ،لﺫلﻙ فهﻡ يعملوﻥ ليجعلذﻭﺍ ﺍلناﺱ يشعروﻥ
ابلقﻭﺓ ﻭﺍلمقﺩﺭﺓ ﻭااللتزام ﻭلﺫلﻙ فإﻥ ﺍلقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني يقوﻭﻥ مقدﺭﺓ كل فﺭﺩ على ﺍلﻭفاﺀ ابلﻭعﻭﺩ ﺍلتي قﻁعها على
نفسه.

 - 5ﺍلتشجيع (Encourage the Heart) :

ﺇﻥ ﺍلﻭصول ﺇلى ﺍلقمة شاﻕ ﻭﻁﻭيل ،ﻭيشعر ﺍلناﺱ ابلتعذﺏ ﻭﺍلملذل ﻭعذﺩﻡ ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺇكمال ﺍلﻁﺭيق ،ﻭﺃحيا ﹰ
يرتاجعون وحيبطون ،ﻭهنا يربﺯ ﺩﻭﺭ ﺍلقائذﺩ ﺍلتحﻭيلي في ﺍستشاﺭﺓ مرﺅﻭسيه ﻭتشجيعهم ﻭﺩفعهﻡ لمﻭاصلة حتقيق ﺍلنجذاﺡ،
ﻭال أيلوا ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي جهدﺍﹰ في تشجيع مرﺅﻭسيه ﻭﺇﻅهذاﺭ ﺍلتقذﺩير جملوداهتم ﻭمسا اهتم ويشجعون االحتفال
ابالجنازات حىت ﻭلﻭ كانت بسيطة ﻭيرسلوﻥ ﺭسائل شكر وتقدير لمﻥ يستحقوﻥ .ﻭهﺫه ﺍالحتفاالﺕ ليسﺕ جمرﺩ متعة
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ﻭتسلية ﻭلكنها تشجيع لقلﻭﺏ ﺍلناﺱ ﻭغﺭﺱ االطمئنان في نفوسهم ،ﻭليﺱ هﺫﺍ فحسﺏ بل يكون ﺍلتشجيع ابلمكافآﺕ
ﺍلتي ترتبط ابألداء ،فعندما جيتهد العمال لﺭفع ﺍلجﻭﺩﺓ ﺃﻭ تقدمي خدمة جديدة ﺃﻭ عمل ﺃﻱ تغيري مؤثر من أي نوﻉ ال
ينسى ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي ﺃﻥ حيتفل هبذه ﺍلمناسبة ﻭيكافﺊ ﺍلعامل ألﻥ هﺫﺍ االحتفال ﻭتلك املكافآت تنمي ﺭﻭﺡ ﺍلجماعة
واالنتماء ﻭﺍلتالحم في ﺍألﻭقاﺕ ﺍلعصيبة للمنﻅمة( .القحطاين ،1422 ،ص .(132
-4-3-1وظائﻒ القائد التحويلي:
حدد رين مسيث 1993ﻡ ﻭﻅائف ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي فيما يلي:
أ .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلتنافﺱ :ﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلعملياﺕ ﺍلمتعلقة أبنشطة ﺍلمنﻅمة ﻭجتميع ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭتنمية ﺍلقﺩﺭﺓ على استخدام
تلك ﺍلمعلﻭماﺕ لﺯايﺩﺓ ﺍلميﺯﺓ ﺍلتنافسية ﻭيكوﻥ ﺫلﻙ من خالل:

 وضع معايري ﺍلنجاﺡ ﺍلمحكمة بشكل مشويل.
 وضع نظام املعلومات الشخصية ونظام املعلومات التنظيمية.
 وضع نظام لتوصيل ﺍلمعلﻭماﺕ في ﺍلﻭقﺕ ﺍلمناسب للشخﺹ ﺍلمناسب.
ب .ﺇﺩﺍﺭﺓ التعقيد :ﻭتعين قياﻡ ﺍلقائد ابلتعامل مع كثرة ﺍلمتغيﺭﺍﺕ ﺩفعة ﻭﺍحدﺓ بغض ﺍلنﻅﺭ عﻥ ﺩﺭجة ﺍلتغيﺭ
ﻭﺍلغمﻭﺽ واختالف ﺍألهﺩﺍﻑ ﻭتوسع ﺍلمنﻁقة ﺍلجغﺭﺍفية ﻭميكن عمل ﺫلﻙ من خالل:

 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلعالقاﺕ عن ﻁﺭيق متييز ما جيب ﺃﻥ تكوﻥ عليه ﺍلعالقاﺕ مع كل ﻁﺭﻑ.
 ﺍستخدﺍﻡ األحاسي يف حالة نق ﺍلمعلﻭماﺕ الختاذ ﺍلقﺭﺍﺭ ﺍلمناسب.
 حماولة حتقيق ﺍلتﻭﺍﺯﻥ بني ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍلمصالح مهما كان تباينها.
ج .تكييف ﺍلمنﻅمة مع ﺍلتﻭجه ﺍلعالمي ﻭلتحقيﻕ ﺫلﻙ على ﺍلقائد ﺃﻥ يقوﻡ مبا يلي:
 وضع رؤية مستقبلية ﺫﺍﺕ توجه عالمي بكل مستوايته.
 حتديد رسالة ﺍلمنﻅمة حبيث تعك التوجه ﺍلعالمي.
 تغيري نسق ﺍلقيﻡ ﻭﺍلقناعاﺕ ﻭﺍلسلﻭكيات لتتالءم مع التوجه ﺍلعالمي.
د .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلفﺭﻕ ﺍلعالمية :جيب على القائد ﺃﻥ يشكل فﺭﻕ قاﺩﺭﺓ على حتقيق التواصل ﺍلعالمي ﺍلمﻁلﻭﺏ حبيث متثل
كافة ﺍلتخصصاﺕ ﻭﺍلمستﻭايﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية ﻭﺍلخلفياﺕ ﺍلحضاﺭية ابإلضافة ﺇلى ضرﻭﺭﺓ توفﺭ ﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍللغﻭية
الالزمة إلجناﺡ تعامل ﺍلمنﻅمة مع ﺍلمنﻅماﺕ ﺍلعالمية.
ه .ﺇﺩﺍﺭﺓ املفاجآت ﻭعﺩﻡ ﺍلتأكد :على ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍلتحﻭيلية تطوير قناعاهتا ﺍلفكﺭية ﻭﺍستعداداهتا ﺍلعقلية ﻭﺍلسلﻭكية
لمﻭاجهة املفاجآت ﻭﺍلتغيﺭﺍﺕ ﺍلمستمﺭﺓ ،ﻭﺃﻥ تنمي قدراهتا ومهاراهتا للتعامل مع املفاجآت ﺍلمتكﺭﺭﺓ الختاذ
ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ خاصة في ﺍألﻭضاﻉ غيﺭ ﺍلمستقﺭﺓ.
و .ﺇﺩﺍﺭﺓ التعليم ﻭﺍلتﺩﺭيب ﺍلمستمﺭ :حتتاﺝ ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍلتحﻭيلية ﺇلى ﺇجياﺩ نظاﻡ تعليمي ﻭتدرييب مستمر في ﺍلمنﻅمة
لكثﺭﺓ املفاجآت ﻭﺍلتغيﺭﺍﺕ ﺍلتي تواجه ﺍلمنﻅماﺕ ﻭﺍلتي تتطلب قﺩﺭﺓ ﻭمهاﺭﺓ عالية للتعامل معها.
كما يرى اهلواري ﺃﻥ ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي يقوم بست ﻭﻅائف رئيسية هي:
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 ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍلحاجة للتغييﺭ :مبا ﺃﻥ ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي ﺩﺍعية تغيري فهﻭ يقوم إبقناع ﺍلناﺱ حباجتهم للتغييﺭ ﻭيعمل على
تلك ﺍحلاجة من خالل بناء شبكة فكﺭية مع أشخاص فاعلني ومؤثرين لتﺩعيﻡ ﺍلتغييﺭ ﻭﺃﻥ يتعامل مع ﺍلمقاﻭمة
للتغييﺭ على ﺃساﺱ فﺭﺩﻱ ألﻥ ﺍلتغييﺭ فيه هتديد لافﺭﺍﺩ.
 تقدمي الرؤية ﺍلمستقبلية :جيب على ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي كتابة وصياغة طموحه ﻭﺭسالته ﻭﺍلتي سيحقق من خالل
ﺫلﻙ ﺍلنقلة ﺍلحضاﺭية للجميع( .ﺍلهﻭﺍﺭﻱ  ،1996ص (79-75
 اختيار منوذج ﺍلتغييﺭ :خيتار القائد التحويلي منوذج ﺍلتغييﺭ املالئم لمنﻅمته من بني ﺍلنماﺫﺝ املتاحة ﺍلتي يتوقع ﺃﻥ
تثبت فاعليتها تحﺕ ﻅﺭﻭﻑ مفردات وحبيث تكون مالئمة للﻭﺍقع ﺍلعملي.
 ﺇعاﺩﺓ تشكيل ثقافة ﺍلمنﻅمة :يقوﻡ ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي بتكييف األمناط ﻭﺍلسلﻭﻙ ﻭﺍلعاﺩﺍﺕ ﻭﺍلقيﻡ ﻭﺍلمشاعﺭ
ﺍلسائدﺓ بني العاملني مبا بالئم ﺍلبﺭ م ﺍلجﺩيد ألنه ال ميكن ﺃﻥ يتم ﺍلتغييﺭ في ظل ﺍلثقافة ﺍلتنﻅيمية ﺍلسائدﺓ
مهما كانت مناسبة ألﻥ ﺍلﻭضع أصبح خيتلف متاماﹰ.
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلفتﺭﺓ االنتقالية :ومتثل أصعب مهام ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي ألهنا تتطلب ﺍلتخلﺹ من ﺍلقﺩمي ﻭﺍلﻭهم بعظمة هﺫﺍ
ﺍلقﺩمي وان يتعامل مع كل مشكلة تظهر بسبب ﺍلتغييﺭ إبسرتاتيجية مناسبة.
-5-3-1متطلبات ومهارات بناء القيادات التحويلية:
يلعب ﺍلقاﺩﺓ التحويليني ﺩﻭﺭﺍﹰ حموﺭايﹰ في صياغة ﺍلقيﻡ ﻭﺍلثقافاﺕ للمنﻅماﺕ ،ﻭلكنهﻡ ال يستطيعون ﺃﺩﺍﺀ هﺫﺍ ﺍلﺩﻭﺭ
ﺇال من خالل ﺇﻅهذاﺭ مهاراهتم ﺍلشخصذية ﻭﺍلتفاعلية ،ﻭمن هﺫﺍ املنطلق يتعني على ﺍلقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني في عامل ﺍليﻭﻡ امتالك
ﺍلمهاﺭﺍﺕ الالزمة ﺍلتي تساعدهم على صياغة ﺍلقيﻡ ﻭقياﺩﺓ ﺍلتغييﺭ( .القحطاين 2001،ﻡ ،ص(135

ﻭعنﺩ بناﺀ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية جيب حتقيق عﺩﺩ من ﺍلمتﻁلبذاﺕ ﻭﺍلمهذاﺭﺍﺕ الالزمة للقائد ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ،حىت يستطيع ﺍلقياﻡ
مبا هﻭ متوقع منه ،ﻭلهﺫﺍ فإنه جيب ﺇعﺩﺍﺩ ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية ﺍلتحﻭيلية ﺫﺍﺕ ﺍلكفذاﺀﺓ ﺍلعالميذة ﻭﺍلمسذتﻭعبة لمﻭاجهة
ﺍلمتغيﺭﺍﺕ ﺍلعالمية ﻭﺍلتحﺩايﺕ ﺍلمستقبلية ،ﺇعﺩﺍﺩﺍﹰ جيدﺍﹰ متكامالﹰ مستجيباﹰ لمتﻁلبذاﺕ ﺍلتﻁﻭﺭ ﺍلعالمي ،ﻭيبدﺃ هﺫﺍ
ﺍإلعﺩﺍﺩ ابلتأكد من توفﺭ بعض ﺍلمتﻁلباﺕ فذي ﺍلقائد ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﻭمنها ما يلي:


ﺍلﻭعي ﺍلﺫﺍيت ﻭﺍلقﺩﺭﺓ على ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلﺫﺍﺕ.
ﺍلﺭﺅية ﺍلمستقبلية املتمركزة حوول مستقبل ﺍلمنﻅمة.
ﺍلتعامل مع اآلخرين من خالل فهﻡ ﺩيناميكيات ﺍلجماعة.



استيعاب متطلبات ﺍلعﻭلمة ﻭﺍلتأقلﻡ معها بشكلال يؤثر على ﺍلمباﺩﺉ ﻭﺍلقيﻡ.
توفر املهارات والتسهيالﺕ ،ﻭتطوير ﺃساليﺏ االتصال مبا حيدث ﺍلمنﻅمة.
تدريب وتطوير وحتفيز ﺍلعالميﻥ للمساهمة في حتقيق ﺍلنمﻭ ﻭﺍلتقﺩﻡ للمنﻅمة.
تطوير ﺍلقﺩﺭﺓ على التعلم عنﺩ ﺍلمنﻅمة ،ﻭﺍلتﻁﻭير ﺍلﺫﺍيت عنﺩ ﺍلمﻭﻅفيﻥ .كما جيب ﺃﻥ يكون لﺩﻯ هﺫه ﺍلقياﺩﺍﺕ
قﺩﺭﺍﺕ ﻭمهاﺭﺍﺕ عاليذة قذي ﺇﻁذاﺭ عﻭلمة ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية .ومن تلك ﺍلمهاﺭﺍﺕ ﻭﺍلقﺩﺭﺍﺕ ما ذكره كوزس
وبوسنر- :ضرﻭﺭﺓ توفﺭ ﺍلقﺩﺭﺍﺕ على استيعاب التحوالت االقتصذاﺩية ﻭﺍلتحذﺩياﺕ ﺍلمستقبلية.
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ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺍلمباﺩﺃﺓ ﻭ االبتكاﺭ ﻭ ﺍإلبدﺍﻉ.
ﺍلقﺩﺭﺓ على مواجهة ﺍلمﻭﺍقﻑ ﺍلمتغيﺭﺓ وإحداث ﺍلتﻁﻭير ﺍإلﺩﺍﺭﻱ.
ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺍختاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلمﻭضوعية في بيئة متغرية.



ﺍلقﺩﺭﺓ على تنفيذ تلك ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ بكفاﺀﺓ ﻭفاعلية ﻭجوﺩﺓ عالية.
ﺍلقﺩﺭﺓ على املتابعة ﻭﺍلتقييﻡ ﺍلﺫايت للفﺭﺩ ﻭﺍلفﺭيق.
ﺍلقﺩﺭﺓ على ﻭضع ﺍلﺭﺅية ﻭﺍلﺭسالة ﻭاالسرتاتيجيات الالزمة للمنﻅمذة ﻭااللتزام هبا.







(القحطاين 2001،ﻡ ،ص. (135

ﻭعلى مدى سنوﺍﺕ عﺩﺓ ﺍقتﺭﺡ ﺍلكتاﺏ واستشاريو ﺍألعمذال ﺍلعﺩيد من ﺍلسماﺕ ﻭﺍلمهاﺭﺍﺕ ﻭﺍلقﺩﺭﺍﺕ ﺍلمختلفة
ﻭﺭكزﻭﺍ على ﺃهميتها بصفتها عناصر بناﺀ للقاﺩﺓ ﻭموجهة للتغييﺭ ﻭﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية.
ﻭمن ﺫلﻙ ما يعرضه جيم ﺃﻭتول ) (1995جمموعة من ﺍلسذماﺕ تضم :ﺍلنﺯﺍهة ،ﺍلثقة ،االستمتاع ﻭﺍحرتﺍﻡ
ﺍلمﺭﺅﻭسني .ﻭيقدﻡ ﺁخرﻭﻥ جمموعاﺕ خمتلفة من ﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍألكثر تفصيالﹰ ﻭﺍلتي ﺍعتبﺭﻭها "ضرﻭﺭية" لتعﺯيز ﺍلتذﺯﺍﻡ
ﺍلمﺭﺅﻭسني جتاه ﺍلمنﻅمة ﻭتشتمل هﺫه ﺍلمجمﻭعاﺕ على:
 -مهاﺭﺍﺕ ﺍلﻭعي ابلﺫﺍﺕ.

 -مهاﺭﺍﺕ ﺍلتنﻅيﻡ ﺍلﺫﺍيت.

 -مهاﺭﺍﺕ ﺍلﻁاقة االجيابية.

 -مهاﺭﺍﺕ التكامل ﻭ االلتزام.

 مهاﺭﺍﺕ ﺍلعالقاﺕ ﺍلشخصية. مهاﺭﺍﺕ ﺍلﻭعي االجتماعي.ﻭتشري مهاﺭﺍﺕ ﺍلﻭعي ابلﺫﺍﺕ ﺇلى قﺩﺭﺓ ﺍلفﺭﺩ على ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺫﺍته .فبﺩﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭمعرفة ﺍلﺫﺍﺕ ال يستطيع ﺍلشخﺹ ﺃﻥ
يقي بدقة ﺍلفجﻭﺓ بني ﺍلﻭضع ﺍلﺫﻱ يوجد فيه ﺫلﻙ ﺍلشخﺹ (ﺍلمستﻭﻯ ﺍلحالي من ﺍلقﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍإلجناﺯ) ﻭﺍلﻭضع ﺍلﺫﻱ
يرغذﺏ ﺍلﻭصﻭل ﺇليه (ﺍلمستﻭﻯ ﺍلمنشﻭﺩ من ﺍلقﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍإلجناﺯ).
ﻭﺍلتنﻅيﻡ ﺍلﺫﺍيت هﻭ قﺩﺭﺓ ﺍلفﺭﺩ على ﺍلتحكﻡ في سلوكياته ﻭتغيريها ،مبا فذي ﺫلﻙ ضبط ﺍلنفﺱ ﻭقﻭﺓ ﺍإلﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍلتكيﻑ
ﻭﺍلتعليﻡ .ومن خالل ﺍلتنﻅذيﻡ ﺍلذﺫﺍيت يستطيع ﺍلشخﺹ ﺃﻥ يتعلم ﻭيتغري لكي يستطيع سد ﺍلفجﻭﺓ بني ما هﻭ كائن وما
جيب ﺃﻥ يكون في شخصيته.
ترتبط ﺍلﻁاقة االجيابية ابلنﻅﺭﺓ ﺍلتفاﺅلية للفﺭﺩ ،ﻭﺍلتي تعترب حيوية الستشارة اآلخرين ﻭخلق ﺍلﺩﺍفعية لﺩيهم ،ﺇﻥ
األشخاص ﺍلﺫين ميتلكوﻥ ﻁاقة ﺇجيابية عاﺩﺓ ما يوصفوﻥ ابلهمة ﻭﺍلحسﻡ .ﻭﺍلقاﺩﺓ ﺍلﺫين يتسموﻥ ابلتكامل وااللتزام
ينالﻭﻥ ﺍحرتﺍﻡ اآلخرين ﻭيكونون قاﺩﺭين على بناء االلتﺯﺍﻡ لﺩﻯ اآلخرين ،ويوصف هؤالء ﺍلقاﺩﺓ غالباﹰ أبهنم مسئولني
ﻭمتفائلني في ﺍلعمل.
(ﺍلعمـﺭﻱ 2004 ،ـ ،ص. (35-34

أما جمموعاﺕ ﺍلمهاﺭﺍﺕ األخرى فهي تباﺩلية ﻭتفاعلية حيث ﺃهنا متاﺭﺱ فقﻁ مع ﺃشخاﺹ ﺁخرين ،حيث يشري
ﺍلذﻭعي االجتماعي بتعاﻁﻑ ﺍلشذخﺹ وإحساسه ابآلخرين ،ﻭقﺩﺭﺓ ﺍلشخﺹ على االستمتاع ﻭﺍلتكيﻑ مع خدمة
اآلخرين ﻭتشري ﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍلتباﺩلية ﺇلى ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺍلتعاﻭﻥ ﻭحل ﺍلنﺯﺍعاﺕ ﻭﺍلتذأثري في اآلخرين.
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ﻭقﺩ أثبتت ﺍلتجاﺭﺏ ﺍلعﺩيدﺓ ﺃﻥ ﺍلقاﺩﺓ التحويليني ﺍلﺫين حييدﻭﻥ عذﻥ تلك ﺍلسماﺕ ﻭﺍلمهاﺭﺍﺕ يواجهوﻥ ﺍلفشل في
حتقيق ﺍلتغييﺭ ﺍلمنشﻭﺩ ﻭﺍلﻭصول ابلمنﻅمة ﺇلى ﺍلمستﻭﻯ ﺍلمﺭغﻭﺏ ألﻥ اآلخرين ينظرﻭﻥ ﺇلذيهﻡ علذى ﺃهنم مستفزين ﺃﻭ
متغطرسني ،مكرهيﻥ ،ال حيسوﻥ ابآلخرين ،مسيطرين ﺃﻭ متحكمني ﺃﻭ غيذﺭ جديرين ابلثقة ،ﻭفيما يلي عﺩﺓ عناصر تعيق
جناﺡ ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي في بناء فﺭيق عمل فعال:
 ﺇخفاﻕ ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي في االستخدام ﺍلفعال لمهاﺭﺍﺕ ﺍألفﺭﺍﺩ ﺍلتذي ميتلكوهنا ابلفعل.
 ميل ﺍلقائد ﺇلى ﺍلسيﻁﺭﺓ ﻭﺍلتحكﻡ في تفكري األشخاص ﻭﺁﺭﺍئهم ﻭسلوكياهتم.
 سوﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍألفﺭﺍﺩ ﻭعﺩﻡ ﺍلقﺩﺭﺓ على االحتفاﻅ بفريق فعال.
 ﺍفتقاﺭ ﺍلقائد ﺇلى ﺍلنﺯﺍهة ﻭﺍلشخصية ﺍلقياﺩية ،فالمﺭﺅﻭسني يقتدون ابلشذخﺹ ﺍلﺫﻱ حيرتمونه ﻭيتطلعوﻥ ألﻥ
يكونوﺍ مثله.
 غياﺏ ﺍلﺫكاﺀ االجتماعي ،لﺫلﻙ تكوﻥ فعاليتهم ﺩﺍخل ﺍلمنﻅمة حمدﻭﺩﺓ.
 عﺩﻡ تفاعل ﺍلقائد مع فريقه كفريق ،فهﻭ حباجة ﺇلذى معرفذة ﻭفهذﻡ ﺍلنذاﺱ كأشخاص ﻭليسﻭﺍ جمرد مرؤوسني ،كما
جيب ﺃﻥ يعرﻑ ﺍلقائد مرؤوسيه كمجموعة متفاعلة ﻭليﺱ جمرﺩ عﺩﺩ من ﺍألفﺭﺍﺩ.
 ﺇخفاﻕ ﺍلقائد في منح مرؤوسيه الصالحيات ﺍلتي متكنهم من ﺍإلبدﺍﻉ.
ﺍفتقاﺭهﻡ ﺇلى ﺍلﺭﺅية ﺍلمستقبلية ﻭﺍلقﺩﺭﺓ على ﺍلقياﺩﺓ ،فالناﺱ يلزمهم ﺃﻥ يعرفﻭﺍ ﺇلى ﺃين يتجهوﻥ قبل ﺃﻥ يتبعوﺍ ﺍلغيﺭ.
(القحطاين 2001،ﻡ ،ص. (135
-6-3-1التحديات التي تواجﻪ القيادات التحويلية في المنظمات:
في ظل ﺍلتقﺩﻡ ﺍلعلمي ﻭﺍلتﻁﻭﺭ ﺍلتقني فﺭضت ﺍلتحﻭالت ﺍلعالميذة ﺃماﻡ ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍلتحﻭيلية ،ﺍلعﺩيد من ﺍلتحﺩايﺕ
ﺍلتي ﺃﻭجبت علذى هذﺅالء ﺍلقذاﺩﺓ مواجهتها حبكمة وبعد نظر ،ﻭقﺩ حدد عبﺩ ﺍلحميﺩ تلك ﺍلتحﺩايﺕ فيما يلي:

 -ﺍلمنافسة:

ﻭيعد عنصﺭ ﺍلمنافسة من ﺃهﻡ ﺍلتحﺩايﺕ ﺍلتي ﺃفﺭﺯهتا ﺍلتغييﺭﺍﺕ ﺍلعالمية ،ﻭابلتالي ﺃصبح على كل ﺍلمنﻅماﺕ ﺃﻥ
هتيﺊ نفسها للسيﻁﺭﺓ على ﺃكرب مساحة من ﺍلسﻭﻕ ،ﻭﺫلﻙ من خالل ﺍلعمل على خفض ﺍلتكلفة ﺇلى ﺃقل حد ممكن.
ﻭمن هنا ﺃصبح على ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍلتحﻭيلية للتغلﺏ على حتد ﺍلمنافسة ﺍلعمل علذى االحتفاﻅ مبوقعها في ﺍلسﻭﻕ
ﻭتنميته ،وأتكيده فذي مواجهة كل التحدايت ﻭﺍلمتغيﺭﺍﺕ ،ﻭﺫلﻙ عﻥ ﻁﺭيق ﺍلبحﺙ ﻭﺍلتﻁﻭيﺭ ﺍلﺫﻱ يؤﺩﻱ ﺇلى ﺍلتميﺯ
ﻭﺍلتفﻭﻕ ابعتباره ﺍلسبيل ﺍلﻭحيد للبقاﺀ في وجه ﺍلمنافسة.

 ﺍلعﻭلمة:ﺃﺩﻯ ﺍلتقﺩﻡ ﺍلتكنﻭلﻭجي ﺍلسﺭيع في ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭ االتصاالت ،ﺇلذى ﺃﻥ ﺃصبح ﺍلعالﻡ ﺃشبه ما يكون بقرية حمدودة
األبعاد ،ﻭهكﺫﺍ حتول ﺍلعالﻡ ﺇلى كيان واحد صغري ،خاصة من حيث ﺍالتصاالت ﻭاملعامالت ﺍلماليذة ﻭﺍلتجاﺭية
ﻭﺍلسياسية ﻭ االقتصاﺩية ﻭﺍلعسكﺭية ﻭﺍلثقافية ،ﻭلمﻭﺍجهة هﺫﺍ ﺍلتحﺩﻱ فإﻥ علذى ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية ﺃﻥ تستعد الستيعاب
ﻭمواجهة حتدي ﺍلعﻭلمذة ،ﻭﺫلذﻙ من خالل ﺇحداﺙ ﺍلتحﻭل الالﺯﻡ لتحقيﻕ فﺭصة ﺍلتعايش في مناﺥ شديد ﺍلمنافسذة،
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ﻭمنفتح في نف

ﺍلﻭقﺕ ،ﺇﻥ ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍلعالمية في تعاملها مع ﺍلعﻭلمة حتاول اإلسراع في ﺃﺩﺍﺀ ﺃعمالها في ﺃقل ﻭقﺕ

ممكن ،ﻭتسعى لتعﻅذيﻡ ﺍلفائدﺓ من اإلمكانيات املتاحة لها  ،ﻭ ختفيض التكاليف ،ﻭﺍستثماﺭ ﺍألموﺍل ﺍلمعﻁلة .

 -ﺍلقﺩﺭﺓ على االستخدام األمثل للمﻭﺍﺭﺩ:

تصبح احلاجة ماسة بشكل أكرب ﺇلى ﺍستخدﺍﻡ ﺍلمﻭﺍﺭﺩ املتاحة بشكل أمثل ،عنﺩما تسوﺩ ﺍلمنافسة ﻭعﺩﻡ االستقرار،
ﻭيعد ﺫلﻙ ﺃحد ﺍلتحﺩايﺕ ﺍلتذي تواجه ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية ﺍلعالمية ﺍلتحﻭيلية ،ﻭهنا جيب ﺍلبحذﺙ عذﻥ ﺍلحلذﻭل ﺍلمثلى
للمشكالت ﻭحماﻭلة تطبيقها ،ﻭﺫلﻙ خبالف ﺍلمنه ﺍلتقليﺩﻱ ﺍلﺫﻱ يبحث عﻥ ﺍلحلﻭل املناسبة .فعلى ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية
عﺩﻡ ترﻙ ﺃﻱ فﺭصة تضيع ،ﻭعﺩﻡ تبديد أي مورد ،ﺃﻭ ﺍلسماﺡ أبي هﺩﺭ ،مع التأكيد على ضرﻭﺭﺓ معاملة ﺍلﻭقﺕ كأحد
ﺍلمﻭﺍﺭﺩ ﺍلتي جيب ﺍلمحافﻅة عليها ).نواف كنعان 1995ﻡ ،ص (241-235

 -ﺍلجﻭﺩﺓ الشاملة:

لقﺩ أصبحت ﺍلجﻭﺩﺓ في ﺍلسلعة ﺃﻭ ﺍلخﺩمة هي مقياﺱ ﺍلتقذﺩﻡ ﻭﺍلتميذﺯ ﻭ ﺍالﺯﺩهاﺭ عنﺩ ﺍلكثيﺭ من ﺍلمنﻅماﺕ ،كما
ﺃصبحت ﺍلجﻭﺩﺓ سالﺡ ﺍلمفاضلة على ﺍلمستﻭﻯ ﺍلعالمي ،خاصة في ﺍلمناقصاﺕ ،ﻭعقﺩ ﺍلصذفقاﺕ ،ﻭعنذﺩ ﺍلمفاﻭضة
لالنضمام ﺇلى االتفاقيات ﺍلعالمية ،ﻭقﺩ ﺃصبحت ﺍلجﻭﺩﺓ -ﺃيضاﹰ – هﺩفاﹰ لكل ﺍلمنﻅماﺕ ،لكي تتجاﻭﺯ مبنتجاهتا
ﺍلحﺩﻭﺩ ﺍلجغﺭﺍفية .ﻭمن هنا بدﺃ ﺍلقاﺩﺓ اإلداريني التحويليني يسعوﻥ للحصﻭل شهاﺩﺓ ﺍأليزﻭ ﺍلمختلفة.

 -ﺍلتحﺩايﺕ ﺍلتكنﻭلﻭجية:

تشكل ﺍلتكنﻭلﻭجيا ﻭمنتجاهتا ﺍلحﺩيثة ،ﺃحد ﺃكرب ﺍلتحﺩايﺕ ﺍلتي توﺍجه ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية ﺍلتحﻭيلية في ﺍلعصﺭ
ﺍلحاضر ،ﻭﺫلﻙ لمعﺭفة مدﻯ قذﺩﺭﺓ تلك ﺍلقياﺩﺍﺕ على ﺍستخدﺍﻡ ﻭتبين تلك ﺍآلالﺕ ﻭﺍلتقنياﺕ ﻭﺍستخدﺍمها ﺍألمثل،
ﻭتوﻅيفها لتﻁﻭيﺭ ﺍإلنتاﺝ ﻭﺍلمنتجاﺕ ،ﻭختفيض ﺍلتكلفة ﻭﺯايﺩﺓ ﺍلجﻭﺩﺓ.
ﺇﻥ ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية تدﺭﻙ ابﻥ ﺍلتغييﺭ ﻭﺍلتﻁﻭير ﺍلتكنﻭلﻭجي  ،هذﻭ ﺃحد مفاتيح ﺍلبقاﺀ ﻭ ﺍالستمرارية  ،ألهنا حتقق
عﺩﺩﺍﹰ من ﺍلمميﺯﺍﺕ ﺍلهائلة  ،كتخفيض ﺍلﻭقﺕ الالزم لﻺنتاﺝ  ،ﻭختفيض ﺍلتكلفة  ،وإحالل ﺍلعمالة ﺍلماهﺭﺓ حمل ﺍألقذل
مهارة  ،ﻭتطوير ﺍلمنتجاﺕ اببتكاﺭ ﺃفكاﺭ حديثة لتﻁﻭيرهذا  ،ﻭتبقى حتدايت ﺍلتكنﻭلﻭجيا من ﺃهﻡ ﺍلتحﺩايﺕ ﺍلتي تواجه
ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية ﺍلتحﻭيلية  ،ألهنا تؤثر على ﺃساليﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ  ،ﻭعلى معايري ﺍلتقيذيﻡ  ،ﻭعلذى ﺩﻭﺭﺓ ﺍلمنتجذاﺕ ،
ﻭعلى االسرتاتيجيات ﺍلمتبعة في ﺍلمنﻅمة  ،ﻭكذلﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمﻭﺍﺭﺩ ﺍلبشﺭية  ،ﻭعلى تكامل ﺍلمشﺭﻭﻉ .
 ﺍختاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ في عالﻡ متغري:ﺇﻥ ﺍختاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ في هﺫﺍ ﺍلعصﺭ يتسم أبنه يتم في عالﻡ متغري غيﺭ مستقر ،مما جيعل ﺍلتحﺩﻱ ﺃماﻡ ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية
متوقﻑ على مدﻯ قذﺩﺭهتم علذى ﺍلعمل في ضوﺀ ﺭﺅية مستقبلية ﻭﺍضحة ،ﻭﺁلية وإسرتاتيجية مالئمة ،حبيث يكمن من
خالهلا ﺍلتعامل مع ﺍلتحﺩايﺕ بشكل ﺃفضذل ،ﺇﻥ ﺍلتحذﺩﻱ ﺃماﻡ ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية في هﺫه ﺍلحالة ال يتوقﻑ فقﻁ على
ﺍختاﺫ ﺍلقذﺭﺍﺭ ﺇمنا – ﺃيضاﹰ – على مدﻯ توﺍفﻕ ﺍلقﺭﺍﺭ مع توجهاﺕ ﺍلقيذاﺩﺍﺕ ،ﻭﺍلخﻁذة ﺍلتذيﻭضعوها للمنﻅمذة ،ﻭﺍلمتمثلذة
فذي ﺍلﺭﺅية ﻭﺍلﺭسالة ﻭ ﺍألهذﺩﺍﻑ ﻭ ﺍإلسرتاتيجيات.
-7-3-1موقﻒ القائد التحويلي من التحديات المستقبلية:
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بعد ﺍلتعﺭﻑ على ﺍلمتغيﺭﺍﺕ ﺍلعالمية ﻭﺍلمحلية ﺍلتي توﺍجه ﺍلقياﺩﺍﺕ في هذﺫﺍ ﺍلعصﺭ نستطيع ﺃﻥ نالحظ كيفية
ﺍلعمل جبهد مضاعف ،لتحﻭيل ﺍلمنﻅمذاﺕ من ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلجامدﺓ ﺇلى ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلمتغيﺭﺓ ﺍلتي تتأقلم مع متطلبات هﺫﺍ
ﺍلقﺭﻥ .ﻭحيث ﺃنه يكتنف تغيري ﺍلمنﻅماﺕ صعوابﺕ كبرية نظرﺍﹰ ألهنا بطيئة ﺍلحﺭكة .كذلﻙ فانه ليﺱ من ﺍلسهل على
ﺍلقاﺩﺓ ﺇجرﺍﺀ ﺍلتغييﺭ في ﺍلمنﻅماﺕ ،الﻥ ﺍلتغييﺭ يصطدﻡ بلوائح ﻭﺇجرﺍﺀﺍﺕ ﻭقﻭﺍنني ﻭﺃنظمة حتد من قﺩﺭﺓ ﻭسرعة
ﺍلمنﻅمة على االستجابة.
ﻭهكﺫﺍ فانه من ﺍلسهل على ﺍلقائد ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ،قياﺩﺓ منظمته في حالة ﺍلهذﺩﻭﺀ ﻭﺍلﺭكوﺩ ،ﻭفي حالة ﺍالستقرار ﻭﺍلثباﺕ،
ﻭعﺩﻡ ﻭجوﺩ متغريﺍﺕ حملية ﺃﻭ عالميذة تفرﺽ ﻭجوﺩ بيئة متغريﺓ ،ﺃما عنﺩما تصبح األحوال متغريﺓ ﻭغيذﺭ مستقرﺓ،
ﻭﺍلﻅﺭﻭﻑ متطوﺭﺓ ،ﻭتصبح ﺍلمنﻅمة ﺃماﻡ حتدايﺕ ﻭمتغريﺍﺕ عالميذة ﻭحملية كبريﺓ ،فاﻥ ﺍلقائد حيتاﺝ ﺇلى تغيري موقفه
ﻭﺃسلوبه ﺍلقيذاﺩﻱ ﻭﺍستبدﺍله أبسلوب تطوﺭﻱ ﺃكثر مرونة ﻭ إقباالﹰ على ﺍلتغييﺭ ،حىت ال يفقد ﺍلسيﻁﺭﺓ علذى جمرايت
األحداث في ﺍلمنﻅمة ،ﻭحىت يستطيع حتقيق ﺃهﺩﺍﻑ ﺍلتنﻅيﻡ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ.
ﻭميكن تلخي ﺍلتغيﺭ في موقﻑ ﺍلقائد ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﺍلتحﻭيلي في ﻅل متغريﺍﺕ ﺍلقذﺭﻥ ﺍلجﺩيد كما بينها كوتر كما يلي:
 )1جيب ﺃﻥ يقوﻡ ﺃسلوﺏ ﺍلقائد على ﺇجياﺩ ﺭﺅية مستقبلية جديدﺓ بعيدﺓ ﺍلمﺩﻯ ،مع ضرﻭﺭﺓ ﺃﻥ تتحدﺩ ﺍلﺭسالة ﻭ
ﺍألهﺩﺍﻑ ﻭتوضع لها االسرتاتيجياﺕ ﺍلتي تساهﻡ في ﺇجناﺯها.
 )2البد ﺃﻥ يقوﻡ ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي ابلتأثري على العاملني من خالل بث ﺭﻭﺡ ﺍلفﺭيق ﺍلﻭﺍحد بينهم ،ﻭتشجيعهم على
فهذﻡ ﺭﺅية ﻭﺭسالة ﺍلمنﻅمذة ﻭ االستجابة السرتاتيجيات حتقيقها ﻭﺍلعمل حنو ﺍجناﺯ ﺃهﺩﺍفها.
 )3يفرتﺽ ﺃﻥ يعمل ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي على ﺇشباﻉ حاجات العاملني اإلنسانية ﺍلمتعلقة ابلتغييﺭ ،ﻭتزويدهم ابلقﻭﺓ
للتغلﺏ على ﺍلمعﻭقاﺕ ﺍلتي حتول ﺩﻭﻥ ﺇشباﻉ تلك احلاجات.
 )4يتولى ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي بناﺀ عالقاﺕ ﻁيبة مع العاملني ،لتحقيذﻕ تغريﺍﺕ جوهرية في ﺃﺩﺍﺀ ﺍلمنﻅمة ﻭتطوير
قﺩﺭهتا على ﺍلمنافسة.
 )5ﺍلقائد ﺍإلﺩﺍﺭﻱ يفكر ﻭحيفز ﻭيشجع العاملني ،ﻭيتبىن حتقيق ﺍألهﺩﺍﻑ بنشاط ،وبشكل شخصي ﻭﻁﺭيقة
مبتكرة ،ﻭيعمل ﺍلقائد ما ميكنه لتحسذيﻥ ﻭتغري ﺍلنﻅﻡ ﻭﺍلتنﻅيماﺕ ﺍلقائمة.
 )6البد ﺃﻥ يفرﻕ ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي بني ﺃسلوﺏ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺃسلوﺏ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلﺫﻱ جيب ﺃﻥ يتبناه ،ابإلضافة ﺇلى ما هﻭ
مكلف به من مهام إدارية ،ليحسﻥ ﺍلتعامل مع متطلبات ﺍلتغييﺭ.
 )7على ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي ﺍلتعامل مع العاملني من منطلق احلاجة ﺇلى مساعدهتم لذه ﻭللمنﻅمة ،ﻭليﺱ من منطلق
ﺍلتﻭجيه ﺍلﺫﻱ تقوﻡ عليه ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتقليﺩية .ﻭهذﺫﺍ ﺍلتحﻭل في ﺍلتفكيﺭ سيساعﺩ في حتقيق ﺭﺅية ﺍلمنﻅمة
واسرتاتيجياهتا ،ﻭابلتالي ﺍلتﺭكيز على هتيئة ﺍلمﺭﺅﻭسني بدالﹰ من هتيئة ﺍلتنﻅيﻡ فقﻁ.
 )8على ﺍلقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني ﺍلتﻭجه حنو حتقيق النتائ بشكل يفوق ﺍلتﻭقعذاﺕ ،من خالل ﺍلجمع بني ﺍلتغييﺭ ﻭ
ﺍإلبدﺍﻉ ﻭﺭﻭﺡ ﺍلمخاﻁﺭﺓ( .القحطاين2001 ،ﻡ  ،ص (128-127
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تشكل ﺍلقياﺩﺓ ﺃهﻡ ﺍلعﻭﺍمل ﺍلمتأثرﺓ ابلتغيﺭﺍﺕ ﺍلعالمية على مستوﻯ ﺍلﺩﻭل ،بل ﻭعلى مستوﻯ ﺍلمنﻅماﺕ أيضا،
ﻭلﺫلﻙ فقﺩ ﺃصبحﺕ احلاجة ماسة ﺇلى ﻭجوﺩ قائد ﺇﺩﺍﺭﻱ متجدﺩ ،يستطيع ﺍلتﻁﻭﺭ ﻭﺍلتأقلﻡ مع متغريات ﺍلعصذﻭﺭ
ﺍلمختلفذة ،ﻭخاصة في هﺫه ﺍلفتﺭﺓ ﺍلحﺭجة ﺍلتي ﺍنتقل فيها ﺍلعالﻡ من ﺍلقﺭﻥ ﺍلعشﺭيﻥ ﺇلى ﺍلقﺭﻥ ﺍلحاﺩﻱ ﻭﺍلعشﺭيﻥ.
ﻭنتيجة لﺫلﻙ مشل هﺫﺍ ﺍلتحﻭل كافة ﺍلمجاالت مما جعل ﺍلعالﻡ يصبح قﺭية كونية تتسم ابلتقاﺭﺏ ﻭﺍلتﺭﺍبط ﻭﺍلتﺩﺍخل
ﻭﺍلتأثري ﺍلمتباﺩل فذي مجيع األوجه ،مما فﺭﺽ على ﺍلمنﻅماﺕ وقادهتا على حد سوﺍﺀ حتمية ﺍلتأثري ﻭﺍلتذأثري ﻭابلتالي
حتمية ﺍلتغييﺭ مبا يتفق مع ﺍلنمﻭﺫﺝ ﺍلعذالمي فذي كل أوجه ﺍلحيذاﺓ( .القحطاين 2001،ﻡ ،ص .(111

ﻭحيث ﺃﻥ ﺍلمنﻅماﺕ مجيعها تعيش حالة من الديناميكية ﻭﺍلتﻁﻭﺭ ﺍلسﺭيع ،فإهنا حباجة ﺇلى ﺇﺩﺍﺭﺓ جديدة قاﺩﺭﺓ على

ﺍلقياﺩﺓ ﻭاالبتكار ﻭﺍلتجﺩيد ﻭﺍلتعامل مع ﺍلمتغيﺭﺍﺕ بشكل ﺃكثر كفاﺀﺓ.
ﻭجند ﺃﻥ هﺫه احلاجة ﺃكثر ﺇحلاحاﹰ ابلنسبة للمنﻅماﺕ ﺍألمنية عﻥ سوﺍها ﻭﺫلﻙ لخﻁﻭﺭﺓ مهامها ومسو ﺃهﺩﺍفها
ﻭغاايهتا ﺍلتي ترتبط أبمن ﺍلذﻭﻁﻥ ﻭﺍلمذﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍلمحافﻅة على مقدراته ﻭﻭقايته من األخطار ﻭتنوﻉ ﺍلﻅﺭﻭﻑ ﺍلتي
تواجهها بشكل مستمر مما يتطلب سرعة ﺍلتﺩخل ﻭﺍلتجﺩيد ﻭﺍلتنﻭﻉ في األساليب ﺍلمتبعة للﻭصول ﺇلى ﺍألهﺩﺍﻑ
ﺍلمنشﻭﺩﺓ ﺍلتي يسعى ﺍلجميع لتحقيقها كل هﺫﺍ ﺃﺩﻯ بدﻭﺭه ﺇلى ﺯايﺩﺓ ﺃهمية ﺍلقياﺩﺓ في تلك ﺍلمنﻅماﺕ بشكل خاص
ﻭﺩﻭﺭها في قياﺩﺓ ﺍلتغييﺭ ﻭﺍلعمذل على توفيﺭ ﺍلبيئة املناسبة لﻺبدﺍﻉ.
ﻭلعل من ﺃهﻡ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتي تسعى ﺇليها هﺫه ﺍلمنﻅماﺕ هﻭ ﻭجوﺩ قاﺩﺓ على مستوﻯ عال من ﺍلفاعلية يهتموﻥ
ابلعاملني ﻭﺩﻭﺍفعهﻡ ﻭﺃهﺩﺍفهﻡ ،ﻭحيرصوﻥ على تطابقها مع ﺃهﺩﺍﻑ ﺍلمنﻅمة ،ﻭيتصفوﻥ ابإلبداع ﻭﺍلتغييﺭ ﻭﺍلتكيﻑ مع
ﺍلمحذيﻁ ﺍلخاﺭجي من خالل ﺍلعمل على ﺭفع مستوﻯ العاملني لتحقيﻕ ﺍإلجناﺯ ﻭﺍلتنميذة ﺍلﺫﺍتية ،ﻭﺍستثاﺭﺓ ﺍلهمﻡ ﺍلعالية
للمﺭﺅﻭسني ،ﻭ االهتماﻡ اباللتﺯﺍﻡ ﻭﺍلشفافية ﻭالعناية ﻭﺍلتمكيﻥ ﻭ االتصال ،ﻭكذلﻙ ﺍلﻭعي ابلقضااي ﺍلعالمية ﺍلﺭئيسية فذي
ﺍلﻭقذﺕ الذي يعملوﻥ فيه على ﺯايﺩﺓ ﺍلثقة ابلنفﺱ( .ﺍلهﻭﺍﺭﻱ 1999،ﻡ ،ص (147

ﻭيربز ﺩﻭﺭ ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي في ﺇلهاﻡ ﺍلقﻭﻯ العاملة لكي حتتضن السياسات ﺍلمﻭضوعة ﻭتبذل ﺃقصى ﺍلجهﻭﺩ مع
ضماﻥ استمرارية املتابعة ﻭﺍلتﻭجيه بطريقة متوﺍفقة مع ﺍلنتائ ﺍلتي يرغبها ﺍلمشاﺭكوﻥ.
فالقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني يوجهوﻥ اآلخرين من خالل سبعة مهاﺭﺍﺕ ﺃساسية حددها شلتون ) (1999على ﺃهنا ﺃساسية
ﻭضرﻭﺭية لتحﻭيل ﺍلقﻭﻯ العاملة:
 ﺍلشعﻭﺭ. ﺍلعمل. -ﺍلﻭصول.

 ﺍلمعﺭفة. -ﺍلثقة.

ﻭلضماﻥ قياﺩﺓ حتويلية فعالة جيب على ﺍلمنﻅمة ﺇعاﺩﺓ ﺍلنﻅﺭ فذي اهلياكل ﺍلتنﻅيمية لها ﻭﺍلعمل على تطويرها ﻭمواكبة
ﺍلتغييﺭ ﻭﺃﻥ تطور نظاماﹰ للحذﻭﺍفﺯ ﻭﺍلمكافآﺕ مرتبط ابلنتائ ﺍلمﺭغﻭبة ،ﻭﺃﻥ تتأكد من ﺃﻥ السياسات ﺍلتنﻅيمية ﺍلتذي
ﻭضعت تتوﺍفﻕ مع نتائ ﺍلتغييﺭ ﺍلمﻁلﻭبة ﻭتشجيع ﺍلناﺱ من خالل ﺍلتأثري االجيايب ﺍلﺫﻱ حيقق نتائ ﺍلتغييﺭ ﺍلمﻁلﻭبة.
ﻭجتدﺭ ﺍإلشاﺭﺓ إىل ﺃنه من ﺍلخﻁأ ﺍالعتقاﺩ ابﻥ ﺍلقذاﺩﺓ ﺍلتحذﻭيليني هذﻡ ﺍلﻭحيدين ﺍلﺫين يلعبوﻥ ﺩﻭﺭﺍﹰ في قياﺩﺓ ﺍلتغييﺭ،
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فالقاﺩﺓ ﺍلمتﻭسطني يلعبوﻥ ﺩﻭﺭﺍﹰ حيوايﹰ ﺃيضاﹰ في قياﺩﺓ ﺍلتغييﺭ ﻭتكوﻥ مساهمتهﻡ ال غنى عنها لنجاﺡ جهد ﺍلتغييﺭ.
لﺫلﻙ ال يعمل ﺍلقاﺩﺓ التحويليني مبعزل عﻥ ﺍألﺩﻭﺍﺭ ﺍألخرى ،فهذﻡ يبذلﻭﻥ ﺍلجهﻭﺩ لضماﻥ حل مشكالﺕ ﺍألﺩﺍﺀ
في ﺍلمنﻅماﺕ .ﻭبوصفه منفذ ﺍلتغييﺭ فإﻥ ﺩﻭﺭه مرتبط متاماﹰ ابﺩﻭﺍﺭ ﺍلمشاﺭكني معه ألﻥ ﺍلقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني يقدموﻥ
ﺍلﺩعﻡ ﻭمينحوﻥ الصالحياﺕ ﻭيشجعوﻥ ﺍلمﺭﺅﻭسني على ﺍلمشاﺭكة الكاملة ﻭﺍلفاعلة فذي ﺇحدﺍﺙ ﺍلتغييﺭ.
فهﻡ ميارسون ﺍلتأثري ﺍإلجيايب عﻥ ﻁﺭيق ﺍستغالل ﺍلﺩعﻡ ﻭﺍستشاﺭﺓ ﺍلذﺩﺍفع بني اآلخرين.
ﺇﻥ ﺍلقاﺩﺓ ﺍلتحﻭيليني هﻡ قاﺩﺓ تسهيل ينجحوﻥ في ﺍلحفاﻅ على ﺍلتﻭﺍصل ﺍلذﺩﺍئم مع مجيع ﺍلمشتﺭكني في جهد
ﺍلتغييﺭ ،فهﻡ يسهلون عمل اآلخرين من خالل ﺇيضاﺡ ﺃهﺩﺍﻑ ﺍلتغييﺭ ﻭﺍلتعاقﺩ مع ﺍلمشاﺭكني على حتقيق ﺍلنتائ
ﻭتصميم ﻁﺭﻕ ﺍلتغييذﺭ على مستوﻯ تكتيكي ﻭتقييم ﺍلنتائ يوماﹰ بيوﻡ.
ﻭمن هﺫﺍ املنطلق فإﻥ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية هي عملية ﺍلهاﻡ وتشجيع األشخاص ﺃثناﺀ عملية ﺍلتغييﺭ ،فهي ليسﺕ جمرﺩ
عملية ضماﻥ ﺃﻥ كل شخ يشاﺭﻙ ﻭلكنها تساعﺩ ﺍلمﻭﻅفيﻥ على فهﻡ مؤسساهتم ﻭعمالئهم ﻭبيئة ﺍألعمذال ،ﻭميكن
للقذاﺩﺓ التحويليني ﺍستخدﺍﻡ ﺍلعﺩيد من ﺍلﻭسائل لتشجيع ﺍلتغييﺭ ،فبﺩالﹰ من حماﻭلذة ﺇقنذاﻉ األشخاص مبزااي ﻭفﻭﺍئد ﺍلتغييﺭ
فإهنم حيثون ﺍلمذﻭﻅفيﻥ علذى ﺍإلبدﺍﻉ ﺩﺍخل جمموعاهتم ﻭﺇجياﺩ حلول للمشكالت ﺍلتي خت جمموعتهم ﻭﺍلتي حتدﺙ ﺃثناﺀ
عملية ﺍلتغييﺭ.
كما ميكنهم ﺍستخدﺍﻡ ﻁﺭيق مجع ﺍلمعلﻭماﺕ عذﻥ املشكالﺕ من ﺃﻭلئذﻙ األشخاص ﺍلمشتﺭكني في جهد ﺍلتغييﺭ مث
تقدمي ﺍلﺭﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍلمقتﺭحاﺕ للحل ﻭخلق ﺍلحماﺱ ﻭ االستثارة بشاﻥ ﺍلتغييﺭ .ﻭال ميكن ألﻱ جهد تغيري ﺃﻥ ينجح بدﻭﻥ
ﺃﻥ يقوﻡ شخ ما ابلمتابعة لضماﻥ ﺃﻥ ﺍلخﻁﻁ ﺍلﻁمﻭحة تتحول ﺇلى ﺃفعال ملموسة ،ﻭحيث ﺃﻥ ﺍلتغييﺭ عاﺩﺓ ما
يستغرﻕ ﻭقتاﹰ ﻁﻭيالﹰ ﻭعاﺩﺓ ما يفقد ﺍلعاملوﻥ ﺍلهمة فذي موﺍصلة جهد ﺍلتغييﺭ فإﻥ ﺩﻭﺭ ﺍلقائد ﺍلتحﻭيلي هاﻡ جدﺍﹰ في
حتفيز ﺍلهمذﻡ ﻭتشجيع ﺍلعاملني على مواصلة جهوﺩهﻡ حىت يرﻭﺍ أبنفسهم ﺍلنتائ ﺍلمثمﺭﺓ لتلﻙ ﺍلجهﻭﺩ.
كذلﻙ فاﻥ فعالية ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية تعتمد علذى ﺍلقذﺩﺭﺓ علذى كسب ثقة ﺍلمﺭﺅﻭسني ،ﻭيظهر ﺫلﻙ بشكل خاﺹ في
ﺍلﻭقﺕ ﺍلﺭﺍهﻥ بسبب حاجة ﺍلمنﻅمذاﺕ ﺍليﻭﻡ إلدخال تعديالﺕ خمتلفة في ﺍلمنﻅماﺕ مثل ﺍالنكماﺵ ،ﺇعذاﺩﺓ ﺍلتصذميﻡ،
ﺃﻭ ﺯايﺩﺓ
ﺍستخدﺍﻡ ﺍلعاملني ﺍلمﺅقتني في ﺃﻭقاﺕ ﺍلتغييﺭ ﻭعﺩﻡ ﺍالستقراﺭ يسعى ﺍلعاملون لالعتماﺩ على العالقة ﺍلشخصية بينهم بني
القائد إلﺭشاﺩهﻡ ﻭتوجيههم ،ﻭتعتمد هﺫه العالقة بدرجة كبريﺓ جدﺍﹰ على مدﻯ ثقتهم به  ،كما ﺃﻥ ممارساﺕ ﺍلقياﺩﺓ
ﺍلتحﻭيلية ﺍلحﺩيثة مثل ﺍلتفﻭيض ﻭﺍستخداﻡ فﺭﺹ ﺍلعمل تتطلب ﺍلثقذة لتحقيذﻕ ﺍلفاعليةذ
(القحطاين 2001،ﻡ ،ص. (135
-2األداء الوظيفي
-1-2االداء

يعد األداء من بني أهم املفاهيم املتداولة خاصة يف اجلانب التنظيمي وتسيري املوارد البشرية ،وهلذا سوف حناول من
خالل إعطاء عدة تعريفات لغوية واصطالحية توضيح هذا املفهوم.
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-1-1-2املعىن اللغوي:
من معاجم اللغة يتضح أن األداء مصدر الفعل أدى ويقال أدى الشيء أوصله واالسم األداء:
أدى األمانة ،وأدى الشيء قام به (ابن منظور اجمللد 14ص ) 26
-2-1-2املعىن االصطالحي:
تعددت التعاريف ملفهوم األداء نذكر منها:
 األداء هو تنفيذ أمر أو واجب أو عمل ما أسند إىل شخ

أو جمموعة للقيام به.

(امحد زكي بدوي حممد كامل مصطفى  1984،ص)166
 وميكن تعريف األداء الوظيفي على أنه " درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة للوظيفة" .
وهو يعك الكيفية اليت حيقق هبا الفرد متطلبات الوظيفة وغالبا ما حيدث لب أو تداخل بني األداء واجلهد ،فاجلهد
يشري إىل الطاقة املبذولة أما األداء فيقاس على أساس النتائ ( .رواية حسن  ،2003ص)209
 األداء هو قيام الفرد ابألنشطة واملهام املختلفة اليت يتكون منها عمله والكيفية اليت يؤدي هبا العاملون مهامهم أثناء
العمليات اإلنتاجية والعمليات املرافقة هلا ابستخدام وسائل اإلنتاج واإلجراءات التحويلية الكمية والكيفية.
(عبد املليك مزهود  2001،ص.)86
 األداء هو األثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ ابلقدرات وإدراك الدور واملهام والذي ابلتايل يشري إىل درجة حتقيق
وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد( .حممد تعيد أنور تلطان 2003،ص)219
من هذا التعريف ميكننا أن نقول أن األداء ما هو إال نتيجة لتداخل ثالث عناصر مكونة جلهد الفرد وهي :القدرات
وإدراك الدور ،والقيام ابملهام.
-2-2النظرايت املفسرة لألداء

منذ أن ظهر العمل املأجور بدأ االهتمام واسعا من طرف العلماء والباحثني واهتموا كثريا بكيفيات حتسينه وزايدة كل
حسب تصوره ومنهجه .ويعترب" العامل االجنليزي آدم مسيث "أول من اهتم بطريقة مباشرة مبوضوع اإلنتاج من خالل كتابه
"ثورة األمم "الصادرة سنة  1776والذي يعاجل فيه موضوع أثر تقسيم العمل داخل الوحدة اإلنتاجية على رفع مستوى
األداء ،فبعد دراسات علمية وعملية قام هبا آدم مسيث يف املنظمات اإلنتاجية توصل إىل النتائ من شأهنا أن تزيد يف
األداء وحتسنه ،وجنده من حية أخرى وجه القيادة واملشرفني إىل طريقة متكنهم من التحكم يف جودة اإلنتاج والنتائ
وكفاءة األداء ،وذلك بتخصي

كل أستاذ ألداء عمل معني ال لغريه وذلك لﻺملام جبميع جوانبه للوصول إىل نتائ

مرضية.كما حاولت مدرسة اإلدارة العلمية استخدام املنه العلمي يف دراسة األداء وحماولة حتسينه،فركزت علي دراسة
احلركة و الزمن وكل الظروف املؤثرة ألداء األداء كالظروف الفيزيقية وقد كانت املالحظة العلمية والتجربة أدوات منهجية
للدراسة و تسجيل نتائجها مث حتليلها علميا للوصول إيل النتائ املرجوة وقد أسهم اتيلور يف وضع أس معادلة نظامية
لدراسة األداء ،حيث جاءت أفكاره وأساليبه الفنية حول دراسة احلركة والزمن الذي جيري بواسطة العاملني داخل
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املؤسسات الصناعية ،حماولة منه ملعرفة ما يدور بداخله وذلك لكي يكشف عن الوسائل والعوامل املساعدة علي رفع
الكفاية اإلنتاجية ،وحتديد أفضل الطرق لزايدة األداء املهين ابإلضافة إيل العمل علي توفري سبل علمية لقيام نظم إدارية
تقوم ابإلشراف علي املشروعات،والعمل علي رفع مستوايت األداء والتدريب للعاملني خاصة بعد أن زاد عدد العمال
الغري املدربني يف التنظيمات الصناعية.
يف مقابل ذلك جند(إلتون) مايو قدم انتقادات ملدرسة اإلدارة العلمية وذلك لرتكيزها على الظروف املادية كأساس
للتحليل ،حيث اكتشف مايو أن العوامل املادية ليست وحدها العامل املؤثر والرئيسي يف اخنفاض ،وارتفاع أداء العامل
معتربا ذلك إ اال ابلغا للجانب اإلنساي يف األداء( .عبد هللا حممد عبد الرمحن 1999،ص) 80
وقد استند مايو يف آرائه تلك علي مجلة األحباث والتجارب اليت أجريت علي مر ستة سنوات يف مصنع" مصانع
هاو ثورن األمريكية'' ،اثبت من خالهلا أ ية اجلانب اإلنساي يف رفع مستوي اإلنتاج حيث فسر ذلك بوجود عمل الروح
املعنوية بني العمال وشعورهم ابلوالء واالنتماء إيل مجاعة واحدة ليست فقط يف األقسام اإلنتاجية أو املصانع اليت اهتم
بدراستها ،ولكن ميكن أن تزيد عملية اإلنتاج يف أي وحدة إنتاجية أو املصنع أو شركة أو إدارة مهما كانت وظائفها
ومهامها أو أهدافها طاملا يوجد نوع من الروح املعنوية العالية بني األفراد وقد أثبتت الدراسات مدي التأثري املباشر علي
أداء العمال داخل املؤسسة رغم توفر الظروف املادية وحدها غري كافية لتحسني أداء العمل فاجلانب اإلنساي يلعب دورا
إجيابيا وكال اجلانبان مكمالن لبعضهما.
انطالقا مما سبق نستنت أن هذه الدراسات سا ت بصورة مباشرة يف دراسة األداء املهين وذلك مبحاولة جادة إلجياد
الطرق املثلي لتحسينه ،رغم االنتقادات املوجهة هلا للرتكيز كل واحدة منها على جانب وإ اهلا للجانب اآلخر لذلك ال
ميكننا أن نكرر ما وصلت إليه يف حماولتها لدراسة العمل دراسة علمية جادة من أجل الوصول إيل حتسني األداء املهين
وابلتايل النتائ واالنتهاج( .عبد هللا حممد عبد الرمحن ، 1999،ص) 216
-3-2مفهوم األداء الوظيفي
يوصف األداء أبنه النتائ اليت حيققها املوظف( .حممد عبد الغين هالل ، 1996،ص) 12

واألداء الوظيفي يعين قيام الفرد ابألنشطة واملهام املختلفة اليت يتكون منها عمله خالل فرتة حمددة.
(أمحد صقر عاشور ، 1994،ص) 40
حبسب نتائ السلوك الذي رافق ذلك األداء ،فريى أن األداء هو نتيجة السلوك (Fred) ،وفيما عرف والسلوك هو
نشاط وفعالية فردية ،بينما نتائ السلوك هي التغريات اليت حتصل يف البيئة احمليطة ابلفرد بسبب عند تناوله ملفهوم األداء
بني كل من السلوك واإلجناز واألداء ،فعرف ) (Tomasذلك السلوك ،يف حني فرق السلوك أبنه ما يقوم به األفراد من
أعمال يف املنظمة اليت يعملون هبا  ،كعقد االجتماعات وأداء النشاطات واملهمات املكلفني هبا ،وعرف االجناز أبنه ما
يبقي من أثر ونتائ بعد توقف األفراد عن العمل ،وعرف األداء أبنه التفاعل بني السلوك واالجناز ،فهم جمموعة السلوك
والنتائ معا ،فهو لي السلوك وحده أو االجناز وحده بل هو تكاملهما معا.
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(املزروع بدر بن تليمان ، 1999،ص) 45
األداء :يف كتابه'' ثورة األمم ''أن كل فرد مييل إىل أداء العمل تكون له  Adam Smithوعرف أدم مسيث أعظم
املزااي وأبكثر فعالية من غريه وابلتايل حتقيق الفعالية يف األداء تكون عند هذا الشخ أكثر من األشخاص اآلخرين
وينصح املشرفني أن خيصصوا لكل عامل أداء ما وال يتغري منه حىت يتقنه( .علي غريب ، 2007،ص) 138
أما فريدريك اتيلور :يقوم على فكرة تنظيم العمل بطريقة علمية لرفع األداء واإلنتاجية وذلك من خالل حتليل العمل
وجتزئته إىل مهام بسيطة ودراسة احلركات واألزمنة إلجنازه واالقتصاد فيها للوصول إىل مستوى من فعالية االجناز.
(رضا قجة ، 2003،ص) 55
أما إلتون مايو :فقد تفطن لعوامل غري مادية تؤثر على أداء العمال واستخل

أن إنتاجية العمال ترتبط بني العمال من

جهة وبني العمال واإلدارة من جهة أخرى ومدى قدرة املدير على التحفيز( .رضا قجة ،2003،ص) 58
واألداء الوظيفي يعين جمموعة من السلوك اإلداري ذو العالقة املعربة عن قيام املوظف أبداء مهامه ،وحتمل

مسؤولياته ،وهي تتضمن جودة األداء وكفاءة التنفيذ واخلربة الفنية املطلوبة يف الوظيفة ،فضال عن االتصال والتفاعل مع
ابقي أعضاء املنظمة ،وقبول مهام جديدة واإلبداع وااللتزام ابلنواحي اإلدارية يف العمل ،والسعي حنوى االستجابة هلا بكل
حرص وفعالية( .ﺧالد أمحد الصرايرة ، 2011،ص )608
ويشري العلماء إىل األداء الوظيفي على أنه '':جمهود الشركات اإلدارية املعربة عن قيام املوظف بعمله وتتضمن جودة
األداء وحسن التنفيذ واخلربة الفنية يف الوظيفة فظال عن االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء املؤسسة وااللتزام ابللوائح
اإلدارية اليت تنظم عمله ،والسعي حنوى االستجابة هلا بكل حرص( .انصر بن حممد بن عقيل ، 2006،ص.) 52
-4-2أمهية األداء الوظيفي :


ميثل القاسم املشرتك لعلماء اإلدارة ابعتباره مفهوم جوهري وهام ابلنسبة ملنظمات األعمال.
يعترب ظاهرة مشولية وعنصر حموري جلميع فروع املعرفة اإلدارية مبا فيها اإلدارة اإلسرتاجتية.
يعترب األداء دالة لكافة أنشطة املنظمة.



يعترب مرآة تعك وضع املنظمة.
ميثل األداء مركز اإلدارة اإلسرتاتيجية.
تركز أغلب الدراسات وحبوث اإلدارة اإلسرتاتيجية على األداء الختيار اإلسرتاتيجيات املختلفة والعمليات الناجتة







عنها( .طاهر حمسن منصور العايل ، 2007،ص) 477
-5-2العوامل احملددة لألداء الوظيفي:

تسعي كل مؤسسة إىل زايدة إنتاجها وذلك من خالل توفري األجواء املناسبة واملالئمة اليت جتعل العامل أو املوظف
حيسن األداء يف عمله ،وأداء األفراد ميكن حتديده يف ثالث عوامل رئيسية وهي :الدوافع ،القدرات،
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اإلدراك .وميكن صياغته يف املعادلة التالية :الدوافع  +القدرات  +اإلدراك ومعىن هذا أن كل عامل من هذه العوامل ال
يؤثر على األداء بصفة مستقلة وإمنا من خالل احتكاكه ابلعاملني اآلخرين املتمثلني يف القدرات والدافعية ومن أجل فهم
هذه املعادلة سنتطرق إىل كل عامل على حدى:
 الدافع :يعرف الدافع على أنه القدرة احلقيقية اليت جتعل اإلنسان يقوم بنشاط أو آخر يتابع القيام هبذا النشاط .كما يعرفه موراي
أبنه :عبارة عن عامل داخلي يستشري سلوك اإلنسان ويوجهه وحيقق فيه التكامل وحننو ال منلك أن نالحظه مباشرات وإمنا
نستنتجه من سلوكه أو نفرتض وجوده حىت ميكننا من تفسري سلوكه.
من خالل التعريف األخري الذي أبرز بوجه جلي أن الدافع هو عامل داخلي ال ميكن مالحظته وال قياسه وهذا ما جعله
حمل اختالف العلماء يف حتديد مفهومه ودرجة أتثريه على أداء األفراد.
 -القدرات:

القدرة ليست متغريا وحيدا يؤثر يف جماالت األداء وإمنا هي عامل مركب من متغريات عديدة ويتفاوت أثرها على األداء
بتفاوت طبيعة األداء ومتطلبات القدرات الالزمة له( .رضا قجة ، 2003،ص) 62

ويعرف حممد محاي جناعي القدرات على أهنا :القدرات على األداء سواء كان هذا األداء متعلق حبركات متناسقة معقدة
أو نشاط عضلي رمزي أو أبي نوع آخر من السلوك.
ويعرفها عبد الرمحان عيسوي على أهنا :القدرة على أداء معني سواء كان عمل عضلي أو عقلي ويشري إىل ما يستطيع أن
ينجزه الفرد ابلفعل من األعمال فهي مرتبطة أيضا ابلسرعة والدقة يف األداء ولي هناك فرق يف هذا االستعمال بني
القدرات املكتسبة والقدرات الفطرية( .أمحد حممد املصري ، 2000،ص) 17
 -اإلدراك :

خيضع الفرد يف املؤسسة إىل العديد من املؤثرات اليت تشكل وعيه وسلوكه فهو يتلقي توجيهات من مشرفيه يف العمل
وردود فعله ورأيه فيما يؤديه من العمل وما يسلكه من تصرفات كما يتعامل مع زمالئه يف أمور تتعلق أبداء العمل ،وعليه
ميكن تعريف اإلدراك على أنه :عملية إدراكية تنتهي بكون معاي وتفسريات معينة مبا يتلقاه حواس الفرد عن هذه املؤثرات
إن ما يتلقاه الفرد من معلومات ميثل مدخالت يقوم ابالنتقاء بينهما وتفسريها وتنظيمها وهو يستوعبها ويفهمها بطريقته
اخلاصة ،متأثر أيضا بدوافعه وخرباته السابقة ومتأثر أيضا بطبيعة املعلومات وخصائصها.
وعليه ميكن القول أن اإلدراك يدل على عمليه داخلية ال ميكن احلكم عليها وتفسريها إال إذا ترمجه إىل سلوك ولكلفرد طريقته يف الفهم واإلدراك ختتلف من شخ آلخر.
وهلذا جتد سلوك األداء الذي يبذله الفرد ينطلق من مدركات وانطباعات معينة تتكون لدى األفراد عن عملهم وعنعناصر البيئة التنظيمية اليت حتيط هبم وعلى ضوء هذه االنطباعات يتحدد االجتاه الذي يوجهون إليه سلوكهم.
(رضا قجة ، 2003،ص) 64
-6-2معايری وعناصر األداء الوظيفي :
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-1-6-2معايری األداء الوظيفي:
ختتلف معايري األداء ابختالف وتعدد األنشطة واملستوايت اإلدارية واألهداف اليت تسعي املنظمة أو أي جزء
من أجزائها إىل بلوغها .وتنحصر أهم معايري األداء فيما يلي:
ترتبط اجلودة جبميع نشاطات املؤسسة ،حيث تعرب على مستوى أداء العمل واجلودة من هذا املنطلق هي املؤشر اخلاص
بكيفية احلكم على جودة األداء من حيث درجة اإلتقان وجودة املنت سواء كان خدمة أو سلعة ولذلك جيب أن
يتناسب مستوى اجلودة مع اإلمكانيات املتاحة ،ولذلك يفضل وجود مرجع واثئقي للرؤساء واملرؤوسني لالحتكام لديه،
إذا دعت الضرورة فضال عن ضرورة اإلتقان على مستوى اجلودة املطلوبة يف أداء العمل يف ضوء التصميمات السابقة
لﻺنتاج واألهداف والتوقعات( .عبد السالم أو قحﻒ ، 2005،ص) 394
 -الكمية :

يقصد هبا حجم العمل املنجز وهذا جيب أال يتعدى قدرات وإمكا ت األفراد يف الوقت ال تقل عن قدراهتم وإمكا هتم،
ألن ذلك يعين بطء األداء ،مما يؤدي ابلعاملني للرتاخي وقد يؤدي إىل مشكلة يف املستقبل تتمثل يف عدم القدرة على
زايدة معدالت األداء ،لذلك يفضل االتفاق على حجم وكمية العمل املنجز كدافع لتحقيق معدل قبول من النمو يف
معدل األداء مبا يتناسب مع ما يكتسبه من خربات وتدريب (حممد بن علي املانع ، 2006،ص) 74
 -الوقت :

ترجع أ ية الوقت إىل كونه من املوارد غري القابلة للتجديد أو التعويض فهو رأس املال ولي دخل مما يفهم استغالله،
االستغالل الصحيح يف كل حلظه من حياتنا ألنه ال يتضاءل على الدوام ،مبعىن إىل غري رجعة ،الوقت أغلى من الذهب
ألنه ال يقدر بثمن ،ويعد أحد اخلم موارد األساسية يف جمال إدارة األعمال وهي :املوارد ،املعلومات ،األفراد ،املوارد
املالية ،إضافتا إىل الوقت الذي يعد األكثر أ ية.
 -اإلجراءات :

هي اخلطوات اليت يسري فيها أداء العمل أو مبعىن آخر بيان توقع اخلطوات واإلجراءات الضرورية الواجب إتباعها لتنفيذ
املهام لذلك جيب االتفاق على الطرق واألساليب املسموح هبا واملصرح ابستخدامها لتحقيق األهداف ،فبالرغم من كون
اإلجراءات واخلطوات املتبعة يف اجناز العمل متوقعة ومدونة يف مستندات املؤسسة وفق قواعد وقوانني النظم وتعليماته ،إال
أنه يفضل االتفاق بني الرؤساء واملرؤوسني على اإلجراءات املتبعة يف اجناز عمل سواء تعلق إبجناز املعامالت أو تسليمها
حىت تكون الصورة واضحة جلميع األطراف.
-2-6-2عناصر األداء الوظيفي:

توجد عدة عناصر هامة تكون يف جمموعها ما يعرف ابألداء وهذه العناصر كالتايل:
 -املعرفة مبتطلبات الوظيفة :

وتشمل املعارف واملهارات الفنية واخللفية عن الوظيفة واجملاالت املرتبطة هبا.
 كمية العمل املنجز :34

أي مقدار العمل الذي يستطيع املوظف إجنازه يف الظروف العادية ومقدار سرعة هذا اإلجناز.
(املزروع بدر بن تليمان ، 1999،ص) 50.
 نوعية العمل :وتشمل عدة جوانب هامة مثل :الدقة ،النظام ،اإلتقان ،الرباعة ،التمكن الفين يف هذا العمل ،القدرة على تنظيم العمل
وعدم الوقوع يف األخطاء.
-املثابرة والوثوق :

ويدخل فيها التفاي ،اجلدية يف العمل ،القدرة على حتمل املسؤولية ،إجناز األعمال يف مواعيدها ومدى احلاجة إىل
اإلشراف والتوجيه.
وبصفة عامة ميكن القول إن األداء يتكون من ثالث عناصر هي:
املوظف :وما ميتلكه من معرفة ومهارات واهتمامات وقيم ودوافع واجتاهات .
الوظيفة :وما تتصف به من متطلبات وحتدايت ،وما تقدمه من فرص عمل .
املوقف :ويقصد به البيئة التنظيمية وما تتضمنه من مناخ للعمل ،إشراف وفرة املوارد واألنظمة اإلدارية ،واهليكل التنظيمي،
حيث تؤدى الوظيفة من خالهلا ضمن هذه العوامل.
(عبد احملسن توفيق حممد 1998. ،ص )07
-7-2مؤشرات األداء الوظيفي :
من املؤشرات اليت ترتبط ابألداء نذكر ما يلي:
التغيب العمايل:املقصود به عدم حضور العامل ليمارس عمله يف الوقت احملدد للعمل واملفروض أن يكون فيه ويؤدي العمل طبقا لنظام
اإلنتاج ألسباب أو أعذار غري مقبولة وال شك أن التغيب له أتثري سيء على العمال أو أصحاب العمل على سواء فإن
كان العمل يتم طبقا لنظام الفريق فإن غياب أحد العمال يؤدي إىل هبوط املعنوايت لدى األفراد وقد تضطر اإلدارة إىل
اللجوء إىل العمال االحتياطيني تدفع هلم أجور ليحل حمل الغائبني ،مما يزيد يف تكلفة اإلنتاج.
-االنضباط:

يعترب مشكلة خطرية إذ ال ميكن تطوير العمال بدون توزيع األدوار واملراكز وبدون مشرف مسري مراقب للعمل ومؤدب
وضابط ،ويعترب املشرف ومستواه التعليمي واملهين واحملور األساسي يف عملية النظام واالنضباط.
-دوران العمل:

يطلق على احلركة الناجتة عن ترك بعض العاملني للخدمة داخل املؤسسة وإحالل آخرين جدد حملهم ويوجد داخل
التنظيمات كبرية احلجم ،وال يعترب مضرا إذا كانت نتيجة تنشيط املؤسسة وتقوية العناصر اإلنسانية فيها وإبدال أفكار
قدمية أبفكار جديدة.
التحكم يف التكنولوجيا:35

وهو قدرة العمل على التحكم يف وظيفته أو يف عمله أي قدرته على التكيف والتالئم مع التطورات اليت حتدث داخل
املؤسسة والتكنولوجيا هي وليدة النظام االجتماعي واالقتصادي وتتضمن جمموعة من اخلربات واملعارف والوسائل العلمية
الالزمة لتسيري اآلالت واملعدات وطرق العمل.
التمارض:وهي وسيلة يلجأ هلا العامل لالبتعاد عن العمل واالنسحاب منه وهذا هراب من الواقع املعاش داخل التنظيم الذي ينتمي
إليه والتقليل من االنعكاسات السلبية اليت يواجهها أثناء أتديته لعمله يف وظيفته وهذا سواء نفورا من الوظيفة حبد ذاهتا أو
من املشرفني املباشرين له ،أو من مجاعة العمل ،وهذه الظاهرة ميكن أن تعرب لنا عن عدم الرضي للعامل إذا زادت عن
اإلطار املعقول وتؤثر على األداء واألهداف املسطرة للتنظيم ،هذا إضافتا إىل ظاهرة التهرب من العمل وظاهرة التهاون
والالمباالة وهذا ما يعرب عن عدم االنضباط يف العمل.
(رضا قجة ،2003،ص) 85,84،
-8-2العوامل املؤثرة يف األداء :
لقد اختلفت آراء الباحثني يف دراسة العوامل املؤثرة على األداء داخل املؤسسة ونتيجة للدراسات والبحوث مت فصل
جمموعة من العوامل اليت تعترب مبثابة أس أتثر سلبا وإجيااب على مستوى أداء العامل ،وموقع العامل بني وظيفته وموقعه
من اإلدارة من مجاعة العمل ،وسنركز يف الدراسة على بعض هذه العوامل منها:
 احلوافز:إن من أهم املقومات العملية اإلنتاجية داخل املؤسسة ،العنصر البشري ولذلك كان على املؤسسة أن حتفز األفراد بكفاءة
وفاعلية ،فاحلوافز هي املؤثرات اخلارجية اليت تشجع اإلنسان أن حتفزه ألداء أفضل ،وتزداد
أ ية احلوافز ألهنا تتحدد الرغبة يف أداء العمل ،وذلك عن طريق الظروف االجتماعية واملادية احمليطة ابلعمل واحتياجات
الفرد ومدى مالئمة العمل مليوله واجتاهاته ،وميكن تقسيم احلوافز إىل:
 -احلوافز املادية :

هي اليت تشبع حاجات اإلنسان املادية من مآكل ومشرب ،ملب  ،مأوى ،زايدة األجر.
 -احلوافز املعنوية:

هي اليت تشبع حاجات اإلنسان االجتماعية والذاتية مثل :احلاجة إىل األصدقاء واالنتماء إىل اجلماعة ،ومن بينها فرص
الرتقية واالعرتاف أب ية الفرد العامل والثناء عليه.
 -اإلشراف:

هو عملية اجتماعية وطبيعية وحقيقية يف حياة كل كائن اجتماعي واملؤسسة كائن اجتماعي ابمتياز ،وابلتايل فاملؤسسة
حترص عليها لتحقيق األداء الفعال ،واملشرف يعمل على توفري احمليط املالئم عن طريق التحفيز وتنظيم العمل وبث روح
العمل اجلماعية والتعاون ،واإلشراف سالح ذو حدين يرفع من مستوى األداء (.سناء مكدور ، 2012،ص) 76
 ظروف العمل املادية:36

هي اليت حتيط ابلفرد أثناء قيامه أبعماله اليت تؤثر بدرجة ملموسة على مقدرة الفرد الذهنية واجلسمية واليت يستطيع
التحكم فيها كاحلرارة والربودة والدخان.اخل وظروف العمل املادية يربطها معدل دوران العمل ومعدل الغياب سواء كانت
مناسبة أو غري مناسبة إضافة إىل هذه العوامل هناك عوامل أخرى مثل :مجاعة العمل اليت تؤثر ابلسلب واإلجياب على
أداء العامل.
 -اخلدمات االجتماعية:

تستهدف حتقيق التكيف والتفاعل املتبادل بني األفراد وبيئتهم االجتماعية وتتواصل يف حتقيق هذا من خالل جمموعة من
الربام واألنشطة املنظمة وذلك ابالهتمام بظروف العمل االجتماعية واملادية من سكن وعالج وترفيه وغريها من
اخلدمات( .سناء مكدور ، 2012،ص.) 77
-3الرابطات الرايضية الوطنية :
-1-3نشأة الرابطات الرايضية الوطنية:
هي هيئة رايضة تعمل حتت وصااي االحتادايت الرايضية الوطنية للعبة ،تعمل على تنظيم وتنشيط وتنمية النشاط الرايضي
على مستوى الوطين وعند الضرورة على املستوى اجلهوي والوالئي يف إطار األعمال املكلفة بها ،مع احرتام القانون
األساسي هلا وقوانني االحتادية الرايضة الوطنية للعبة ،وهي هيئة مستقلة تتكون من:
 رئي كل مجعية رايضية جهوية منظمة إىل الرابطة،
 رئي كل مجعية رايضية والئية منظمة إىل الرابطة.
 املنسق الفين للفروع الرايضية للجمعية الرايضية،
 ممثل احلكام )يف حدود ممثل واحد عن كل نوع(،
 ممثل مديرية الشباب والرايضة.
وتشرف الرابطة الرايضية الوطنية على  06رابطات جهوية 48 ،رابطة والئية و 352مجعية رايضية بكل فئاتها وعلى
اختالف درجاتها وأقسامها.
-2-3مهام الرابطات الرايضية الوطنية:

(اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :وزارة الشباب والرايضة ،النشرة الرمسية ،السداتي

األول ، 2006،ص)35

متثل األندية الرايضية واجلمعيات القاعدة العريضة اليت تشكل اجلمعية العامة للرابطة الرايضيةالوطنية ،واليت تعمل على:


تنشيط وتنسيق أنشطة النوادي واجلمعيات الرايضية الوطنية اجلهوية والوالئية،



تطوير وتعميم املمارسة الرايضية عن طريق الوسائل املناسبة للرايضات اليت هي مكلفة بها،



احلرص على تنفيذ اإلجراءات الصادرة يف ميدان احلماية الطبية الرايضية،



املسا ة يف اكتشاف املواهب الشابة وتوجيهها،



تنظيم املنافسات الرايضية ذات الطابع احمللي ،ويف حالة الضرورة منافسات وطنية ودولية بعد موافقة االحتادية.
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تنظيم التكوين لفائدة الرايضيني واملؤطرين،



املسا ة يف الرتبية املعنوية والرايضية للممارسني والرايضيني،



احلرص على نشر وحفظ الروح الرايضية،



االشرتاك يف إعداد ترتيبات وشروط استعمال املنشآت الرايضية واحلرص على محايتها،



إدالء الرأي حول مشاريع برام البناء ،التهيئة ،صيانة املنشآت الرايضية،



مجع واستغالل وضبط اإلحصائيات املتعلقة بنشاطها وحسب أهدافها،



إعداد احلصائل والتقارير الدورية والسنوية املتعلقة ببيان نشاطها.

-3-3مداﺧيل الرابطات الرايضية الوطنية :موارد ها تتمثل يف:
 اهلبات والوصااي.

 حقوق االنضمام واإلجازات.
 االشرتاكات  +عائدات التربعات.
 املساعدة املالية للدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية واخلاصة.
 مبالغ االشرتاكات وكيفية دفعها وعند الضرورة حص

اجلمعيات املنضمة حتدد من طرف االحتادية.

 رصيد الرابطة يوضع يف حساب مفتوح حسب القوانني املعمول بها.
 تشمل نفقات الرابطة مجيع النفقات الالزمة لتحقيق األهداف واملهام اليت حيددها القانون األساسي .متسك حماسبة
الرابطة وفقا للمخطط الوطين للمحاسبة.
 ويف هذا الصدد وبعد املصادقة عليه من طرف اهليئات املعنية يعود تنفيذ الرب م إىل الرابطة ويتناول التقييم الكيفي
والكمي للحصيلة السنوية ،درجة اإلجناز واألهداف املسطرة والنتائ احملصل عليها فعليا.
 عند نهاية كل مدة انتخابية أو وقف مهمة الرئي  ،جترى حتويالت نظامية فيما خي

اجلوانب التالية :املالية ،العتاد

اإلداري والتقين وكذلك حول أرشيف تنظيم هذه التحويالت إجباراي يف أجل أقصاه شهر.
-4-3هياكل الرابطات الرايضية الوطنية :تتشكل من (اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :وزارة الشباب والرايضة،
الرجع السابق ص)36

 مجعية عامة،
 جمل الرابطة عند الضرورة،
 مكتب الرابطة،
 الرئي .

 اجلمعية العامة:
هناك شروط جيب توافرها يف أعضاء اجلمعية العامة منها:
 التمتع ابجلنسية اجلزائرية،
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التمتع ابحلقوق املدنية والسياسية،



أال يكونوا قد تعرضوا إىل عقوبة رايضية جسيمة،
االلتزام ابالمتثال للقانون األساسي للرابطة وأنظمتها.



-5-3مهامها:
تصادق اجلمعية العامة على الربام وحترص على تنفيذها وتكلف خاصة ب:

 إبداء الرأي يف تقارير التسيري املايل وحصائل النشاطات والوضعية األدبية للرابطة،
 الشروع يف انتخاب وجتديد أعضاء املكتب،
 املصادقة على احلساابت وتبين الكشف املتحصل عليه للموارد والنفقات.
 تبين القانون الداخلي والتنظيم الداخلي للرابطة،
 تقبل اهلبات والوصااي عندما تقدم إبثبااتت وشروط بعد التحقق من عدم تنافيها مع اهلدف املرسوم للرابطة،
 املصادقة على الرب م السنوي للرابطة والسهر على تنفيذه طبقا للقانون األساسي.

 تعيني حمافظي احلساابت ومن ضمنها طبقا للقانون املعمول به واملصادقة على التقارير املالية.
 جتتمع اجلمعية العامة يف دورة عادية مرة يف السنة على األقل مع نهاية املوسم الرايضي وميكن أن جتتمع يف دورة
استثنائية كلما دعت احلاجة إىل ذلك إما ب:

 ابستدعاء من الرئي ،

 بطلب من االحتادية الرايضة الوطنية للعبة،
 بطلب من أغلبية أعضاء املكتب،

 بطلب األغلبية املطلقة ألعضائها.
 حالة العضو الشريف للرابطة الوطنية متنح من اجلمعية العامة ابقرتاح  3/1ثلث اجلمعية العامة أو مكتب الرابطة
بعد استشارة المجل .

 ال تصح مداوالت اجلمعية العامة إال إذا حضرها  3/2ثلثي األعضاء وإذا مل يكتمل النصاب تستدعى اجلمعية
العامة يف أجل أقصاه  08أايم وتصح مداوالتها حينئذ مهما كان عدد احلاضرين.
 تتخذ مداوالت اجلمعية العامة أبغلبية األصوات ويف حالة التساوي ،صوت الرئي يكون مرجحا.
 تصوت اجلمعية العامة على ميزانية الرابطة كل سنة.
 جملس الرابطة:
يتكون جمل الرابطة الذي يرتأسه رئي الرابطة من  20عضو منتخبني من اجلمعية العامة ويكلف ب:
 السهر على تنفيذ قرارات اجلمعية العامة،
 انتخاب وجتديد مكتب الرابطة،
 احلرص على احرتام القانون األساسي والداخلي،
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 معاجلة كل مسألة متعلقة بعمل الرابطة،
 زايدة على مسؤويل اهلياكل اإلدارية واملالية والفنية ،يضم املكتب  09أعضاء على األكثر منتخبني من طرف
المجل ومن ضمنه.
 مكتب الرابطة:

 يرتأس مكتب الرابطة رئي منتخب ويساعده ئبان عند تعذر حضوره يعوضه أحد النواب.
 حيتوي املكتب من  02إىل  04هياكل دائمة مكلفة ابملسائل الفنية واملالية واإلدارية خمتارة من بني أساتذة
الرتبية البدنية ومعينة من طرف رئي الرابطة هذه اهلياكل هي:

 هياكل مكلفة ابإلدارة حتت مسؤولية األمني العام للرابطة ويساعده يف ذلك مندوبون،
 هياكل مكلفة ابملالية حتت مسؤولية أمني املال.

 هياكل مكلفة ابلتنسيق الفين يف الرايضات الفردية حتت مسؤولية مدير فين مقرتح من طرف األمني العام ويعني
من طرف رئي الرابطة،
 هياكل مكلفة ابلتنسيق الفين يف الرايضات اجلماعية حتت مسؤولية مدير فين مقرتح من طرف األمني العام
ويعني من طرف رئي الرابطة،
*ميكن أن تكون حتت تصرف املكتب جلان خمتصة عددها ،مهامها وتشكيالتها حيددها القانون الداخلي للرابطة ،و
يكلف املكتب بتنفيذ مداوالت اجلمعية العامة وتوصيات المجل عند الضرورة يكلف ب:
 إعداد واقرتاح الربام و املشاريع وتنفيذ اإلجراءات احملددة يف ذلك،
 إعداد واقرتاح مشروع امليزانية،
احلرص على تنفيذ أحكام القانون األساسي والنظام الداخلي وتوصيات المجل وقرارات اجلمعية العامة،
 إعداد مشروع القانون الداخلي والتنظيم الداخلي للرابطة،
 إعداد رز مة املنافسات واحلرص على إجنازها،
 إدالء القرارات يف ميدان االنضباط املتخذ ضد املنظمني،
 اقرتاح مبلغ االشرتاكات حسب قرارات االحتادية،
 دراسة االنضمامات واعتمادها.
 جيتمع مكتب الرابطة مرة يف الشهر بناء على استدعاء من رئيسها ،وميكن أن يستدعى يف دورة استثنائية بناءا
على طلب من:

 أغلبية أعضاء املكتب،
 االحتادية الرايضة الوطنية للعبة.
 ال تصح مداوالت املكتب إال إذا حضرها  3/2ثلثي أعضائها على اقل وإذا مل يكتمل النصاب يستدعى
املكتب يف اليومني التاليني وتصح مداوالته حينئذ مهما كان عدد احلاضرين.
40

 تتخذ قرارات املكتب أبغلبية األصوات.
 ينتخب أعضاء المجل واملكتب غري مسؤويل اهلياكل الدائمة الفنية واملالية ملدة  04سنوات قابلة للتجديد.
 رئيس الرابطة:

يرتأس أجهزة الرابطة وميثلها يف مجيع أعمال احلياة اليومية ،وهو مكلف مبا يلي:
 التقاضي ابسم اجلمعية،

 استدعاء أجهزة اجلمعية العامة وإدارة أعماهلا،
 اقرتاح جدول األعمال ملداولة اجلمعية العامة وعند الضرورة للمجل .
 إعداد حصائل وخال صات نشاط الرابطة كل ثالثي وموافاة االحتادية و اإلدارة املكلفة بنسخة منها.
 إرسال املعلومات اخلاصة بنشاط الرابطة للجهات املختصة،

 إعداد التقرير األديب واملايل وتقدميه للمكتب و عند الضرورة إىل المجل قبل عرضه
على اجلمعية العامة اليت تبت فيه،
 توزيع املهام على املنتخبني ملكتب الرابطة،
 تعني مسؤويل اهلياكل الدائمة للرابطة.
 .IIالدراتات السابقة:
إن موضوع القيادة التحويلية ورغم أ يته داخل التنظيمات احلديثة مل ينل حقه من الدراسات امليدانية خاصة املرتبطة
ابألداء لدى الفاعلني يف املنظمات ،وابلرغم من ظهور دراسة حديثة إال أهنا تشكوا من انعدام إطار نظري موحد ملوضوع
القيادة التحويلية.
وقد ركز الباحثون الذين تناولوا هذا املوضوع على دراسة اجتاه القيادة التحويلية داخل املؤسسة وأ لوا حماور أساسية
كطبيعة توزيع املعلومات داخل التنظيم وإذا كانت الدراسات األجنبية قليلة فيما خي القيادة التحويلية كمتغري مستقل
وارتباطه ابألداء الوظيفي كمتغري اتبع فان الدراسات العربية يف هذا املوضوع أكثر ندرة ،وفيما يلي إشارة ألهم البحوث
والدراسات األجنبية ،ودراسة عربية تناولت وصف وتشخي طبيعة القيادة التحويلية يف التنظيم الصناعي.
-1الدراتات تابقة ابللغة العربية:
-1-1تناولت القيادة التحويلية:
 صاحب الدراتة :عزيزي علي ،جامعة املسيلة -عنوان الدراتة :األمناط القيادية وعالقتها ابألداء الوظيفي من وجهة نظر موظفي مديرية الشباب والرايضة لوالية
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 -اهلدف العام من الدراتة :هتدف هذه لدراسة اىل:

 التعرف على النمط القيادي السائد يف مديرية الشباب والرايضة لوالية املسيلة.
 التعرف على األداء الوظيفي يف مديرية الشباب والرايضة لوالية املسيلة.
 التعرف على طبيعة العالقة بني النمط القيادي واألداء الوظيفي.
 تقدمي بعض التوصيات يف هذا الصدد.

 تساؤالت الدراتة:هل هناك عالقة ارتباطيه بني النمط القيادي الدميقراطي واألداء الوظيفي لدي موظفي مديرية الشباب
والرايضة لوالية املسيلة؟
 هل هناك عالقة ارتباطيه بني النمط القيادي األوتوقراطي واألداء الوظيفي لدى موظفي مديرية الشباب
والرايضة لوالية املسيلة؟
 هل هناك عالقة ارتباطيه بني النمط القيادي احلر واألداء الوظيفي لدى موظفي مديرية الشباب والرايضة
لوالية املسيلة؟
 املنهج املتبع يف الدراتة :استخدم الباحث املنه الوصفي التحليلي وتطبيقه على واقع األمناط القيادية. أهم النتائج املتوصل إليها:توجد عالقة ارتباطيه طردية موجبة قوية ذات داللة إحصائية بني النمط الدميقراطي واألداء الوظيفي يف
مديرية الشباب والرايضة لوالية املسيلة.
 جتود عالقة ارتباطيه طردية موجبة ضعيفة بني النمط األوتوقراطي واألداء الوظيفي يف مديرية الشباب
والرايضة لوالية املسيلة.
 وجود عالقة ارتباطيه عكسية سالبة ذات داللة إحصائية بني النمط احلر الفوضوي واألداء الوظيفي يف
مديرية الشباب والرايضة لوالية املسيلة.
 أهم االقراحات املتوصل إليها: تسليط الضوء على منطي القيادة األوتوقراطي واحلر الفوضوي ،بتوضيح مساوئهما لتوجيه مدراء
املنضمات الرايضية حنوى جتنب هذه األمناط وأثرها على مستوي األداء الوظيفي.
 تسليط الضوء على النمط الدميقراطي بتوضيح أسسه ومزاايه ،وذلك بتوجيه مدراء املنظمات على
إشراك العاملني يف رسم السياسات املنظمات التابعني هلا ،وإشراكهم يف عملية اختاذ القرارات ،واحرتام مشاعرهم والعمل
على تلبية رغباهتم وهذا مما له أثر كبري على حتسني مستوى أدائهم الوظيفي.
 العمل على توطيد العالقة بني القائد واملرؤوسني من خالل عقد اللقاءات احلوارية البناءة لبناء جسورهم
من الثقة والتفاهم والتواصل مبا حيقق املكاسب للعملية اإلدارية داخل املنضمات.
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 تقدمي بر م تدرييب يف األمناط القيادية للمديرين لوعي ممارستهم وأمناطهم القيادية ،لتوظيف هذه األمناط
بفاعلية ومتكينهم من تطوير ممارستهم القيادية لرفع مستوى األداء الوظيفي.
 الدراتة الثانية:
 -صاحب الدراتة :صحراوي فرحات جامعة املسيلة ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،قسم علم االجتماع

والدميغرافيا ،مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف علم االجتماع سنة. 2012

 عنوان الدراتة :األمناط القيادية وعالقتها ابألداء الوظيفي ألساتذة التعليم الثانوي. -اهلدف العام من الدراتة :هدفت الدراسة إىل معرفة السلوكيات اليت ميارسها مدراء الثانوايت على

أساتذة التعليم الثانوي مبدينة املسيلة وأثرها على األداء الوظيفي لديهم ،كما اهتمت ابلكشف عن النمط
السائد يف هذه املؤسسات ،وكذا عالقة األستاذ مع املدير والعك .
 تساؤالت الدراتة :جاءت على النحو التايل: هل هناك عالقة بني عملية اختاذ القرار النات عن السلوك القيادي واألداء الوظيفي لاساتذة؟
 هل هناك عالقة بني النظام الرقايب النات عن النمط القيادي واألداء الوظيفي لاساتذة؟
 هل هناك عالقة بني عملية االتصال النات عن النمط القيادي واألداء الوظيفي لاساتذة؟
 املنهج املتبع يف الدراتة :اعتمد الباحث يف دراسته على املنه الوصفي وهذا ألنه األنسب لدراسة مثلهذه املواضيع.
 -أهم النتائج املتوصل إليها:

 أن املدير ال يشارك األساتذة يف تسيري املؤسسة.





غياب بدائل يف اختاذ القرارات نت عنه غياب الفاعلية يف التسيري.
غياب تشخي االحنرافات ومعاجلتها.
غياب قياس األداء ومقارنته ابملعايري املوضوعية.
عدم إعطاء القيادة اإلدارية األ ية الالزمة لالتصاالت الرمسية والغري الرمسية وضروراي يف حتقيق أهداف
املنظمة.

 -أهم االقراحات املتوصل إليها:

 إعداد دورات داخلية وخارجية تدار من قبل متخصصني يف جمال القيادة لتأهيل القيادات عن طريق
تقدمي معلومات وإرشادات للقائد اإلداري.
 االبتعاد عن العمل بنمطي الرتسلي واألوتوقراطي عند اختاذ القرار ابملؤسسة ملا هلا من آاثر سلبية على
األداء الوظيفي للعاملني.
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 جيب على القادة ابملؤسسة إشراك العاملني ما أمكن عند اختاذ القرار ألن إشراك العاملني وتقب
اقرتاحاهتم سوف يساهم يف تكوين املواقف اإلجيابية حنوى القرار.
 تدعيم االتصاالت الرمسية وغري الرمسية بني القيادات اإلدارية وبني خمتلف مستوايت التنظيم ليتسىن
للقائد اإلداري التأثري االجيايب على العاملني مبا خيدم العملية اإلنتاجية برمتها.
 الدراتة الثالثة:
 صاحب الدراتة :حممد حامد العازمي جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،كلية الدراسات العليا ،قسم العلوماالدارية ،مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم االدارية سنة. 2012
 عن ـوﺍﻥ ﺍلدراتة :القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري (دراسة مسحية على ديوان وزارة الداخلية). -اهلدف العام من الدراتة :يسعى الباحث اىل حتقيق األهداف التالية:

 التعرف على العالقة بني مسات القائد التحويلي وتوافر االبداع اإلداري لدى العاملني بدبوان وزارة الداخلية.
 التعرف على مدى توافر خصائ ومسات القايدة التحويلية لدى القيادات بديوان وزارة الداخلية.
 التعرف على مدى توافر القدرات اإلبداعية لدى العاملني املدنيني بديوان وزارة الداخلية.
 التعرف على تباين اراء العاملني املدنيني بوزارة لداخلية جتاه اخلصائ ومسات القيادة التحويلية بتباين
خصائصهم الشخصية والوظيفية.

 تساؤالت الدراتة :جاءت على النحو التايل:




الداخلية؟

ما العالقة بني مسات القائد التحويلي وتوافر االبداع اإلداري لدى العاملني بدبوان وزارة
ومسات القايدة التحويلية لدى القيادات بديوان وزارة الداخلية؟
ما مدى توافر خصائ
ما مدى توافر القدرات اإلبداعية لدى العاملني املدنيني بديوان وزارة الداخلية؟
ما مدى تباين اراء العاملني املدنيني بوزارة لداخلية جتاه اخلصائ ومسات القيادة التحويلية بتباين خصائصهم
الشخصية

والوظيفية؟

 املنهج املتبع يف الدراتة :استخدم الباحث املنه الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة. أهم النتائج املتوصل إليها :لقد توصل الباحث اىل النتائ التالية:ومسات القيادة التحويلية متوفرة وبدرجة كبرية لدى القيادات املدنية

 مفردات جمتمع البحث يرون ابن خصائ
يف الوزارة الداخلية.
 مفردات جمتمع البحث يرون ابن تسعة وعشرين مسة وخاصية من مسات القايدة التحويلية متوفرة وبدرجة كبرية
لدى القيادات املدنية يف وزارة الداخلية وأبرز هذه السمات (التغري حنو األفضل-الثقة العالية-الثقة واالحرتام).
 مفردات جمتمع البحث يرون ابن القدرات اإلبداعية متوفرة وبدرجة كبرية لدى العاملني املدنني بوزارة الداخلية.
 مفردات جمتمع الدراسة يرون ابن قدرة اإلبداعية متوفرة بدرجة كبرية لدى العاملني املدنيني بوزارة الداخلية.
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 مفردات مجتمع البحث يرون ابن القدرات اإلبداعية التفصيلية متوفرة لدى العاملني بوزارة الداخلية.
 أهم االقراحات املتوصل إليها:القائد

 وضع السبل الكفيلة بزيادة امتالك القيادات المدنية بديوان وزارة الداخلية لسمات وخصائ
التحويلي.
 تشجيع وتدريب القيادات المدنية بديوان وزارة الداخلية على االعتراف باألخطاء عند اكتشافها.
 تشجيع وتدريب القيادات المدنية بديوان وزارة الداخلية على اطالع العاملين معه على األهداف الكلية
للمنظمة.
 الدراتة الرابعة:
 -صاحب الدراتة :امحد صادق حممد الرقب ،جامعة االزهر كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،قسم إدارة االعمال،

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة االعمال سنة .2010

 عن ـوﺍﻥ ﺍلدراتة :عالقة القيادة التحويلية بتمكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة. -اهلدف العام من الدراتة :يسعى الباحث اىل حتقيق األهداف التالية:

 الكشف عن عالقة القيادة التحويلية بتمكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 توضيح أ ية القيادة التحويلية للمسؤولني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 بيان ضرورة متكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 التعرف على عالقة احلفز االهلامي والفكري ومتكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

 تساؤالت الدراتة :جاءت على النحو التايل:غزة؟

 ماعالقة التاثري املثايل بتمكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع
 ما عالقة احلفز االهلامي بتمكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة؟
 ما عالقة االعتبارات الفردية بتمكين العاملين يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع

غزة؟

 املنهج املتبع يف الدراتة :استخدم الباحث املنه الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة. أهم النتائج املتوصل إليها :لقد توصل الباحث اىل النتائ التالية: توصلت الدراسة اىل ان املبحوثني يف اجلامعات قيد الدراسة يوافقون على توفر عناصر التمكني يف جامعاهتم.
 توصلت الدراسة اىل توفر سلوكيات التاثري املثايل يف اجلامعات الفلسطينية قيد الدراسة حيث تتسم القيادة
اإلدارية يف هذه اجلامعات بقوة الشخصية واللباقة املهنية.
 توصلت الدراسة اىل توفر سلوكيات احلفز االهلامي يف اجلامعات الفلسطينية قيد الدراسة حيث تعمل القيادة
اإلدارية على استشارة روح التحدي بني العاملني.
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 توصلت الدراسة اىل توفر سلوكيات االعتبارات الفردية يف اجلامعات الفلسطينية فيد الدراسة حيث هتتم القايدة
اإلدارية مبشاعر العاملني من حيث التشجيع والتوجيه والنصح وتستمع هلم وهتتم ابحتياجاهتم.
 أهم االقراحات املتوصل إليها: دراسة عالقة القايدة التبادلية ومتكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية.
 دراسة العالقة بني القايدة التحويلية ومتكني العاملني يف جمتمعات أخرى غري اجلامعات كاملؤسسات احلكومية.
 اجراء املزيد من الدراسات هبدف التعرف على العالقة بني سلوك القيادة التحويلية وبعض أساليب اإلدارية
احلديثة.
 دراسة اثر القايدة التحويلية على أداء العاملني.
-2-1تناولت األداء الوظيفي:
 الدراتة األوىل :
 صاحب الدراتة :نور الدين بن الشومش ،جامعة عنابة. عنوان الدراتة' :احلوافز وأداء العاملني يف املؤسسات الصحية اجلزائرية العمومية رسالة ماجستري مقدمة سنة''''2005

 اهلدف العام من الدراتة :حماولة إبراز العالقة املوجودة بني احلوافز بنوعيها املادية واملعنوية ومستوى أداء العاملني يفاملؤسسة الصحية العمومية اجلزائرية ،خاصة يف ظل اإلصالحات اليت يشهدها قطاع الصحة.
 تساؤالت الدراتة :جاءت تساؤالت الدراتة كتايل: ما عالقة احلوافز املادية '' األجور واملكافآت '' يف املؤسسة الصحية مبستوى أداء العاملني؟
 ما عالقة احلوافز املعنوية '' الرتقية ،التدريب ''على رفع الروح املعنوية للعاملني واستقرارهم يف العمل؟
 املنهج املتبع يف الدراتة :اعتمدت الدراسة على املنه الوصفي التحليلي يف دراسة تلك العالقة بني احلوافزبنوعيها ومستوى أداء العاملني.
 عينة الدراتة وطريقة اﺧتيارها :اختار الباحث عينة من اجملتمع األصلي الذي قدر ب : 246عامل وذلك بطريقةعشوائية طبقية متناسبة بسبب عدم تناسب اجملتمع الكلي لذا متثلت العينة يف  60عامل أي 24.39 %من
جمتمع الباحث.
 -األدوات املستخدمة يف الدراتة :أما فيما يتعلق أبدوات مجع املادة العلمية امليدانية وكذا املادة العلمية النظرية فقد

استخدم الباحث الكتب واملراجع واملقابلة واملقياس ،االستبيان ،واملالحظة ،مت قام الباحث بتحليل املعلومات عن
طريق اإلحصاء جداء الرتبيع ،مقياس االرتباط ،اجلداول اإلحصائية.

 -أهم النتائج املتوصل إليها:

 أتكيد العاملني بنسبة  80إىل  90 %على عدم كفاية األجر.
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 عدم فاعلية نظام املكافآت املطبق ابملؤسسة ،واستنتاجات ا لتطلعات العاملني ،كما عربت  95 %من
املبحوثني.
 للحوافز عالقة كبرية مبستوى أداء العاملني.
 الدراتة الثانية:
 صاحب الدراتة :بن يطو هدى كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،قسم علم النفختص

وعلوم الرتبية واألرطفونيا،

عمل والتنظيم ،جامعة املسيلة ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف علم النف 2012،

 عنوان الدراتة :اإلبداع اإلداري وعالقته ابألداء الوظيفي ،دراسة ميدانية على العمال اإلداريني'' ،شركة إنتاجالكهرابء والغاز بوالية املسيلة''.
 اهلدف العام من الدراتة :معرفة طبيعة العالقة بني اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي لدى عمال شركة إنتاجالكهرابء والغاز لوالية املسيلة.

 -تساؤالت الدراتة:

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اإلبداع اإلداري لدى عمال شركة إنتاج الكهرابء والغاز لوالية املسيلة تعزى
ملتغري اجلن ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اإلبداع اإلداري لدى عمال شركة إنتاج الكهرابء والغاز لوالية املسيلة تعزى
ملتغري املستوي التعليمي؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اإلبداع اإلداري لدى عمال شركة إنتاج الكهرابء والغاز لوالية املسيلة تعزى
ملتغري اخلربة املهنية؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اإلبداع اإلداري لدى عمال شركة إنتاج الكهرابء والغاز لوالية املسيلة تعزى
ملتغري الرتبة املهنية؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األداء الوظيفي لدى عمال شركة إنتاج الكهرابء والغاز لوالية املسيلة تعزى
ملتغري اجلن ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األداء الوظيفي لدى عمال شركة إنتاج الكهرابء والغاز لوالية املسيلة تعزى
ملتغري املستوى التعليمي؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األداء الوظيفي لدى عمال شركة إنتاج الكهرابء والغاز لوالية املسيلة تعزى
ملتغري اخلربة املهنية؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األداء الوظيفي لدى عمال شركة إنتاج الكهرابء والغاز لوالية املسيلة تعزى
ملتغري الرتبة املهنية؟

 املنهج املتبع يف الدراتة :اعتمدت الباحثة يف دراستها على املنه الوصفي وهذا ألنه األنسب لدراسة مثل هذهاملواضيع.
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 عينة الدراتة وطريقة اﺧتيارها :استعملت الباحثة يف دراستها هذه ،العينة العشوائية ،على أن أتخذ نسبة 10 %من اجملتمع األصلي الذي يبلغ  227عامل أي ما يعادل  56عامل يف شركة الكهرابء والغاز لوالية املسيلة.
 األدوات املستخدمة يف الدراتة :أما فيما يتعلق أبدوات مجع املادة العلمية امليدانية وكذا املادة العلمية النظرية فقداستخدمت الباحثة الكتب ،واملراجع ،واملالحظة ،واملقابلة ،واملقياس.
 أهم النتائج املتوصل إليها:o

أن أغلبية أفراد العينة ينجزون ما يسند إليهم من أعمال أبسلوب متجدد.
أغلبية أفراد العينة يبتعدون عما يفعله اآلخرون يف حل مشكالت العمل.

o

أغلبية العمال يشعرون ابمللل من تكرار اإلجراءات املتبعة يف اجناز العمل.
أغلبية العمال يتمتعون ابملهارة يف النقاش واحلوار وميتلكون احلجة والقدرة على اإلقناع.
أغلبية العمال يشعرون أبن هلم مسا ة خاصة يف إنتاج أفكار جديدة يقدموهنا يف جمال العمل.

o

o
o

 االقراحات والتوصيات املتوصل إليها:♦

تعميم ونشر وتشجيع اإلبداع اإلداري.
ممارسة العمل أبسلوب تعاوي مجاعي ،أي املشاركة اجلماعية.

♦

رفع مستوى أداء العاملني من خالل اكتساهبم للمهارات املعرفية والعلمية اليت تتطلبها الوظيفة.
التعرف على واقع استخدامات التقنيات املتطورة يف جمال التكنولوجيا.
جيب متابعة وتقيني الدورات التدريبية يف مراكز التدريب قصد معرفة مستوى كفاءة العاملني وإبراز قدراهتم
اإلبداعية.

♦

♦
♦

 الدراتة الثالثة :
 صاحب الدراتة :عبد هللا بن حسني عساف العساف ،جامعة الرايض ،السعودية.مذكرة مكملة لنيل شهادةاملاجستري2003،

 عنوان الدراتة'' :عالقة املركزية والالمركزية ابألداء الوظيفي دراسة تطبيقية على مراكز الشرطة مبدينة الرايض''. اهلدف العام من الدراتة :تسعى هذه الدراسة إىل معرفة مستوى املركزية والالمركزية يف مراكز الشرطة مبدينة الرايضوكذا معرفة العالقة بني املركزية والالمركزية ابألداء الوظيفي يف مراكز شرطة مدينة الرايض.

 تساؤالت الدراتة :ما هو مستوى أو درجة املركزية يف شرطة مدينة الرايض؟ما هو مستوى أو درجة الالمركزية يف شرطة مدينة الرايض؟-ما العالقة بني املركزية والالمركزية ابألداء الوظيفي يف شرطة مدينة الرايض ؟
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 املنهج املتبع يف الدراتة :استخدم الباحث املنه الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة ومت اختيار هذا املنه نظرالتناسبه مع طبيعة الدراسة
 عينة الدراتة وطريقة اﺧتيارها :بلغ عدد أفراد العينة املدروسة  241وهم ميثلون مجيع الضباط العاملني يف مراكزالشرطة مبدينة الرايض.
 األدوات املستخدمة يف الدراتة :أما فيما يتعلق أبدوات مجع املادة العلمية امليدانية وكذا املادة العلمية النظرية فقداستخدم الباحث الكتب واملراجع واملقابلة واملقياس ،االستبيان ،واملالحظة ،مت قام الباحث بتحليل املعلومات عن
طريق اإلحصاء جداء الرتبيع ،مقياس االرتباط ،اجلداول اإلحصائية.

 أهم النتائج املتوصل إليها :أن نظام العمل يف مراكز الشرطة مبدينة الرايض متأرجح بني املركزية والالمركزية ،وال ميكن القول أن العمل يف الشرطةمييل إىل إحدا ا بل هو خاضع للمركزية والالمركزية يف نف الوقت.
هناك عالقة اجيابية بني الالمركزية واألداء الوظيفي ،مبعين أن الالمركزية هلا أتثري إجيايب على األداء الوظيفي.هناك عالقة سلبية بني املركزية وبني تطور األداء الوظيفي ،مبعىن أن املركزية تعرقل تطور األداء الوظيفي..كما توصلت الدراسة أبن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثني فيما يتعلق ابجتاهاهتم حنو عالقة املركزيةوالالمركزية ابألداء الوظيفي ابختالف العمر والرتبة عدد سنوات اخلربة ،عدد الضباط واألفراد املسؤولني عنهم.
أظهرت البيا ت عدم وجود خالف جوهري يف االجتاه حنو عالقة املركزية ابألداء الوظيفي وفقا لالختالف يف املؤهلالعلمي وعدد سنوات اخلربة يف املوقع اإلشرايف.
-4-1حتليل ومناقشة الدراتات السابقة وربطها ابلدراتة احلالية :
قام الباحث جبمع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مباشرة ابلدراسات احلالية وحاول أن جيمع أكرب قدر ممكن من
الدراسات اليت تتناسب مع هدف الدراسة الذي يتناول القيادة التحويلية وأثرها على األداء الوظيفي ،حىت يتم حتصيل
أكرب فائدة من تناول تلك الدراسات ،لذا تنوعت أهداف هذه الدراسات وفقا للهدف العام لكل دراسة.
 وقد اتفقت اغلب هذه الدراسات فيما بينها من حيث املنه فقد اعتمد كلها على املنه الوصفي ،كما اختلفتوتنوعت عينات الدراسات وطرق اختيارها تبعا لتنوع جمتمع الدراسة.
كما جند أن هذه الدراسات قد اعتمدت على استمارة االستبيان واملقايي
دراستنا هذه على استبيان االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي.
-5-1االتتفادة من الدراتات السابقة:
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كأداة جلمع البيا ت يف حني سنعتمد يف

أما عن أهم جوانب تلك الدراسات السابقة من حيث الفائدة املرجوة منها ،فقد متت االستفادة منها يف:
 كيفية صياغة فرضيات دراستنا احلالية ،خاصة املتعلقة فيها بنوعية األمناط االتصالية واألداء الوظيفي لدى عمالاإلدارة الرايضية أو مدير أو منظمة حسب كل دراسة.
 كما استفد منها يف كيفية إعداد احملتوي العلمي لﻺطار النظري هلذه الدراسة. -إيضاح النقاط األساسية احملددة ملشكلة الدراسة.
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الفصل الثاين

اإلطار العام للدراتة
متهيد
-1الكلمات الدالة يف الدراتة
-2إشكالية الدراتة
-3أهداف الدراتة
 -4أمهية الدراتة
-5الفرضيات
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 .Iالكلمات الدالة يف الدراتة

إن حتديد املفاهيم اليت يبىن عليها البحث ،من أهم اخلطوات العلمية واملنهجية اليت ينبغي أن خيطوها أي ابحث ألهنا
حتدد اجملال العلمي النظري والتطبيقي للدراسة ،كما أهنا تساعد على الفهم اجليد ملا يريد الباحث أن يصل إليه وكذا
حصر املتغريات اليت ميكنها أن تؤثر يف الدراسة ،وحتديدها لتجنب االستنتاجات اخلاطئة ،وأهم املفاهيم اليت بنيت عليها
دراستنا هي:
 .1القيادة:
 .1.1لغة:

من قادة ،يقود ،قود ،يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها ،فالقود من األمام والسوق من اخللف ،ويقال أقاده

خيال مبعين أعطاه إايه يقودها ومنها االنقياد مبعين اخلضوع ومنها قادة وهو مجع قائد.
(ابن منظور ، 2000،ص .)315
القيادة Leadership :يف الفكر اليو ي هي كلمة مشتقة من الفعل اليو ي  Archeinمبعىن يبدأ أو يقود أو
حيكم ويتفق معي الفعل الالتيين  Agereومعناها حيرك أو يقود.
أما كلمت قائد  Leader:فتعين الشخ

الذي يوجه أو يرشد أو يهدي اآلخرين ،مبعين هناك عالقة بني شخ

وأشخاص آخرين يقبلون التوجيه( .نواف كنعان ، 1995،ص .)86،78
 .2.1اصطالحا :تعددت التعاريف وفيما يلي البعض منها:
 هي جمموعة من اخلصائ

اليت جتعل التوجيه والتحكم يف اآلخرين أمرا جحا.

(شوقي طريﻒ ،1992،ص .)34
 هي التأثري يف اآلخرين ليتعاونوا على هدف ما اتفقوا على أنه مرغوب فيه.
(جودت عزة عطوى ، 2001،ص.) 67

 هي القدرة على إقناع اآلخرين للسعي لتحقيق أهداف معينة ،ومهارة إيصاهلم إليها .
(حسني حرمي ، 2004،ص.) 193
 القيادة هي القدرة على التأثري الشخصي بواسطة االتصال لتحقيق هدف.
(تيد اهلواري ، 2003،ص .)95
 .3.1التعريﻒ اإلجرائي للقيادة :

من التعاريف السابقة ميكن أن نعطي تعريف إجرائي ملصطلح للقيادة وهي:
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 ''القيادة هي ذلك النشاط الذي يقوم به املدير حملاولة التأثري على املوظفني وسلوكهم واجتاهاهتم لتحقيق أهداف املنظمةاليت ينتمون إليها'' .
 .1.3.1القيادة التحويلية:
هي القيادة اليت تركز على االهداف البعيدة املدى مع التأكيد على بناء رؤية واضحة وحتفيز وتشجيع املوظفني على تنفيذ
تلك الرؤية والعمل يف نف الوقت على تغيري وتعديل االنظمة القائمة اليت تالئم هذه الرؤية.
(العامري2001 ،ﻡ ،ص .)7
 ويعرف البعض القيادة التحويلية ابهنا :مدى سعي القائد اإلداري اىل االرتقاء مبستوى مرؤوسيه من اجل اإلجناز والتطوير الذايت والعمل على تنمية وتطوير
اجلماعات واملنظمة ككل( .اهلواري 1996،ﻡ ،ص. (31
ويقصد ابلقيادة التحويلية يف هذا البحث :قدرة القائد املدي ابلوزارة الداخلية اىل االرتقاء مبستوى مرؤوسيه وخلق البيئة
املالئمة لﻺبداع والتطوير والعمل على تنمية وتشجيع القدرات اإلبداعية وتطويرها لدى العاملني.
 .4.1األداء:
 .1.4.1لغة :
 أدي إليه الشيء :أوصله'' إن هللا أيمركم أن تؤدوا األما ت إىل أهلها" (قرآن كرمي( -أدي ،يؤدي ،أتدية وأداة ومؤد (املؤدي( مؤدي.

أدي الشيء :قام به ،قضاه'' التحية العسكرية'‘ أدي خدمة'' '' أدي اليمني/القسم''

 أدي به إىل كذا :انتهى أو قاده إىل كذا '' أدي به إىل العزلة''.أداء/مصدر أدي/يف التجويد واإللقاء إعطاء األصوات حقها من الضغط والنرب والوضوح
(املنظمة العربية والثقافية ، 2000،ص .)65
 .2.4.1اصطالحا :

 األداء هو درجة بلوغ على خفض أو حتجيم القائد من املوارد املخصصة بكفاءة وفعالية ،أما الكفاءة فتتمثل يف القدرة
على حتقيق أهداف املنظمة من خالل حسن أداء األنشطة املناسبة ،ومبعين آخر هل حيسن العاملني وفرق العمل
واملديرين أداء ما جيب أن يؤدى لتحقيق األهداف أم ال( .أمحد السيد مصطفى ، 2002،ص.) 415

 األداء هو حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد وهو يعك الكيفية اليت حيقق أو يشبع الفرد هبا متطلبات الوظيفة.
(أمحد صقر عاشور ، 1983،ص. (02
 األداء هو أي نشاط أو سلوك يؤدي إىل نتيجة ،وخاصة السلوك الذي يغري احمليط أبي شكل من األشكال
(صحراوي فرحات ، 2012 ،ص.(41

 أما الدكتور صقر عاشور'':فيذهب إىل أن أداء الوحدة اإلنتاجية هو قيامها ابألنشطة واملهام املوكلة
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إليها( .منصور تعدان ، 1995،ص. (06
 األداء الوظيفي :هو قيام الفرد ابألنشطة املختلفة اليت يتكون منها عمله( .أمحد صقر عاشور 1983،ص. (50

 .3.4.1التعريﻒ اإلجرائي لألداء :
'' -هو كل جهد فكري وبدي يبذله القائد واملوظف على حد سوى لتحقيق أهداف املنظمة''.

 .5.1الرابطات الرايضية الوطنية:

هي مجعية تسري أبحكام القانون املتعلق ابجلمعيات وأحكام هذا القانون والقوانني األساسية لالحتادية الرايضية الوطنية
املنظمة إليها.
 .IIإشكالية الدراتة:

يعد موضوع القيادة من املواضيع البالغة األ ية يف حيات اجملتمعات يف كل املؤسسات واملنظمات ،وحيث ما وجدت

هذه اجلماعات فإهنا تتطلع إىل قائد ،وكما كان موضوع القيادة من املواضيع املهمة اليت تعمل على تقدير وتفهم الكثري
من املشكالت ،لذا حتتاج هذه املنضمات على اختالف أحجامها وطبيعة نشاطها إىل قيادات يتحملون املسؤولية
الرئيسية يف حتقيق أهداف هذه املنظمات وإجناز أعماهلا بكفاءة وفعالية .وبدون تلك القيادات الواعية واملسؤولة فإنه
يتعذر عليها ممارسة نشاطها املرغوب فيه بل وتتخبط يف سعيها حنوى حتقيق أهدافها وطموحاهتا ( .كشرود عمار
الطيب ، 1990،ص.) 441
وقد أدى تعقد العمليات اإلدارية إىل كرب حجم املنظمات ،وتعدد العالقات الداخلية واخلارجية وكذلك أتثري الظروف
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية على هذه املنظمات إىل مواصلة البحث واالستمرار يف التجديد
واالبتكار والتطوير وهي أمور ال تتحقق إال يف ظل قيادة إدارية واعية ومتفهمة.
وعلى الرغم من أ ية القيادة ابعتبارها ضرورة اجتماعية وإدارية وهي تشكل موردا كليا للعملية اإلدارية ،إذ ال ميكن توقع
جناح أي عمل إداري بدوهنا بل أن القيادة الناجحة مصدر لنجاح املنظمة ،حيث إن مسؤولية القيادة تتبلور يف قدرهتا
على صياغة التعاون بغية توحيد جهود املرؤوسني سعيا وراء حتقيق الغاايت القيادية وتلبية حاجات العاملني واجناز
األهداف الوظيفية املتعددة ابملنظمة.
ولكن عدم استخدام األمناط القيادية املالئمة لظروف العاملني ابملنظمة قد يؤدي إىل عدم حتقيق أهدافها
املنشودة ،كذلك فان ترشح القيادات اإلدارية يف الوظائف اليت ال تتناسب مع خرباهتم ومؤهالهتم قد يؤدي إىل عدم
حتقيق األداء الوظيفي املطلوب منهم مما جيعلهم يستخدمون األمناط القيادية اليت تتسم ابلعنف للتغلب علي أوجه النق
يف عملهم اإلداري مما يضاعف من مشكالت العمل.
خاصة النمط القيادي التحويلي الذي يتسم ابلقدرة العالية على مواجهة التحدايت والتطورات احلديثة وفتح جمال
االبتكار واالبداع من خالل من خالل فتح قنوات التطوير والتجديد ملواكبة التغريات احمليطة والتحوالت املتسارعة.
وعلى ضوء ذلك كان حرص الباحث لدراسة منط قيادي حتويلي الذي يسعى لفتح افاق وهتيئة االرض اخلصبة واملناخ
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املالئم لتقدمي ما لدى املرؤوسني من قدرات وابداعات يف جمال القيام ابلواجبات واالعمال اخلاصة هبم.
من خالل كل هذا ميكن أن نقول ان القيادة التحويلية هي احملرك األساسي لعمل املنظمات وابعتباره جزءا ال ميكن
جتاهله أو إغفاله يف العملية التنظيمية واإلنتاجية للمنظمة مهما كانت وظيفتها أو أهدافها ،فاملورد البشري ميثل املصدر
احلقيقي لتكوين القدرة التنافسية لكل منظمة القرن احلادي والعشرين ال يستند جملرد امتالكها املوارد الطبيعية أو املالية أو
التكنولوجية فحسب ،بل يستند يف املقام األول على قدرهتا على توفري نوعيات خاصة من املوارد البشرية.
فاألفراد هم العنصر التنظيمي القادر على استيعاب املفاهيم واألفكار اجلديدة اليت تساعد على استغالل امليزات ومواجهة
التحدايت اليت تفرضها الظروف البيئية والثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية للقرن اجلديد وهذا من خالل أدائهم
الذي يتوقف عليه جناح املؤسسات يف حتقيق أو الوصول إىل أهدافها واحلفاظ على بقاءها يف ظل املشهد التنافسي الذي
تعرفه املنظمات اليوم.
فاألداء العايل اجليد الذي هو نتاج جهد سواء كان عضلي أو فكري قام ببذله فرد أو جمموعة إلجناز معني للوصول
أو حتقيق أهداف مسطرة سلفا ،مبين على استغالل املوارد املتاحة ومدخالت املؤسسة أبقل تكلفة وإنتاجية عالية مع
احلفاظ على صحة وراحة العامل ،هذا ما يعطي للمؤسسة مكانتها يف السوق بطبيعتها االقتصادية أو اخلدماتية ويضمن
هلا البقاء واالستمرار والتميز ضمن الشركات الناجحة إذن فمحاولة معرفة أثر القيادة التحويلية على األداء الوظيفي يف
الرابطة الرايضية حمور دراستنا هذه.
من خالل معرفة إسهام القائد التحويلي يف حل مشكالت األداء اليت تواجه العمال واكتشاف أو الوقوف على
معوقات القيادة التحويلية اليت تؤثر بصفة مباشرة أو غري مباشرة على أدائهم على اعتبار أ ية هذا األخري يف رسم حاضر
ومستقبل املؤسسة من خالل تقدمها ومنوها وحتقيق أهدافها.
(رحبي مصطفي عليان ،عدانن حممود الطوابتي2005 ،ص.)35

ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة يف السؤال الرئي التايل:
 هل هناك أثر للقيادة التحويلية على األداء الوظيفي لدى العاملني يف الرابطة الرايضية لكرة القدم بوالية املسيلة؟
ومنه نشتق التساؤالت اجلزئية التالية:
* هل للتأثري املثايل "الكاريزمي" للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي؟
* هل للحفز االهلامي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي؟

* هل لالعتبار الفردي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي؟

 .IIIأهداف الدراتة :

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على:
 معرفة أثر القيادة التحويلية على األداء الوظيفي لدى العاملني يف الرابطة الرايضية بوالية املسيلة.
 معرفة هل للحفز االهلامي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.
 معرفة هل للتأثري املثايل "الكاريزمي" للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.
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 معرفة هل لالعتبار الفردي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.
 .IVأمهية الدراتة:
تستمد ﺍألهمية ﺍلعلمية هلذه الدراسة من أ ية املوضوع الذي تتناوله كون موضوع القيادة أحد املوضوعات املهمة اليت
حظيت وال زالت حتظى ابهتمام ابلغ من قبل املهتمني يف هذا اجملال حيث ان تقدم اجملتمعات وتطور منظماهتا
واستمرارها يعتمد بشكل رئيسي على القيادات اليت حتركها وترسم خططها وسياساهتا وما متلك تلك القيادات من قدرات
ابتكارية ومواهب ابداعية.
ومما يزيد هذه الدراسة أ ية هو ارتباط هذا النمط القيادي احلديث أبحد اجلوانب املهمة اليت تسعى بكافة املنظمات
لتهيئة املناخ املالئم لتوفرها لدى املوظفني اال وهو األداء الوظيفي ،ﺍلﺫﻱ يعد من اهم مقاي تقدم املنظمات وتطورها
حيث ان ذلك قائم على ما يتوافر للعاملني هبا من قدرات وامكانيات إبداعية ،كما ان هذه الدراسة قد تعد من أوائل
الدراسات اليت تناولت موضوع القيادة التحويلية وأثرها على األداء الوظيفي لدى عمال الرابطة الرايضية لوالية املسيلة.
 .1األمهية التطبيقية:

تسعى هذه الدراسة إىل توضيح دور القائد التحويلي يف األداء الوظيفي يف الرابطة الرايضية لوالية املسيلة ،وتنبثق
هذه الدراسة من كون الرابطة الرايضية هلا اتصال مباشر ابملواطن مما توفره من خدمات أساسية تتعلق ابلرايضة والشباب،
وهذا يتطلب من عماهلا احلرص على تقدمي ما هو أفضل يف ظل ظروف العمل الصعبة ،لتنفيذ قرارات أو أوامر يساعد
على أتدية مهامه أبفضل صورة وأبداء جيد يضمن لﻺدارة ثقة زابئنها ويساهم يف احلفاظ على سريورة أعماهلا.
 .2األمهية العلمية:
 -التعرف على رأي العمال حول القائد التحويلي وأثره على أدائهم داخل إدارهتم.

 كذلك معرفة هل ملتغريات فرضياتنا السن ،املستوى التعليمي ،األقدمية أتثري على األداء الوظيفي لعمال الرابطةالرايضية ابملسيلة.
 الوقوف على أوجه القصور اليت يعاي منها القائد التحويلي يف الرابطة الرايضية واليت تؤثر بدورها على أداءالعاملني ،ولذلك ميكن االستفادة من نتائجها يف رفع مستوى أداء العاملني.
 .Vالفرضيات:
الفرضية العامة:

 هناك أثر للقيادة التحويلية على األداء الوظيفي لدى العاملني يف الرابطة الرايضية لكرة القدم بوالية املسيلة.

وتندرج حتت غطاء هذه الفرضية العامة جمموعة من الفرضيات اجلزئية وهي كالتايل:




للتأثري املثايل "الكاريزمي" للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.

للحفز االهلامي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.
لالعتبار الفردي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.
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-1الدراتة االتتطالعية:
ال ختتلف الدراسات االستطالعية يف جوهرها عن الدراسات املسحية الوصفية إال يف أغراضها ،ذلك ألنه ال
تزال الكثري من امليادين السلوكية واالجتماعية جديدة ،مما يشكل للباحث صعوبة يف التعرف على املشكالت اجلديرة
ابلبحث ،حىت إذا أح ابلرغبة يف حبث مشكلة ما أو ظاهرة معينة فإنه قد جيد صعوبة يف صياغتها صياغة علمية
دقيقة ،أو يف حتديد الفروض اليت تساعده على االجتاه مباشرة إىل احلقائق العلمية والبيا ت اليت ينبغي له أن يبحث
عنها ،ومن هنا أصبح إجراء الدراسات االستطالعية أمرا ضروراي يلجأ إليه كثري من الباحثني.
(حممد زاين عمر ، 1983،ص.( 130، 131
حيث يقوم الباحث أبداء دراسة استطالعية تتعلق مبوضوع البحث الذي يقرتح إجراءه ،وهدف الدراسة
االستطالعية إىل تعميق املعرفة ابملوضوع املقرتح ،للبحث سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية وجتميع مالحظات
ومشاهدات عن جمموع الظواهر اخلاصة للبحث ،وكذا التعرف على أ ية البحث وحتديد فروضه ،والبدء يف وضع النقاط
األوىل لتخطيط البحث األهداف ،اإلطار وظرف البحث ).فضيل ديلو ، 1995،ص.(47 ، 46
إن اخلطوة األوىل اليت قمنا هبا يف حبثنا هي الدراسة االستطالعية اليت هلا أ ية كبرية ،حيث تعترب القاعدة اليت يبينعليها الباحث تصوراته األولية حول دراسته وميدان تطبيقها ،وعن طريقها أيضا يقوم بتفسري النواحي اخلاضعة للدراسة،
من املمارسة امليدانية املهنية للطالب.
ولقد مت االتصال ابلرابطة الرايضية لوالية املسيلة من اجل اخذ معلومات عن عدد العمال التابعني هلا هلدف
استطالعي الغرض منه التعرف أثر القيادة التحويلية على األداء الوظيفي.
-1-1اجملال املكاين و الزماين:
 1 -1- 1اجملال املكاين :يتمثل اجملال املكاي الذي مت فيه إجناز الدراسة االستطالعية ،اليت قمنا هبا يف الرابطة
الرايضية بوالية املسيلة والدراسة امليدانية.
 2-1- 1اجملال الزمين :

اجلانب النظري 06 :جانفي .2016اجلانب التطبيقي 05 :افريل  .2016اىل غاية  29ماي .2016-2املنهج املستخدم:

مل يعد األساس يف التقدم العلمي اليوم هو احلصول على كم معريف أكثر وإمنا األساس هو الوسيلة اليت متكننا من
احلصول على هدا الكم واستثماره يف أقصر وقت ممكن وأببسط اجلهود ،والوسيلة يف دلك هي املنه العلمي بكل
معطياته ،وهلذا يعترب املنه العلمي الطريق الذي يتبعه الباحث للوصول إىل تعليمات أو نتائ بطريقة علمية دقيقة
وكذلك جمموعة القواعد العامة اليت توجه البحث للوصول إىل احلقيقة العلمية (محيدة عمریاوي ،2002 ،ص.)96
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واملنه هو طريقة تساعد يف البحث وال يستطيع الباحث العلمي االستغناء عنه وبدون املنه يكون البحث جمرد جتميع
للمعلومات ال عالقة له ابلواقع العلمي ،وخيتلف املنه من دراسة إىل أخرى على حسب طبيعة ومشكلة موضوع البحث
وتبعا الختالف الباحثني وقدراهتم وإمكا هتم .واستنادا إىل كتب املنهجية فان املنه الوصفي هو األكثر كفاءة يف
الكشف عن حقيقة الظاهرة وإبراز خصائصها ،فحني يريد الباحث أن يدرس ظاهرة ما فان أول خطوة يقوم
هبا هي وصف الظاهرة اليت يريد دراستها ومجع معطيات ومعلومات دقيقة عنها فاملنه الوصفي يقوم بدراسة الظاهرة
كما توجد يف الواقع ووصفها وصفا دقيقا ،والتعبري عنها تعبريا كيفيا أو تعبريا كميا( .عمار بوحوش1995 ،ص)129

وعليه ميكن تعريف املنه الوصفي أبنه جمموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة اعتمادا على مجع احلقائق
والبيا ت وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتليال كافيا ودقيقا ،الستخالص دالالهتا والوصول إىل نتائ وتعميمات عن

الظاهرة أو املوضوع حمل البحث( .بشری صابح الراشدي ،2000،ص )59

ومتاشيا مع أهداف وطبيعة موضوع الدراسة فقد اعتمد على تطبيق األسلوب الوصفي التحليلي من خالل حماولة
التعرف على القيادة التحويلية وأثرها على األداء الوظيفي لعمال الرابطة الرايضية لوالية املسيلة ،وأتثري بعض املتغريات

الشخصية على أدائهم الوظيفي.
 -3جمتمع وعينة الدراتة
 1-3جمتمع الدراتة :
هو عمال الرابطة الرايضية لوالية املسيلة ويضم جمتمع الدراسة ) )41فردا وبعد االطالع على اخلصائ
األخرى جملتمع الدراسة حاولنا استغالهلا يف صياغة الفروض وهذا فيما خي متغري اجلن والسن ،املستوى التعليمي
واالقدمية يف العمل وأتثريها على املتغري التابع يف دراستنا.وبعد توزيع استمارة البحث للتحقق من ثباهتا على( )07عمال
مت حذفهم أصبح لدينا اجملتمع األصلي يتكون من( )34عامال.
ومن خالل أن جمتمع الدراسة الذي هو اقل من  100فردا فقد ارأتينا ان نقوم بدراسة مسحية وذلك لضمان التمثيلية
أكثر ،وابلتايل عينة البحث ستكون هي جمتمع الدراسة.
 2- 3العينة:
العينة ليست جمر د جزء من جمتمع البحث حسبما اتفق عليه ،ولكنها اختيار واعي تراعى فيه قواعد واعتبارات
علمية معينة لكي تكون نتائجها قابلة للتعميم على اجملتمع األصلي ،وتعرف العينة على أهنا جمتمع الدراسة الذي تؤخذ
منه البيا ت امليدانية ،إهنا جزء من الكل ،مبعىن آخر هي جمموعة من أفراد اجملتمع تكو ن ممثلة له  ،لتجرى عليها الدراسة
والعينة ليست إال مثاال أو جمموعة من أمثلة يستخل منها أحكام فيها قدر من االحتمال وميكن االستعانة هبا يف بعض
اإلجراءات العملية أو االستنتاجات النظرية ،وحدات العينة قد تكون أشخاصا ،كما قد تكون أحياء أو شوارع آو مدن
أو غري ذلك (.بشری صابح الراشدي 2000،ص ) 62 :
ويف دراستنا هذه فان العينة هي جممع الدراسة.
-3- 3ضبط متغریات الدراتة :
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إذا عرفنا اقرتا على جمموعة القيم اليت أيخذها املتغري س وذلك على الصورة ص=ق (س) )فإننا نسمي س
متغريا مستقال وص متغريا اتبعا ،حيث حندد قيمة ص مبعرفة قيمة س ،وال يعين وجود مصطلح مستقل"و"اتبع"وجود
عالقة سببية بينهما وقد يكون يف العالقة أكثر من متغري مستقل واحد مثل مستوى الطالب ،يف اقرتان الطالب لسلعة ما
جند أنه يتوقف على عدة عوامل كالدخل ،عدد املستهلكني والبيئة االجتماعية هلم.
ويف البحوث عادة ما يشار إىل املتغري الذي يعتقد أبنه يتأثر أو يعدل ببعض املعاجلات أبنه متغري اتبع بينما يشار إىل
املتغري املستقل أبنه ذلك املتغري الذي يؤثر على نتائ التجربة ويقع حتت سيطرة الباحث متغري املعاجلة فعلى سبيل املثال
إذا كان الباحث مهتما أبثر تطبيق اجلودة يف منشأة صناعية ما على زايدة حجم املبيعات فإن حجم املبيعات يف هذه
احلالة يعترب متغريا معتمدا على املتغري املستقل تطبيق أنظمة اجلودة (.فريد كامل أبو زينة ، 2006،ص)28، 27
-1-3- 3املتغری املستقل :

هو املتغري أو العامل الذي يغري الباحث يف مقداره ليدرس اآلاثر املرتتبة على ذلك يف متغري أخر.

(عبد الفتاح حممد دويدار ، 2007،ص) 72
واملتغري املستقل يف حبثنا هو القيادة التحويلية.
 -2-3- 3املتغری التابع :

هو املتغري الذي يتغري بتغري املتغري املستقل وهو ما ينعك عليه آاثر ما حيدث من تغري يف املتغري املستقل ،إذا
كانت مثة عالقة بني متغريين (عبد الفتاح حممد دويدار ، 2007،ص.) 72
واملتغري التابع هو األداء الوظيفي.
-4أدوات مجع البياانت:

يركز الباحث على تقنيات جلمع املعطيات والبيا ت اخلاصة ابلظاهرة املراد دراستها واختيار التقنية أو الوسيلة
املعتمد عليها يتوقف أساسا على طبيعة موضوع الدراسة ،واهلدف املراد الوصول إليه ومبا أننا بصدد معرفة اثر القيادة
التحويلية على األداء الوظيفي يف الرابطة الرايضية لوالية املسيلة  ،ومتاشيا مع طبيعة املوضوع فقد اٍعتمد على
ٍ
االستمارة ،إذ تعترب هده األخرية من أنسب الوسائل املستعملة و أكرتها شيوعا يف احلصول على البيا ت اليت تكون

كمنطلق أساسي للباحث من أجل اإلجابة والتحليل على األسئلة اليت طرحها يف بداية البحث ،وتعرف ٍ
االستمارة على
أنه النموذج يضم جمموعة أسئلة توجه إىل األفراد من أجل احلصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة البحث ويتم
تنفيذ االستمارة عن طريق املقابلة الشخصية( .عبد الفتاح حممد دويدار ،2007 ،ص )73

وانطالقا من مشكلة حبثنا فقد مت تصميم االستمارة انطالقا من موضوع حبثنا ،حيت كان حمتوى استمارة
يتضمن املتغري املستقل والذي تناولت فيه القيادة التحويلية وضم  21عبارة ،من العبارة  01إىل العبارة  ،21عباراته

تتمحور حول القيادة التحويلية لدى عمال الرابطة الرايضية لوالية املسيلة وضم  3حماور أساسية هي:
االعتبار الفردياحلفز االهلاميالتاثري املثايلوتكون اإلجابة على بنود االستمارة متدرجة بني دائما ،أبدا ،احيا .
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معامل االرتباط

العينة

0.62

 07افراد
 -1-4اخلصائص السيكومرية لألداة
1-1- 4صدق االتتمارة:
صدق احملكمني:

حيث حيسب هذا الصدق (صدق احملكمني) بعد عرضه على عدد من املختصني واخلرباء يف اجملال الذي يقيسه
االختبار فإذا أقر اخلرباء أن هذا االختبار يقي السلوك الذي وضع لقياسه ،وبذلك ميكن للباحث االعتماد على حكم

اخلرباء (ﺧری الدين علي أمحد عويس ، 1997،ص38

).

وللوقوف على مدى تناسب بنود االستمارة مع البيئة اجلزائرية ،قمنا بعرضها على جمموعة من األساتذة خمتلفي الدرجات
العلمية شوهد هلم جتربة وخربة يف جمال البحث العلمي والذين كان عددهم ثالثة ( )03قصد حتكيمها ،حيث امجع مجيع
األساتذة على مناسبة االستمارة بعد ادخال التعديالت الالزمة والضرورية ،وقد أمجعوا على صدق حمتوى االستمارة
وحتقيق الغرض الذي وضعت من أجله وحول مدى صدقها وكفاءهتا يف قياس متغريات الدراسة.
-2-1- 4الثبات:

قبل عرض االستمارة على عينة البحث جيب التحقق من مدى قابلية هذه األخرية للتطبيق فاستعملنا طريقة
االختبار وإعادة االختبار وذلك حبساب معامل االرتباط  Test-Retestوالذي يعرب عن مدى االرتباط بني

الدرجات املتحصل عليها عند تطبيقه ألول مرة والدرجات املتحصل عليها عند إعادة التطبيق  ،ومن اجل ذلك قمنا
ابختيار عينة تتكون من  7عمال ،وقد سحبوا عشوائيا من القائمة االمسية وحذفوا الحقا من العينة النهائية ،بعد مدة
15يوم مت إعادة توزيع ٍ
االستبانة حيث مت استبعاد هؤالء األفراد من عينة الدراسة األصلية ،وبعد ذلك مت حساب معامل
االرتباط وكانت النتائ كالتايل:
العينة تساوي 07أفراد.
نستعمل هنا معامل بريسون (عبد الكرمي بوحفص  2005ص)214
بعد القيام ابلعمليات احلسابية حصلنا على معامل ارتباط يقدر ب  0.62وهو معامل ارتباط ذو عالقة موجبة متوسطة،
وعليه فان االستمارة قابلة للتطبيق.
-3-1- 4املوضوعية :
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من العوامل املهمة اليت جيب أن تتوفر يف االختبار اجليد شرط املوضوعية والذي يعين التحرر من التحيز أو
التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية للمخترب كآرائه وأهوائه الذاتية وميوله الشخصي وحىت حتيزه أو تعصبه،
فاملوضوعية تعين أن تصف قدرات الفرد كما هي موجودة فعال ال كما نريدها أن تكون .
(مروان عبد اجمليد إبراهيم ، 1999،ص) 13
-5إجراءات التطبيق امليداين لألداة:

بعد إكمالنا للجانب النظري توجهنا للجانب التطبيقي الذي قمنا فيه بضبط االستمارة اخلاصة بعمال الرابطة
الرايضية لوالية املسيلة ،حيث قمنا بتوزيع عليهم  34استمارة ابتداء من  12افريل  2016إىل غاية 15أفريل من نف
السنة ألخذ ومعرفة رأيهم حول القيادة التحويلية وأثرها على االداء الوظيفي لدي عمال الرابطة الرايضية لوالية املسيلة.
مت اسرتجاعا االستمارة املوزعة عليهم ابتداء من  20أفريل  2016إىل غاية  26أفريل من نف السنة وبعد ذلك قمنا
بتفريغ البيا ت ووضعها يف جداول ،مث حللنا النتائ املتحصل عليها ملعرفة ما إذا كانت فرضيتنا حمققة أو عك ذلك.
 حدود الدراتة:اقتصر البحث على مستوى الرابطة الرايضية لكرة القدم لوالية املسيلة.اقتصر البحث على عمال الرابطة الرايضية لكرة القدم لوالية املسيلة2016/2015.اقتصرت النتائ على العبارات املوجودة يف االستبيان املوزع على عمال الرابطة الرايضية لكرة القدم لوالية املسيلةوانطالقا من أ ية موضوعنا ارأتينا أن نناقش موضوع هام وهو القيادة التحويلية وأثرها على االداء الوظيفي لدى عمال
الرابطة الرايضية لكرة القدم لوالية املسيلة.
 -6األتاليب اإلحصائية:
 احلزم اإلحصائية :spss
هي أحد واهم وأشهر حزم الربام اجلاهزة يف جمال املعاجلة اإلحصائية للبيا ت ،إذ يتمتع هذا الرب م ابلعديد من
اخلصائ

الفريدة اليت متيزه عن ابقي الربام املماثلة ،واهم هذه اخلصائ  ،بساطة االستخدام وسهولة الفهم.

(أتامة أمني ربيع ، 2007،ص.) 199
SpssK2معامل االرتباطمعامل بریتون62

الفصل الرابع:

عرض النتائج وتفسریها
ومناقشتها
-1متهيد
-2حتليل وتفسری نتائج الدراتة
-3مناقشة وتفسری نتائج احملاور يف ضوء
الفرضيات اجلزئية
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 -1حتليل وتفسری نتائج الدراتة
اجلدول رقم :01توزيع أفراد جمتمع البحث وفق اجلنساجلن

التكرار

النسبة املئوية

ذكور

27

79.4

اث

7

20.6

اجملموع

34

100

حتليل اجلدول رقم  :01نالحظ يف اجلدول رقم  01توزيع أفراد جمتمع البحث وفق اجلن ومنه ميكن أن نستنت أنأفراد جمتمع البحث يتوزعون كااليت حيث جند أن معظم أفراد جمتمع البحث هم من جن الذكور حيث بلغت نسبتهم
 ،%79,4أما النسبة املتبقية فهي متثل اإل ث حيث جندها  20,6%وهذا ما يدل على أن جمتمع البحث هو األغلبية

من الذكور.

اجلدول رقم  :02توزيع أفراد جمتمع البحث وفق السنالعمر

التكرار

النسبة املئوية

اقل من  30سنة

10

29,4

من  30اىل اقل من  40سنة

6

17,6

من  40اىل اقل من  50سنة

13

38,2

 50سنة فأكثر

5

14,7

اجملموع

34

100,0

حتليل اجلدول رقم  :02نستنت من اجلدول التايل اأن أفراد جمتمع البحث قد توزعوا على كافة الفئات العمرية املوجدةيف اجلدول ومنه ميكن أن نالحظ أن أفراد جمتمع البحث يتوزعون كالتايل ابلنسبة للفئة األوىل اقل من ( )30سنة حيث
جندها بنسبة ، % 29,4أما ابلنسبة للفئة العمرية الثانية واليت ترتاوح أعمارهم مآبني ( )40-30فتبلغ نسبتها
، %17,6أما ابلنسبة للفئة العمرية الثالثة واليت ترتاوح أعمارهم مآبني ( )50 -40فتمثل ابلنسبة ،%38,2من أفراد
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جمتمع البحث ،أما ابلنسبة للفئة العمرية الرابعة واليت ترتاوح أعمارهم يف ( )50سنة فاكثر فتمثل ابلنسبة %14,7ومنه
ميكن القول أن أفراد جمتمع البحث هم عبارة عن خليط متجان من الشباب و الكبار .

اجلدول رقم  :03توزيع افراد عينة الدراتة وفقا للمؤهل التعليمي.
املستوى التعليمي

التكرار

النسبة املئوية

متوسط

00

00

اثنوي

16

47,1

جامعي

18

52,9

غري ذلك

00

00

اجملموع

34

100

حتليل اجلدول رقم  :03نالحظ من خالل معطيات اجلدول ان اعلى نسبة سجلت لدى املستوى اجلامعي بنسبة( )52,9وتليها بنسبة ( )47,1للعمال ذوي املستوى التعليمي الثانوي يف حني املستوى التعليمي املتوسط وغري ذلك مل
تسجل فيهم أي نسبة وكانت ( )00ابملئة.
ومن اهم املالحظات اليت ميكن تسجيلها من خالل القراءة االحصائيات هلذا اجلدول هو ارتفاع نسبة املستوى التعليمي
اجلامعي داخل املؤسسة فكلما ارتفع مستوى الفرد التعليمي كلما زادت طموحاته وتوقعاته داخل املؤسسة وتصبح لديه
رغبة قوية إلشباع حاجاته االجتماعية والنفسية.
اجلدول رقم  :04توزيع أفراد جمتمع البحث وفق تنوات االقدميةاالقدمية يف العمل

التكرار

النسبة املئوية

اقل من  5سنة

7

20.6

من  5اىل اقل من  10سنوات

9

26.5

من  10اىل اقل من  20سنة

9

26.5

من  20اىل اقل من  30سنة

6

17.6

 30سنة فأكثر

3

8.8

اجملموع

34

100
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حتليل اجلدول رقم  :04نالحظ يف اجلدول رقم  04توزيع أفراد جمتمع البحث وفق سنوات اخلربة ومنه ميكن أننستنت أن اعلى نسبة افراد عينة الدراسة ( )26.5ترتاوح اقدميتهم يف العمل مآبني (من  5اىل اقل من  10سنوات)
وكذلك نف النسبة العمال الذين ترتاوح اعمارهم مآبني (10من اىل اقل من  20سنة) ،وان ( )20.6تبلغ اقدميتهم
(اقل من  5سنوات) وان ( )17.6ترتاوح اقدميتهم يف العمل مآبني ( 20اىل اقل من  30سنة) بينما االقل تزيد خربهتم
عن (30سنة) بنسبة (.)8.8
تدل النتيجة السابقة على تنوع اخلربات العلمية ألفراد الدراسة ،مما جيعلهم قادرين على تكوين اراء اجيابية او سلبية أكثر
دقة ،حيث تعد اخلربة من أكثر العوامل املؤثرة على اراء االفراد حنو االشياء ،الن اخلربات املرتاكمة عرب التجارب تسهم اىل
حد كبري يف تكوين اجتاهات اجيابية او سلبية حنو موضوع معني.
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اجلدول رقم  :05إجاابت أفراد البحث حول حمو التأثری املثايل وأثره على األداء الوظيفيرقم

العبـ ـ ـ ـ ـارة

01

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة تتسم بقوة
الشخصية واللباقة المهنية.

02

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة تتسم
بالثقة وصدق العاملين.

03

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة تحظى
بالتقدير واحترام العاملين.

04

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة تقوم
بتوفير احتياجات العاملين قبل توفير احتياجاتهم الشخصية.

05

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة تهتم
باالعتبارات األخالقية للمهنة عند انجاز المهام.

06

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة تهتم في
وضع اهداف مشتركة بين مجموعات العمل المختلفة وتؤكد على
ضرورتها.
القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة تركز
على تقديم نماذج ذات قيمة في العمل.

االتتجاابت
دائما

احياان

ابدا

تكرار

11

21

2

نسبة %

32.4

61.8

5.9

تكرار

23

11

نسبة %

67.6

32.4

تكرار

25

8

1

نسبة %

73.5

23.5

2.9

تكرار
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13

1

نسبة %

58.8

38.2

2.9

تكرار

18

14

2

نسبة %

52.9

41.4

5.9

تكرار

24

9

1

نسبة %

70.6

26.5

2.9

تكرار

22

10

2

نسبة %

64.7

29.4
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املتوتط

االحنراف

احلسايب

املعياري

ترتيب العبارة من حيث

االﺧتبارات االحصائية

املتوتط احلسايب
مستوى

كا  2حلساب املطابقة
معنوية ()0.05
القيمة

مستوى

درجة احلرية

الداللة

07

1,73

1,32
1,29

1,44

1,52

1,32
1,41
1.43
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0,56

0,47
0,52

0,56

0,61

0.53
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0.35

15,9

4,23
26,88

16,29

12,23

24,05

17,88
14.65

0,000

0,040
0,000

0,000
0,002

0,000
0,000
0.032

2

1
2

2

2

2
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حتليل اجلدول رقم  :05نستنت من اجلدول رقم  05واملتعلق ابحملور األول وهو التأثري املثايل "الكاريزمي" وأثره علىاألداء الوظيفي والذي ينب إجاابت أفراد البحث جتاه التساؤل احملور األول واملتعلق ابلتأثري املثايل وأثره على األداء
الوظيفي ،حيث جند أن:
قيمة املتوسط احلسايب العام للعبارات قد بلغ (.)1.43أما االحنراف املعياري العام فقد بلغ (.)0.35ومن خالل اجلدول رقم  05الذي يبني احملور األول وهو التأثري املثايل "الكاريزمي" وأثره على األداء الوظيفي تبني منخالل عبارة األوىل ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتسم بقوة الشخصية واللباقة املهنية) بلغ
متوسطها احلسايب (  ،) 1.73وابحنراف معياري (  ، ) 0.56ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة إحصائية
للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتسم بقوة
الشخصية واللباقة املهنية) تساوي (  ) 0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة داللة
إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتسم بقوة
الشخصية واللباقة املهنية) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتسم بقوة

الشخصية واللباقة املهنية) هلا أثر على أداء الوظيفي وتطابقت هذه النتائ مع نتائ بعض الدراسات كدراسة (بن محدان
) 2009واليت اشارت اىل ان القيادات األمنية تتوفر لديها خاصية من خصائ القائد التحويلي بدرجة كبرية وتتمثل
اخلاصية يف السمات األخالقية اجليدة  ،وكذلك دراسة (بين عيسى )2005واليت اشارت نتائجها اىل متتع املؤسسات
العامة مبستوى متوسط خلصائ القيادة التحويلية ومنها التأثري املثايل وكذلك وجود أثر إجيايب للتأثري املثايل على األداء
الوظيفي  ،وكذلك دراسة (هاشم  ) 2003واليت اشارت اىل توفر القيادة الكاريزمية وكذلك وجود عالقة إجيابية بني منط
القيادة الكاريزمية ودرجة رضاء العمالء.
 ومن خالل اجلدول رقم  05الذي يبني احملور األول وهو التأثري املثايل "الكاريزمي" وأثره على األداء الوظيفي تبني منخالل عبارة الثانية (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتسم ابلثقة وصدق العاملني) حيث بلغ
املتوسطها احلسايب ( ،)1.32وابحنراف معياري ( ،)0.47ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة إحصائية للعلوم
اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (لقيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتسم ابلثقة وصدق
العاملني) تساوي(  ) 0.04عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة داللة إحصائية هذا ينب ان
هناك داللة إحصائية للعبارة (لقيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتسم ابلثقة وصدق العاملني) وبدالك
فان العبارة (لقيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتسم ابلثقة وصدق العاملني) هلا أثر على أداء الوظيفي

حيث تطابقت هذه النتائ مع نتائ دراسة (حسن  )2008واليت اسارت اىل وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة
معنوية بني التأثري املثايل ومتكني العاملني.
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 ومن خالل اجلدول رقم  05الذي يبني احملور األول وهو التأثري املثايل "الكاريزمي" وأثره على األداء الوظيفي تبني منخالل عبارة الثالثة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة حتظى ابلتقدير واحرتام العاملني) حيث بلغ
املتوسطها احلسايب ( ،)1.29وابحنراف معياري ( ،)0.52ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة إحصائية للعلوم
اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة حتظى ابلتقدير واحرتام
العاملني) تساوي ( )0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة داللة إحصائية هذا ينب ان
هناك داللة إحصائية للعبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة حتظى ابلتقدير واحرتام العاملني)
وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة حتظى ابلتقدير واحرتام العاملني) هلا أثر على
أداء الوظيفي وهذا ما تبينه دراسة( امحد الرقب) اىل انه توفر سلوكيات التأثري املثايل حيث تتسم القيادة التحويلية بقوة
الشخصية واللباقة املهنية كما اهنا تتسم ابثقة والصدق مع العاملني وحتظى بتقدير واحرتام العاملني وتبني الدراسة ان

القيادة اإلدارية تقوم بتوفري احتياجات العاملني وهتتم ابالعتبارات األخالقية للمهنة كما اهنا هتتم يف وضع اهداف مشرتكة
وتركز على تقدمي مناذج ذات قيمة يف العمل.
 -ومن خالل اجلدول رقم  05الذي يبني احملور األول وهو التأثري املثايل "الكاريزمي" وأثره على األداء الوظيفي تبني من

خالل عبارة الرابعة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تقوم بتوفري احتياجات العاملني قبل توفري
احتياجاهتم الشخصية) حيث بلغ املتوسطها احلسايب ( ،)1.44وابحنراف معياري ( ،)0.56ومن خالل معاجلة
إحصائية عن طريق احلزمة إحصائية للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية
لكرة القدم ابملسيلة تقوم بتوفري احتياجات العاملني قبل توفري احتياجاهتم الشخصية) تساوي ( )0.00عند مستوى
داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة داللة إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة (القيادة اإلدارية
يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تقوم بتوفري احتياجات العاملني قبل توفري احتياجاهتم الشخصية) وبدالك فان
العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تقوم بتوفري احتياجات العاملني قبل توفري احتياجاهتم
الشخصية) هلا أثر على أداء الوظيفي .

 -ومن خالل اجلدول رقم  05الذي يبني احملور األول وهو التأثري املثايل "الكاريزمي" وأثره على األداء الوظيفي تبني من

خالل عبارة اخلامسة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة هتتم ابالعتبارات األخالقية للمهنة عند اجناز
املهام) حيث بلغ املتوسطها احلسايب ( ،)1.52وابحنراف معياري ( ،)0.61ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق
احلزمة إحصائية للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة
هتتم ابالعتبارات األخالقية للمهنة عند اجناز املهام) تساوي ( )0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية
اقل من درجة داللة إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم
ابملسيلة هتتم ابالعتبارات األخالقية للمهنة عند اجناز املهام) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة

القدم ابملسيلة هتتم ابالعتبارات األخالقية للمهنة عند اجناز املهام) هلا أثر على أداء الوظيفي .
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 ومن خالل اجلدول رقم  05الذي يبني احملور األول وهو التأثري املثايل "الكاريزمي" وأثره على األداء الوظيفي تبني منخالل عبارة السادسة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة هتتم يف وضع اهداف مشرتكة بني
جمموعات العمل املختلفة وتؤكد على ضرورهتا) حيث بلغ املتوسطها احلسايب ( ،)1.32وابحنراف معياري (،)0.53
ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة إحصائية للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف

الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة هتتم يف وضع اهداف مشرتكة بني جمموعات العمل املختلفة وتؤكد على ضرورهتا)

تساوي ( )0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة داللة إحصائية هذا ينب ان هناك داللة
إحصائية للعبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة هتتم يف وضع اهداف مشرتكة بني جمموعات
العمل املختلفة وتؤكد على ضرورهتا) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة هتتم يف
وضع اهداف مشرتكة بني جمموعات العمل املختلفة وتؤكد على ضرورهتا) هلا أثر على أداء الوظيفي.
 ومن خالل اجلدول رقم  05الذي يبني احملور األول وهو التأثري املثايل "الكاريزمي" وأثره على األداء الوظيفي تبني منخالل عبارة السابعة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تركز على تقدمي مناذج ذات قيمة يف العمل)
حيث بلغ املتوسطها احلسايب ( ،)1.41وابحنراف معياري ( ،)0.60ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة
إحصائية للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تركز على
تقدمي مناذج ذات قيمة يف العمل) تساوي ( )0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة داللة
إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تركز على تقدمي
مناذج ذات قيمة يف العمل) وبدالك فان العبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تركز على تقدمي

مناذج ذات قيمة يف العمل) هلا أثر على أداء الوظيفي .

وهذا وقد جاءت العبارة رقم ( )01يف املرتبة ( ،)01فيما جاءت العبارة رقم( )05يف املرتبة ( ،)02فيما جاءت العبارةرقم( )04يف املرتبة ( ،)03فيما جاءت العبارة رقم( )07يف املرتبة ( ،)04فيما جاءت العباراتن رقم( )02ورقم ()06
يف املرتبة ( )05بنف املتوسط احلسايب ،وجاءت العبارة رقم ( )03يف املرتبة (.)06
وبشكل عام ميكن القول ابن املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور األول يساوي ( )1.43وان االحنراف املعياري
يساوي( )0.35وان القيمة االحتمالية للعبارات تساوي ( ) 0.03لذلك يعترب حمور التأثري املثايل دال احصائيا عند
مستوى داللة ( )0.05مما يدل على ان هناك موافقة من قبل افراد العينة على فقرات هذا احملور.
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اجلدول رقم  :06إجاابت أفراد البحث حول حمو احلفز االهلامي وأثره على األداء الوظيفي.رقم

العبـ ـ ـ ـ ـارة

01

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم
بالمسيلة تعمل على استثارة روح التحدي بين العاملين.

02

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم
بالمسيلة تمتلك القدرة على إيضاح وايصال توقعات
العاملين.
القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم
بالمسيلة تعمل على تقديم أساليب تصنف بها أنماط
االلتزام باألهداف.

04

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم
بالمسيلة تركز على انجاز المهام بروح الفريق والعمل
الجماعي.
القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم
بالمسيلة تمتلك القدرة على النصح واالقناع.

06

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم
بالمسيلة تثق بقدرات العاملين على انجاز اهداف
المحددة.
القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم
بالمسيلة لديها نظرة تفاؤلية بنما يتعلق بنظرتها
المستقبلية.

املتوتط

االتتجاابت

احلسايب

دائما

احياان

ابدا

تكرار

18

15

1

نسبة %

52.9

44.1

2.9

تكرار

20

13

1

نسبة %

58.8

38.2

2.9

تكرار

17

15

2

نسبة %

50

44.1

5.9

تكرار

17

15

2

نسبة %

50

44.1

5.9

تكرار

19

14

1

نسبة %

55.9

41.2

2.9

تكرار

22

12

نسبة %

64.7

35.3

تكرار

12

18

4

نسبة %

35.3

52.9

11.8

االﺧتبارات االحصائية

االحنراف

املعياري

05

07

()0.05

1,500

1,44

1,55

1,55

1,47

1,35

1,76

1.52
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املتوتط احلسايب

كا  2حلساب املطابقة مستوى معنوية
القيمة

03

ترتيب العبارة من حيث

0,564

0,560

0,612

0,612

0,563

0,485

0,654

0.375

14,52

16,29

11,70

11,70

15,23

2,94

8,70

16.58

مستوى
الداللة

0,001

0,000

0,003

0,003

0,000

0,006

0,013

0.046

درجة احلرية
2

4

2

6

2

2

2

3

2

5

1

7

2

1

6

حتليل اجلدول رقم  :06نستنت من اجلدول رقم  06واملتعلق ابحملور الثاي وهو احلفز االهلامي وأثره على األداءالوظيفي والذي ينب إجاابت أفراد البحث جتاه التساؤل احملور الثاي واملتعلق ابحلفز االهلامي ،حيث جند أن:
قيمة املتوسط احلسايب العام للعبارات قد بلغ (.)1.52أما االحنراف املعياري العام فقد بلغ (.)0.37ومن خالل اجلدول رقم  06الذي يبني احملور الثاي وهو احلفز االهلامي وأثره على األداء الوظيفي تبني من خالل عبارةاألوىل ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعمل على استثارة روح التحدي بني العاملني) بلغ
متوسطها احلسايب ( ،) 1.50وابحنراف معياري (  ، ) 0.56ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة إحصائية
للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعمل على استثارة
روح التحدي بني العاملني) تساوي(  ) 0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة داللة
إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعمل على
استثارة روح التحدي بني العاملني) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعمل
على استثارة روح التحدي بني العاملني) هلا أثر على أداء الوظيفي وهذا ما تبينه دراسة (امحد الرقب) حيث تعمل القيادة
اإلدارية على استشارة روح التحدي بني العاملني كما اهنا متتلك القدرة على إيضاح وايصال توقعات العاملني وتقدم
أسال يب تصف هبا االلتزام ابألهداف كما بينت الدراسة ان القيادة اإلدارية تركز على اجناز املهام بروح الفريق والعمل
اجلماعي كما اهنا تثق بقدرات العاملني على اجناز األهداف ومتتلك القدرة على تقدمي النصح واإلرشاد كما اهنا لديها
نظرة تفاؤلية للرؤية املستقبلية.
ومن خالل اجلدول رقم  06الذي يبني احملور الثاي وهو احلفز االهلامي وأثره على األداء الوظيفي تبني من خالل عبارةالثانية ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة متتلك القدرة على إيضاح وايصال توقعات العاملني) بلغ
متوسطها احلسايب ( ،) 1.44وابحنراف معياري (  ، ) 0.56ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة إحصائية
للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة متتلك القدرة على
إيضاح وايصال توقعات العاملني) تساوي(  ) 0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة
داللة إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة متتلك
القدرة على إيضاح وايصال توقعات العاملني) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة
متتلك القدرة على إيضاح وايصال توقعات العاملني) هلا أثر على أداء الوظيفي .
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ومن خالل اجلدول رقم  06الذي يبني احملور الثاي وهو احلفز االهلامي وأثره على األداء الوظيفي تبني من خالل عبارةالثالثة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعمل على تقدمي أساليب تصنف هبا أمناط االلتزام
ابألهداف) بلغ متوسطها احلسايب ( ،) 1.55وابحنراف معياري (  ، )0.61ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق
احلزمة إحصائية للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة
تعمل على تقدمي أساليب تصنف هبا أمناط االلتزام ابألهداف) تساوي(  ) 0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان
درجة املعنوية اقل من درجة داللة إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية
لكرة القدم ابملسيلة تعمل على تقدمي أساليب تصنف هبا أمناط االلتزام ابألهداف) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية
يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعمل على تقدمي أساليب تصنف هبا أمناط االلتزام ابألهداف) هلا أثر على أداء
الوظيفي وتطابقت هذه النتائ مع بعض الدراسات كدراسة (البهالل  )2008واليت اشارت اىل ادراك القيادات
التحويلية ا ية ضمان اجلودة وااللتزام بدعمها والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الرؤية والرسالة ،وكذلك نتائ دراسة
(بن محدان  )2009واليت اكدت ان القيادات األمنية يف قطاع الشرطة تتوفر لديها سلوكيات القيادة التحويلية ومنها
احلفز االهلامي وكذلك دراسة (بين عيسى  ) 2005واليت اشارت نتائجها اىل متتع املؤسسات العامة مبستوى من
خصائ

القيادة التحويلية ومنها احلفز االهلامي.

ومن خالل اجلدول رقم  06الذي يبني احملور الثاي وهو احلفز االهلامي وأثره على األداء الوظيفي تبني من خالل عبارةالرابعة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تركز على اجناز املهام بروح الفريق والعمل اجلماعي) بلغ
متوسطها احلسايب

( ،) 1.55وابحنراف معياري (  ، )0.61ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة

إحصائية للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تركز على
اجناز املهام بروح الفريق والعمل اجلماعي) تساوي(  ) 0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من
درجة داللة إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة
تركز على اجناز املهام بروح الفريق والعمل اجلماعي) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم
ابملسيلة تركز على اجناز املهام بروح الفريق والعمل اجلماعي) هلا أثر على أداء الوظيفي وتطابقت هذه النتائ مع دراسة
(الفقيه  ) 2006واليت اشارت اىل ان مديري الرتبية والتعليم ميارسون السلوك القيادي التحويلي بدرجة متوسطة ومنها
احلفز االهلامي.
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ومن خالل اجلدول رقم  06الذي يبني احملور الثاي وهو احلفز االهلامي احلفز االهلامي وأثره على األداء الوظيفي تبنيمن خالل عبارة اخلامسة (ا القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة متتلك القدرة على النصح واالقناع) بلغ
متوسطها احلسايب ( ،) 1.47وابحنراف معياري (  ، )0.56ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة إحصائية
للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة متتلك القدرة على
النصح واالقناع) تساوي(  ) 0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة داللة إحصائية هذا
ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة متتلك القدرة على النصح
واالقناع) وبدالك فان العبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة متتلك القدرة على النصح واالقناع)
هلا أثر على أداء الوظيفي وتطابقت هذه النتائ مع نتائ دراسة (السبعي  )2009واليت اشارت نتائجها اىل ان بعد
حتفيز العاملني إبدارة قد احتل املرتبة األوىل من حيث األ ية وإمكانية املمارسة وأشارت اىل متتع املؤسسات العامة
مبستوى متوسط خلصائ

القيادة التحويلية ومنها احلفز االهلامي.

ومن خالل اجلدول رقم  06الذي يبني احملور الثاي وهو احلفز االهلامي وأثره على األداء الوظيفي تبني من خالل عبارةالسادسة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تثق بقدرات العاملني على اجناز اهداف احملددة) بلغ
متوسطها احلسايب ( ،) 1.35وابحنراف معياري (  ، )0.48ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة إحصائية
للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تثق بقدرات
العاملني على اجناز اهداف احملددة) تساوي(  ) 0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة
داللة إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تثق
بقدرات العاملني على اجناز اهداف احملددة) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة
تثق بقدرات العاملني على اجناز اهداف احملددة) هلا أثر على أداء الوظيفي وتطابقت هذه النتائ مع دراسة (حسن
 )2008واليت اشارت اىل وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية بني احلفز االهلامي ومتكني العاملني.
وكذلك مع دراسة ( )nutt 2004واليت اشارت اىل وجود عالقة قوية بني إدراك العاملني للتمكني وبني ابعاد القيادة
التحويلية واليت منها احلفز االهلامي.
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ومن خالل اجلدول رقم  06الذي يبني احملور الثاي وهو احلفز االهلامي وأثره على األداء الوظيفي تبني من خالل عبارةالسابعة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة لديها نظرة تفاؤلية بنما يتعلق بنظرهتا املستقبلية) بلغ
متوسطها احلسايب ( ،) 1.76وابحنراف معياري (  ، )0.65ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة إحصائية
للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة لديها نظرة تفاؤلية
بنما يتعلق بنظرهتا املستقبلية) تساوي(  ) 0.01عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة داللة
إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة لديها نظرة
تفاؤلية بنما يتعلق بنظرهتا املستقبلية) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة لديها
نظرة تفاؤلية بنما يتعلق بنظرهتا املستقبلية) هلا أثر على أداء الوظيفي .
وهذا وقد جاءت العبارة رقم ( )07يف املرتبة ( ،)01فيما جاءت العباراتن رقم ( )03و( )04يف املرتبة ( )02بنفاملتوسط احلسايب ،وجاءت العبارة رقم( )01يف املرتبة ( ،)03فيما جاءت العبارة رقم( )05يف املرتبة ( ،)04وقد جاءت
العبارة رقم ( )02يف املرتبة ( ،)05فيما جاءت العبارة رقم( )06يف املرتبة (.)06
وبشكل عام ميكن القول ابن املتوسط احلسايب جلميع الفقرات حمور احلفز االهلامي يساوي( )1.52وان االحنراف املعياري
جلميع فقرات حمور احلفز االهلامي يساوي( )0.37وان القيمة االحتمالية للعبارات تساوي ( )0.04لذلك يعترب حمور
احلفز االهلامي دال احصائيا عند مستوى داللة ( )0.05مم ا يدل عل ان هناك موافقة من قبل افراد العينة على فقرات
هذا احملور.
ويتضح من السابق ان القيادة اإلدارية تعمل على حفز العاملني وتلهمهم وتستثريهم فكراي ومتتلك القدرة على تقدمي
النصح للعاملني واقناعهم كوهنا صادقة معهم وتثق يف قدراهتم على اجناز األهداف احملددة وتركز جاهدة على اجناز املهام
بروح الفريق الواحد والعمل اجلماعي وان تقدمي القيادة اإلدارية للنماذج املرغوبة يقدم بصورة واضحة لادوار املطلوب
القيام هبا من قبل العاملني وهو ما يصنع اسا املعايري والتوقعات ابلشكل املناسب مما يرتتب عليه زايدة شعور العاملني
ابلتمكني.
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اجلدول رقم  :07إجاابت أفراد البحث حول حمو االعتبار الفردي وأثره على األداء الوظيفي.رقم

العبـ ـ ـ ـ ـارة

01

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة
تهتم بمشاعر العاملين من حيث التشجيع والتوجيه والنصح.

02

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة
تستمع للعاملين وتهتم باحتياجاتهم.

03

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة
تتبنى استراتيجية التقدير والتعزيز اإليجابي.

04

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة
تعتمد على االتصال المفتوح والمباشر مع العاملين.

05

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة
تسند االعمال الصعبة لألفراد الذين يمتلكون القدرة على
إنجازها.

06

القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة
تعمل على تدريب وتنمية قدرات االفراد العاملين.
القيادة اإلدارية في الرابطة الرياضية لكرة القدم بالمسيلة
تولي اهتمامها بكل المرؤوسين دون تحيز او استثناء.

املتوتط

االتتجاابت

احلسايب

دائما

احياان

ابدا

تكرار

13

16

5

نسبة %

38.2

47.1

14.7

تكرار

10

18

6

نسبة %

29.4
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17.6

تكرار

18
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2
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52.9

41.2

5.9

تكرار
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تكرار
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3
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41.2

50
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االﺧتبارات االحصائية

االحنراف

املعياري

07

تكرار

14
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2

نسبة %

41.2

52.9

تكرار
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18

2

نسبة %

41.2
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املتوتط
احلسايب

()0.05

1,76

1,88

1,52

1,61

1,67

1,64

1,64

1.68
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من حيث

كا  2حلساب املطابقة مستوى معنوية
القيمة

5.9

ترتيب العبارة

0,698

0,68

0,61

0,73

0,63

0,59

0,59

0.479

5,70

6,58

12,23

7,471

9,58

12,23
12,23

12.471

مستوى
الداللة

0,005

0,037

0,002

0,024

0,008

0,002
0,002

0.02

درجة

احلرية
2

2

2

1

2

7

2

2

2
2

6

6
3
4
5

حتليل اجلدول رقم  :07نستنت من اجلدول رقم  07واملتعلق ابحملور الثالث وهو االعتبار الفردي وأثره على األداءالوظيفي والذي ينب إجاابت أفراد البحث جتاه التساؤل احملور الثالث واملتعلق ابالعتبار الفردي وأثره على األداء الوظيفي،
حيث جند أن:
قيمة املتوسط احلسايب العام للعبارات قد بلغ (.)1.68أما االحنراف املعياري العام فقد بلغ (.)0.47ومن خالل اجلدول رقم  07الذي يبني احملور الثالث وهو االعتبار الفردي وأثره على األداء الوظيفي تبني من خاللعبارة األوىل ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة هتتم مبشاعر العاملني من حيث التشجيع والتوجيه
والنصح) بلغ متوسطها احلسايب ( ،) 1.76وابحنراف معياري (  ، ) 0.69ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق
احلزمة إحصائية للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة
هتتم مبشاعر العاملني من حيث التشجيع والتوجيه والنصح) تساوي(  ) 0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة
امل عنوية اقل من درجة داللة إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة
القدم ابملسيلة هتتم مبشاعر العاملني من حيث التشجيع والتوجيه والنصح) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة
الرايضية لكرة القدم ابملسيلة هتتم مبشاعر العاملني من حيث التشجيع والتوجيه والنصح) هلا أثر على أداء الوظيفي .
ومن خالل اجلدول رقم  07الذي يبني احملور الثالث وهو االعتبار الفردي وأثره على األداء الوظيفي تبني من خاللعبارة الثانية (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تستمع للعاملني وهتتم ابحتياجاهتم) بلغ متوسطها
احلسايب ( ،) 1.88وابحنراف معياري (  ، ) 0.68ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة إحصائية للعلوم
اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تستمع للعاملني وهتتم
ابحتياجاهتم) تساوي(  ) 0.03عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة داللة إحصائية هذا ينب
ان هناك داللة إحصائية للعبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تستمع للعاملني وهتتم
ابحتياجاهتم) وبدالك فان العبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تستمع للعاملني وهتتم
ابحتياجاهتم) هلا أثر على أداء الوظيفي وهذا ما تبينه دراسة امحد الرقب حيث هتتم القيادة اإلدارية مبشاعر العاملني من
حيث التشجيع والتوجيه والنصح وتستمع له وهتتم ابحتياجاهتم كما اهنا تتبىن اسرتاتيجية التقدير والتعزيز اإلجيايب كما
بينت الدراسة ان القيادة اإلدارية تعتمد على االتصال املفتوح واملباشر مع العاملني وتستند االعمال الصعبة لافراد الذين
ميتلكون القدرة على اجنازها كما اهنا تعمل على تدريب وتنمية قدرات العاملني وتويل اهتمامها هبم دون حتيز او استثناء.
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ومن خالل اجلدول رقم  07الذي يبني احملور الثالث وهو االعتبار الفردي وأثره على األداء الوظيفي تبني من خاللعبارة الثالثة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتبىن اسرتاتيجية التقدير والتعزيز اإلجيايب) بلغ
متوسطها احلسايب ( ،) 1.52وابحنراف معياري (  ، ) 0.61ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة إحصائية
للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتبىن اسرتاتيجية
التقدير والتعزيز اإلجيايب) تساوي (  ) 0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة داللة
إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتبىن اسرتاتيجية
التقدير والتعزيز اإلجيايب) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتبىن اسرتاتيجية

التقدير والتعزيز اإلجيايب) هلا أثر على أداء الوظيفي .

ومن خالل اجلدول رقم  07الذي يبني احملور الثالث وهو االعتبار الفردي وأثره على األداء الوظيفي تبني من خاللعبارة الرابعة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعتمد على االتصال املفتوح واملباشر مع العاملني)
بلغ متوسطها احلسايب ( ،) 1.61وابحنراف معياري (  ، ) 0.73ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة
إحصائية للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعتمد
على االتصال املفتوح واملباشر مع العاملني) تساوي (  ) 0.02عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل
من درجة داللة إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة
تعتمد على االتصال املفتوح واملباشر مع العاملني) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم
ابملسيلة تعتمد على االتصال املفتوح واملباشر مع العاملني) هلا أثر على أداء الوظيفي .
ومن خالل اجلدول رقم  07الذي يبني احملور الثالث وهو االعتبار الفردي وأثره على األداء الوظيفي تبني من خاللعبارة اخلامسة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تسند االعمال الصعبة لافراد الذين ميتلكون القدرة
على إجنازها) بلغ متوسطها احلسايب ( ،) 1.67وابحنراف معياري (  ، ) 0.63ومن خالل معاجلة إحصائية عن
طريق احلزمة إحصائية للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم
ابملسيلة تسند االعمال الصعبة لافراد الذين ميتلكون القدرة على إجنازها) تساوي (  ) 0.00عند مستوى داللة
 0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل من درجة داللة إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة (القيادة اإلدارية يف
الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تسند االعمال الصعبة لافراد الذين ميتلكون القدرة على إجنازها) وبدالك فان العبارة

(القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تسند االعمال الصعبة لافراد الذين ميتلكون القدرة على إجنازها)
هلا أثر على أداء الوظيفي.
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ومن خالل اجلدول رقم  07الذي يبني احملور الثالث وهو االعتبار الفردي وأثره على األداء الوظيفي تبني من خاللعبارة السادسة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعمل على تدريب وتنمية قدرات االفراد العاملني)
بلغ متوسطها احلسايب ( ،) 1.64وابحنراف معياري (  ، ) 0.59ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة
إحصائية للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعمل
على تدريب وتنمية قدرات االفراد العاملني) تساوي (  ) 0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل
من درجة داللة إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة
تعمل على تدريب وتنمية قدرات االفراد العاملني) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم

ابملسيلة تعمل على تدريب وتنمية قدرات االفراد العاملني) هلا أثر على أداء الوظيفي .

ومن خالل اجلدول رقم  07الذي يبني احملور الثالث وهو االعتبار الفردي وأثره على األداء الوظيفي تبني من خاللعبارة السابعة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تويل اهتمامها بكل املرؤوسني دون حتيز او استثناء)
بلغ متوسطها احلسايب ( ،) 1.64وابحنراف معياري (  ، ) 0.59ومن خالل معاجلة إحصائية عن طريق احلزمة
إحصائية للعلوم اجتماعية تبني ان درجة املعنوية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تويل
اهتمامها بكل املرؤوسني دون حتيز او استثناء) تساوي (  ) 0.00عند مستوى داللة  0.05ومبا ان درجة املعنوية اقل
من درجة داللة إحصائية هذا ينب ان هناك داللة إحصائية للعبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة
تويل اهتمامها بكل املرؤوسني دون حتيز او استثناء) وبدالك فان العبارة (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم
ابملسيلة تويل اهتمامها بكل املرؤوسني دون حتيز او استثناء) هلا أثر على أداء الوظيفي .
ويبني الباحث حصول الفقرة الثانية (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تستمع للعاملني وهتتم
ابحتياجاهتم) على املرتبة االوىل مبتوسط حسايب ( ،)1.88وابحنراف معياري ( )0.68كون القيادة اإلدارية تواكب
املستقبل والتطورات احلديثة وداعمة للتغيري فإهنا تعمل على االهتمام ابلعاملني وتليب حاجاهتم األساسية من مجيع النواحي
وهتتم ابلعاملني وتدعمهم وحتاول خلق بيئة عمل مناسبة ألهنا تويل اهتمامها للعاملني كوهنا قيادة حتويلية حكيمة.
واحتلت الفقرة األوىل (القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة هتتم مبشاعر العاملني من حيث التشجيع
والتوجيه والنصح) املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ( ،)1.76وابحنراف معياري ( )0.69واحتلت الفقرة اخلامسة (القيادة
اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تسند االعمال الصعبة لافراد الذين ميتلكون القدرة على إجنازها) املرتبة
الثالثة مبتوسط حسايب ( ،)1.67وابحنراف معياري ( )0.63كما احتلت الفقراتن السادسة (القيادة اإلدارية يف الرابطة
الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعمل على تدريب وتنمية قدرات االفراد العاملني) والسابعة (القيادة اإلدارية يف الرابطة
الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تويل اهتمامها بكل املرؤوسني دون حتيز او استثناء) مبتوسط حسايب ( ،) 1.64وابحنراف
معياري (  ) 0.59املرتبة الرابعة وجاءت العبارة الرابعة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعتمد
على االتصال املفتوح واملباشر مع العاملني)يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب ( ،) 1.61وابحنراف معياري ()0.73
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وقد جاءت العبارة الثالثة ( القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتبىن اسرتاتيجية التقدير والتعزيز
اإلجيايب) يف املرتبة السادسة واألخرية مبتوسط حسايب ( ،)1.52وابحنراف معياري (.)0.61
ويبني الباحث حصول العبارة الثالثة على املرتبة األخرية على ان هناك عدم امجاع من قبل افراد العينة على ان القيادات
اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتبىن اسرتاتيجية التقدير والتعزيز اإلجيايب.
وبشكل عام ميكن القول ابن املتوسط احلسايب جلميع الفقرات حمور االعتبار الفردي يساوي( )1.68وان االحنراف
املعياري جلميع فقرات حمور االعتبار الفردي يساوي( )0.47وان القيمة االحتمالية للعبارات تساوي ( )0.02لذلك
يعترب حمور االعتبار الفردي دال احصائيا عند مستوى داللة ( )0.05مما يدل عل ان هناك موافقة من قبل افراد العينة
على فقرات هذا احملور.
وتطابقت هذه النتائ مع بعض الدراسات كدراسة (بن محدان  ) 2009واليت اكدت ان القيادات األمنية يف قطاع
الشرطة تتوفر لديها السلوكيات القيادة التحويلية ومنها االعتبارات الفردية ،وكذلك دراسة (بين عيسى  )2005واليت
اشارت نتائجها اىل متتع مؤسسات العامة مبستوى من اخلصائ

القيادة التحويلية ومنها اعتبارات الفردية ،ودراسة (الفقيه

 ) 2006واليت اشارت نتائجها على ان مديري الرتبية والتعليم ميارسون السلوك القيادي التحويلي بدرجة متوسطة ومنها
االعتبارات الفردية.
وختتلف مع نتائ دراسة (العامري  )2002واليت خرجت نتائجها بعدم نوفر سلوك القيادة التحويلية ومنها االعتبارات
الفردية يف األجهزة احلكومية ،وكذلك دراسة (العمري  )2004واليت اشارت نتائجها على ان هناك انقسام حول مدى
ممارسة السلوك القيادي التحويلي ومنها االعتبارات الفردية يف املؤسسات العامة ويبني الباحث اختالف النتائ الختالف
جمتمع الدراسة.

80

-2مناقشة وتفسری النتائج يف ضوء الفرضيات
مناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات اجلزئية:
 مناقشة النتائج يف ضوء الفرضية للفرضية األوىل:من خالل النتائ املتحصل عليها يف جداول إجاابت أفراد البحث حول احملور األول (التأثري املثايل واثره على األداء
الوظيفي) للدراسة أثر القيادة التحويلية على األداء الوظيفي ،حيث حددت قيمة املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور
األول ب ( )1.43وان االحنراف املعياري جلميع فقرات احملور األول ب( )0.35وان الدرجة املعنوية للعبارات تساوي

( )0.03لذلك يعترب حمور التأثري املثايل دال احصائيا عند مستوى داللة ( )0.05مما يدل على ان هناك موافقة من قبل
افراد العينة على فقرات هذا المحور وأنه يوجد أثر عند مستوى الداللة اإلحصائية عند نسبة.0.05
وتقول الفرضية على أن للتأثري املثايل للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي ،ومن خالل اخللفية النظرية يتضح انه كلما
كانت القيادات اإلدارية متتلك مسات وخصائ القائد التحويلي ومنها التأثري املثايل كلما كان مرؤوسيها ميتلكون
مهارات وقدرات إبداعية ويبني الباحث هذه النتيجة اىل ان القائد الذي ميتلك مسات القائد التحويلي يساهم بدرجة كبرية
يف تنمية قدرات مرؤوسيه و تدريبهم مما يساهم يف رفع قدراهتم اإلبداعية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( ﺍلعنقﺭﻱ ،
2001ﻡ ) ﻭﺍلتي بينت انه يوجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني سلوكيات القائد التحويلي املهتم مبرؤوسيه ومنها
التأثري املثايل وبني مستوى االبداع اإلداري لديهم.
فمن خالل إجاابت أفراد عينة الدراسة حول حمور التأثري املثايل واثره على األداء الوظيفي تبني لنا ان التأثري املثايل يسلك
القادة طريقة جتعل منهم منوذجا حياكيه االخرون مع مرور الوقت فيصبحون اهال لﻺعجاب والثقة ،ومن األشياء اليت
يفعلوهنا حىت يتصفوا بذلك ان أيخذوا يف اعتبارهم حاجات االخرين وايثارها على حاجاهتم الفردية وان يكونوا على
استعداد للتضحية ابملكاسب الشخصية لصاحل األخرين وا يشارك القادة يف االخطار اليت يتعرض هلا االتباع ويكونوا
متوافقني وليسوا متسلطني يف تصرفاهتم وان يتفادوا استخدام القوة يف حتقيق مصاحلهم الشخصية  ،ومن هنا ميكننا القول
أن هناك أثر للقيادة التحويلية على األداء الوظيفي أي أن الفرضية األوىل قد حتققت أي انه للتأثري املثايل للقائد التحويلي
أثر على األداء الوظيفي.
.
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مناقشة النتائج يف ضوء الفرضية الثانية:
من خالل النتائ املتحصل عليها يف جداول إجاابت أفراد البحث حول احملور الثاي (احلفز االهلامي واثره على األداء
الوظيفي) للدراسة أثر القيادة التحويلية على األداء الوظيفي ،حيث حددت قيمة املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور
الثاي ب ( ) 1.50وان االحنراف املعياري جلميع فقرات احملور الثاي ب(  ) 0.56وان الدرجة املعنوية للعبارات تساوي
(  ) 0.00لذلك يعترب حمور احلفز االهلامي واثره على األداء الوظيفي دال احصائيا عند مستوى داللة ( )0.05مما
يدل على ان هناك موافقة من قبل افراد العينة على فقرات هذا المحور و أنه يوجد اثر عند مستوى الداللة اإلحصائية
عند نسبة.0.05
وهذه الفرضية نصت على أن للحفز االهلامي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي ومن خالل اخللفية
النظرية تبني لنا ان القادة التحوليني وفقا هلذه اخلاصية يتصرفون بطرائق تعمل على حتفيز واهلام أولئك احمليطني هبم وذلك
بتغليب روح اجلماعة وإظهار احلماس والتفاؤل وجع ل التابعني يركزون يف حاالت مستقبلية جذابة ومتعددة وحتفيزهم على
دراسة بدائل خمتلفة ومرغوبة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الوطبان  )2005واليت بينت ان اكثر السمات توفرا يف
القادة االمنني هي مسة احلفز االهلامي تليها مسة التشجيع اإلبداعي مث االهتمام الفردي .
فمن خالل إجاابت أفراد عينة الدراسة حول حمور احلفز االهلامي واثره على األداء الوظيفي تبني لنا ان القائد التحويلي
يضع تصورا متفائال لنشاط املنظمة يف املستقبل ومعايري أداء عالية جتعل منها مرجعية واضحة للمرؤوسني ،ويقدم هلم مزيدا

من التشجيع والدعم املعنوي املستمر ،كما يظهر تصميما والتزاما ابألهداف مبا يزيد من قناعة األفراد ابألهداف املنشودة،
ومن هنا ميكننا القول ان هناك أثر للقيادة التحويلية على األداء الوظيفي أي أن الفرضية الثانية قد حتققت أي انه للحفز
االهلامي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.
مناقشة النتائج يف ضوء الفرضية الثالثة:
من خالل النتائ املتحصل عليها يف جداول إجاابت أفراد البحث حول احملور الثالث (االعتبار الفردي واثره على األداء
الوظيفي) للدراسة أثر القيادة التحويلية على األداء الوظيفي ،حيث حددت قيمة املتوتط احلسايب جلميع فقرات احملور
الثالث ب ( ،) 1.76وان االحنراف املعياري جلميع فقرات احملور الثالث ب(  ، ) 0.69وان الدرجة املعنوية
للعبارات تساوي (  ) 0.00لذلك يعترب حمور االعتبار الفردي واثره على األداء الوظيفي دال احصائيا عند مستوى
داللة ( )0.05مما ي دل على ان هناك موافقة من قبل افراد العينة على فقرات هذا احملور و أنه يوجد اثر عند
مستوى الداللة اإلحصائية عند نسبة.0.05

وهذه الفرضية نصت على أن لالعتبار الفردي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي ومن خالل اخللفية النظرية تبني
لنا اهتمام القائد مبشاعر اتبعيه من حيث التشجيع والتوجيه والنصح واالستماع إليهم واالهتمام ابحتياجاهتم من خالل
تبين اسرتاتيجيات التقدير واالطراء واعتماد االتصال املفتوح معهم واسناد االعمال الصعبة اىل االفراد الذين يستحقوهنا
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ولغرض تطوير العاملني يفرتض ابلقائد التحويلي عدم معاملتهم ابملستوى نفسه لكوهنم خمتلفني يف الصفات والسلوك
والقدرة على األداء الفعال وتتفق نتائ هذه الدراسة مع نتائ دراسة (الغامدي  )2000واليت بينت ان القيادات
األكادميية يف اجلامعات متارس القيادة التحويلية بدرجة متوسطة ومن سلوكياهتا االعتبار الفردي.
فمن خالل إجاابت أفراد عينة الدراسة حول حمور االعتبار الفردي وأثره على األداء الوظيفي تبني لنا ان االعتبار الفردي
يشكل االهتمام مبشاعر األفراد وفهم الفروق الفردية فيما بينهم واحلرص على تلبية احتياجاهتم وتوثيق العالقات والروابط
معهم وبينهم حمورا مهما من اهتمام القادة التحويلني ،كما يرى ) (Bass and Avolio -1990يعد عنصرا رئيسا
وركيزة مهمة لتحقيق فعالية القيادة التحويلية من خالل التفاعل الشخصي واالنسجام املتبادل بني أهداف القائد ورؤيته
مع أهداف وتطلعات األفراد ،ومن هنا ميكننا القول ان هناك أثر للقيادة التحويلية على األداء الوظيفي أي أن الفرضية
الثالثة قد حتققت أي انه لالعتبار الفردي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.
مناقشة النتائج يف ضوء الفرضية العامة:
مذن خذالل النتذائ املتحصذل عليهذا يف جذداول إجذاابت أفذراد البحذث حذول القيذادة التحويليذة وأثرهذا علذى األداء الذوظيفي،
وابلرجذذوع إىل اخللفيذذة النظريذذة يذذرى الباحذذث أنذذه مذذن أهذذم مذذا مييذذز القيذذادة التحويليذذة الذذيت ظهذذرت كنتذذاج للعديذذد مذذن املتغذريات
والتط ذذورات احلديثذذة ه ذذو قذذدرهتا عل ذذى قيذذادة املنظم ذذة يف مواجهذذة ه ذذذه التح ذذدايت ،وذل ذذك مذذن خ ذذالل الت ذذأثري يف س ذذلوكيات
املرؤوسني وتنمية قدراهتم اإلبداعية ومبادراهتم االبتكارية وفتح اجملال هلم وتشجيعهم على مواجهة املشاكل والصعوابت الذيت
تواجذذه منظمذذاهتم أضذذف إىل ذلذذك ،أهنذذا ترتكذذز علذذى مبذذدأ التغيذذري اجلذذذري يف فكذذر وثقافذذة املنظمذذة عذذن طريذذق إقنذذاع األف ذراد
وتوجيذذه اهتمذذامهم إىل مذذا هذذو أبعذذد مذذن مصذذاحلهم الذاتيذذة وهذذو تعميذذق مسذذتوى إدراكهذذم ووعذذيهم بضذذرورة حتويذذل اهتمامذذاهتم
الذاتية لتكون جزء ومكو أساسيا من الرسالة العليا للمنظمة ،كما هتدف دوما إىل حتقيق التفذاهم و التناسذق و االنسذجام
بني العمال فيما بينهم من جهة ،وبني رؤسائهم من جهة أخرى .
فمن خالل إجاابت أفراد عينة الدراسة لبعدي القيادة التحويلية واألداء الوظيفي تبني لنا انه هناك أثر للقيادة
التحويلية على األداء الوظيفي لدى العاملني يف الرابطة الرايضية لكرة القدم بوالية املسيلة أي أن الفرضية العامة قد
حتققت ونبني ذلك بتحقق الفرضيات اجلزئية.
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-ربط النتائج مع الدراتات السابقة:

حيث تتفق نتائ هذه الدراسة مع الدراسة اليت قام هبا عزيزي علي ،جامعة املسيلة بعنوان :األمناط القيادية وعالقتها
ابألداء الوظيفي من وجهة نظر موظفي مديرية الشباب والرايضة لوالية املسيلة رسالة ماسرت مقدمة سنة 2013/2012
حيث توصل الباحث إىل وجود عالقة ارتباطيه طردية موجبة قوية ذات داللة إحصائية بني األمناط القيادية واألداء
الوظيفي يف مديرية الشباب والرايضة لوالية املسيلة.
أما الدراسات االخرى فقد جاءت مشاهبة فقط واقتصرت على دراسة أحد املتغريين سواء كان القيادة التحويلية أو
ابألداء الوظيفي فمنها من حول الكشف عن العالقة بني القيادة التحويلية والداء التنظيمي ومنها من درس أثر القيادة
التحويلية والتفاعل االجتماعي ومنها من درس األداء الوظيفي.
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الفصل اخلامس:

اتتنتاجات واقراحات
-1اتتنتاجات عامة
-2اقراحات
-3اآلفاق املستقبلية للدراتة
-4املراجع املعتمدة يف الدراتة
-5املالحق
-6ملخص الدراتة
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 -1اتتنتاجات عامة:
بعذد دراسذة القيذادة التحويليذة وأثرهذا علذى األداء الذوظيفي ،وبتطبيذق األسذاليب اإلحصذائية املناسذبة وابسذذتقراء
اجلداول وحتليلها وتفسريها جاءت نتائ دراستنا كالتايل:
فيما يتعلق عن أثر القيادة التحويلية على األداء الوظيفي فقد استنت الباحث وجود أثر للقيادة التحويلية على األداء
الوظيفي ،مبعىن آخر كلما كانت القيادات اإلدارية متتلك مسات وخصائ

القائد التحويلي ومنها التأثري اإلجيايب واحلفز

االهلامي واالعتبار الفردي كلما كان مرؤوسيها ميتلكون مهارات وقدرات إبداعية ويبني الباحث هذه النتيجة اىل ان القائد
الذي ميتلك مسات القائد التحويلي يساهم بدرجة كبرية يف تنمية قدرات مرؤوسيه لدى عمال الرابطة الرايضية لكرة القدم
لوالية املسيلة.

-2االقراحات:
بناءا على ما توصذلنا إليذه مذن خذالل النتذائ املتحصذل عليهذا يف دراسذتنا هاتذه ،والذذي تناولنذا فيهذا موضذوعا هامذا
مذن مواضذيع اإلدارة والتنظذيم وهذو القيذادة التحويليذة وأثرهذا علذى األداء لذدى العمذال الرابطذة الرايضذية لكذرة القذدم لواليذة
املسيلة تبني ضرورة تقدمي جمموعة من االقرتاحات التالية:
زايدة االهتمام حباجات العاملني الشخصية والعملية وتوفريها جنبا اىل جنب مع احتياجات القيادة التحويلية يفالرابطات الرايضية.
زايدة العمل على استثارة العاملني وخلق مناخ بينهم حيرك طاقاهتم الكامنة وينمي من قدراهتم.زايدة االهتمام جبميع العاملني على حد سواء دون حتيز او استثناء.دعم وتعزيز كل ما يؤدي اىل تطبيق األساليب واملقرتحات املناسبة لتفعيل أداء القيادة التحويلية يف الرابطات الرايضيةلكرة القدم.
زايدة و تطوير قدرات العمال من خالل تكثيف وترقية العمليات التكوينية والتدريبية يف جمال القيادة وفهم املعلوماتاملتلقات الذي له أتثري مباشر أو غري مباشر على أدائهم.
املهين أو الوظيفي.
إجراء دراسة ملعرفة اجتاهات كل من اهليئة العليا والدنيا من إداريني ومستخدمني حنو كل العمليات اإلدارية األخرىمن ختطيط وتنظيم ورقابة للحصول على أداء جيد لكل الفاعلني يف املؤسسة.
إجراء دراسة مقارنة بني الرابطات بني إطارات اهليئة العليا والعمال حول اجتاهاهتم حنو طبيعة القيادة داخل املؤسسةوعالقته ابألداء العام لكل العاملني.
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-3اآلفاق املستقبلية للدراتة:
 إجراء دراسات مماثلة للقيادة التحويلية مع إدخال متغريات أخرى يف الدراسة مثل: التأثري املثايل "الكاريزمي" وعالقته ابإلبداع اإلداري من وجهة نظر العاملني ابلرابطات الرايضية لكرة القدم. التحفيز االهلامي ودوره يف تفعيل عملية األداء داخل اهليكل اإلداري . دور القيادة التحويلية يف التقليل من الضغوط النفسية للموظفني . القيادة التحويلية ودورها يف تقومي األداء الوظيفي للعامل . دراسة أثر القيادة التحويلية على أداء العاملني. -اجراء املزيد من الدراسات هبدف التعرف على أثر القيادة التحويلية وبعض أساليب احلديثة على األداء الوظيفي.
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املالحق

-1االتتبيان.
-1تسهيل مهمة.
-2قائمة احملكمني.
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة المسيلة
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم إدارة وتسيير رياضي

االستمارة
يشرفني أن أتقدم إليكم بهذه االستمارة والتي تخص الدراسة التي أقوم بها تحت عنوان " القيادة التحويلية وأثرها
على األداء الوظيفي " وهذا الستكمال نيل شهادة الماستر تخصص إدارة وتنظيم رياضي.
وارجوا منكم تعبئة االستمارة بعناية ودقة واختيار اإلجابة التي ترونها مناسبة علما بان اإلجابة ستحاط بسرية ولن
تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

وشك ار على اهتمامكم وتعاونكم

حتت إشراف:

من إعداد الطالب:

الدكتور فاتح يعقويب

زاوي زيد

السنة اجلامعية 2016/2015:
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من فضلك ضع عالمة )×(أمام اخلانة املناسبة الختيارك .
-1البياانت الشخصية
- 1اجلنس:
أنثى

ذكر
-2السن:

من  30إىل اقل  40سنة

اقل من  30سنة

50سنة فأكثر

من  40إىل اقل  50سنة

-3املستوى التعليمي:

متوسط

اثنوي

غري ذلك

جامعي

-4االقدمية يف املؤتسة
اقل من  5سنوات

من 5اىل اقل من 10سنوات

من  20اىل اقل من  30سنة

من  10اىل اقل من 20سنة
30سنة فأكثر
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احملور االول :التأثری املثايل "الكاريزمي" وأثره على األداء الوظيفي
دائما

العبارة
01

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتسم بقوة
الشخصية واللباقة املهنية.

02

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتسم ابلثقة
وصدق العاملني.

03

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة حتظى ابلتقدير
واحرتام العاملني.

04

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة هتتم ابالعتبارات
األخالقية للمهنة عند اجناز املهام.

05

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة هتتم ابالعتبارات
األخالقية للمهنة عند اجناز املهام.

06

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة هتتم يف وضع
اهداف مشرتكة بني جمموعات العمل املختلفة وتؤكد على ضرورهتا.

07

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تركز على تقدمي
مناذج ذات قيمة يف العمل.

احياان

ابدا

احملور الثاين :احلفز االهلامي وأثره على األداء الوظيفي
دائما

العبارة
01

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعمل على استثارة
روح التحدي بني العاملني.

02

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة متتلك القدرة على
إيضاح وايصال توقعات العاملني.

03

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعمل على تقدمي
أساليب تصنف هبا أمناط االلتزام ابألهداف.

04

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تركز على اجناز
املهام بروح الفريق والعمل اجلماعي.
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05

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة متتلك القدرة على
النصح واالقناع.

06

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تثق بقدرات
العاملني على اجناز اهداف احملددة.

07

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة لديها نظرة تفاؤلية
بنما يتعلق بنظرهتا املستقبلية.

احملور الثالث :االعتبار الفردي وأثره على األداء الوظيفي
دائما

العبارة
01

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة هتتم مبشاعر العاملني
من حيث التشجيع والتوجيه والنصح.

02

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تستمع للعاملني
وهتتم ابحتياجاهتم.

03

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تتبىن اسرتاتيجية
التقدير والتعزيز اإلجيايب.

04

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعتمد على االتصال
املفتوح واملباشر مع العاملني.

05

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تسند االعمال
الصعبة لافراد الذين ميتلكون القدرة على إجنازها.

06

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تعمل على تدريب
وتنمية قدرات االفراد العاملني.

07

القيادة اإلدارية يف الرابطة الرايضية لكرة القدم ابملسيلة تويل اهتمامها بكل
املرؤوسني دون حتيز او استثناء.
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قائمة املصادر
واملراجع
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-املراجع املعتمدة يف الدراتة

القرآن الكرمي.

القواميس واملعاجم.

-قائمة املراجع ابللغة العربية:

 .1ابراهيم حممود عبد املقصود ،حسن امحد الشافعي ،املوسوعة العلمية لﻺدارة الرايضة ،نظرايت االدارة وتطبيقاهتا،
منشأة املعارف ،ط1999، 1
 .2امحد الراقب ،رامز بدير عالقة القيادة التحويلية بتمكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة كلية
االقتصاد والعلوم االدارية ،جامعة االزهر ،اجمللد  ،37العدد.2013 ،4
 .3حافظ عبد الكرمي غزايل ،أثر القيادة التحويلية على فاعلية اختاذ القرار يف شركات التامني االردنية ،رسالة
ماجستري يف إدارة االعمال ،جامعة الشرق االوسط.2012 ،
 .4ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،اجمللد2000، 12

 .5أنطوان نعمة ،املنجد ،فرنسي عريب ،دار املشرق للطباعة ،بريوت ،لبنان1984 ،
 .6سعد بن مرزوق العتييب ،دور القيادة التحويلية يف إدارة التغيري ورقة عمل للملتقى اإلداري الثالث إدارة التغيري
ومتطلبات التطوير يف العمل االداري ،كلية العلوم االدارية ،السعودية . 2005
 .7أمحد الرفاعي غنيم ،نصر حممود صربي ،التحليل اإلحصائي للبيا ت دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع )القاهرة،
مصر2000 (،
 .8أمحد السيد مصطفى ،إدارة البشر األصول واملهارات ،دار وائل للنشر والتوزيع( ،د ،ط) ،القاهرة،مصر(،
2002

 .9أمحد بدوي – معجم املصطلحات لﻺعالم – دار الكتاب املصري – القاهرة. 1985 -

 .10أمحد صقر عاشور ،مهارات إدارة األداء ،مركز تطوير األداء والتنمية ،ط ، 1القاهرة ،مصر1994،
 .11أمحد ماهر – كيف ترفع مهاراتك اإلدارية – الدار اجلامعية – اإلسكندرية – . . 2000
 .12أمحد حممد املصري ،اإلدارة احلديثة ،مؤسسة شباب اجلامعة ،د ،ط ،مصر. 2000،

 .13إبراهيم عبد هللا املنيف ،تطور الفكر املعاصر ،آفاق اإلبداع للنشر والعلوم) ،الرايض ،السعودية.(1999،
 .14بشري صاحل الرشيدي ،مناه البحث الرتبوي ،رؤية تطبيقية مبسطة ،دار الكتاب احلديث ،ط 1الكويت،
2000
 .15اثبث عبد الرمحان إدري  ،مجال الدين املرسي :السلوك التنظيمي ،الدار اجلامعية2002،
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 .16جاري ديسلر :أساسيات اإلدارة "املبادئ والتطبيقات احلديثة" ،تعريب :عبد القادر حممد عبد القادر ،دار املريخ
للنشر ،الرايض،1992
 .17مجال الدين عويسات :السلوك التنظيمي والتطوير االداري ،دار هومة ،اجلزائر2002،

 .18مجال الدين حممد املرسي :اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية ،الدار اجلامعية ،اإلبراهيمية2006،

 .19حسن شلتون وحسن معوض :التنظيم واإلدارة يف الرتبية الرايضية ،دار لكتاب احلديث ،القاهرة ،مصر.
 .20خليل حممد الشماع :مبادئ اإلدارة مع الرتكيز على إدارة األعمال ،دار املسرية للنشر ،1999والتوزيع ،األردن .
 .21خواجة عبد العزيز :مدخل اىل علم النف االجتماعي ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،وهران2005 ،

 .22خري الدين علي أمحد عوي  ،دليل البحث العلمي ،دار الفكر العريب ،ط ، 1القاهرة ،مصر1997__،
 .23رضا قجة ،أداء العامل يف التنظيم الصناعي ،شركت ابتنينت( ،د ،ط) ،ب)2003،

 .24رفاعي حممد ،السلوك اإلنساي للتنظيم ،مكتبة النهضة العربية( ،د ،ط) ،الكويت1981،
 .25طاهر حمسن منصور العايل ،اإلدارة االسرتاتيجية منظور منهجي متكامل ،دار وائل للنشر.

 .26طلحة حسام الدين وعدلة عيسى مطر :املقدمة يف اإلدارة الرايضية ،مركز الكتاب للنشر ،ط ،1مصر اجلديدة،
القاهرة ،مصر،1997 ،
 .27عامر مصباح ،خصائ

القيادة عند الرسول صلى هللا عليه وسلم ،دار هومه ،اجلزائر.2003،

 .28فاروق جمدالوي ،اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمر بن اخلطاب ،دار روائع جمدالوي ،ط ،3عمان،2003 ،
ص ،66منه البحث العلمي الكتاب الثاي االحصاء يف البحث ،دار النشر والتوزيع ،عمان ،االردن.2006،
 .29عادل عشي :األداء املايل للمؤسسة االقتصادية قياس وتقييم ،رسالة ماجستري ،معهد االقتصاد ،جامعة بسكرة،
2002
 .30علي السلمي حممد ،السلوك اإلنساي يف اإلدارة ،مكتبة غريب ،ط ، 1لبنان1987،

 .31عمر نصر هللا قشطه ":التخطيط اإلسرتاتيجي لالحتادات الرايضية الفلسطينية" ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
اإلسكندرية2001

 .32عمر وصفي عقيلي :اإلدارة "أصول ومفاهيم" ،دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان1999،

 .33العميان حممود سليمان ،السلوك التنظيمي يف مؤسسات األعمال ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط 5عمان،
2010
 .34فريد كامل أبو زينة ،منه البحث العلمي الكتاب الثاي ف البحث العلمي املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،ط
 1األردن2006،
 .35كامل حممد عويضة ،علم النف الصناعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1996 1

 .36كشرود عمار الطيب ،علم النف الصناعي والتنظيمي احلديث''مفاهيم ومناذج ونظرايت ومنشورات'' ،جامعة
قاريون  ،ج ، 02بنغازي1995،
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 .37لوكيا اهلامشي :السلوك التنظيمي ج ، 2خمرب التطبيقات النفسية والرتبوية دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع
اجلزائر2006،
 .38حممد إبراهيم عبيدات :سلوك املستهلك-مدخل اسرتاتيجي ،-دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،.2004ط4
 .39حممد زاين عمر ،البحث العلمي (مناهجه وتقنياته) ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط ، 4اجلزائر1983،
 .40حممد سعيد أنور سلطان إدارة املوارد البشرية ،الدار اجلامعية اجلديدة2003،

 .41حممد صبحي ،القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضية ،دار الفكر العريب ،ط ، 3القاهرة2007،

 .42حممد عبد الفتاح ،درجة الرضا الوظيفي للعاملني ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ط ، 1عمان ،األردن1996،
 .43حممود املساد :اإلدارة الفعالة ،مكتبة شرون ،ط2001 1

 .44حممود سلمان العميان :السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال ،دار وائل للنشر ،عمان ،2005،ط3

 .45مروان عبد اجمليد إبراهيم" :اإلدارة البطوالت واملنافسات الرايضية" ،الدار العلمية الدولية للنشر ،ودار الثقافة
للنشر ،ط ،1عمان2002،
 .46مروان عبد اجمليد ابراهيم ،االدارة والتنظيم والرتبية الرايضية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،2002،
 .47مفيت إبراهيم محاد ":تطبيقات اإلدارة الرايضية"

 .48أنطوان نعمة ،املنجد ،فرنسي عريب ،دار املشرق للطباعة( ،د ،ط) ،)،بريوت ،لبنان 1984،والتوزيع (،د ،ط)،
بريوت ،لبنان1982،

 .49كنعان ،نواف 1985) .ﻡ) .القيادة االدارية .ﺍلﺭايﺽ :ﺩﺍﺭ ﺍلعلذﻭﻡ للﻁباعة ﻭﺍلنشﺭ.
 .50ﺍلهاللي 2001) ،ﻡ) ،ﺍستخدﺍﻡ نظرييت ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية ﻭﺍإلجرائية ﻭبعضﺍلكلياﺕ ﺍلجامعية ،ﺩﺭﺍسة ميدانية،
جملة مستقبل ﺍلتﺭبية.
 .51ﺍلهﻭﺍﺭﻱ 1999) ،ﻡ) .القائد التحويلي للعبﻭﺭ ابلمنﻅمذاﺕ للقذﺭﻥ ﺍلعشﺭين ،مكتبة عيﻥ مش .
 .52هاشم زكي حممود ،اجلوانب السلوكية يف اإلدارة ،وكالت املطبوعات( ،د ،ط) ،الكويت. 1980،
. .53النمر سعود بن حممد ،السلوك اإلداري مطابع جامعة امللك سعود( ،د ،ط) ،الرايض ،السعودية1990،
. .54النمر سعود بن حممد ،اإلدارة العامة األس والوظائف ،مطابع الفرزدق( ،د ،ط) ،الرايض ،اململكة العربية
السعودية. 1997،
 .55ﺍلهﻭﺍﺭﻱ1996( ،ﻡ) .مالمح مدير ﺍلمستقبل من ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتباﺩلية ﺇلذى ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية( .ﺍلﻁبعة ﺍلثانية).
ﺍلقاهﺭﺓ :مكتبة عيﻥ مش .
 .57ﺍلهﻭﺍﺭﻱ (1996)،ما بعد ﺍلمﺩيﺭ ﺍلفعال؟ ﺍلقائﺩ ﺍلتحذﻭيلي .ﺍلقذاهﺭﺓ مكتبة عيﻥ مش .

56.

 .58ﺍلﻭﻁباﻥ ،فهﺩ ) 1426هذ) ،ﺍلسلﻭﻙ ﺍلقياﺩﻱ ﺍلتحﻭيلي لﺩﻯ ﺍلقيذاﺩﺓ ﺍألمنية بوﺯﺍﺭﺓ ﺍلﺩﺍخلية ،ﺭسالة ماجستري،
كلية ﺍلعلﻭﻡ ﺍإلﺩﺍﺭية ،جامعة امللك سعود.
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 .59ﺍلقحﻁاي ،سامل ) 2001ﻡ) .ﺍلقياﺩﺓ ﺍإلﺩﺍﺭية ﺍلتحﻭل حنو ﺍلنمﻭﺫﺝ ﺍلقياﺩﻱ ﺍلعالمي ،ﺍلﺭايﺽ.
 .60ﺍلعنقﺭﻱ ،غاﺩﺓ عبﺩ ﺍلﺭمحن ) 2001ﻡ) .عالقة ﺍلسلﻭﻙ ﺍلقيذاﺩﻱ ابإلبدﺍﻉ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ للمﺭﺅﻭسني ،ﺩﺭﺍسة
ﺍستطالعية على موﻅفي ﺍألجهزﺓ ﺍلحكﻭمية في مدينة ﺍلﺭايﺽ ،ﺭسالة ماجستري ،جامعة امللك سعود ،ﺍلﺭايﺽ.
 .61ﺍلغامدﻱ ،سعيد ) 1421هذ) ،ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية فذي ﺍلجامعاﺕ ﺍلسذعﻭﺩية ،مدﻯ ممارستها وامتالك خصائصها
من قبل القيادات األكادميية ،ﺭسالة ﺩكتوﺭﺍه ،جامعة ﺃﻡ ﺍلقﺭﻯ.
 .62ﺍلعمﺭﻱ ،بن صر ) 2004ﻡ) .ﺍلعالقذة بني خصائ

ﺍلقيذاﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية مدى توفر مبادئ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلجﻭﺩﺓ

ﺍلشاملة ،ﺭسالة ماجيستري ،جامعة امللك سعود ،ﺍلﺭايﺽ.
 .63عبﺩ ﺍلحميﺩ1995( ،ﻡ) .ﺁليذة ﺍلقيذاﺩﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية مذع ﺍلتحﻭالﺕ ﺍالقتصاﺩيية للقﺭﻥ ﺍلﻭﺍحد ﻭﺍلعشﺭين،
"ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍالﺩﺍﺭية في ﺍلقﺭﻥ ﺍلﻭﺍحد ﻭﺍلعشﺭين « ،ﺍلمﺅمتر ﺍلسنﻭﻱ ﺍلثاي ألكاﺩمية ﺍلسذاﺩﺍﺕ للعلذﻭﻡ ﺍإلﺩﺍﺭية،
ﺍلقاهﺭﺓ.
 34 .64ﺍلعامرﻱ  ،أمحد سالﻡ2002) .ﻡ).ﺍلسذلﻭﻙ ﺍلقيذاﺩﻱ ﺍلتحذﻭيلي ﻭسذلﻭﻙ ﺍلمﻭﺍﻁنة ﺍلتنﻅيمية في ﺍألجهﺯﺓ
ﺍلحكﻭمية ﺍلسعﻭﺩية  ،ﺍلمجلة ﺍلعﺭيية للعلذﻭﻡ ﺍإلﺩﺍﺭية  ،م ( ، (9ﻉ ) ، (1ﺹ ). (39-19
 .35 .65ﺍلعامرﻱ  ،أمحد سالﻡ 1422) .هذ) .ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتحﻭيلية في ﺍلمﺅسساﺕ ﺍلعامة ﺩﺭﺍسة ﺍستطالعية آلﺭﺍﺀ
ﺍلمﻭﻅفيﻥ ،جامعة امللك سعود ،ﺍلﺭايﺽ.
 20 .66ﺯﺍيد ،عاﺩل )1999ﻡ) ،حتليل أتثري ﺍلقياﺩﺓ في تنمية العاملني ،ﺍلمجلذة ﺍلعﺭبية للعلﻭﻡ ﺍإلﺩﺍﺭية ،م ،6
 4-6مايو.
 .67املنظمة العربية والثقافية ،املعجم العريب األساسي ،الروس ،د ،ط )بريوت ،لبنان) 2000،
 .68نواف كنعان القيادة االدارية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،3عمان.1995 ،

 .69أمحد زكي بدوي ،معجم املصطلحات للعلوم االجتماعية ،إجنليزي ،فرنسي ،عريب ،مكتبة لبنان للنشر.

 .70عشماوي سعد الدين حممد ،أس اإلدارة وتطبيقاهتا يف اجملاالت األمنية ،مطابع أكادميية يف العربية .للعلوم
األمنية ، 2،الرايض ،اململكة العربية السعودية. 2000،
.71مصطفى حجازي :االتصال يف العالقات االنسانية واالدارة ،دار الطليعة ،بريوت ،ط 1982. 1
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– قائمة املراجع ابللغة االجنبية :

72- Conger, M. (2002). LeaderShip : learning to share the vision,
organizational Dynamics Winter vol. 19. Issue 3.

73-Tead Ordway, T he Art of Leadership New York, McGraw, Hill Inc, 1963.
74 - Colvin, Robber. (1999). Transformational leadership : a prescription
Organizations, Leadership quarterly, 9 (1).
75 - White, L, P, Intoduction to the Study of Public Administration 3rd, Macmillan
New York N, Y-,1962.

76-Likert Rensis, Patterns of Management, New York, McGraw, Hill Book, 1961.

قائمة االطروحات والرتائل العلمية-77املزروع بدر بن سليمان ،األمناط القيادية للمديرين وعالقتها ابلرضا الوظيفي لدي العاملني يف القطاع احلكومي
واخلاص ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،أكادميية يف للعلوم األمنية ،الرايض.1999،
-78أمينة عبد اخلالق عبد القادر األسطل ،فاعلية إدارة الوقت وعالقتها ابألمناط القيادية لدى مديري املدارس الثانوية
مبحافظات غزة من وجهة نظرهم ،رسالة مكملة لنيل شهادة املاجستري ،كلية اإلدارة الرتبوية ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطني. 2009،

-79صحراوي فرحات ،األمناط القيادية وعالقتها ابألداء الوظيفي ألساتذة التعليم الثانوي ،مذكرة مكملة لنيل شهادة
املاسرت يف علم االجتماع ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،قسم علم االجتماع والدميغرافيا ،جامعة املسيلة. 2012،

-80عتيقة فالك ،منط القيادية وعالقته بثقافة اإلبداع داخل املؤسسة ،مذكرة ماسرت منشورة ،كلية اآلداب والعلوم
االجتماعية ،قسم علم االجتماع ،جامعة املسيلة. 2012،
-81سعد عبد هللا الكاليب ،حنوى منوذج شامل يف القيادة ،دراسة نقدية لنظرايت ومداخل القيادة اإلدارية ،رسالة

مكملة لنيل شهادة املاجستري ،مركز البحوث ،كلية العلوم اإلدارية ،جامعة امللك سعود ،الرايض ،السعودية. 2000،

-82سناء مكدور ،الضغوط املهنية وعالقتها ابألداء الوظيفي ،رسالة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف علم النف ختص
تنظيم وعمل ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،قسم علم النف وعلوم الرتبية ألرط فونيا ،جامعة املسيلة. 2012،

 -83صر بن حممد بن عقيل ،العالقات اإلنسانية وعالقتها ابألداء الوظيفي ،رسالة مكملة لنيل شهاد املاجستري يف
العلوم اإلدارية ،جامعة يف العربية ،السعودية. 2006،
-84طالل عبد املالك الشريف ،األمناط القيادية وعالقتها ابألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملني إبمارة مكة

املكرمة ،رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية كلية الدراسات العليا ،قسم العلوم اإلدارية ،جامعة يف العربية للعلوم

اإلدارية ،السعودية. 2004،
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ملخص الدراتة:
عنوان الدراتة :القيادة التحويلية وأثرها على األداء الوظيفي دراسة ميدانية ابلرابطة الرايضية لكرة القدم لوالية املسيلة.
أهداف الدراتة :
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على:
 معرفة أثر القيادة التحويلية على األداء الوظيفي لدى العاملني يف الرابطة الرايضية بوالية املسيلة.
 معرفة هل للتأثري املثايل "الكاريزمي" للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.
 معرفة هل للحفز االهلامي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.
 معرفة هل لالعتبار الفردي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.
 إثراء املكتبة اجلامعية بدراسة ميدانية تتناول جانبا مهما من جوانب اإلدارة والتسيري يف اإلدارة الرايضية.
إشكالية الدراتة:


هل هناك أثر للقيادة التحويلية على األداء الوظيفي لدى العاملني يف الرابطة الرايضية لكرة القدم بوالية
املسيلة؟

وعليه فان دراستنا تنطلق من التساؤالت اجلزئية التالية:
* هل للتأثري املثايل "الكاريزمي" للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي؟
* هل للحفز االهلامي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي؟

* هل لالعتبار الفردي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي؟
فرضيات الدراتة:

الفرضية العامة: هناك أثر للقيادة التحويلية على األداء الوظيفي لدى العاملني يف الرابطة الرايضية لكرة القدم بوالية
املسيلة.
وتندرج حتت غطاء هذه الفرضية العامة جمموعة من الفرضيات اجلزئية وهي كالتايل:
 للتأثري املثايل "الكاريزمي" للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.




للحفز االهلامي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.
لالعتبار الفردي للقائد التحويلي أثر على األداء الوظيفي.

عينة الدراتة :عينة عشوائية مسحية
منهج الدراتة :املنه الوصفي التحليلي دراسة مسحية.
أدوات الدراتة :استخدمنا االستمارة االستبيانني +نظامspss
معامل بريسون +درجة املعنوية.
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النتائج املتواصل إليها:
بعذد دراسذة القيذادة التحويليذة وأثرهذا علذى األداء الذوظيفي ،وبتطبيذق األسذاليب اإلحصذائية املناسذبة وابسذذتقراء
اجلداول وحتليلها وتفسريها جاءت نتائ دراستنا كالتايل:
ومن هنا ميكن القول أبنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول القيادة التحويلية تعزى إىل (اجلن  ،ابلسن ،املستوى
التعليمي ،األقدمية).
فيما يتعلق عن أثر القيادة التحويلية على األداء الوظيفي فقد استنت الباحث وجود أثر للقيادة التحويلية على األداء
الوظيفي ،مبعىن آخر كلما كانت القيادات اإلدارية متتلك مسات وخصائ

القائد التحويلي ومنها التأثري اإلجيايب واحلفز

االهلامي واالعتبار الفردي كلما كان مرؤوسيها ميتلكون مهارات وقدرات إبداعية ويبني الباحث هذه النتيجة اىل ان القائد
الذي ميتلك مسات القائد التحويلي يساهم بدرجة كبرية يف تنمية قدرات مرؤوسيه لدى عمال الرابطة الرايضية لكرة القدم
لوالية املسيلة.
أهم االقراحات:
بناءا على ما توصذلنا إليذه مذن خذالل النتذائ املتحصذل عليهذا يف دراسذتنا هاتذه ،والذذي تناولنذا فيهذا موضذوعا هامذا
مذن مواضذيع اإلدارة والتنظذيم وهذو القيذادة التحويليذة وأثرهذا علذى األداء لذدى العمذال الرابطذة الرايضذية لكذرة القذدم لواليذة
املسيلة تبني ضرورة تقدمي جمموعة من االقرتاحات التالية:
زايدة االهتمام حباجات العاملني الشخصية والعملية وتوفريها جنبا اىل جنب مع احتياجات القيادة التحويلية يفالرابطات الرايضية.
زايدة العمل على استثارة العاملني وخلق مناخ بينهم حيرك طاقاهتم الكامنة وينمي من قدراهتم.زايدة االهتمام جبميع العاملني على حد سواء دون حتيز او استثناء.دعم وتعزيز كل ما يؤدي اىل تطبيق األساليب واملقرتحات املناسبة لتفعيل أداء القيادة التحويلية يف الرابطات الرايضيةلكرة القدم.
زايدة و تطوير قدرات العمال من خالل تكثيف وترقية العمليات التكوينية والتدريبية يف جمال القيادة وفهم املعلوماتاملتلقات الذي له أتثري مباشر أو غري مباشر على أدائهم.
املهين أو الوظيفي.
إجراء دراسة ملعرفة اجتاهات كل من اهليئة العليا والدنيا من إداريني ومستخدمني حنو كل العمليات اإلدارية األخرىمن ختطيط وتنظيم ورقابة للحصول على أداء جيد لكل الفاعلني يف املؤسسة.
إجراء دراسة مقارنة بني الرابطات بني إطارات اهليئة العليا والعمال حول اجتاهاهتم حنو طبيعة القيادة داخل املؤسسةوعالقته ابألداء العام لكل العاملني.
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Résumé de l’étude :
Titre de l’étude : le leadership transformationnel et son impact sur le rendement au
travail. Une étude empirique sur la ligue sportive de football pour la willaya de m'sila.
Objectifs de l'étude :

Cette étude vise à identifier:

 l'impact du leadership transformationnel sur la performance de l'emploi chez
les travailleurs de l'Association sportive de la willaya de m'sila.

 Connaissez si l'effet impact transformateur "charismatique" du chef influât sur
le rendement au travail.
 Stimuler l'inspiration du leader impact transformateur sur le rendement au
travail.
 Connaissez l'impact transformationnel de l'individu, et son effet sur le
rendement au travail.

 Enrichir la bibliothèque Universitaire par une étude de terrain qui aborde un
aspect important de la gestion et la gouvernance du sport.
Le problème de l’étude :

• Y at-il une trace de leadership transformationnel sur la performance de l'emploi
chez les travailleurs dans la ligue sportive de football dans la willaya de m'sila ?
En conséquence, notre étude procède à partir des questions partielles suivantes :
* Ya t- il un effet de impact transformateur "charismatique du chef " sur le rendement au
travail ?
* Est-ce que l'impulsion du leader inspirant de l'impact transformationnel sur le
rendement au travail ?
* Est-ce que la commande de l'individu de l'impact transformationnel influe sur le
rendement au travail ?
Hypothèses de l'étude :
- Hypothèse générale :
• Il ya un impact du leadership transformationnel sur la performance de l'emploi
chez les travailleurs dans la ligue sportive de football de la willaya de m'sila..
Cette hypothèse générale couvert un ensemble des hypothèses partielles qui
sont les suivantes :
 l'effet de impact transformateur "charismatique du chef " sur le rendement au
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travail ?
 L’impulsion du leader inspirant de l'impact transformationnel sur le
rendement au travail ?
 La commande de l'individu de l'impact transformationnel influe sur le
rendement au travail ?
L'échantillon de l'étude : une enquête par sondage aléatoire
Méthodologie : approche descriptif et analytique d’un sondage.
Outils de l'étude : Nous avons utilisé un Formulaire questionnaire + système de spss.
Coefficient de Pearson + degré de moral.
Résultats atteints :
Après avoir étudié le leadership transformationnel et son impact sur le rendement au
travail, et l'application de méthodes statistiques appropriées et l'extrapolation des
tableaux et l'analyse et l'interprétation des résultats de notre étude sont les suivantes:
Ainsi que sur l'impact du leadership transformationnel sur le rendement au travail, le
chercheur a conclu l'existence d'effet de leadership transformationnel sur le rendement
au travail, en d'autres termes, chaque fois que les responsables administratifs ont les
attributs et les caractéristiques du leader transformationnel, Y compris l'impact positif et
stimuler le compte d'inspiration et individuelle, Chaque fois que ses subordonnés ont
les compétences et les capacités de création. Le Chercheur montre dans ce résultat
qu'un leader qui a une transformation des attributs de leader, contribue de manière
significative au développement des capacités de ses subordonnés chez les travailleurs
dans la ligue sportive de football de la willaya de m'sila.
Les suggestions les plus importantes :
Sur la base de ce que nous avons trouvé à travers les résultats obtenus dans notre étude,
nous avons traité un sujet important de l'administration et de la gestion, qui est le
leadership transformationnel et son impact sur la performance des travailleurs de la
ligue sportive de football de la willaya de m'sila. Montrent la nécessité de fournir une
gamme des suggestions suivantes :
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-Donnez plus d'importance aux besoins des travailleurs personnels et professionnels. Et
qu'elles soient disponibles en parallèle, avec les besoins des leaderships transformationnel
dans les ligues sportives.
Augmentation de l'excitation des travailleurs et créer une atmosphère qui les pousse à
réaliser leur plein potentiel et à développer leurs capacités.
-Encourager tous les travailleurs de la même manière, sans discrimination ni exception.
Soutenir et promouvoir tous ce qui conduit à l'application des méthodes et des
propositions appropriées pour activer le leadership transformationnel dans les ligues
sportives de la performance de football.
-Augmenter et développer les capacités des travailleurs en intensifiant et améliorer les
opérations de formation et d'entrainement dans le domaine du leadership et de la
compréhension des informations requises qui ont un impact direct ou indirect sur leur
performance professionnelle ou de carrière.
-Réaliser une étude pour voir les tendances à la fois le corps supérieur et inférieur des
administrateurs et des utilisateurs sur tous les autres processus administratifs de la
planification, l'organisation et le contrôle pour obtenir une bonne performance pour les
deux acteurs de l'organisation.
-Faire une étude comparative dans les ligues entre les hauts cadres et les travailleurs sur
leurs attitudes envers la nature du leadership au sein de l'organisation et de sa relation
avec la performance globale de tous les employés.
Les suggestions les plus importantes :
Sur la base de ce que nous avons trouvé à travers les résultats obtenus dans notre étude
de ces circonstances, qui nous avons traité le sujet important de l'administration et de la
gestion, un leadership transformationnel et son impact sur la performance des
travailleurs association sportive de football pour une durée liquéfié montrent la
nécessité de fournir une gamme des suggestions suivantes :
- Une attention accrue aux besoins des travailleurs personnels et professionnels et fourni
avec le leadership transformationnel dans les associations sportives besoins.
Travail accrue pour stimuler les employés et créer une atmosphère qui les pousse à
réaliser leur plein potentiel et à développer leurs capacités.
Une attention accrue à tous les travailleurs de même, sans préjugé ni exception.
-Support Et promouvoir tout ce qui peut conduire à l'application des méthodes et des
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propositions appropriées pour activer le leadership transformationnel dans les
associations sportives de la performance de football.
- Augmenter et développer les capacités des travailleurs en intensifiant et améliorer les
opérations de formation et de formation dans le domaine du leadership et de la
compréhension Almtlqat information qui a un impact direct ou indirect sur leur
performance.
Professionnelle ou de carrière.
- Réaliser une étude pour voir les tendances à la fois le corps supérieur et inférieur des
administrateurs et des utilisateurs sur tous les autres processus administratifs de la
planification, l'organisation et le contrôle pour obtenir une bonne performance pour les
deux acteurs de l'organisation.
- Une étude comparative entre les associations entre les cadres et les travailleurs du haut
du corps sur leurs attitudes envers la nature du leadership au sein de l'organisation et de
sa relation à la performance globale de tous les employés.
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