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 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 :أهدي هذا العمل املتواضع  

و ربتني و أدبتني و كانت سند حياتي و التي تشتاق العين لرؤيتها و ينبض إلى التي ألبستني ثوب الحنان  -

ـــــــي الحبيبة الغالية حفظها هللا القلب من أجلها و سهرت الليلي من أجلي إلى  ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  .أمــــــــــــــــــ

إلى الذي كان سببا في وجودي و تعليمي إلى صاحب القلب الكبير الذي رعاني و رباني و علمني و كرس  -

ــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ  .ـــــي العزيز الغالي حفظه هللا حياته من أجلي أبـــــــــــــــــ

 .إلى إخوتي مصدر  سعادتي و بسمتي و أصدقائي و زمالئي عن قريب و بعيد  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 رـــــــــــــر و تقديــــــــــــــــشك

 

 الدين ، و على لله و ححبه أجمعين و من تبع هداهم إلى يوم  والصالة والسالم على رسول هللاسم هللا والحمد هللبا

 : أما بعد

 : بالشكر الجزيل إلى  أتقدم

الذي قبل إشرافه على املوضوع ملا منحه لي من وقت و  إرشاد  "  قديح جمال" املحترم  املشرف يأستاذ  -

  وتوجيه 

بالشكر إلى كل الاساتذة و خصوصا اساتذة أعضاء اللجنة الذين قبلوا على  مناقشة هذه  أتقدم  كما -

 .املذكرة 

 .أتقدم بالشكر  إلى عمال مؤسسة سيراميس الذين لم يبخلوا علي في إعطائي املعلومات و أيضا  -

 . و كذلك أتقدم بالشكر  زمالئي و إلى كل من ساهموا  في  إنجاز هذا العمل عن قريب و بعيد  -
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ــــامللخ  :ص ـــــــــــــــــ

املؤسسات  أداء يعالج الدور الذي تؤديه القيادة في توجيه و إلاشراف علىهذا البحث  إن موضوع              

النظام كجزء ال يتجزء من محيطها الداخلي و اسلوب القيادة هذا تعتمد على  أصبحت  ، حيثإلاقتصادية 

مما صنفتها هذه املؤسسات كأداة اساسية لرسم إستراتيجية و الخطط  .الخارجي في جميع أنشطتها 

املستقبلية لها ، و ألنها تستعملها  من أجل تقييم أداء أنشطتها املختلفة املحاسبية ، املالية ،التشغيلية و 

و تساعدها على أخذ إلاجراءات التصحيحية الالزمة لتحسين  الضعف و القوة  إلادارية ،و الكشف عن نقاط

 .مختلف إلاختالالت املتعلقة بالتسيير 

املؤسسة                     موارد حماية  فيالرئيس ي  اهدفه يرتكز  القيادةو كذلك إعتماد املؤسسات على نظام ا

ال ألاخطاء و الغش ، إضافة إلى التأكد من دقة البينات و أصو لها من السرقة و الضياع و التقليل من إحتم

 .املحاسبية و مدى إمكانية إعتماد تقييم و تحسين الاداء  في الرفع من الكفاءة  و الفعالية الخاصة بها 

املرن و السهل في نطقه على  سسات بحاجة ماسة إلى هذا النظام القياديأن مثل هذه املؤ  القول يمكننا و  

إنما عند إستخدامه و تطبيقه على الواقع املؤسساتي  يكون مرن و أسهل بكثير ، فهو يساعد و اللسان  و 

 .يسهل عملية اتخاذ القرار و بالتالي تحسين الاداء الكلي للمؤسسة 

 :الكلمات املفتاحية 

 .الرقابة الداخلية ، ألاداء  
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ـــــــــــالعام قدمـــــــــــــــــــــــــةامل   ة ــــــــــــــــــ

 التمجا في الدارسين و الباحثين لدى خاصة أهمية خاصه بوج إلادارية و عموما القيادة رةهظا نالت لقد             

 إلى ذلك في السبب ويرجع ، سساتؤ امل بمختلف لذا الدارسين لدى وكذلك الاجتماع، وعلم النفس وعلم إلادارة

 في هأن " بيت  " يقول  البالغة ألاهمية ذهه إلى ونظرا ، ونجاحها مؤسسة أي ةحيا في الزاوية حجر يه القيادة أن

 اختالف على ؤسساتامل بين النجاح و ستقبلامل على للتنافس الحقيقة القوة مصدر سيكون  القادمة السنوات

 من عنصر ثلمتتي وال ؤسسات،امل ذههل القيادة تلكهامت التي الكفاءات و هاراتامل وعةجمم في يكمن أنواعها

 دينيللمستف متوقعة منافع وتضيف حديثة ابتكارات و أفكار منه تقدم ما خالل من التنافسية ميزاتها عناصر

 .أنواعها اختالف على ؤسساتامل داخل ونجاحها اهاستمرار  و اهاستقرار  وتضمن خدماتها من

 الاقتصادي التقدم و الاقتصادية القوى  على أساسا يركز العالم في كافة القوى  بين التنافس أن شك ال و        

 العنصر إن بل لالستثمار، شجعةامل القوانين و الطاقة و رافقامل و ألاموال رؤوس بتوفر فقط يرتبط ال الذي

 القيادة توافر و تفقامل إلانتاج على القادرة و درجةامل البشرية القوى  إعداد في دائما يبقى التقدم في الحاسم

 اتخاذ و ألادوار بأداء الالتزام و هنةامل بقيمة انمإلاي وه التوجي و الضبط و التجديد الابتكار على القادرة تميزةامل

 التي الوظائف مهأ من القيادة وتعتبر ؤسسةامل وفعالية كفاءة تحقق بحيث ، ستوياتامل جميع على القرارات

 .ؤسسةامل داخل الفرد يدارسها

 إلى يتوقف مهامها أداء في نظمةامل نجاح أن صعيد من أكثر على يؤكد الحالي عصرنا في الواقع استقراء إن         

 ؤسسةامل في العاملين مع بعالقتها تعلقةامل خاصة بوظائفها القيام على القيادة قدرة مدى على كبير حد

 .لذا التنظيمية الثقافة تشكيل أو تنمية إلى تؤدي طرق  إيجاد و الاقتصادية

 الانفتاح إطار في نشاطها تدارس التي الوطنية ؤسساتامل وتطور  ومةمدي ندعم حتى نطلقامل ذاه ومن         

 رتقبامل والدخول  التكتالت وظهور  الصناعي بعد ما تمعمج وظهور  ، ةالعومل و التنافسية السوق  و الاقتصادي

 تلك متابعة مض ى وقت أي من أكثر ودارسين كباحثين علينا لزاما أضحى فقد ... يةالعامل التجارة نظمةمل للجزائر

 بالثقافة عالقة لذا التي رهالظوا كل دراسة وكذلك ، التنظيم بميدان رتبطةامل تكررةامل و تطورةامل شكالتامل

 الاقتصادية ؤسساتامل في ماثلامل القصور  و العجز بعد خاصة ملحوظا تماماها الدولة أولتها التي و ، التنظيمية

 أداء و فعاليتها و وديتها مرد على سلبا أثرت التي رهالظوا ذهه ، املجاالت جميع في عاصرةامل التحوالت إطار في

 .عامليها

 خالل الباحثين تمامها القيادة فعالية قضية شغلت فقد ؤسسةامل داخل القيادة هتلعب الذي الدور  ذاهل ونتيجة

 كل يحاول  تلفةمخ نماذج ظهرت و العديدة البحوث و الدراسات فأجريت ، العشرين القرن  من اضيةامل السنوات

 .بالواقعه وربط القيادة مفهوم لتفسير اولةمح وذلك الفعالية ذههل تغيراتامل و العوامل يحلل و يفسر أن منها

 :ةــــــــــــــــــــإلاشكالي

 في التنظيمية الثقافة تشكيل في القيادة دور  وإبراز تعددة،امل هجوانب لكل والتطرق  وضوعامل ذاه ولدراسة

 :التالية إلاشكالية بطرح قمنا ؤسسةامل

 ؟ الاقتصادية املؤسسة في التنظيمية الثقافة تشكيل في إلادارية القيادة تساهم كيف
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 : التالية التساؤالت نطرح أن ارتأينا إلاشكالية ذهه عالجةومل

 خصائصها؟ مهأ يه وما إلادارية القيادة رةهظا فهوممل الباحثون  وصل له 

 دافهأ تحقيق اجل من التحديات كل هيواج حتى إلاداري  دئالقا بها يتصف أن التي الصفات يه ما 

 ؤسسة؟امل

 ؤسسة؟امل في العاملين أداء علي إلادارية القيادة تأثر كيف 

 :الفرضيات

  فإننا  إلاشكالية على نجيب ولكي
 
 :أهمها الفرضيات من موعةمج حنار اقت

 الخصائص من موعةمج بتوفر وذلك قيادةلل مقبول  مفهوم إلى التوصل الباحثون  بعض استطاع. 

 إلاداري  القائد بها يتصف شخصية غير وصفات شخصية صفات الصفات من نوعان ناكه. 

 تحسين اداء العمال  وتبيان اتجاهاتهم وتشكيل فرق فيما بينهم حسب  في كبير دور  للقيادة إن 

 .ؤسسةامل في التنظيم القيادي

 

 :أهمية البحث  .0

  ، تســاعد القيــادة    فــي تقيــيم  وتوجيــه اداء املؤسســة و مــن ثــم تحســينه مــن كــل الجوانــب املحيطــة بهــا

 املخاطر التي قد تتعرض لها ،مما يجنبها من الوقوع في الاخطاء و الانحرافات و التالعبات و 

و بالتالي فـإن املؤسسـة بحاجـة إلـى محـيط رقـاني يمكنهـا فـي حسـن سـير منشـأتها و تحقيـق الاهـداف  

 . املرجوة 

 :أهداف البحث  .8

    محاولة توصيل فكرة حول  القيادة في أهميتها و مختلف انواعها و اساليب تقييمه في املؤسسات 

    كاالداة أساسية و فعالة بالنسبة للفرد أو املؤسسة التعرف على  القيادة. 

 تحديد العالقة املجودة بين   القيادة واملؤسسة 

 :أسباب اختيار املوضوع  .1

 :الاسباب املوضوعية - أ

كــــون نظــــام  القيــــادة عنصــــر أساءــــ ي فــــي تقيــــيم اداء املؤسســــات   ، و عليــــه فهــــو جــــزء ال يتجــــزأ مــــن  -

 .انشطة املؤسسة 

 .ة حول هذا املوضوع بالنسبة للمؤسسات  و أدائها بصفة خاصةقلة الدراسات السابق -

 :الاسباب الذاتية  - ب

 .قرب املوضوع من اختصاص ي  -
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الرغبة في معرفة كل خبايـا و أسـرار املوضـوع ألنـه يخـص الجانـب   ال قيـادة، و أي مؤسسـة ال تخلـو  -

 .من هذا النظام الفعال 

 .الرقابة الداخلية في تقييم و تحسين الاداء التقرب من مصالح البنك و محاولة معرفة كيف تتم  -

 :صعوبات البحث  .2

قلـــة الكتـــب املختصـــة حـــول  القيـــادة بالتحديـــد حيـــث لـــزم منـــا الامـــر البحـــث عـــن املراجـــع فـــي كتـــب  -

 .بصيغة  و عناوين  أخرى 

النـــدرة فــــي الاشــــكال و الجــــداول و التوضــــيحات البيانيــــة حـــول املوضــــوع ، حيــــث انجزنــــا بعــــض منهــــا  -

 .الخاصة بصيغتنا 

إجـــــراء دراســــــة ميدانيـــــة  داخــــــل مصـــــلحة واحــــــدة و عــــــدم القـــــدرة علــــــى إكتشـــــاف املصــــــالح ألاخــــــرى    -

 .للمؤسسة ، مما صعب الامر في التعمق اكثر داخل املؤسسة 

 :املنهج املتبع  .5

إن دراســة موضــوعنا اســتخدامنا فيــه مننجــين ،املــننج الوصــفي و املــننج التحليلــي ، حيــث اعتمــدنا           

دراســـة الجانـــب النظــري علـــى املـــننج الوصــفي  حـــول ألاســـس العامــة  للقيـــادة فـــي املؤسســة ، أمـــا دراســـة فــي 

الجانـــب التطبيقـــي فقـــد اعتمـــدنا علـــى املـــننج التحليلـــي فـــي تحليـــل املعطيـــات و النتـــائج املتوصـــل إليهـــا حـــول 

 .املؤسسة محل الدراسة 

 :حدود الدراسة  .6

 :الحدود املكانية  -أ   

إقتصــــــرت هــــــذه الدراســــــة بكيفيــــــة ممارســــــة  القيــــــادة علــــــى املؤسســــــة الاقتصــــــادية فــــــي مؤسســــــة         

 السوافلية غزف

 :الحدود الزمانية   -ب 

 . 9102أجريت  هذه الدراسة امليدانية في حدودها الزمانية  بين شهر مارس و أفريل سنة 

 :تقسيمات البحث  .7

البحــث  بنــاءا علـــى الاشــكالية املطروحــة و الفرضــيات املقترحـــة الــى ثالثــة فصــول منهـــا    تــم تقســيم          

 :فصلين نظريين و فصل تطبيقي ، و كل فصل يحتوي على ثالثة مباحث رئيسية و هي كاآلتي 

إضــافة الــى إجــراءات و مبــادئ و أســاليب تقيــيم    املؤسســة  الاقتصــاديةة ــــــاهيــميتضــمن  :الفصــل الاول  

 .  قيادة الادارية ال

 مدخل حول عموميات القيادة يتضمن :الفصل الثاني 

 .     مؤسسة سيراميك:  الفصل الثالث          
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ـــــــــــتمهي  دـــــــــــــــــــــــــــــ

تعد املؤسسة النواة ألاساسية في النشاط إلاقتصادي للمجتمع لكون العملية إلانتاجية بداخلها أو          

إلاقتصادية فإن التطرق ونظرا للتدخالت و التعقيدات املوجودة في املؤسسة .نشاطها بشكل عام و ما يتضمنه

إلى إدارتها يتطلب الدقة و تجنب املعالجة العامة لهاذا املوضوع ، خاصة بعد التطورات التي شهدتها الساحة 

إلاقتصادية و إلاجتماعية عبر العصور مما أدى إلى إعادة النظر في طرق و كيفيات التنظيم إلاقتصادي سواء 

و تبعا لذلك فاملؤسسة إتخذت أشكاال و أنماطا أخرى ، كما أن على املستوى الكلي أو الجزئي للمؤسسة 

ثم إلى [ شركات متععدة الجنسيات]دورها يشمل مجاال واسعا نذكر منه تطور دورها إلى الناحية السياسية 

، وعليه سنتعرض إلى عدد من النقاط املتعلقة ( أبحاث داخل مخابر املؤسسة)الناحية العسكرية و العلمية 

 . إلخ....لتنظيمي ووظائفها ومحيطهاملؤسسة إلاقتصادية ، أهدافها الهيكل ابتعريف ا
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 .الاقتصادية املؤسسة حول  ماهية : ألاول  املبحث

 يعتبرها وقد مكسب ألرباح البعض يعتبرها حيث النظر، وجهات باختالف املؤسسة حول  املفاهيم تختلف

 تتحدد املنظور  هذا خالل ومن .ثروة ألامم الزدياد كمصدر ألاطراف لبعض ترى  وقد للرزق مكسبا آلاخر البعض

 .مؤسسة لل إليها تسعى التي ألاهداف

 . املؤسسة عن تعاريف :املطلب ألاول 

 إلانتاج وسائل بين تنظيما يجمع تعتبرها التي تلك في يكمن أهمها لكن و للمؤسسة مختلفة تعاريف إعطاء يمكن

 .إلانسان و

 ومالية الستخراجه ، مادية فكرية، وسائل تستعمل متدرج إنساني تجمع عن عبارة املؤسسة ( :"0)تعريف 

 الربح حوافز باالعتماد على املديرية طرف من محددة ألهداف طبقا الخدمات أو السلع وتوزيع نقل تحويل ،

 1"مختلفة بدرجات الاجتماعية واملنفعة

بين أشخاص ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس ألاموال و قدرات املؤسسة هي منظمة تجمع ( : " 9)تعريف 

 . 2"من أجل إنتاج سلعة ما ، والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفته

 من قدرات و رؤوس ألاموال تستعمل ذوي كفاءات متنوعة أشخاص بين تجمع منظمة هي املؤسسة( : "3)تعريف

 3   ".تكلفته مما أعلى بسعر تباع أن يمكن والتي ما، سلعة إنتاج أجل

 بين يجمع التنظيم الذي ذلك في يتمثل للمؤسسة شامل تعريف استنتاج يمكن السابقة التعاريف خالل من

 .املسطرة ألاهداف تحقيق إلى الوصول  بغية والبشرية واملادية املالية الوسائل

 : خصائص املؤسسة الاقتصادية: املطلب الثاني

من خالل سرد التعاريف السابقة للمؤسسة ، يمكن استخالص الصفات أو الخصائص التالية التي تتصف 

 4: بها املؤسسة الاقتصادية

  للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتالكها لحقوق و صالحيات أو من حيث واجباتها و

 .مسؤولياتها

  أجلها القدرة على إلانتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من. 

  أن تكون املؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها تمويل كاف و ظروف سياسية مواتية و عمالة كافية

 .،و قادرة على تكييف نفسها مع الظروف املتغيرة

  التحديد الواضح لألهداف والسياسة و البرامج و أساليب العمل فكل مؤسسة تضع أهداف معينة

 ....و نوعية بالنسبة للنتاج، تحقيق رقم معين تسعى إلى تحقيقها ، أهداف كمية

                                                        
الاقتصادية، أطروحة دكتوراه في العلوم رحمون هالل ، املحاسبة التحليلية نظام معلومات لتسيير و مساعدة على اتخاذ القرار في املؤسسة .دـ  0

 .03:، ص 9112الاقتصادية تخصص نقود و مالية كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ،
 .01، ص 0221قتصاد مؤسسة ،داراملحمدية العامة ، الجزائر ، الطبعة ألاولى ، ‘ناصر دادي عدون ،   - 2
 .02م ، ص 9119/ ه  0293عمل املؤسس ي ، دار بن حزم ، لبنان ، الطبعة ألاولى ، محمد أكرم العدلوني ، ال - 3
  92،92ص 0223عمر حخري، اقتصاد املؤسسة ، ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ، الطبعة الثانية،  4
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  ضمان املوارد املالية لكي تستمر عملياتها، و يكون ذلك إما عن طريق الاعتمادات ، و إما عن طريق

 .إلايرادات الكلية، أو عن طريق القروض ، أو الجمع بين هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف

 يئة التي وجدت فيها و تستجيب لهذه البيئة فاملؤسسة ال توجد البد أن تكون املؤسسة مواتية للب

منعزلة فإذا كانت ظروف البيئة مواتية فإنها تستطيع أداء مهمتها في أحسن الظروف ، أما إذا كانت 

 .معاكسة فإنها يمكن أن تعرقل عملياتها املرجوة و تفسد أهدافها

 ي ، باإلضافة إلى مساهمتها في النتاج و نمو املؤسسة وحدة اقتصادية أساسية في املجتمع الاقتصاد

 .الدخل الوطني ، فهي مصدر رزق الكثير من ألافراد 

  يجب أن يشمل إصالح مؤسسة بالضرورة فكرة زوال املؤسسة ، إذا ضعف مبرر و جودها أو

 ....تضاءلت كفاءتها

 :الاقتصادية املؤسسة أهداف: املطلب الثالث 

ححابها توجهات حسب و به، تقوم الذي النشاط طبيعة حسب املؤسسات أهداف تختلف     
 
 وبالرغم من أ

 1:آلاتية ألاهداف لتحقيق أساسا تسعى املؤسسات أغلبية أن إال حصرها ، صعوبة

 إلانتاج وعقلنة املستهلكين لرغبات الاستجابة الربح، في وتتمثل  :اقتصادية أهداف. 

 إقامة  العمال معيشة مستوى  تحسين ألاجور، من مقبول  مستوى  بضمان تتعلق : اجتماعية أهداف

 .عامة  ومرافق تأمينات توفير العمال، وتماسك تنظيم إلى الدعوة معينة ، استهالكية أنماط

 القدامى و رسكلة ، املبتدئين العمال تدريب وثقافية، ترفيهية وسائل كتوفير  :ورياضية ثقافية أهداف 

 .للرياضة أوقات تخصيص

 الوقت لربح حديثة إعالمية وسائل استعمال والتطوير، للبحث هيئة كإنشاء : تكنولوجية أهداف 

 .وموثوقة دقيقة معلومات على والحصول  التكلفة، وتقليص

 خمس خارجية اتجاه و داخلية التزامات تربطه اقتصادي، املؤسسة كمتعامل إلى النظر يمكن كما 

 2:وهم  املؤسسة أهداف تحديد خاللها من يتم مجموعات ممثلي

o و العام خدمة الصالح و باملحيط تتعلق أهداف ليشمل يمتد بل الربح تعظيم في املالك هدف يقتصر ال  :املالك 

 .للعمال املعيشية الظروف تحسين

o على إلانتاج تحديد قيمة خاللهم من يتم حيث الزبائن هي املؤسسة بها تهتم التي املجموعات بين من : الزبائن 

 :آلاتية العوامل طريق عن تجاه الزبائن املؤسسة أهداف وتتحدد يرفضونه، أو يقبلونه الذي البيع سعر أساس

 .بعد البيع ما الخدمات و التسليم، لجال النوعية، السعر، النشاط،

o تحقيق وتجعل املؤسسة ، لها تخضع أن يجب التي الالتزامات ببعض هنا ألامر ويتعلق  :العمومية السلطات 

 بالقوانين ألامر تعلق سواء يحكم املؤسسة الذي القانوني إلاطار منها الالتزامات هذه بتطبيق مرهون  أهدافها

 املدرسة تلت التي التنظيمية املدارس بعض به ملا جاءت طبقا وهذا العمال حقوق  احترام الدولية ، أو الوطنية

                                                        
 .01:ناصر دادي عدون ، نفس املرجع ، ص -1
2- LASARY ,  comptabilité analytique , Imprimere Es- Salem , Alger , 2001 , PP 14-15.  -
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 التي للمؤسسات بالنسبة خاصة املحيط مجموعات بها تنادي التي بعض الضغوطات إلى والامتثال الكالسيكية ،

  .سامة مواد أو مواد كيماوية تنتج

o طوال الذي يكتسب خبرة فالعامل عمالها، بمهارات مرهون  أهدافها بلوغ و املؤسسة مستقبل إن : العمال 

 عملية في عالية بتقنيات التي تتمتع تلك في خاصة بسهولة، استبداله يمكن ال املؤسسة في قضاها التي السنوات

 برأسمال يسمى ما تكون  العمال فمعرفة .وذكاء العمال فكر على تعتمد التي تلك خاصة بصفة أو إلانتاج،

 .بفقدانه إال بفعاليته إلاحساس يمكن ال و املؤسسة ، عناصر أصول  كباقي تقييمه حقيقة يصعب الذي املعرفة

 ذلك و النوعية، وتحسين التسليم، أجال احترام التكاليف، تخفيض يؤدي إلى العمال تجاه إيجاني تصرف لل و

 .املؤسسة هذه من ال يتجزأ جزء بأنه يحس العامل بجعل

o  (بشري  أو مادية ، مالية، موارد كانت سواء )املؤسسة ، ملوارد الخارجي املصدر املوردون  يشكل : املوردون. 

 فورا ، ثمنها تدفع دون أن عليها تحصل أن للمؤسسة يمكن التي والسلع الاستثمارات في تتمثل املادية فاملوارد

 املالية املوارد أما .للمؤسسة وتحقيق ربح ثمنها بتسديد تسمح عوائد على والحصول  استغاللها لها يمكن بالتالي

 بخصوص أما عليها؛ و الحصول  يمكن للمؤسسة التي ألاجل وقصيرة املتوسطة الطويلة ، القروض في فتتمثل

 1 .أرباحها من بالتالي و أعمالها رقم رفع املؤسسة من تمكن التي الباطن من املقاولة هنا فاملقصود البشرية املوارد

 

 .املؤسسات  تصنيفات  :املطلب الرابع

 دون  لها تخضع والالتزامات التي بها تتمتع التي لالمتيازات نظرا و متعددة أشكاال تأخذ أن للمؤسسات يمكن      

 :أهمها نذكر .مختلفة معايير حسب تصنيفها الضروري  من يكون  فقد سواها،

 

 :يمكننا أن تصنيف املؤسسات في الشكل التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1- LASARY ,  comptabilité analytique , Imprimere Es- Salem , Alger , 2001 , 09 -03     - .  -
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 تصنيف املؤسسات  : ( I-  1) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الطالب: املصدر 

 

 تصنيف املؤسسات

 القطاع ألاولي

حسب مبلغ ألاموال 

 الخاصة 

 امللكية املختلطة
 حسب القيمة املضافة

 حسب رقم الاعمال

 الشكل القانوني 

 حسب عدد العمال 
 امللكية الخاصة

 حسب طبيعة امللكية حسب الحجم

 امللكية العامة 

حسب القطاع 

 إلاقتصادي

 القطاع الثانوي  املؤسسات العمومية

 املؤسسات الخاصة

 القطاع الثاث   
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 : امللكيات من أنواع ثالثة هناك : امللكية طبيعة حسب :أوال

 ألاشخاص من مجموعة أو واحد لشخص ملك املؤسسة تكون  حيث :1الخاصة امللكية.  

  وهي املؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فال يحق للمسؤلين عنها : 2(العمومية)امللكية العامة

وألاشخاص . التصرف بها كيفما شاؤو وال يحق لهم بيعها أو إغالقها إال إذا وافقت الدولة على ذلك

الذين ينوبون عن الحكومة في تسيير وإدارة املؤسسات العامة مسؤولون عن أعمالهم هذه اتجاه 

 .   للدولة الدولة وفق القوانين

 الخاص والقطاع العام القطاع بين مشترك رأسمالها يكون  مؤسسة وهي  3:املختلطة امللكية 

 :الحجم حسب  :ثانيا

 املعايير عدد في وقد اختلف الاقتصاد ، في ومكانتها املؤسسة أهمية إلى الحجم حسب املؤسسات تصنيف يرجع

 ألاعمال ورقم العمال عدد بعين الاعتبار يأخذ من فهناك  .حجمها حسب املؤسسات تصنيف من تمكن التي

 في املؤسسات أن ألاخيرة السنوات في يالحظ قيمة ما ذلك إلى يضيف من وهناك . للتصنيف أساسيين كمعيارين

 تريد عندما ففي العادة الكالسيكية ، املعامالت عن تمام يختلف لخر منحا نأخذ بدأت مورديها مع عالقاتها

 بعدها املناقصات أساس على املوردين انتقاء و باختيار تقوم منخفض شراء سعر على الحصول  املؤسسة

 أعادت التي املؤسسات من الكثير فهناك حاليا أما املنافسة، ملبدأ طبقا ألاثمان أرخص الذي يوفر مع تتعاقد

 مثال خير و العوائد، معها تتقاسم حيث طويلة لجال ذات شركة معهم في بالدخول  مورديها مع عالقاتها في النظر

 من النوع هذا توسيع على تعمل هي و مجال املحروقات في للشركة اتفاقيات عدة أبرمت التي الجزائر ذلك على

 و املؤسسات على تعود بالنفع إيجابيات و مزايا من ألاخيرة هذه توفره ملا أخرى  اقتصادية قطاعات إلى العالقات

 من أيضا وهناك املؤسسات، حجم بين الفصل من للتمكين املضافة والقيمة ألاصول .ككل الوطني الاقتصاد على

 :آلاتي الجدول  في الحجم معيار حسب التصنيف مزايا عرض ويمكننا.للمؤسسة الخاصة على ألاموال يعتمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .93:ص ه  ، مرجع  سابقدرحمون هالل  1
 01، ص 0212، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  مبادئ ألاقتصاد الجزئي الوحدوي عمر حخري ،  2
  .، نفس املرجعدرحمون هالل  3
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 .الحجم  حسب املؤسسات تصنيف  :  ( I-1)  الجدول 

 

معيار 

 التصنيف

 املزايا

 

 العيوب

 

حسب عدد 

 العمال

 

 املؤسسات نظرا بين بالتفرقة يسمح -

 .العمال عدد الالتزامات حسب الختالف

 .الاستعمال سهل -

 .التأهيالت بعين الاعتبار يأخذ ال و الكم إلى يستند  -

 .رأس املال و العمال عدد بين هناك ارتباط ليس-

 .القطاعات الاقتصادية بين التغير شديد  -

حسب رقم 

 ألاعمال

 

 

 الزمني تسمح بالتحليل ألاعمال رقم دراسة -

 ( .حالة التضخم إال في)املكاني و

 التابعة لنفس املؤسسات ملقارنة مهم -

 .القطاع

 في إال) النتيجة و رقم ألاعمال بين عالقة هناك ليس -

 .(إضافي النتيجة كمعيار حالة أخذ

 لقطاعات املؤسسات التابعة بمقارنة يسمح ال -

 .مختلفة

 

القيمة حسب 

 املضافة

 طرف املنشأة من الثروة بقياس يسمح -

 .املؤسسة

 .إلانتاجية بقياس يسمح -

 الناتج الداخلي لحساب استعماله يمكن -

 .إلاجمالي الدخل الوطني و إلاجمالي

 .التكامل درجة حسب يختلف -

 .إلانتاج تنظيم بطريقة يتأثر -

 بها القيام و بعض الوظائف بإخراج يتأثر أن يمكن -

 .طرف الغير من

 

حسب مبلغ 

ألاموال 

 الخاصة

 

 .للمؤسسة املالية املساحة -

 .لألسواق املالية الدخول  إمكانية -

 قطاعات بين صعبة جد مقارنة -

 .مختلفة اقتصادية

 .مختلفة قطاعات  اقتصادية بين صعبة جد مقارنة -

 
:49. , Costeilla , Paris , 1995 , P d'entrepriseEconomie Source: J. M. AURIAC et les autres ,  

 

 في معيارين يستحسن استعمال الحجم، حسب املؤسسات لتصنيف بمفرده معيار كل استعمال لصعوبة ونظرا

 حسب للتصنيف املستعملة املعايير حول  آلاراء اختالف ورغم.(ألاعمال ورقم العمال كمعياري ) الوقت نفس

 على الشائع التصنيف فإن وعليه .العمال كأساس للتصنيف معيار" استعمال على تتفق ألاغلبية أن إال الحجم،

 :هما نوعين إلى املؤسسات يقسم الحجم معيار أساس

 وكذا ألاوروبية وألامريكية البلدان اقتصاديات عليها تعتمد ركيزة أهم وهي واملتوسطة الصغيرة املؤسسات

 ، هي معين اقتصادي وال تقتصر نشاط واحد، شخص طرف من تنشأ أن يمكن مؤسسات باعتبارها اليابانية،

 : عامل ومقسمة كما يلي 500 يتعدى ال عدد تشغل مؤسسات

 .عمال 2-0تشغل ما بين :  T. P .Eاملؤسسات الصغيرة جدا * 
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 .عامل 22-01تشغل ما بين :  P. Eاملؤسسات الصغيرة * 

 .عامل 222و 21تشغل ما بين :  M. Eاملؤسسات املتوسطة * 

 .عامل فتعتبر 211وهي املؤسسات التي تشغل أكثر من :املؤسسات كبيرة الحجم * 

 يوضحه ما حسب من مجموع املؤسسات في الدول املقدمة وذلك%  22وبلغة الارقام فإن النوع ألاول يفوق 

 :آلاتي الجدول 

 

 .(%) الحجم حسب الاقتصادية املؤسسات توزيع  :   ( I- 2)  الجدول 

 

 عدد العمال

 املجموعات           

0- 2 

 

 01- 222    

 

 

      ≥211   

 

 

 املتحدة ألامريكية الواليات

 اليابان 

 ألاورني التجمع

74,6 

71,3 

81,85 

25,0 

28,0 

17,95 

 

0,4 

0,7 

0,2 

 
 ، دار املحمدية العامة ، الجزائر ، الطبعة ألاولى ، إقتصاد املؤسسة عدون، دادي ناصر :املصدر

 72 .ص ، 0221 

 

 عدد أن إال أعاله ، الجدول  يوضحه ما حسب الكبيرة املؤسسات حجم نسبة انخفاض رغم

 العاملة اليد مجموع من % 50 يقارب مثال ألامريكية املتحدة الواليات في تشغله الذي العمال

 .مؤسسة مليون  20 يقارب الذي املتوسطة و الصغيرة املؤسسات عدد مع مقارنة إلاجمالية ،

 

 .الاقتصادي  القطاع حسب املؤسسات تصنيف :ثالثا

 :أساسية اقتصادية قطاعات ثالثة بين التمييز يمكن التصنيف هذا خالل من

 معينة بنشاطات يتميز القطاعات هذه من وكل .الثالث القطاع الثانوي ، القطاع ألاولي ، القطاع

  :1هي

 الغابية املناجم، الصناعة الفالحة، في املمثلة ألاولية املواد إنتاج مؤسسات ويشمل :ألاولي القطاع    -0

 .البحري  الصيد وأنشطة البترول استخراج

 منتوجات إلى الطبيعية املواد تحويل في تنشط التي املؤسسات ويشمل :الثانوي  القطاع    -8

                                                        
 92:، ص   مرجع سابقناصر دادي عدون ،  - 1
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 .الوسيطي أو النهائي الاستهالك أو لالستعمال قابلة

 مثل الخدمات تقديم على أساسا نشاطها يعتمد التي املؤسسات لل ويشمل :الثالث القطاع -1

 .والاتصال الصحة التجارة، املالية، واملؤسسات البنوك النقل،

 القانوني الشكل حسب املؤسسات تصنيف :رابعا

  1:هما أساسيين صنفين إلى القانوني املعيار حسب املؤسسات تصنف :

 :آلاتية ألاشكال تتخذ أن يمكن بدورها و :الخاصة املؤسسات .1

 عادة؛ تشمل و شخص ي، برأسمال يؤسسها و واحد شخص يمتلكها مؤسسات وهي : الفردية املؤسسات

 .الخ...الفنادق التجارية، املحالت الحرفية، الوحدات

 كتوفر خاصة قانونية لشروط تخضع و شخص من ألثر يمتلكها مؤسسات وهي  :الشركات مؤسسات

عمل ،  حصة أو عيني أو نقدي شكل في رأسمال إما من بجزء شريك لل مساهمة و الشركاء، بين الرضا

 .الخ...املساهمة شركات محدودة، ذات مسؤولية شركات ألاشخاص، كشركات

 شكل في إما كاملة بصفة للدولة تابعة ملكيتها تكون  شركات هي  :العمومية املؤسسات -2

 القطاع في رأسمالها يشترك مؤسسات تكون  وقد املحلية، للجماعات تابعة مؤسسات أو وطنية مؤسسات

 .الخاص والقطاع العام

 

 .الاقتصادية  املؤسسة في ألاساسية الوظائف :املطلب الخامس

 الوظائف هذه قد تختلف و منها، تتكون  التي الوظائف تحديد يمكن مؤسسة ألي التنظيمي الهيكل خالل من      

 هو عليه املتفق ولكن نشاطها، طبيعة أو املؤسسة لحجم إما ترجع ألسباب أخرى  إلى مؤسسة من العدد حيث من

 :يلي فيما تتمثل التي و أهدافها لبلوغ تعتمد عليها التي ألاساسية الوظائف في تتشابه املؤسسات جل أن

  2:التسويق وظيفة :أوال

 الواليات في مرة ألول  الفكرة هذه قد ظهرت و القديم، منذ عرفت التي التجارية للوظيفة تطوير عن عبارة هي و

 احتياجات توقع و دراسة  General Electricإلى الوظيفة هذه تهدف و شركة في وباألخص ألامريكية املتحدة

 منتوج بوجود إلاعالم املناسب املكان في الخدمة أو املنتوج عرض خاص لسوق  خدمة أو منتوج املستهلكين إنشاء

 متابعة ضمان مناسب مالي تقييم أساس على للمستهلك الخدمة أو املنتوج ، بيع  خصائصها بمختلف خدمة أو

  .السوق  إتجاه الالزمة بالتعديالت للقيام تجارية

                                                                                                        :إلانتاج وظيفة: ثانيا

 إنتاج عن الحديث يمكن أنه إال(إلانتاجية) الصناعية املؤسسات اختصاص من هي الوظيفة هذه أن مع  

 واحترام املنتوجات نوعية خالل من مردود أكبر إلى تحقيق الوصول  هو الوظيفة هذه مضمون  يبقى و الخدمات،

 إنتاج :إلى تصنيفها يمكن إذ الزبائن، مع املؤسسة عالقة حسب إلانتاج تختلف خصائص وقد .املستهلك رغبات

                                                        
 92:، ص  نفس املرجع -1
 92ص. ، مرجع سبق ذكرهدرحمون هالل  2
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 الخاصيتين بينProduction sur stock كان  إذا الطلبية حسب إنتاج أو الطلب، يسبق العرض للتخزين إذا كان

Production mixte توازن  إيجاد إلى إلانتاج تسيير يهدف و ألاوليتين ممزوج إنتاج إلى أو العرض، يسبق الطلب 

 :هي و متناقضة أوامر عدة بين مقبول 

 املصنوعة املنتوجات املستعملين مالئمة احتياجات إشباع على الخدمة أو املنتوج قدرة بها يقصد و : النوعية -

 التزامات تفرضها التي إلانتاج لجال الدراسات ، احترام مكتب ملواصفات مطابقة و املستهلكين حاجيات مع

 تحديدها يجب بالتالي و البيع، سعر على هامش بتحقيق إلانتاج تكلفة تسمح أن الزبائن يجب مع املؤسسة

 .تقديرية بصفة

 أن يمكن وال .أوالنوعية الكمية الناحية من سواء السوق، نمو مع تتكيف أن املؤسسة على يجب بحيث :املرونة-

 املؤسسة وهيأت مصالح لجميع منسقة بمساهمة إال ألاوامر هذه تتحقق

  1.نوعية – لجال – تكلفة :الثالثية تنمية إلى بغرض الوصول 

 و إلانتاج التي تسبق ألاولى املرحلة التموين يعتبر املؤسسة، استغالل دورة إطار في  :التموين وظيفة: ثالثا

 الخدمات و السلع تصرف املؤسسة كل تحت تضع التي العمليات مجموع بالتموين ويقصد .التسويق

 .نوعية -تكلفة -أمان :العالقة يحقق الذي ألامثل في الشكل املوردين ، طرف من املتلقاة (...أولية مواد)الضرورية

 .املخزونات وتسيير املشتريات في تتمثل العمليات هذه

 وظائف عدة بين موزعة أو شكل على تنظم املؤسسة داخل مستقلة لوظيفة املشتريات اعتبار يمكن :املشتريات

 و التجارية والوظيفة إلانتاج وظيفة بين توزع املؤسسة كان حجم حسب مصلحة، أو مديرية (Taille)، أخرى،

 .مباشرة املديرية العامة بها تقوم أن أو ، املالية

 :وهي ألاهداف املرجوة منها بتحقيق لها تسمح عوامل عدة على سياستها في املشتريات مصالح وتعتمد

 . التكنولوجي والتطور  الاستكشاف التوثيق،  :املنتوج سياسة •

 .شعب التموين بدراسة كذا و املوردين بسياسة هنا ألامر يتعلق و  :املصدر سياسة •

 كل طرف من املطبقةالشروط املالية  السوق، ألسعار الجيدة باملعرفة ألاسعار سياسة تمر :ألاسعار سياسة •

 القيمة؛ بتحليل حتى و مورد

  (Moyens promotionnelsالتظاهرات  طريق عن العرض تحريض على املشتري  يعمل :الاتصال سياسة •

 الشراء طلبات دراسة وتمر( ...لتيبات املنتوجات، تقليديةلدليل)ترقوية  وسائل باستعمال أو ،( مثال صالونات

 :هي مراحل عدة عبر

 مختلف بين مقارنة جدول  بإعداد ذلك املورد ويتم للموردين ، اختيار موجهة أسعار طلبات وهي  : الاستشارة -

 التقنية النوعية الشراء ، تكلفة :آلاتية ألاساسية الشروط أحسن يوفر من على الاختيار يقع و املوردين. عروض

 .التموين ولجال

 التجارية القانونية التقنية ، الشروط حول  واملشتري  املورد بين مناقشة أساس على ويتم  :التفاوض -

 .والضمانات

 

                                                        
1, Vuibert , 1955 , p57.   , ECONOMIE et gestion de l'entreprise C . BUSSENTAULT et M. PRETE   
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 والشروع العقد بنود لل على اتفاقهما ذلك ، ويعني الصفقة على الطرفين إمضاء عن عبارة وهي :الصفقة عقد -

 .1تنفيذه في

 طريق عن املؤسسة ، عن التكاليف تقليص إلى يؤدي أن يمكن باملشتريات الاهتمام إذا كان 2:املخزونات تسيير

 فإن إلانتاج ، في والنفايا البقايا نوعية لتفادي أحسن واختيار السلع و املواد أسعار في الجيد التفاوض 

 تعود أخرى  مجاالت في توظيفها يمكن سائلة أموال من تقتصده املؤسسة أن يمكن بما أهمية تقل ال املخزونات

 .الربح أو بالفائدة عليها

 شكل على املجمدة ألاموال تفادي بهدف اليابانية الشركات مخزون في صفر فكرة ألاخيرة السنوات في ظهرت ولقد

 عيوب و مزايا وللمخزونات...عليها الطلب لندرة أو صالحيتها لعدم إما الزمن عبر تتناقص قيمتها مواد أو سلع

 :في أساسا تتمثل

 .املؤسسة ملنتوجات املنظم الاستهالك تأمين  •

 .املؤسسة تخزينها بوسع إذا كان كبيرة شراء كميات  عند تخفيضات من الاستفادة  •

 .معينة لفترة وانعدامها للمواد املتأخر الوصول  بسبب إلانتاج انقطاع تفادي  •

 .السوق  في املنتوجات ندرة حالة في ألاسعار رفع إمكانية  •

 3.املؤسسة مستوى  على تخزينها و هائلة لميات شراء عند النقل مصاريف تفادي  •

 :في تتمثل باملخزونات تتعلق عيوب هناك باملقابل لكن و املزايا، لبعض بالنسبة هذا     

 .لها لالستعمال املحددة آلاجال من أللثر السلع أو املواد بعض تخزين إمكانية عدم  •

 .املؤسسة خزينة على سلبا يؤثر مما املنتوجات بعض بيع تمكن عدم مخاطر  •

 فقدان أو التأخير إلى فرض عقوبات حتما يؤدي املوردين بطلبيات مقارنة نقصها أو املخزونات في انقطاع كل  •

  .الطلبيات عدماالستجابة لبعض نتيجة ضائعة فرصة حتى أو الزبائن بعض

 

                                                                      4:البشرية املوارد وظيفة: رابعا 

 التكوين، التأجير، التشغيل، :مجالها يشمل أصبح حيث العشرين، القرن  منذ الوظيفة هذه تطورت لقد   

                           العمال تكييف في البشرية املوارد لوظيفة ألاساء ي الدور  ويكمن.الاجتماعية العالقات و ألامن إلاعالم،

 :معرفة أساس على إال يتم ال و نوعيا في املؤسسة ، و كميا الوظائف و

 حسب التوزيع هيكل التأهيالت  ألاقدمية ، ألاعمال، هرم ناحية من  :املؤسسة يشكلون  الذين والنساء الرجال •

 .الجنسية و الجنس

 (التسريح و التشغيل)العمال  عدد تطور  •

 .للمناصب الدقيق التعريف •

                                                        
1 ; Edition Dinod , Paris ; 2001 , P327. SEPARI , Economie d'entrepriseR.BRENNEMANN et  S. -
 31ص،  ، مرجع سبق ذكرهدرحمون هالل  2

 
   . 30، ص ، مرجع سبق ذكرهدرحمون هالل   4
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 العادل ، ألاجر على في البحث البشرية املوارد وظيفة تعمل وإلادارة ، العمال بين الصراعات في الدخول  ولتفادي

 هذا إلى التوصل في املؤسسات تعتمد و من ألاجير، املرجوة والنتائج للمنصب التأهيل الاعتبار بعين يأخذ الذي

 .لذلك مناسب لألجور  سلم إعداد و تقييم املناصب من تمكن حديثة طرق  على املطلب

 العامل احترام إلى التنظيمات تدعو حول  النظريات لل أن رأينا فقد الاجتماعي، و البشري  بالتطور  يتعلق ما في أما

 في عليها املنصوص الحقوق  كامل هذا بإعطائه و املؤسسة من يتجزأ ال كجزء إنما و فقط إنتاج ال كأداة

 اتصال وسياسة التكنولوجية التطورات مع يتماش ى الذي العادل ، التكوين ألاجر إلى باإلضافة التشريعات،

 .حولها لرائهم وبإبداء باملؤسسة الخاصة املعلومات إلى بالتوصل لهم العمال والسماح بإشراك تسمح

 أي نجاح يتوقف.قد و لذلك الالزمة الظروف تهيئة و العمل بضمان يرفقا لم إذا التكوين و ألاجر وال يكفي

 .ألاخيرين الشرطين هاذين توفر على مؤسسة

 

 :                                                     1املالية و املحاسبة وظيفة :خامسا  

 املالية بالوضعية تتعلق بمعلومات تزويد املسؤولين أهمية من لها ملا الوظيفة هذه من مؤسسة تخلو ال       

 ومن.املهمة هذه إليها توصلت التي النتائج أساس على القرارات املستقبلية بتوحيد تسمح لما للمؤسسة،

 من له ملا املالي الرجل من مسؤولية يعتبرها من منها الكثير و إلادارية املهام ضمن املحاسبة يصنف من املؤسسات

 املسؤول يستعملها التي تلك عن تختلف بطريقة واملعطياتاملعلومات  بقراءة له تسمح مهنية و علمية مؤهالت

 .إلاداري 

 من يكون  وال واملالية املحاسبة وظيفتي بين وثيق ارتباط نجد فإننا الواقع ، إلى نظرنا وإذا

 لوظيفة ألاساسية املهمة هي تكمن و منهما كل بها تقوم التي الوظائف خالل من متكاملتان اعتبارهما الخطأ

 :في املحاسبة

 يتعلق فيما وإلزامية تعتبر قانونية الجزائر ومنها الدول  كل في املحاسبة أن حيث :قانوني ملطلب الاستجابة -

 .امليزانية إعداد و املحاسبية الدفاتر بإمساك

 من لينتقل الوظيفة مفهوم هذه تطور  وقد .خارجية معلومات ونظام داخلية تسيير أداة : الاقتصادية املهمة -

 املؤسسات معظم تقوم إلاطار هذا وفي تسمح بتسييرها، أدوات إنشاء إلى املؤسسة لذمة الوفية الصورة إعطاء

 :مصلحتين إلى بتجزئتها

 ذات) التسيير أو محاسبة)التحليلية واملحاسبة القانونية، الطرق  حسب العمليات تعالج التي العامة املحاسبة

 .بتوجيه قرارات التسيير تسمح معلومات تعطي والتي الداخلي ، الاستعمال

 لتمويل أحسن مصادر باختيار وذلك للمؤسسة، املالي التوازن  ضمان في يكمن فدورها املالية الوظيفة أما

 .واملردودية املالءة أهداف باحترام وهذا الشروط، وبأحسن

 

 

 

                                                        
1 ., p369t S.SEPARI . opcite R.BRENNEMANN e- 
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 البيئة والتنظيم:املبحث الثاني  

 : املؤسسة بيئة مفهوم: املطلب الاول 

 في هي والعوائد  املداخيل توزيع في وكذلك والخدمات السلع وتبادل إنتاج في املتمثلة املختلفة، بوظائفها املؤسسة

 .إلاقتصادية البيئة قلب

 ألاخرى،  إلاقتصادية ألاعوان ونشاطات إلاقتصادية بالظروف وتتأثر إلاقتصادي لملجاا في تؤثر املؤسسة

البيئة  في إلاقتصادية  لبنيتها املستمر وبالتطوير املختلفة الظروف مع هذه بتكيفها رهينة واستمراريتها

( Micro Economie( ) اقتصاد جزئي )املؤسسة  بين مستمر تداخل هناك بحيث املتداخلة الدينامكية

 (MesoEconomil)  ومجموعة املؤسسات( Micro Economieاقتصاد جزئي)وألاعوان

 وهي نشاطها عال تؤثر التي واملكونات العناصر جميع على املؤسسة بيئة تشمل :املؤسسة بيئة مكونات 

 1      :كالتالي

 يحدد كما املعدنية، والثروات ألاراض ي ونوعية املناخ، أو إلاقليم الجغرافي املوقع يحدد :الجغرافي املوقع . أ

 الجغرافي املوقع ويحدد الاجتماعية، البناءات السدود، والجسور، الطرق  مثل ألاساسية الهياكل أيضا

 .املؤسسة معهم تتعامل سوف الذين السكان

 ويفرض وسرعة، باستمرار يتطور  وهو خاصة هاما دورا التكنولوجي املحيط يلعب :التكنولوجي املحيط .ت

 . حصتها توسع أو تحتفظ أن املؤسسة أرادت إذا حيث املنافسة خالل من املؤسسة على التقني التطور 

 استعمال أو جديد منتوج إنتاج مثل انهميدا في تحدث أن يمكن التي التطورات متابعة عليها وجب السوقية

 .منافسيها طرف من حديثة إنتاج طريقة

 بمستوى  تتعلق التي الثابتة الخصائص من مجموعة إلاقتصادي املحيط ويشمل  :إلاقتصادي املحيط .ث

 الراهنة إلاقتصادية الظروف أيضا إلاقتصادي املحيط يتضمن كما للبالد إلاقتصادي النمو أو التطور  

 Conjoncture البطالة نسبة التضخم، النمو، الركود، ، مثل.   

 التي إلاقتصادي النشاط قواعد بجميع والقانوني السياء ي املحيط يحدد  :والقانوني السياس ي املحيط .ج

 طرف من املتبعة إلاقتصادية السياسة تؤثر كما العمل، قانون  التجاري، القانون  مثل املؤسسة على تفرض

 نسبة :السياسة هذه تحدد حيث املؤسسة في إلاقتصادي الحساب معطيات عل الوطنية السلطات

 بالنسبة الوطنية العملة سعر) الصرف معدل القروض، عل املستحقة الفوائد نسبة املستحقة الضرائب

 (.ألاجنبية العملة لسعر

 هذا في ألاساسيون  واملتعاملون  مؤسستهم إزاء العمال ورغبات حاجات مجال ويتمثل :إلاجتماعي املحيط .ح

 .النقابية واملنظمات العمال هم امليدان

 

 

                                                        
  92-92ص  9110، مطابع جامعة منتوري ، قسنطينة ،  "محاضرات إقتصاد املؤسسة " دكتور العرني دخموش ،  - 1
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 فيه توجد الذي للمجتمع الشائعة وألافكار ألاخالقية والقيم املعيشة أسلوب ويتضمن :الثقافي املحيط .خ

 كل .تمعجامل املؤسسة في صورة وعلى تلبيتها يجب التي إلاقتصادية إلاحتياجات في ألافكار هذه وتؤثر املؤسسة،

 معقد جد للمؤسسات  الحالي فاملحيط كبيرة، بسرع أحيانا تهااتجاها وتتغير تتطور  ذكرها سبق التي العوامل هذه

 . مؤكد وغير

 

 مفهوم التنظيم و مبادئه  : نيالثا املطلب

 على املؤسسة نشاط توزيع بها يتم التي للمسؤولية، وتوزيع تحديد عن عبارة التنظيم :التنظيم مفهوم -(0

 هذه على بناء ألافراد هؤالء بين العالقة تحديد ثم مشرفين، أو منفذين كانوا سواء ابه العاملين ألافراد

  .املسؤوليات

 عليها تسير التي املبادئ تكون  التي السياسات وبتحديد املؤسسة داخل ألاهداف بتحديد يبدأ عادة التنظيم إن

 تحديد في ضمنه املؤسسة تعمل أن ينبغي الذي إلاطار يشكل التنظيم بأن يتضح التعريف خالل من املؤسسة،

 :يلي ما

 .املحددة ألاهداف لتحقيق يعملون  الذين لألفراد املنظم وترتيب توزيع

 .ألاهداف لتحقيق الالزمة ألانشطة وتجميع تحديد

 املؤسسة داخل وشكله التنظيمي البناء على تؤثر التي العوامل من مجموعة هناك :التنظيمي البناء عوامل-(8

 :   يلي ما في تتمثل

 أنشطتها وطبيعة املؤسسة حجم. 

 البيئية والظروف املوقف. 

 املستعملة الصناعة تكنولوجيا. 

 تحقيقها املراد ألاهداف. 

 للمؤسسة الجغرافي إلانتشار.  

 1 :يلي فيما املبادئ هذه تتمثل :للتنظيم ألاساسية املبادئ-(3

 .الوقت نفس في واحد مسؤول من أكثر من تعليماته يتلقى أن فرد كل على يجب :ألامر وحدة مبدأ .1

 .كافية بدرجة ومفهومه ووضوح بدقة مصاغة املؤسسة أهداف تكون  أن يجب :الهدف وحدة مبدأ .2

 الكيفية وألارباح وإلانتاجية إلانتاج بكمية مرتبط يكون  ما وعادة املهمة املبادئ من وهو :إلانفعالية مبدأ .3

 .الخ...والوالء وألامن والرضا املؤسسة داخل العاملين لألفراد املعنوية الروح خالل من الفعالية عليها تكون  التي

 

                                                        
1 ,1986 p 72,81d Organization in action N.Y mcgro Whills(1) Thompson j. 
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 معاونيه           بعض إلى ومسؤولية أعبائه من جانب بنقل الرئيس أو املدير يقوم :السلطة تعويض مبدأ .4

 .معين عمل بإنجاز فرضهم من وتصرفات

 التي والعالقات واملسؤوليات والسلطات الواجبات وضوح ضرورة على ينص  :و إلاتصال  الوضوح مبدأ .5

 .ألافقي والهابط الصاعد إلاتصال قنوات وتحديد كتابيا تسجيلها على عالوة التنظيم أجزاء تربط

 

  :التنظيمي الهيكل  :املطلب الثالث  

 بين العالقات وكذلك السلطة ممارسة وأسلوب العمل توزيع كيفية للمؤسسة التنظيمي الهيكل يحدد

 العاملين ألافراد بين املوجودة للعالقات بياني رسم أو عضوية خطة خالل من الهيكل ويدرس املسؤولين،

  :                التالية ألانواع إلى التنظيمي الهيكل وينقسم باملؤسسة

 التي ألاساسية للوظائف تبعا الهيكل هذا العمل توزيع يتم :الوظيفة أساس على التنظيمي الهيكل . أ

 ذات    الحجم املؤسسات في خاصة الهيكل هذا ويستعمل الخ...التموين التسويق، إلانتاج، أي املؤسسة تمارسها

 . املنتوجات من قليل عدد أو واحد  منتوج تنتج التي واملؤسسات الصغير
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 :الوظيفة أساس على للمؤسسةي التنظيم الهيكل مثال عن يوضح التالي  : ( I-  2)  الشكل

                                                                                                                                                    

 

  

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      administrativepropsal Areviss  crtique and . perspctue(kiberty )orgnization size and the strualist :املصدر 

 

 :التسويق قنوات أساس على التنظيمي الهيكل .ب

 تنظيمية تقسيمات إنشاء أي والتوزيع التسويق قنوات على للمؤسسة التنظيمي للهيكل النموذج هذا يعتمد

  يبين وهذا منزله، في إليه السلع توصيل أو للمستهلك مباشرة البيع مثل للسوق  املوصلة القنوات وفق متخصصة

 التالي والشكل  العمل وتقسيم مزايا من والاستفادة واملنتجات السلع لتسويق النموذج هذا في تعطى التي ألاهمية

 

 

 ألاجور        

 الترقية

 العالوات

 تقيم الوظائف

 العطل

 التدريب 

 الاختيار

 التعيين

 السلع          

 التسعيرة 

 إلاعالن

 النقل

 التخزين

 التخطيط  

 بحوث السوق 

 التحويل

          التخطيط 

 التصميم

 هندسة الانتاج

 رقابة الانتاج

 الصيانة 

 دراسة العمل 

 الشراء   

 الجدولة 

 املدير العام           

 نائب املدير          نائب املدير   

 قسم الانتاج
 قسم املوارد      قسم التسويق 

 هيكل تنظيمي وفق النموذج الوظيفي                                   
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 1             :   التنظيم الهيكل عن مثال  يبين

 

 :التسويق قنوات أساس على الهيكل التنظيمي   :  ( I- 3) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من مجموعة    لك أو سوق /منتوج ثنائي لكل تبعا الهيكل هذا حسب العمل توزيع يتم  :الفرعي التنظيمي الهيكل .ت

 خاص هيكل حسب ألاحيان بعض في وينظم نسبيا مستقل ألاولية الفروع هذه من فرع لكل ويكون  ة،بهاملتشا املنتجات

 باملرونة يتميز ألنه الحجم الكبيرة املؤسسات في الفرعي التنظيمي الهيكل ويستعمل ألاخرى، الفروع هياكل عن يختلف

 . للمؤسسة العام النظام في تأثير بدون  الفروع من فرع حذف أو إضافة يمكن حيث

 

 :ذلك مثال عن عبارة التالي البياني والشكل

 

 

 

 

                                                        
 0جامعةالكويت  – تنظيم وطرق العمل( ،زكي، د0212)  -  1

 املدير     

قسم التوزيع عن طريق  قسم السلع    
 الجملة و التجزئةتجارة 

 قسم التوزيع عن
 طريق الوكالء 

 الحسابات    الخدمات   البيع    الخدمات     البيع    الحسابات الخدمات     البيع    الحسابات

 هيكل تنظيمي على أساس قنوات التسويق           
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  لتوزيع العمل الفرعي التنظيمي الهيكل  : ( I- 4) الشكل 

 

 

                  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العمالء أساس على التنظيمي الهيكل .ث

 في محددة أنشطة تجميع على يقوم التنظيمي الهيكل إعداد أن هي العمالء نموذج عليها ينهض التي ألاساسية القضية لعل

ا نقسم كأن الزبائن من واحد نوع لخدمة تنظيمية وحدة ا متجر   والثالث للرجال والثاني للنساء واحد أقسام، ثالثة إلى كبير 

 مثل العمالء احتياجات لتلبية املتخصصة التنظيمية التقسيمات من عدد إلى صناعية مؤسسة تقسيم أو لألطفال،

 :    1 صناعية ملؤسسات وثالث الجملة لتجار ولخر التجزئة لتجار قسم تخصيص

 من الاستفادة إمكانية عن فضال الواحد، القسم أنشطة بين التنسيق إمكانية يتيح التنظيمي للهيكل النموذج هذا إن

 في  واملتمثلة  املتنوعة السلبية التأثيرات إغفال دون  التنظيمية، الوحدة مستوى  على العمل وتقسيم التخصيص مزايا

 .  يوضح التالي والشكل ملواردها ألامثل الاستخدام وعدم املختلفة، ألاقسام أنشطة بين التنسيق صعوبة

 

 

 

 

 املدير العام    

 Cاملنتوج  Bاملنتوج  Aاملنتوج 

 املالية   التموين   إلانتاج    التسويق التموين   املالية    إلانتاج       التسويق التموين    املالية  التسويق إلانتاج

 الهيكل التنظيمي  الفرعي                                
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 العمالء أساس على التنظيمي الهيكل عن  : ( I- 5) الشكل 

 

 

 

 

 قسم املؤسسات                                قسم تجارة التجزئة              تاج                          قسم الان

 

 

 

 

 

  

 

 

 010_011، ص،  ، مرجع سابقهشام الزاكي : املصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدير العام      

 نائب املدير   

 الطلبات تسجيل

 البيع     

 الحسابات   

 الخدمات   

 البحوث  

 تسجيل الطلبات 

 البيع        

 الحسابات      

 الخدمات      

 البحوث     

 الرقابة     

 البيع     

 الحسابات     

 الخدمات     

 البحوث     

 التعاقدات     

  الرقابة    

 الهيكل التنظيمي على أساس العمالء              
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 الخالصة  

ا تلعب التي العوامل أهم إن    هو والخاصة العامة أهدافها وتحقيق اقتصادية مؤسسة أي نجاح في رئيسيا دور 

 الاستخدام تحقيق إلادارة في الحديثة ألاساليب استخدام طريق عن تستطيع مؤهلة وخبرة واعية إدارة وجود

 بينها جيدة عالقات وإقامة إلاقتصادية املوارد من والاستفادة البشرية والجهود .ألاولية واملواد والتجهيزات لآلالت

 .املؤسسة وتطوير دفع شأنه من ما كل في الرأي وأخذ والرقابة، إلادارة  في وإشراكهم العمال وبين

 جهاز إلى إلافتقار مشكلة منها كثيرة مشاكل يعاني الوطنية املؤسسات في ممثال العام، القطاع نجد الجزائر وفي

 روح ضعف ألاحيان بعض وفي الحديثة العملية وألاساليب والخبرة الكفاءة صفات فيه تتوفر الذي إداري 

 معظم فأصبحت وإلانتاجية إلانتاج حيث من إلاقتصادية املؤسسات أداء على انعكس بدوره وهذا املسؤولية

 .الوطني إلاقتصاد على أثر مما العمال وتسريح إفالس من تعاني العمومية املؤسسات
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ـــــــتمهي  : دـــــــــــــــــــــــــــــ

 على التوجيه يقوم حيث إلادارة، وظائف من الثالثة الوظيفة من أي التوجيه، من جزءا القيادة تعتبر       

 املدير كان أو ناجحة القيادة كانت كلما ولذلك والتحفيز، ألاوامر وإصدار القرارات واتخاذ والقيادة الاتصال

 العمل إلى ألافراد تقود إلادارية فالقيادة فاعلية، أكثر وألاداء أحسن والنتائج أفضل العمل كان كلما إداريا قائدا

 .املنظمة أهداف إنجاز أجل من الفريق بروح والعمل التعاون  بينهم وتخلق عالية معنوية بروح

 والطاعة الاحترام له يكنون  الذين ألافراد من حوله مما يستمدها التنظيم إلى باإلضافة سلطته يستمد فالقائد     

 .وجاذبية كفاءة من شخصيته في ملا رضا عن

 :التاليين املبحثين خالل من الفصل هذا سنتناول  حيث

                                                      إلادارية القيادة حول  عامة مفاهيم :ألاول  املبحث

  تعريف و تقييم و دور القيادة في رفع أداء العاملين :املبحث الثاني 
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                                                    :      إلادارية القيادة حول  عامة مفاهيم :ألاول  املبحث

 القيادة بموضوع يهتمون  الباحثين جعل ما وهذ املؤسسة، أعمال وتوجيه سير في مهم دور  إلادارية للقيادة  

 .تشكلها التي الجوانب ألهم والتطرق  إلادارية،

 تعريف القيادة إلادارية                                                  :ألاول  املطلب

 القيادة تعريف :أوال

 1:هي القيادة أن الباحثين بعض يرى 

 .املتعددة املشاكل حل نحو لتفاعال لجماعة متناسقة أنماط عنها  ينتج وفعاليات نشاطات -

 .املرسومة ألاهداف لتحقيق   الجماعة نشاطات على تأثير عملية -

 .مرغوبة أهداف تحقيق نحو جماعات أو أفراد آلاخرين الناس سلوك على  التأثير على تنطوي  حركة أو نشاط -

 :أنها على لخرون باحثون  يعرفها كما

(Koontz and odonnel) - املساهمة على وحثهمإلقناعهم  مرؤوسيه في القائدبها يقوم  التي التأثير عملية  يعرفها 

 ".متعاون  بنشاط للقيام بجهودهم الفعالة

(Ordwaytead) - ، نحو والتعاون  الناس في للتأثير يستخدم الذي النشاط نهاأ" :على القيادة فن كتابه يعرفها في 

 2".معين هدف تحقيق

(Alfred et Beatte)  من فيها ملجموعةاملرغوبة  ألانشطة ضمان على القدرة:أنها على - وبيتي ألفريد يعرفها 

 ".إكراه وبدون  طوعي بشكل املرؤوسين

(J. Gibbon) - مجموعة معينة، في فترة وفي معين بموقف بالجماعة التأثير عملية:أنهاعلى  جيبون  جيمي ويعرفها 

 في املساعدة الخبرة وإعطاؤهم املرغوبة، ألاهداف لتحقيق برغبة ليكافحوا ألافراد يحفز بما ألاحداث من معينة

                                                                                                                               3".والرضا املشتركة ألاهداف إلى الوصول 

                                                                              

 إلادارية القيادة تعريف :ثانيا

 التي القدرة :يقولون بأنها والكتاب العلماء بعض نجد إلادارية القيادة معنى بتحديد اهتمت التي التعاريف بين من

 همومهم وشحذ ووالئهم، واحترامهم طاعتهم كسب يتسنى بها  بطريقة وتوجيههم مرؤوسيه على املديربها يؤثر 

 "املؤسسة أهداف تحقيق سبيل في بينهم التعاون  وخلق

 تحقيق بهدف والرقابة القرارات واتخاذ والاتصال والتنسيق التوجيه على القدرة" :نهابأ "أرسالن أنور " ويعرفها

  "الضرورة عند الرسمية السلطة أو التأثير باستعمال وذلك معين، غرض

 واملتمثلة القيادة عملية ومميزات خصائص بين 4الجمع هي إلادارية القيادة أن نستنتج التعاريف هذه جميع ومن

  والتنفيذ والفروع، وألاقسام الجهود بين والتنسيق والتنظيم كالتخطيط إلادارية والعمليات التأثير، عملية في

                                                        
1

 .03،ص9101،دار اليازوري  ـ بشير العالق، القيادة إلادارية 
 .01،ص0221ـ ظاهر محمود كاللدة ،إلاتجاهات الحديثة في القيادة إلادارية،دار زهران للنشر والتوزيع عمان    2
3
 .99،ص9100،عمان 9ـ نجم عبود نجم،القيادة وإدارة إلابتكار،دار الصفاء للنشر والتوزيع،ط  

 .12،ص0221دارة العامة،مكتبة أنجلوا املصرية،القاهرة ـ عبد الكريم درويش وليلى تكال، أصول إلا   4
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 العاملين استجابة مراعاة مع ذلك وكل املرسومة، ألاهداف وتحقيق إلنجاز القرارات واتخاذ املوضوعة للخطط 

 .املؤسسة طرف من املتبعة القيادية والعملية يقومون بها التي ألاعمال عن ورضاهم املنظمة في

 :القائد تعريف :ثالثا

 والحوافز الاتصاالت املوارد، الصالحيات، يستخدم الذي هو القائد الفعال1 :أنه على الباحثين بعض يعرفه

 "معين هدف لتحقيق

 املهارات من مجموعة يمتلك أيضا وهو آلاخرين سلوكيات على للتأثير القيادة فنون  يستخدم الذي هو القائد" -

 ."والتدريب والتتبع واملعاناة التجارب طريق عن وصقلها واملمارسة العمل خالل اكتسبها التي والقدرات

 ."النشاط أو الجماعة يرشد أو ويأمر، ويوجه يقود الذي الشخص هو القائد" -

 الفرص وآلاخرين وهو الذي يتيح ألافراد ويوجه يرشد الذي الشخص" :أنه على (L.Allen) ـ كما يعرفه لويس الان

  2"وسلوكهم بمرؤوسيه والتأثير التوجيه أجل من

 وأهميتها إلادارية القيادة أنماط :الثاني املطلب

 إلادارية القيادة أنماط :   ( II- 1)  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 من إعداد الطالب: املصدر 

 

 

                                                        
 .01،ص مرجع سابقـ ظاهر محمود كاللدة ،   1
 .99،ص مرجع سابقـ نجم عبود نجم،  2

 
 انماط القيادة الادارية

 ألاسلوب أو النمط 

 (الديكتاتور ) التسلطي

 الديموقراطي النمط الدبلوماس ي النمط
 (الشوري)

 النمط

 (الفوضوي )املتساهل
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 إلادارية القيادة أنماط :أوال

 تمت، التي التصنيفات وحسب أجريت، التي وألابحاث الدراسات وفق وتفرعت القيادة، أنماط تعددت فلقد

 1 :كالتالي وهي أنماط أرنعة توضحت

 القادة لسلوك املميزة الخاصية أن إلى الدراسات كل تشير : الديكتاتور )التسلطي ألاسلوب أو النمط -1

 إنجاز على إلجبارهم مرؤوسيهم على وضغط تحكم أداة الرسمية سلطتهم من اتخاذهم في تتمثل املتسلطين

 .العمل

 بنفس أيديهم بين التي السلطة جميعا يستخدمون  ال الطراز هذا من القادة أن على أيضا الدراسات دلت وقد

 .ذلك في يتفاوتون  وإنما والشدة الدرجة

 املشاركة املجموعة ألعضاء ويتيح بالرأي التفرد من النمط هذا يحد[ :الشوري] الديموقراطي النمط - 2

 .ملرؤوسيه السلطة ويفوض ،بينهمالصلة  ذات القرارات اتخاذ في الفعالة

 يجعله ذلك أن العتقاده تهم،قرارا التخاذ لألفراد الحرية القائد يترك وفيه :[الفوضوي ]املتساهل النمط -3

 .الالمباالة من لنوع أو ،ملجموعةا إدارة على مقدرته لعدم أو املجموعة، أفراد من محبوبا

 من قامت مجموعة الدراسة هذه ففي ،[وايت ليبيت، ليفين،]دراسة القيادة في الرائدة الدراسات ومن       

 وألاسلوب الديموقراطي، التسلطي، وألاسلوب ألاسلوب :وهي القيادة من أساليب ثالثة تحت بالعمل ألافراد

 املجموعة  إنتاج فكان القيادة، أساليب باختالف تهاومناخا هذه املجموعات انجازات اختلفت وقد التسيبي،

 العدوانية أن إال ديموقراطي، قائد إمرة تحت العاملة إنتاج املجموعة  من بقليل أعلى متسلط قائد تحت العاملة

 قائد إمرة تحت العاملون  ألافراد وكان متسلط، قائد بإمرة العاملة أفراد املجموعة بين أشد كانت والاستياء

 إنتاجها في املجموعات أقل فكانت تسيبي قائد إمرة تحت العاملون  ألافراد أما وأصالة، دافعية أكثر ديموقراطي

  1.والسخط الوقت إضاعة من بالكثير أفرادها عمل وتميز ودافعيتها،

 في التسلطي القائد وصفات مظهره، في الشوري القائد صفات بين يجمع الذي وهو :الدبلوماس ي النمط -2 

 هذا ويتسم العمل، إلنجاز معهم الشخصية اتصاالته على ويعتمد مرؤوسيه، مع التعامل في لبق فهو جوهره،

 وفي مهامه أداء له في مرؤوسيه مشاركة أن ويعتقد العمل في تواجهه التي املشكالت معالجة في بمرونة النمط

 بأنهم مرؤوسيه لدى إلاحساس إيجاد يحاول  فهو مجدية، وغير بل عملية، غير وسيلة تعد القرارات اتخاذ

 .متسلطة بشورية مرؤوسيه يقود فهو فعال، يشركهم أن دون  يشاركونه

 2القيادةإلادارية أهمية :ثانيا

 عليه هللا صلى النبي أمر لقد حتى بينها العدل وتقيم نهاشؤو  تنظم قيادة من البشرية للمجتمعات البد

 فليأمروا سفر في ثالثة خرج إذا" :والسالم الصالة عليه قال حين البشرية التجمعات أقل في القائد بتعيين وسلم

يقع  وال الرأي يتفرق عنهم ال و جميعا أمرهم ليكون  بذلك أمر إنما" :الخطاني وقال داود، أبوا رواه "أحدهم

 من جيش من أفضل أسد يقوده ألارانب من جيش" :نابليون  الفرنس ي القائد قال القيادة وألهمية ،"االختالفمنهم

 

                                                        
  29.1، ص مرجع سابقـ بشير العالق ،  

  232، ص ، مرجع سابقـ بشير العالق  
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 :في تكمن القيادة أهمية فإن وعليه ."أرنب يقوده أسود 

 .املستقبلية تهاوتصورا املنظمة خطط وبين العاملين بين الوصل حلقة أنها ـ  0

 .والسياسات والاستراتيجيات املفاهيم كافة داخلها تنصهر التي البوتقة أنها ـ  9

 .إلامكان قدر السلبية الجوانب وتقليص املؤسسة في إلايجابية القوى  تدعيم ـ  3

 .آلاراء بين والترجيح الخالفات وحسم وحلها، العمل مشكالت على السيطرة ـ  2

 .لهم قدوة القائد من يتخذون  ألافراد أن كما للمنظمة، مورد أهم باعتبارهم ألافراد ورعاية وتدريب تنميك ـ  2

 .املنظمة لخدمة وتوظيفها املحيطة املتغيرات مواكبة ـ  2

 .املرسومة ألاهداف تحقيق للمنظمة تسهل ـ  1

 

 تهاومهارا إلادارية القيادة عناصر :الثالث املطلب 

 إلادارية القيادة عناصر :والأ 

 إذا إال تقوم ال القيادة فعملية بمفرده، قائدا يكون  أن منا ألي يمكن فال اجتماعي تفاعل هي القيادة أن بما

 فيه القائد يمارس معين موقف ظروف إطار في تحقيقه مطلوب مشترك وهدف يقادون، يقودومن من وجدت

 نذكر العناصر هذه أهم ومن أساسية عناصر تتضمن القيادة عملية أن القول  يمكن وعليه الجماعة، على تأثيره

 : يلي ما

 قيادة في فشله أو القائد نجاح درجة تتحدد و الجماعة، يقود من وهو القيادة في عنصر أهم يعتبر :القائد 1-

 ألاهداف تحقيق باتجاه سلوكها وتغير عليها تأثيره بمدى الجماعات

 إال تحدث ال اجتماعية ظاهرة القيادة أن وبما جماعة، هناك يكون  أن دون  قيادة تكون  أن يمكن ال :الجماعة 2-

 لهذه القائد تقدير حس على يعتمد إذ للغاية، مهم أمر الجماعة هذه حاجات تلبية فإن بشري، تجمع تواجد عند

 .الحاجات

 جهود القائد يوجه والتي املشتركة، ألاهداف تحقيق الجماعة في التأثير عملية تستهدف :املشتركة ألاهداف 3-

 .1ما موقف إطار في لتحقيقها الجماعة

 غير هم بينما معين موقف في قادة يكونون  فاألفراد القائد، يظهر أو يوجد الذي هو املوقف :املوقف ظروف 4-

 .معين موقف في لقرار اتجاه خالل من يأتي القائد فظهور  مغاير، موقف في ذلك

 من والذي آلاخرين مع القائد يتبعه الذي السلوك عن ناتج وهو للقيادة، ألاساس حجر التأثير يعتبر :التأثير 5-

  .2يرغبه الذي باالتجاه سلوكهم تغيير يتم خالله

 إلادارية القيادة مهارات :ثانيا

 يعملون  التي إلادارة أهداف وتحقيق تابعيه سلوك في التأثير على تساعده ومهارات صفات قائد لكل أن من البد

 لكي وذلك مهارات أرنع يكتسب أو يحرز  أن فالبد القيادة لعملية الثالثة ألاطراف تفهم القائد يستطيع ولكي فيها،

                                                        
 .90، ص،مرجع سابقـ ظاهر محمود كاللدة   1
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 املهارات هذه تتمثل حيث أخرى، ناحية من ألافراد أهداف ويحقق ناحية من إلانتاجية ويرفع العمل أهداف يبلغ

  1:يلي فيما

 طبيعة ناحية من مرؤوسيه بأعمال وملما إياه، ومتقنا لعمله مجيدا القائد يكون  أن هي :الفنية املهارات 1-

 وتحليلها املعلومات استعمال بإمكانه يكون  أن وكذلك ،تهاومتطلبا تهاوعالقا ملراحلها وعارفا ،هايؤدو  التي ألاعمال

 .كفاءة بأكثر العمل بإنجاز والكفيلة املتاحة، والوسائل للطرق  وعارفا مدركا

 على املؤثرة العوامل وكذا ودوافعهم تهموعالقا العاملين سلوك تفهم على املقدرةأنها نعني  :إلانسانية املهارات 2-

 ثانيا، مرؤوسيه معرفة ثم ومن أوال نفسه فهم من تمكنه إلانساني السلوك بأبعاد القائد معرفة ألن سلوكهم،

                                   املشتركة                                                                                                                      ألاهداف وتحقيق التابعين حاجيات إشباع على يساعد ما وهذا

 وأنظمتها أهدافها ويفهم متكامل، نظام أساس أنها على للمنظمة القائد ينظر أن وهي :التنظيمية املهارات 3-

 وإدراك الجهود، وتنسيق الواجبات وتوزيع العمل تنظيم وكذا والصالحيات، السلطة أعمال ويجيد وخططها

 .وألانظمة اللوائح جميع وفهم

 تعني وكذلك باملقارنة، والاستنتاج والتحليل الدراسة على بالقدرة القائد يتمتع أن وهي :الفكرية املهارات 4-

 العصر متطلبات حسب وتطويرها املنظمة تغيير أفكار وكذا آلاخرين، أفكار لتقبل الذهني والاستعداد املرونة

 .والظروف

 

         ومصادرها إلادارية القيادة تأثير قوة :الرابع املطلب

 إلادارية القيادة تأثير قوة :أوال   

 وذلك له، التابعين ألافراد أو املرؤوسين سلوك في تأثير إحداث عل والفريدة الاستثنائية قدرته القائد بقوة ويعني

 من العديد تشير كما إليها، ينتمون  التي إلادارة أو للجماعة واملرغوبة املشتركة ألاهداف من مجموعة لتحقيق

  2:يلي ما تشمل التأثير قوة أن إلى والدراسات ألابحاث

 كأن إلادارة، في أو التنظيمي الهيكل في القائد مركز عن القوة هذه تنتج حيث :القانونية أو الشرعية القوة 1-

 .املدير أو العام املدير :مثل املكتب باب على وظيفته مسمى نضع

 .آلاخرين ومكافأة وإدارة رقابة على القائد قدرة على تعتمد القوة هذه أن حيث :التحفيز نظام في التحكم 2-

 العاملين رضا -

 فنية مهارة -

 إنسانية مهارة -

 تنظيمية مهارة -

 فكرية مهارة -

 الهدف -

                                                        
 .02صمرجع سابق،بشير العالق،  1
2
 .02،ص،مرجع سابقـ بشير العالق   
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 إلانتاجية زيادة -

 .لآلخرين بالنسبة والجزاء والعقاب املراقبة على القدرة طريق عن القوة هذه تأتي حيث :إلاكراه أو القسر قوة 3-

 فتزيد القائد، بهايمر  التي التجارة من وكذلك السابقة واملعلومات الخبرات من تأتي التي القوة وهي :الخبرة قوة 4-

 .السابقة للممارسات نتيجة ألاخرين على والتأثير التصرف على قدرته من

 عن أو الصالحيات أو العالقة طريق عن تأتي التي القوة وهي:العليا السلطة بمصادر الصلة أو العالقة قوة 5-

 الدنيا، املستويات في واملشرفين املديرين مساعدي في تتمثل العالقة وهذه العالقة، وروابط التجاذب طريق

 .املعروفة تهموصال البعض بعضهم مع تهمعالقا بحكم وذلك العليا، املستويات في املديرين على تأثيرهم وقدرة

                                                                                                                     1  إلادارية  القيادة تأثير قوة مصادر  :ثانيا

 موقع في شخص يمارسها املؤسسة أهداف أجل من العاملين على التأثير قدرة تتضمن القيادة عملية إن     

 وأدوات ووسائل قوة، ولديه مصادر معينة بسلطة يتمتع أن يجب التأثير بعملية القيام يستطيع وحتى قيادي،

 .التأثير

 حيث وتأثيرها، السلطة قوة القائد يستمد أين ومن القيادة، عملية ممارسة بكيفية الباحثين من كثير اهتم ولقد

 منها يستمد فرنشبها   قام ما املشهورة الدراسات ومن (French) وريفان (BertranRaven) مصادر خمسة حددا

 .الاقتداء أو إلاعجاب قوة املشروعة، القوة والعقاب، إلاكراه قوة املكافأة، قوة :وهي التأثير قوة القائد

 شخص ي يوكل استطاع وقد (Yukl) بعضها القيادي، للتأثير الوسائل من عددا وحدد الباحثون  تناوله ما تجميع

 :القيادة تأثير لقوة مصدرا تشكل وسيلة عشر أحد ميز وقد رسمي، ونعضها نفسه بالقائد يتعلق

 ورغباته وتوجيهاته ألوامره والامتثال للذعان ملرؤوسيه القائد من الطلب حق وهي :املشروع املطلب 1-

 :التالية السلطات أحد إلى ذلك في القائد ويستند املهمات، وتنفيذ

 ومن التوجيه، حق أعطته التي الرسمية العليا السلطة من سلطته القائد يستمد حيث :الرسمية السلطة -أ

 .والطاقة إلاذعان التابعين

 .العمل في أقدم هو ملن أو سنا لألكبر تمنح التي تلك مثل :الاجتماعية السلطة - ب

 املنصب                                                                                                          لهذا بينهم من شخص وتفويض الجماعة اتفاق من تتبع التي السلطة -ج

 تابعيه على تأثير قوة لتوجيهاته يجعل مما الترغيب وسائل استخدام من القائد به يقوم ما وهي :املنفعة قوة 2-

 .كاملكافآت بعوائد لملين له، يذعنون  وتجعلهم

 .لالستجابة املرؤوسين لدى الخوف واستثارة والعقاب التهديد وسائل باستخدام القائد قيام وتعني :القهر قوة 3-

 من التابعين سلوك في التأثير لعملية القائد ممارسة أن به ويقصد :إلاقناع أو الرشد على القائمة الاستمالة 4-

 وتحقيق تهمحاجا إلشباع وسيلة أفضل هو به يقومون  ما أو أداؤه املطلوب السلوك بأن استمالتهم خالل

 .تهمطموحا

                                                        

 
1
 .051 149ص ،  2007،عمان 1ط الحامد، دار ،"إلاداري  والاتصال والرقابة إلادارية القيادة "أحمد، بني محمد ومروان عياصرة محمود معنـ  
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 تجعل معرفي، مجال أو ميدان في والتميز واملهارة الخبرة ومصدرها :املدير خبرة على القائمة التأثير قوة 5-

 .وطلباته ألوامره وإلاذعان وطاعته قيادته يقبلون  التابعين

 ،تهمواتجاها تهمومعتقدا التابعين قيم على التركيز خالل من القائد تأثير يكون  حيث :الحماس والتهاب إلالهام 6-

 .منهم يطلب ما وتنفيذ ألوامره التابعين امتثال على فيحصل

 أو تطوير إلى القائد يلجأ حيث والشرف، والطاعة والنزاهة كاإلخالص :واملعتقدات القيم تغيير أو تنمية 7-

 للحصول  فيستخدمها لديهم، راسخة واملعتقدات القيم هذه تكن لم إذا خاصة التابعين ومعتقدات قيم تكوين

 .امتثالهم على

 وكمية بنوع والتحكم السيطرة خالل من التابعين على التأثير يستطيع حيث :للمعلومات القائد تطويع 8-

 .سلوكهم على للتأثير مقصود استنتاج بناءبهدف ويحللها  فيفسرها املعلومات،

 القائد يهيئها املرؤوسين، وسلوك مشاعر في للتأثير املباشرة غير الوسائل من وهي :البيئة ظروف تطويع 9-

 ألادوات توفير خالل من معينة بأنشطة يساعدهم مما ،بهماملحيطة  والاجتماعية املادية الظروف لتطويع

 .العمل مكان وتنظيم وتخطيط العمل، وتصميم والتقنيات، والاجراءات والوسائل،

 القدوة واعتباره له والانتماء به التابعين إعجاب من القائد عليه ويحصل :الشخص ي والانتماء إلاعجاب - 10

                                لديه                       يريد الذي السلوك لتنمية والانتماء إلاعجاب هذا القائد يستثمر حيث لهم

 ويرفع والالتزام، الانتماء شعور  لديهم وينمي املرؤوسين سلوك في التأثير القائد يستطيع :القرار في املشاركة- 00

 .القرار اتخاذ في اشتراكهم خالل من وذلك والتطوير، والتحسين للنجاز دافعيتهم ويزيد ،تهم معنويا من
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 : تهاصفا وأهم إلادارية القيادة مبادئ :الخامس املطلب

 يوضح مبادئ القيادة إلادارية   : ( II-  2)  الشكلالشكل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب: املصدر 

 

 

ملسؤوليةاتحمل    

كن كفوؤا   

 أعرف نفسك 

إستخدم وحدتك 

 بإمكانتهم

عمل الفريق في 

 جماعة

التأكد من إنجاز 

 املهمة

طور إلاحساس 

 باملسئولية

أبق رجالك 

 مطلعين

أعرف رجالك و 

 أسع لفاهيتهم

 

 كن مثال أعال

 إتخاذ القرار
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 القيادة مبادئ :أوال

 أحد وهناك ومثمرة، فعالة إلادارية القيادة تكون  لكي إليها والانتباه تهامراعا يجب مبادئ عدة إلادارية للقيادة

  :وهي عليها متفق مبدأ عشر

 1:تطويرها على واعمل نفسك أعرف 1-

 النفس ومعرفة فعله، يجب وما معرفته يجب وما عليه تكون  أن يجب بما دراية على تكون  أن عليك نفسك ملعرفة

 مواهبه، قدراته، شخصيته، في والضعف القوة مواطن يحدد أن يستطيع هنا القائد ألن آلاخرين، ملعرفة مقدمة

 .الاجتماعية وعالقاته

 :والتكتيكية الفنية الناحية من كفؤا كن 2-

 من إال تأتي ال ألاهداف وتوضيح والخطط، السياسات ورسم آلاخرين وتوجيه القيادة على وقدرته القائد فعالية

 املعدات عن تفصيلي ونشكل ملما يكون  أن عليه إلاداري  القائد فمثال واسعة، وميدانية فنية معرفة خالل

 املعرفة بينما العملياتية، املهام إنجاز تتطلب الفنية فاملعرفة التنظيم، يستخدمها التي والتجهيزات وآلاالت

 .املطلوبة املهام لتحقيق وآلاالت واملعدات ألاجهزة استخدام فيها يتم التي الطريقة هي التكتيكية

 :أعمالك مسؤولية تحمل و املسؤولية عن ابحث 3-

 املسؤولية من ابتداء والاخالص الانتماء يعني املسؤولية عن فالبحث حساسة، مهنية قيمة املسؤولية تعتبر

 بعمل والقيام املسؤوليات تحمل في املبادأة من نوع املسؤولية عن والبحث ا، يعمل التي واملؤسسة الشخصية

 .والصعاب املتاعب وتحمل سامية أهداف أجل من معين

 :املناسب الوقت وفي املسموع القرار اتخاذ -2  

 هؤالء املساعدون، مثل تستخدم هناك تعابير لذلك للقائد، مميز صفة هي القرار واتخاذ بناء عملية إن

 إلاطار ألاول  الفصل حيث القرار، أححاب ليسوا لكنهم جوانبه كافة من املوقف تحليل في القائد يساعدون 

 إلاداریة للقیادة النظري 

 ألن نفسه، القرار عن أهميته في تقل ال كبيرة أهمية له املناسب وقته وفي الجميع مسمع على القرار اتخاذ أن

 تعود وإلايجابية السلبية انعكاساته أن حيث ونجاحه، تأثيره فرص تضيع املناسب الوقت في يكن لم إذا القرار

 .نفسه القائد على

 :أعلى مثال كن 5-

 ألاهداف، لتحقيق آلاخرين تحفيز وطرق  املتاحة الوسائل استخدام وكيفية نفسه القائد على هذه تنطبق حيث

 على فيجب مثالي، إنجاز مستوى  على الحصول  في آلاخرين لتشجيع القائد يتبعها التي العلمية ألاساليب وكذلك

 قدرة ويدرك عمليا يطبق أن عليه وإنما املثالية، التصورات في والاسهاب النظري  بالشرح يكتفي ال أن القائد

 .التطبيق على آلاخرين

 

 

 

                                                        
 .019،012،صمرجع سابقـ ظاهر محمود كاللدة ،  1
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 :لرفاهيتهم وأسع رجالك أعرف 6-

 تقودها، التي الجماعة معرفة وتعني ألاولى، بالدرجة إلانسانية الطبيعة معرفة تعني الرجال معرفة أن حيث

 هامين أمرين تحقيق إلى يعود وهذا والجنس، والسن والقدرات، املعرفة حيث من وتجانسها وتماسكها، تهاحاجا

 :وهما ألاحيان، من كثير في يتعارضا قد

 .املهمة تحقيق -

 .ألافراد حاجات إرضاء -

 :مطلعين رجالك أبق 7-

 فالقائد الاتصال عامل عن املبدأ هذا يتكلم (Communication) الوظيفي، تدرجهم حسب والتابعين القائد بين

 على مطلعين آلاخرين يكون  أن يتطلب وهذا آلاخرين، على الاعتماد دون  نفسه تلقاء من املهمة تحقيق يستطيع ال

 فرد كل من املطلوب الدور  وكذلك القيادي املوقع مع يتناسب والاطالع املعرفة ومستوى  وفعله، معرفته يجب ما

 .اختصاصه ضمن

 :التابعين لدى باملسؤولية الاحساس طور  8-

 الحلقة، تكتمل حتى التابعين عند أيضا املبدأ هذا يطور  أن بد ال ويتحملها املسؤولية عن يبحث الذي القائد إن

 لتحقيق ملخص بشكل وألانشطة الجهود كافة تضافر من فالبد ش يء، أي فعل يستطيع ال بمفرده أنه كذلك

 بكل التنفيذ في املشاركة خالل من للمسؤولية أهل بأنه فرد كل إحساس خالل من إال يأتي ال وهذا النجاح،

 .ألاسمى بالهدف وإيمان واندفاع حماس

 :ومنجزة عليها ومشرف مفهومة املهمة أن من التأكد 9-

 مفهومة أصبحت قد املهمة أن من نتحقق أن نستطيع بواسطته إذ املبدأ، لهذا املفتاح هو الاتصال عامل يعتبر

 .إلانجاز هذا مراحل من مرحلة لكل املستمرة املتابعة خالل من إنجازها تم قد وأنه الجميع، قبل من

 :كفريق يعملوا أن رجالك درب - 10

 على ويؤكد متقن، بشكل التنفيذ إجراءات في البعض بعضها مع تتكيف الجماعة أن يعني كفريق التدريب

 لتذللها العقبات أمام الواحد كالجسد تتحد قوة عوامل وهذه الجميع، قبل من والانسجام والتعاون  التماسك

 .خاص بشكل املعنويات على املبدأ هذا ألهمية باإلضافة

 :إلمكانياتها طبقا وحدتك استخدام - 11

 مع طرديا تتناسب املهام تكون  أن البد لذلك واملعنويات للعزيمة مثبطة الجماعة قدرة من أكبر املهمة كانت فإذا

 التحديث، املتواصل، التدريب الجيدة، القيادة هي إلامكانيات هذه على تؤثر التي والعوامل املتاحة، إلامكانيات

 .باألهداف نهموإيما تماسكهم ألافراد، تأهيل معها يدخل واملوازنة

 1 إلادارية القيادة صفات أهم :ثانيا

 :وأهمها إلاداريين القادة في توافرها يجب صفات عدة هناك
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 :العلمية الصفات 1-

 .التطور  ويواكب يساير لكي ويبحث يتعلم أن عليه يجب بل والعلم، املعرفة من ألادنى الحد عند القائد يقف ال -

 .والنمو التقدم في الرغبة وإثارة الفعالة القيادة وتنمية والابتكار إلابداع على ألافراد تشجيع -

 .الخالق النشاط وتشجيع القادة مسؤوليات لتبادل الفرص وتوفير البناءة بالجهود الاعتراف -

 تعويض على قادرة إضافية بوسائل يده في ويحتفظ املحتملة واملعنوية املادية الخسائر حساب في يتدخل أن -

 .الخسائر

 .العظيم البشرية فن هو الوقت فاستخدام وقته، حساب في ينجح أن -

 .والوقت الخبرات من والاستفادة ألامور  بين الربط على قادر -

 .العاملين لكل والتقدير الاحترام يسوده جو في وجه أكمل على املنظمة أهداف تحقيق غايته تكون  أن -

 .مرؤوسيه لتدريب والسعي قدراته، بتنمية والاهتمام الجديدة الخبرات عن دائما البحث -

 .1وعالجها أخطائهم تفهم على اتهمومساعد مرؤوسيه ينقص عما البحث -

 :الانسانية الخلقية الصفات 2-

 للمناقشة أفراده أمام ألابواب ويفتح واحد، نمط على وليس املختلفة املواقف حسب ويتصرف ألافراد يساير أن -

 .والحوار

 .بهمقلو  إلى ينفذ لكي يتواضع بل يتعالى وال يتكبر فال عليهم، وعطوفا ألفراده محبا يكون  أن -

 .صدر برحابة املعارضة النظر وجهات وتقبل التفكير، في والتعاون  املتبادلة والثقة الاحترام خلق -

 .الانفعال وعدم ألامور  عن الصحيح الانطباع وأخذ بالهدوء التحلي -

 .الشبهات رد على قادر وقوي، أمين متردد، غير وعزيمة، عزم ذا وعازم حاسم يكون  أن -

 .تتحقق ال خياالت صاحب ليس لكن و لمال وله طموح له معه، ويتعايش واقعه يعيش -

 .الكاملة املسؤولية تحمل مع املشاكل حل في العقل يستخدم و أفراده نفسيات وفهم تحليل على قادر -

 .بشعورهم ويشعر أحوالهم يعرف و مشاكلهم يتحسس و ومرؤوسيه زمالئه يتفقد أن -

 .وضيق وملل ضجر دون  ومن رحب بقلب واملناقشة واملراجعة والنقد النصح يقبل -

 :وإلادارية القيادية الصفات 3-

 بها والعمل وألانظمة والقوانين باملبادئ التمسك عليه يحتم واجبه  فإن لذا به، يحتذي الذي املثل هو القائد -

 .إليها غيره يدعو أن قبل

 .والتوكل الصبر و والصدق باإلخالص ذلك و الصافية، الصحيحة العقيدة -

 .واحترامه الفرد بقيمة والاعتراف القوانين و  ألانظمة ملناقشة الفرص وإتاحة الفعال الاتصال -

 وحده يملك الذي القرار حرية على ذلك يؤثر أن دون  ألامر  لزم إذا ويتبعهم ويستخدمهم مستشاريه إلى يصغي -

 .ومسؤوليته مستواه بفضل اتخاذه حق

 

 

                                                        
 

1
 .29،22ص والتوزيع، للنشر املسيرة دار ،"البشرية والتنمية إلادارية القيادة "،العجمي حسنين محمدـ  
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 القرار تعديل أو جديد قرار بإصدار ويقوم خالقة دفعة للخطط  ويعطي مستمرة بصورة ألاحداث مع يتالءم أن -

 .اللزوم عند السابق

 .إليه يصغي أنه املتحدث ويشعر يتكلم مما أكثر  يستمع أن وذلك الاستماع، يحسن أن -

 .الحماس يسوده ودي جو وفي اقتصادية بطريقة املنظمة   وأهداف الجماعة وأهداف أهدافه يحقق أن -

 .حوله الناس تجميع على وقادر التصرف  حسن والبنية، الجسم قوي  عالية، مواهب له تكون  أن -

 .  ألافراد توجيه وعلى والشدائد، ألاعباء تحمل على قادر -

 

 أداء العاملين  تعريف و تقييم و دور القيادة في رفع :املبحث الثاني 

 ه في املؤثرة العواملمفهوم اداء العاملين و : املطلب ألاول 

 :مفهوم اداء العاملين

 أو لهدف العامل انجاز هو العامل أداء مفهوم فان " ما عمل انجاز ": بأنه لألداء اللغوي  التعريف من انطالقا

 . معينة زمنية فترة خالل آلاهداف مجموعة

 ثالثة عن والناتج ، معين فرد قبل من املبذول  الجهد حصيلة عن عبارة هو العامل أداء إن الباحثين بعض ويرى  -

 والواجبات آلاعمال انجاز في الفرد مساهمة مدى انه كما ، إدراكه ومستوى  وقدراته الفرد دافعية وهي ، عوامل

 1 . فعال بشكل إليه املوكلة

 2  عمله منها يتكون  التي املختلفة واملهام باألنشطة قيامه في العامل أداء يمثل كما -

 العمل أثناء وتصرفاتهم سلوكياتهم ومدى م إليه توكل التي آلاعمال انجاز في مساهمتهم من العاملين أداء يجسد -

 3 . أسلوبهم علي يطرأ الذي التحسن مقدار وعلى

 بها يشبع أو يحقق التي الكيفية يعكس وهو لوظيفته املكونة املهام وانجاز إتمام درجة عن العامل أداء يعبر كما -

 .4  الوظيفة متطلبات

 أعمال في وينقل املؤسسة في د آلافرا مجموعة أو العامل الفرد يؤديه عملي سلوك ": بأنه آلاداء يعرف كما -

 .5  املرغوب الهدف أو النتيجة ى إل للوصول  معين عمل اجل من مقصودة وتصرفات

 : التالي التعريف إلى نخلص السابقة التعريفات خالل من

 في كفاءته مستوى  عن تعبر والتي العامل الفرد يؤديها التي ألانشطة من مجموعة عن عبارة هو العاملين أداء "

 محدد زمنية فترة خالل له املوكلة والواجبات املهام انجاز

 : العاملين أداء في املؤثرة العوامل

 العوامل كل ومعرفة ودقيق جيد بشكل متابعته يجب التي العمل متغيرات أهم احد آلاداء عملية إن

                                                        
  / 8،ص  2012 .تخصص التسيير، علوم في املاجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة العاملين اداء على البشرية املوارد معلومات نظام أثر فالد، رجم1 

 211 ، ورقلة جامعة التسيير، ومراقبة املعلومات وأنظمة

  68ص ،  2004مصر،  :العربية النهضة دار ،العاملة القوى  إدارة عاشور  صقر أحمد2 

  1،ص  2000،القاهرة،التطبيقية الناحية من ألافراد إدارة ،عبيد محمد عاطف3 

  2،ص  2000إلاسكندرية، الجامعية، الدار ،البشرية املوارد إدارة حسن، رواية4 

  4ص ،  2003عمان،  :للنشر الشروق دار ،  1،طوالجماعة الفرد سلوك املؤسسة سلوك ،عطية ماجدة5 
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 :  مايلي أداء على املؤثرة العوامل أهم ومن عليه تأثير لها التي وخاصة به املحيطة

 : ألاداء في املشاركة عدم :أوال  

 وجود في يساهم القرارات وصنع كالتخطيط املختلفة إلادارية املستويات في العاملين املشاركة عدم إن

 والعمل باملسؤولية الشعور  ضعف إلى يؤدي التي وال الدنيا املستويات في والعاملين إلادارية القيادة بين فجوة

 يشاركوا لم ألنهم لشعورهم العاملين لدى آلاداء مستوى  تدني إلى يؤدي وهذا املؤسسة أهداف لتحقيق الجماعي

 .  آلاداء في يواجهونها التي للمشاكل الحلول  في او انجازها، املطلوبة آلاهداف وضع في

 : الوظيفي الرضا مشكالت: ثانيا 

 أو الوظيفي الرضا فعدم ، املوظفين أداء مستوى  على املؤثرة آلاساسية العوامل من الوظيفي فالرض ي

 التنظيمية العوامل من كبير بعدد يتأثر الوظيفي والرضا ، اقل وإنتاجية ضعيف أداء إلى يؤدي انخفاضه

 كاملؤسسات التنظيمية ،والعوامل الخ ... التعليمي واملؤهل كالسن الاجتماعية العوامل مثل للموظف والشخصية

 . الخ الترقيات ونظام والواجبات

 : إلاداري  التسيب :ثالثا 

 سلبي بشكل مؤثرة تكون  بل منتجة غير أمور  في العمل ساعات ضياع يعني املؤسسة في إلاداري  فالتسيب

 التنظيمية الثقافة أو إلاشراف أو القيادة ألسلوب نتيجة إلاداري  التسيب ينشا وقد   خرين، العاملين أداء على

 . املؤسسة في السائدة

 : العمال أداء على القائد تأثير: رابعا  

 من وذلك لألداء، الزمة وموارد وإمكانيات ظروف من يوفره ما خالل من املرؤوسين أداء على يؤثر فالقائد    

 وتوفير لألداء الالزمة املدخالت و املوارد وتوفير ومهاراته وقدراته يتناسب الذي العمل املرؤوسين إعطاء خالل

 1 . العمل النجاز والالزمة من   خرين املعاونة الخدمات

 

 و أهمته  العاملين أداء تقييم: املطلب الثاني  

 : العاملين أداء تقييم

 يكون  وقد بها، يعملون  الذين العاملين ألداء التقييم من نوعا معها تتعامل التي املنظمات جميع تملك        

 . البشرية املوارد إدارة في اهتمامنا محور  هو الرسمي التقييم أن والواقع رسمي غير أو رسمي التقييم

 : العاملين أداء تقييم مفهوم: أوال  

 العاملون  يبذلها التي الجهود في والضعف القوة نقاط قياس هدفها دورية عملية " هو آلاداء تقييم إن        

 2  ." سابقا املؤسسة له خططت معين موقف في يمارسونها التي والسلوكيات

 في محدد زمن في العامل طرف من ممارستها تتم التي النشاطات على حكم إصدار عملية " بأنه يعرف كما

 بطريقة مستخرجة ومعايير واضحة أداء مقاييس على العتماده مثالي حكم ذلك ويعد املؤسسة، في محدد زمن

 1  ." العامل أداء عن متحيز وغير وموضوعي شامل رأي بتكوين للمشرف تسمح

                                                        
  18،ص  1990القاهرة،  :املصرية الجامعية دار وألاداء، التنظيمي السلوك محمود، حنفي سليمان1 

  31،ص  2008إلاسكندرية،  :والتوزيع للنشر ،حورس 1 ،ط العاملين أداء وتقويم قياسمحمد، الصرفي2 
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 مهارات أو بدنية أو نفسية صفات من به يتعلق ما ولكل الفرد أداء لتحليل محاولة " بأنه يعرف كما

 كضمان وذلك الثانية، ومواجهة آلاولى تعزيز ومحاولة والضعف، القوة نقاط تحديد بهدف وذلك وسلوكية فنية،

 2 ." املستقبل وفي حاليا املؤسسة فعالية لتحقيق ي أساس

 ومدى إليهم املسندة للمهام العاملين انجاز أو تحقيق مدى معرفة خاللها من يتم عملية " هو آلاداء تقييم

   " علمية أسس على موضوعية معايير وفق كذلك إنتاجيتهم في املطلوبة للمستويات تحقيقهم

 وكذلك إليه املوكلة آلاعمال إنجاز في العامل مساهمة مدى التقييم الوصول  محاولة " هو آلاداء تقييم

 فترة حالة الشخصية وإمكانياته قدراته وأيضا معه، واملتعالين ورؤسائه بزمالئه عالقاته في وتصرفاته سلوكه

 ." محددة زمنية

 ونوعية مستوى  لتقدير معينة زمنية فترة خالل العاملين من فرد كل آلاداء تقدير عملية " بأنه ويعرف

 ." ال أم جيدا آلاداء كان إذا فبينما لتحديد العملية وتنفيذ أداءه

 في كفاءتهم حيث من العاملين بين الفردية الاختالفات إلى تهدف التي إلادارية العملية " بأنه يعرف كما

 أكبر ومستوى  وأعباء مستوى  ذات لوظائف تقلدهم امكانتيه و ناحية من وظائفهم ومسؤوليات بأعباء النهوض

 ." أخرى  ناحية من

 تم التي النشاطات على حكم إصدار عملية " هي آلاداء تقديم علية أن نستنتج السابقة التعاريف ومن

 واضحة أداء مقاييس على العتماده مثالي حكم ذلك ويعد باملؤسسة، محدد زمن في العامل طرف من ممارستها

 ." العامل الفرد أداء على متحيز غير ووضعي و شامل رأي بتكوين للمشرف تسمح بطريقة مستخرجة ومعايير

 : العاملين أداء تقييم أهمية: ثانيا 

 في ومحورية ضرورية عملية يجعله ما وهو واملؤسسة، العاملين على تعود التي الفوائد من الكثير لتقييم       

 3 : آلاداء تقييم مزايا و فوائد أبرز  ولعل املنظمات، في البشرية املوارد إدارة

 معالجة بهدف املؤسسة إدارة واهتمام تقدير موضع جهدهم أن يشعرون عندما للعاملين املعنوية الروح رفع 

     يجعلهم مما وقادتهم مشرفيهم في الثقة لديهم سيخلق العاملين ألداء املوضوعي فالتقييم الضعف، نقاط

 . عالية معنوية بروح يعملون 

 هذا نتائج وأن قادته، قبل من تقييم موضع نشاطه أن الفرد يشعر فعندما بمسؤولياتهم، العاملين إشعار 

 . العمل في جهده قصار يبذل فإنه الوظيفي، مساره على تؤثر هامة قرارات عنها يترتب التقييم      

 في جهده أساس على مكافأة أو ترقية من يستحقه ما الفرد ينال حيث العدالة لضمان وسيلة آلاداء تقييم 

 . العاملين مستويات لكافة متساوية معاملة القيادة من يتطلب وهذا العمل،

 جهود وتقييم مراقبة على قادرة العليا القيادة من يجعل آلاداء تقييم أن حيث املشرفين، على الرقابة 

 . قبلهم من املرفوعة الكفاءة تقارير خالل من والتوجيهية إلاشرافية وقدراتهم املشرفين

 الحكم ليكون  املشرفين قبل من باستمرار العاملين مالحظة يتطلب آلاداء فتقييم وإلاشراف، الرقابة استمرار 

                                                                                                                                                                             
  3،ص 2010 ، الحالية العاملية الاقتصادية التغيرات ظل في البشرية املوارد إدارة السيد، أمين معين1 

  19،ص  2003والطباعة،عمان، للنشر ،وائل 1 ط البشرية، املوارد إدارة ،الهتيبي الرحمان عبد خالد2  3

  2،ص  1999عمان،  :مجدالوي  دار ،  3ألافراد،ط إدارة ،زويلف حسن مهدي3 
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 . أدائهم على وسليما موضوعيا      

 إتالفها على والعمل الثغرات تحديد جانب إلى العاملين وتدريب الاختيار سياسات تقييم . 

 

 العاملين أداء رفع في إلادارية القيادة  دور : املطلب الثالث 

 :العاملين أداء رفع في إلادارية القيادة  دور  .0

 أو املرؤوسين في التأثير في وظيفتها تتمثل التي إلادارية بالقيادة يتعلق ي آلاساس موضوعنا ألن ونظرا    

 هذه تحقيق في آلاساسية الركيزة يعد العامل أداء أن وبما املؤسسة، أهداف تحقيق أجل من للعمل العاملين

 للدور  ونظرا املؤسسة في أداء رفع في إلاداريين القادة يستخدمها التي وآلاساليب الوسائل سنتناول  آلاهداف،

 بينهم، الفريق روح خلق العمل، إنجاز في مساعدتهم العاملين، تحفيز : ة املنظم في إلاداريين للقادة الواسع

 . واملؤسسة العمل نحو السلبية اتجاهاتهم تغيير بينهم، تحدث التي الصراعات معالجة

 : العاملين تحفيز في إلادارية القيادة دور  .8

   ألافراد أداء تحسين في القائد دور : 

 يجب لذا عمله، مجال في يمتلكها التي واملهارات املؤهالت على كبير حد إلى يتوقف املرؤوس أداء أن بما

 1  : خالل من وذلك القدرات هذه وتنمية استغالل في املساهمة إلاداري  القائد على

 من بنفسه بذلك يقوم بأن سواء مرؤوسيه، وتدريب تعليم في يساهم أن القائد عن يجب : والتعليم التدريب -

  املرؤوسين بين الوظائف تدوير أو واملتابعة والتوجيه بالتدريب العمل أثناء املرافقة خاصة، بمهام التكليف خالل

 تحليل القائد من يتطلب وهذا ومؤهالتهم، قدراتهم تناسب ووظائف مهام على املرؤوسين توزيع يعني : التوزيع -

 . يشغلها كي تالؤمه التي الوظيفة عن البحث ،ثم مرؤوس كل ومعارف مهارات ودراسة

 التي املهام من توليفة اكتشاف قصد العمل مكونات تحليل يتم لكن الوظيفة في املرؤوس يبقى أي : املالئمة -

 . الخ ... النفوذ،   آلافراد، الت، املعدات، : تشمل التوليفة هذه فيها، مرتفعا أداؤه يكون  أن يمكن

 من يتطلب وهذا العمل، أداء في املرؤوس يحتاجها التي الوسائل توفير في املوارد توفير يتمثل : املوارد توفير -

 لهم لتوفيرها فيسارع املوارد، كفاية مدى عن يعبروا أن لهم ويسمح العمل، أثناء املرؤوسين يتابع أن القائد

 : الفعال التحفيز مقومات- 

 املساعدة تقديم قدرتهم، تحسين خالل من العمل مرؤوسيه تحفيز في القائد يلعبه الذي للدور  عرضنا بعد

 تحقق التحفيز عملية من تجعل وحتى اعتباره في يأخذها أن يجب التي الشروط عن نتساءل العمل، أثناء والدعم

 الشروط هذه تلخيص يمكن لذا الوظيفي، رضاهم وتحقيق املرؤوسين أداء رفع وهي أال أهدافها،

 2  : في

 وبدون  آلاداء في محددة زيادة تحقيق وهو أال ومحددا، معروفا واضحا، التحفيز عملية هدف يكون  أن يجب -

 . محدد وغير واضح غير هدف لتحقيق ودفعهم آلافراد تحفيز يصعب إذ نتيجة، إلى يصل لن القائد فإن ذلك

                                                        
 ،ص  2010عمان، ،  1ط والتوزيع، للنشر املسيرة دار البشرية، املوارد إدارة عباس، الباسط عبد انس1 

  2ص ،  2006عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة ،دار 1 إلادارية،ط القيادةكنفان، نواف2 
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 الرغبة لديهم تولد يجعلها مما واقعية، علمية دراسة دراستها بعد العاملين أداء لرفع الحوافز أنواع اختيار يجب -

 . الحافز على للحصول  جيد بشكل العمل أداء في

 التي النتائج من بنية على القائد يكون  حتى السليم، والتقييم املتابعة إلى التحفيز نظام القائد يخضع أن يجب -

 . منه تحقق

 أهمها لعل أخرى  شروط إليها يضيف من هناك املرؤوسين، تحفيز نظام لنجاح السابقة الشروط إلى باإلضافة -

 : مايلي

 استخدامها ثم ومن عليهم تؤثر التي الحوافز أنواع اهتماماتهم، مجاالت حاجاتهم، املرؤوسين، على التعرف  -

 . لتحفيزهم

 أدائه لرفع الجهد لبذل مدفوعا املرؤوس يكون  حتى ألخرى  فترة من الحوافز وتجديد تنويع القائد على يجب  -

 . الجديد أو املرغوب الحافز على للحصول 

 الجماعية، الحاجات إلشباع آلاولوية يعطي أن عليه لذا . بينها فيما متناقضة تكون  أحيانا املرؤوسين حاجات  -

 1 . الفردية آلاهداف مثل لهم مهمة الجماعية آلاهداف أن املرؤوسين أقتنع إذا ذلك وينجح

 : العمل فرق  بناء في إلادارية القيادة دور  .1

 كل مساهمة وتحديد بينهم فيما العمل توزيع على أعضائه بين الاتفاق إلى الفريق عمل بناء يحتاج

 املهارات و العمل جدولة أسلوب تحديد إلى الحاجة إلى باإلضافة هذا العمل، عبء أداء في املشاركة في آلاعضاء

 القيادة يتطلب ذلك كل ، الخ ... القرارات وتعدل تتخذ وكيف الصراعات حل يمكن وكيف تطويرها، يجب التي

 في اختالفات من بينهم يوجد ملا نظرا الفريق، أعضاء بين والتنسيق الربط على تعمل التي للفريق البناءة إلادارية

 2  . والقدرات املهارات من يملكه ما قدر على فرد كل من املطلوب الجهد القائد فيحدد ، واملعتقدات املهارات

 .  املشترك الهدف لخدمة املتنوعة قدراتهم يوظف حتى جيدا الفريق أعضاء القائد يعرف أن يجب لذلك

 : الفريق أداء تحسين في القائد دور   .2

 الحاجات يحقق الذي هو الفعال فالقائد الفريق، قائد على نجاحه ومدى العمل فريق أداء يتوقف

 وواضحة طموحة أهداف بتحديد القائد يقوم كذلك آلاداء، أو املهام وحاجات الفريق ألعضاء الاجتماعية

 مع مرتفع جماعي أداء تحقيق أجل من عليهم تأثيره يمارس أنه كما الفريق أعضاء بثقة يحظى بحيث للفريق،

 ومعايير العمل قواعد يحدد الذي هو للفريق الفعال القائد أن ذلك ومعنى . ذلك إلنجاز الالزمة املساعدة تقديم

 الخطوات بإتباع وذلك الفريق، أداء تحسين بغرض املشاكل حل في الفريق ملساعدة مهاراته ويستخدم آلاداء

 3  : التالية

 . الفريق ألعضاء الفردية الحوافز إلى إضافة والتقدير الثناء املادية، العوائد مثل للفريق جماعية حوافز توفير  

 للفريق الهامة القرارات تفويض خالل من وذلك الاستقاللية، من أعلى درجة ملمارسة الكافية الحرية الفريق منح  

 . اتخاذها في مشاركته آلاقل على أو

                                                        
  2ص ،سابق مرجع ، كنفان نواف1 

  1،ص  2003عمان،  :الشروق درا ،والجماعة الفرد سلوك املؤسسة سلوك ،عطية ماجدة2 

  1ص ،املرجع نفس. عطية ماجدة 3 
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 آلافكار طرح وتشمل الفريق، أداء على وتأثيرا أهمية العوامل أكثر باعتبارها والتصرف السلوك قواعد وضع  

 . وغيرها ومكافأته املرتفع باألداء الاعتراف لألداء، املوضوعي النقد بحرية، و  راءو بأ

 : ألافراد اتجاهات تغيير في إلادارية القيادة دور  .5

 مكانه أو املختلفة العمل جوانب نحو السلوكية وامليول  املشاعر تلك العمل في آلافراد باتجاهات يقصد

 الذي الوظيفي الرضا نجد بالعمل املرتبطة الاتجاهات ومن العمل، أثناء معهم التفاعل يتم الذين آلافراد أو

   .   خرين مع الصراعات املؤسسة، ترك التغيب، العمل، أداء مثل للسلوك الهامة الجوانب من العديد به تتعلق

 تكوينها فهم أجل من فقط ليس إلاداريين للقادة هاما موضوعا املرؤوسين اتجاهات دراسة تعتبر لذلك

 على وتعديل وتغير ( احترام   خرين للمنظمة، الوالء الالتزام، ) الايجابية الاتجاهات تدعيم اجل من بل وأبعادها،

 ( القادة قرارات رفض التآمر، النفاق، التهاون، العمل في آلاخالقية املمارسات مثل السلبية الاتجاهات من آلاقل

 و أساليبها  العاملين اتجاهات لتغيير القيادة شروط: املطلب الرابع 

 : العاملين اتجاهات لتغيير القيادة شروط: أوال 

 اتجاهات ي ترس التي واملبادئ القيم مجموعة تشكيل في منها العليا خاصة إلادارية القيادة تساهم      

 أهداف تحقيق في تساعد وال تتوافق ال التي السلبية الاتجاهات تغيير وكذلك املؤسسة، في املرؤوسين وسلوكيات

 : 1 التالية بالشروط القادة التزام خالل من املساهمة هذه وتتم املؤسسة،

 اتجاهاتهم تغيير املراد املرؤوسين خصائص على التعرف . 

 فيهم غرسها في يرغب التي الجديدة باالتجاهات وإلاقناع التأثير على القدرة . 

 ومستقبلها املؤسسة وضع عن ححيحة معلومات تهيئة . 

 جديد حوافز نظام نحو إلايجابية الاتجاهات مثل الجديدة الاتجاهات لتجربة الفرصة تهيئة . 

 : العاملين اتجاهات تغيير في ادةيالق أساليب: ثانيا  

 وتوجهه، التغيير هذا تدفع قوة إلى يحتاج فإنه آلافراد، سلوك في هدفه الاتجاهات تغيير يحقق حتى    

 القيادة من مساندة دون  مخطط تغيير يحدث أن يمكن فال الدافعة قوة هي إلادارية القيادة تكون  ما وعادة

 أسفل من تأتي فقد ألسفل، أعلى من تأتي أن الضروري  من ليس الدافعة القوة فإن ذلك من وبالرغم وتدعيمها،

 : 2  يلي كما وذلك الاتجاهين في أو أعلى إلى

  ألسفل أعلى من التغيير : 

 يقوم ما وعادة التغيير، توجيه في سلطاتهم القادة يستخدم حيث السلطة خط اتجاه التغيير يأخذ

 لتنفيذها، لهم توصيلها يتم ثم لها الحلول  ووضع وتشخيصها املرؤوسين اتجاهات في املشكالت بتحديد القادة

 هذا أسباب بدراسة يقوم ، الانضباط وضعف للمنظمة الداخلي القانون  احترام عدم مثال القائد يالحظ فعندما

 تكنولوجيا إدخال أن كما املؤسسة، داخل الانضباط بزيادة الكفيلة الوسائل ويستعمل إلاجراءات ليتخذ الاتجاه

 . نحوها املرؤوسين اتجاهات تغيير يتطلب للعمل جديد تنظيم أو جديدة

  ألعلى أسفل من التغيير : 

                                                        
 ،ص  2000كليوباترا،القاهرة، دار ، 2 البشرية،ط للموارد إلاستراتيجية إلادارة خطاب، عايد -1 

  11،ص  2001والتوزيع،عمان، للنشر الثقافة دار،  1البشرية،ط املوارد إدارةدايري، محمد زاهد -2 
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 أن أو املؤسسة في بقائهم أن يجدون  عندما فاملرؤوسون  الدنيا، إلادارية املستويات من التغيير يأتي قد

 يشكل فذلك فيها، والزمالء املؤسسة إزاء اتجاهاتهم بتحسين مرهون  واملعنوية املادية الحوافز على الحصول 

 التي اتجاهاته معرفة يستطيع ال الفرد أن باعتبار صعب التغيير من النوع وهذا ، اتجاهاتهم تغيير على دافعا

 يعمل أن هنا القائد وعلى . نفسية واستعدادات ميول  ألنها تغييرها عليه فيصعب عرفها إن وحتى تغيير إلى تحتاج

 مما املؤسسة آلاهداف مع وتماشيا تعديلها بهدف معينة لسلوكيات آلافراد وميول  الاتجاهات هذه معرفة على

 . أدائهم تحسين في يساهم

  باملشاركة التغيير : 

 على مرؤوسيه مع يعمل بأن وهذا القائد، وبين بينهم مشتركة املرؤوسين اتجاه تغيير مسؤولية تكون 

 اتجاهاتهم تكييف عليهم يجب التي الجديدة الظروف أو اتجاهاتها، منها تعاني التي والسلبيات املشكالت تشخيص

 ، الثاني الفصل في لها تعرضنا التي والتعليم الاتصال، املشاركة، مهارات القائد امتلك إذا إال يتم ال وهذا إزاءها،

 والالتزام الحماس فيهم تخلق املرؤوسين مشاركة ألن الاتجاهات لتغيير آلاساليب أفضل آلاسلوب هذا ويعتبر

. تبنيها في شاركوا أنهم بما الجديدة باالتجاهات
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 00،ص،نفس املرجعزاهد محمد دايري ،  - 1
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 الخالصة 

 التي والطرق  ألاساليب مختلف في وذلك إلادارية القيادة فعالية بمدى يقترن  أصبح املؤسسات نجاح إن         

 القادة ا يتمتع التي املهارات أن حيث العمل، في مردوديتهم وزيادة املرؤوسين على التأثير في تستخدمها

 القادة هؤالء يكون  أن بالضرورة فليس ألاعمال، ميدان في نجاح أعظم لتحقيق ألاولى امليزة تكون  إلاداريين

 نحو وتوجيههم مرؤوسيهم لقيادة الكافية واملهارات البراعة يمتلكون  بالتأكيد ولكنهم استثنائية صفات ذوي 

 من لها املخطط ألاهداف تحقيق وبالتالي عالية مردودية لتحقيق منهم املنتظر العمل وتقديم وإلاصرار املثابرة

 باحث كل إليه توصل ما حسب وذلك إلادارية، القيادة مجال في النظريات تعددت كما املؤسسة، طرف

 املشترك املدخل نظريات كانت وإن املؤسسة، أهداف وتحقيق إلادارية القيادة تفعيل كيفية في دراسته في

 .إلادارية القيادة ظاهرة عناصر كل الاعتبار بعين تأخذ األ قبوال أكثرها تبقى التفاعلية النظرية وخاصة
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ـــــــــــــــــــتمهي  د ــــــــــــــــــــ

أصبحت مؤسسة سيراميس رائدة بقوة في العملية الانتاجية ومن اجل بقائها و استمراريتها في الساحة     

إلاقتصادية ، فرضت على وضع نظام القيادة إلادارية لتفادي الاخطاء و الانحرافات وسوء العمل في عملية 

 الانتاج و التسويق في  املؤسسة ، 

و من أجل إتخاذ قرارات الصحيحة  و السليمة أصبحت القيادة جزءا ال يتجزأ من املؤسسة ، بغية تحقيق  

أهدافها املرجوة و ضمان البقاء و الاستمرارية ، لضمان تحقيق رقم أعمالها ذو أرباح سنوية ذات رصيد 

 :و للشرح اكثر قسمنا الفصل إلى مبحثين هما كالتالي  .موجب 

 املؤسسة حول  شاملة نظرة:ألاول  املبحث

  دور القيادة في تطور مؤسسة سيراميك: املبحث الثاني 
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 املؤسسة حول  شاملة نظرة:ألاول  املبحث

 متخصصة مصلحة وكل مصالح عدة ولها  خاص تنظيمي هيكل لها بالسوافلية الخزف صناعة مؤسسة إن

 .إلانتاج عملية ا  تمر مراحل عدة لها أن كما معين، مجال في

 وتاريخها الشركة تقديم :ألاول  املطلب

 الحائطي، البالط وخاصة السيراميك، مواد وتسويق إنتاج في متخصصة شركة هي "سيراميس" مؤسسة

 1:وهي مختلفة، وأحجام بأنواع البالط ا منتجا بين ومن

 سم 20 :نوع من البالط x سم 30

 سم 20 :نوع من البالط x سم 40

 سم 25 :نوع من البالط x سم 30

 سم 25 :نوع من البالط x سم 40

 سم 08 :نوع من البالط x سم 30

 سم 08 :نوع من البالط x سم 40

 وشركة (SERAMIS) العمومي القطاع بين مختلطة أسهم ذات شركة هي (ECO)( الصرف شركة

 .الوطني املستوى  على القطاعين بين شراكة نموذج أول  وتعد والخاص، (للعرب

 وتقدر هكتار، 2 مساحة على تسع و ، 2007 عام ا  إلانتاج وبدأ ، 2002 عام الشركة أنشئت حيث

 :الوطن مستوى  على فروع لها البالط،حيث من2 م 1000000 من أكثر حوالي سنويا إلانتاجية طاقتها

"Ceramis" - سيراميسالسوافلية 

"Ceramig" - الغزوات سيراميس 

"Ceramit" - تنس سيراميس 

"Ceramir" - سيراميسالرمشي 

 .سنتيم مليار 40 من أكثر الشركة مال رأس ويبلغ

 :قسمين إلى مقسمين عامل 120 حوالي بالشركة ويعمل

 إلانتاج عمال .1

 إلاعانة عمال .2

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
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 (SERAMIS) ملؤسسة التنظيمي الهيكل :الثاني املطلب 

 

  ملؤسسة التنظيمي الهيكل  :  ( III- 1)  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من الوثائق الخاصة باملؤسسة: املصدر 

 

 إلادارة العامة

 إلادارة املستخدمين

 املالية 

 مصلحة

 إلانتاج

 مصلحة املراقبة

 و املخبر

 مصلحة الصاينة

 و املراقبة التقنية 

مصلحة  النظافة التجارة

 املحاسبة

 إدارة التموين

 التقنية 
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 1:التالية واملهام املناصب لنا توضح الشكل خالل من

   .املؤسسة بتسيير يقوم الذي ألاول، املسؤول هو :للمؤسسة العام املدير

   :التالية املصالح على املوزعون  وهم :الثانية الطبقة إطارات

 .العامة وإلادارة ألاجرة، العمال، مصالح وتعالج تم  مصلحة هي:املستخدمين مصلحة .1

 .صنعه يتم الذي املنتوج وتوزيع تسويق عن املسؤولة هي :التسويق مصلحة .2

 نوعان وهناك إلانتاج، وأدوات املواد بجميع املؤسسة تموين عن املسؤولة املصلحة هي :التموين مصلحة .3

 .مستوردة ومواد ،(محلية) داخلية مواد املستعملة املواد من

 .واملحيط املؤسسة بيئة نظافة عن املسؤولة وهي :والبيئة النظافة مصلحة .4

 .واملحاسبة املالية املراقبة عن املسؤولة هي:واملالية املحاسبة مصلحة .5

 أنها   حيث املؤسسة في الاهتمام محطة وهي العمال، معظم على تحتوي  مصلحة وهي :إلانتاج مصلحة .6

 .إلانتاج عن مسؤولة

 .والجودة باملراقبة تم التي املصلحة هي :املخبر و املراقبة مصلحة .7

 واملعدات ألاجهزة وصيانة ألاعطاب تصليح على تسهر التي هي :التقنية املراقبة و الصيانة مصلحة .8

 .ومراقبتها

   .التنظيمي الهيكل ضمن الثالثة الطبقة يمثلون  :املستخدمون  أو املنفذون 

   .إلانتاج بعملية تقوم التي العاملة الطبقة وهي التنظيمي، الهيكل من ألاخيرة الطبقة يمثلون :العمال

 املعطيات جميع وأخذ مرحلة لكل منتوج كل ومراقبة بدراسة تقوم واملراقبة الدراسة مصلحة أن العلم مع

 .النهائي املنتوج جودة على للحفاظ وتسجيلها التقنية

.(Monoprozia): تسمى تكنولوجيا تشكل املراحل هذه جميع 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
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 باملؤسسة التسويق وعملية إلانتاج مراحل :الثالث املطلب

 إلانتاج مراحل :أوال

 :وهي املراحل من بمجموعة البالط إنتاج يمر حيث

 الخلط - 1

 التجفيف - 2

 القولبة - 3

 التجفيف - 4

 التلوين - 5

 التسخين - 6

 التعليب و الاختيار - 7

:(Broyage) 1. الخلط 

 ورمل طينية مواد باستعمال للعجينة خلط وهناك املاء، باستعمال قدور  في تنقيتها بعد ألاولية املواد تخلط

 .التلوين في املستعملة للمواد لخر خلط هناك جهة ومن ماء، و

:(Atomisation) 2.التجفيف 

 غبار على ليتحصل العجينة تجفيف فيتم النار، من شعلة به سخان في عليها املتحصل العجينة تقذف

 يدعى (Granula) .العجينة من املاء استخراج يتم حيث

:(Pressage) 3. القولبة 

 .صنعه املراد النوع من قالب في سبق عما الناتج الغبار يفرغ

 على بالضغط خاصة للة تقوم ثم سم، 30

 التجفيف .4

 .املتبقي للماء نسبي تجفيف يتم حيث ساخن هواء به جهاز في السابقة املرحلة من الناتج القالب يدخل

:(Emaillage) 5. التلوين 

 .ألالوان السابقة املرحلة منتوج إلى يضاف املرحلة هذه في

:(Suisson) 6. التسخين 

 0 م 1200 إلى حرارته درجة تصل فرن  في الطهي يتم املرحلة هذه في .

:(Triage) 7. والتعليب الاختيار 

 .والتعليب الاختيار عملية تتم املرحلة هذه في

 املنتوج تسويق :ثانيا

 متناول  وفي مدروسة بأسعار والدولية الوطنية للمقاييس موافق الجودة عالي منتوج تسويق على تقوم

 موعةا سياسة ضمن الجميع، (Eco) املنتوجات أهم دراسة يتم إذ السوق، في يباع ما إنتاج يتم حيث

 .إنتاجها إمكانية حيث من السوق  في واملتداولة املوجودة

 منتوج إنتاج إمكانية أخذ مع الزبائن وبجلب بامتيازات السوق  في املنتوجات هذه وطرح إنتاج يتم
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 .البناء شركات خاصة املباشر املستهلك استهداف وكذا السوق، في بطرحه للشركة خاص

 دور القيادة في تطور مؤسسة سيراميك : املبحث الثاني 

 أدوات الدراسة القيادة و عرض نتائجها : املطلب ألاول 

 أداة الدراسة                                                                                             : أوال  

 املقابلة: 

املقابلة هي إحدى أدوات البحث الاجتماعي في جمع البيانات عن طريق اللقاءات الشخصية أو البينية، بحيث 

يأخذ الباحث البيانات من املبحوث مباشرة، وكل وحدة على حدة، على عكس املالحظة التي تجمع البيانات 

 :وهناك العديد من التعريفات للمقابلة، منها .من الجماعة جملة واحدة 

مواجهة شخصية يقوم بها الباحث للعميل املراد دراسة اتجاهاته، حيث يستخدم :" نهاتعرف املقابلة بأ  

استمارة وقد اليستخدمها بل يكتفي بمناقشة العميل في موضوع معين، ويتركه يسترسل في الحديث أو في 

وسيلة يقوم بواسطتها  احدى أهم وسائل جمع البيانات وهي" نهاكما تعرف بأ".نقاط هامة من املوضوع

.                                                             الباحث أو مساعدوه بتوجيه عدد من ألاسئلة لعضو العينة وتدوين اجاباته

و يندرج نوع املقابلة التي استخدمها الباحث ضمن املقابالت املقننة أو املبرمجة، فهذا النوع من املقابالت 

تكون أسئلتها وتسلسل طرح هذه ألاسئلة محددين مسبقا من قبل الباحث، وبالتالي فإن ألاسئلة نفسها تطرح 

احث قائمة من ألاسئلة أو املوضوعات في كل مقابلة وفي الغالب بحسب التسلسل نفسه، حيث يكون لدى الب

 بهذه الفصل الخامس تحليل املعطيات واستخالص النتائج ويحاول الباحث غالبا التقيدالتي ستتم مناقشتها 

إال أن ذلك ال يمنع من طرح أسئلة غير مخطط لها إذا رأى الباحث ضرورة لذلك أو إذا أثارت اجابة .ألاسئلة 

ة لديه، وقد تكون ألاسئلة املطروحة في هذا النوع من املقابالت ذات متغيرات املبحوث بعض التساؤالت الهام

أو اجابات محددة حيث يعطي الباحث املبحوث الخيارات التي يود اختيار أحدها للجابة عن السؤال، أود قد 

التي  تصاغ ألاسئلة بشكل مفتوح، بمعنى أن يترك للمبحوث حرية استخدام العبارات و ألالفاظ والطريقة

 تهاويمتاز هذا النوع من املقابالت بسرعة اجرائها ونسهولة تصنيف اجابا.يرتئيها للجابة عن ألاسئلة املطروحة 

 ًتحوى النوعين املغلق واملفتوح، وهى أكثر أنواع املقابالت شيوعا:وهي مقابلة مغلقة مفتوحة  . لغايات التحليل
.                                                            وتحليلها ًحيث تعطى الباحث معلومات وافية عن إلاجابة ويمكن تصنيفها إحصائيا

 بعد تحليله لنتائج الدراسة ألاولية، شرع الباحث في تصميم مقابلتين، ألاولى موجهة لفئة القيادة إلادارية 
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يتضمنان التركيز على الجانب املهماتي للقيادة إلادارية والجانب العالقاتي ومدى .ع و الثاني موجهة لألتبا

                                        .ة تحكمهم في مشروع إستراتيجية الاتصال باملؤسس

   التاليةعبارة موزعة حسب املحاور  تحتوي هذه املقابلةعلى: املقابلة موجهة لفئة القيادة إلادارية:           

 محور البيانات الشخصية :املحور ألاول .أ 

 . siramek الجانب املهماتي وتأثيره على مشروع إستراتيجية الاتصال بمؤسسة :املحور الثاني.ب.

 siramek  الجانب العالقاتي وتأثيره على مشروع إستراتيجية الاتصال بمؤسسة:املحور الثالث.ج

 .في تطبيق مشروع إستراتيجية الاتصال  العقبات التي تواجه مؤسسة :املحور الرابع .د

 نفس املقابلة املوجهة للقيادة إلادارية  وجهت لألتباع نظرا  لطبيعة الهيكل  :املقابلة موجهة لألتباع

                                                        .ومصالح وفروع )دوائر (التنظيمي وتسلسل القيادة إلادارية من مديرية وأقسام 

 25إلى غاية 9102 15 3 حيث انطلقت الدراسة في  أجريت الدراسة في مؤسسة :مكان ومدة إجراءالدراسة 

9102.19                                                                                     .                                                                                             

 بعد قيام الباحث بالدراسة الاستطالعية، شرع بعد ذلك في القيام بالدراسة ألاساسية،  :الدراسة ألاساسية

                                                                             :على النحو التالي  تهاوكانت إجراءا

 تم اختيارهم بصفة قصدية  قائد إداري من مؤسسة [ 0]فردا، منهم 5شملت الدراسة : عينة الدراسة ،                                                                  .

أعتمد الباحث على أداة الدراسة بتحليل اجابة       م القيادة إلادارية بمشروع ومن أجل معرفة مدى اهتما

 . قيادة إلادارية بالجانب املهماتي لنجاح مشروع املبحوثين عن طريق ألاسئلة املطروحة وإلاجابات املعطاة،

  :عرض نتائج الدراسة ألاساسية :ثانيا 

 - 46 الجنس نسبة الذكورc/o 53 أعلى من نسبة إلاناثc/o      . 

  70الحالة املدنية نسبة املتزوجينc/o 30أعلى من نسبة العزابc/o                                             . 

  62املستوى التعليمي حاملي شهادات في التكوين املنهي والذين لديهم تعليم ثانوي بنسبةc/o أكبر من

 .c/o 2، ثم جاءت نسبة املهندسين بنسبة 34c/oنس بنسبةالحاصلين على شهادة ليسا

- 01وفئة 36c/oسنة بنسبة 20مقارنة بفئة أكثر من40c/oسنة هي ألاكبر بنسبة 10- 5ألاقدمية في العمل فئة 

 .                                        8c/oسنة بنسبة 20- 10وأخيرا فئة 16c/oسنة بنسبة 05

  66املنصب إلاداري في الهيكل التنظيمي فئة ألاتباع أعلى بنسبةc/o مقارنة برؤساء الفروع

 .6c/oورؤساء ألاقسام بنسبة 20c/oو رؤساء املصالح بنسبة 8c/oبنسبة
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 إجابة القيادة إلادارية على تساؤالت ألاتباع: ثانياملطلب ال

 :القيادة إلادارية على النحو التالي تكون إجابة   ( III-  2)  الشكل التالي خالل من 

 

 

 

  من إعداد الطالب:  املصدر 

 

إجابة القيادة 

 إلادارية

إستعمال القيادة 

 إلادارية لصالحياتها

تشجيع املرؤوسين 

 على روح املبادرة 

من خال الدراسة 

 ألاساسية

صفات القيادة 

إلادارية في 

 املؤسسة
اللغة املستعملة 

لدى القيادة 

 إلادارية 

مدى ممارسة 

السلوك إلاداري 

 في املؤسسة

إلاجراءات و 

الخطوات التي 

تتبعها القيدة في 

 املؤسسة

مهارت إكتساب 

القيادة لوالء 

 املرؤوسين
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 من خالل الدراسة الاساسية :أوال

تبين أن القيادة إلادارية في املؤسسة التجيب على كل ألاسئلة املطروحة من خالل ألاتباع وهذا ما تبينه  

ثم تليها بعد ذلك إجابة حسب  % 00نسبة ثم تليها بعد ذلك  % 29النسب املؤوية،وهذا ماتعبر عنه النسبة 

 . ، أما املتوسط الحساني لهذه العبارة حسب رأي ألاتباع  % 09السياق بنسبة 

 تشجيع املرؤوسين على روح املبادرة :ثانيا

من خالل الدراسة تبين أن القيادة إلادارية تشجع املرؤوسين على روح املبادرة و يتجلى ذك في النسبة املئوية 

                                   .                                                وهذه القيمة تدل على الدرجة املنخفضة   %. 62

 استعمال القيادة إلادارية لصالحياتها من أجل التهديد في حالة التقصير في املهمة:ثالثا

من أجل إلانذار في حالة التقصير في العمل بنسبة أكبر  تهاإن القيادة إلادارية في املؤسسة ال تستعمل صالحيا

 . ، % 46ثم تلتها بالنفي بنسبة %.  54تقدر ب

 مهارات اكتساب القيادة إلادارية لوالء املرؤوسين  :رابعا

إن القيادة إلادارية تكتسب والء املرؤوسين عن طريق تحمل املسؤولية التامة لتصرفات الجماعة وتم ذلك 

ثم تلتها املعاملة على قدم املساواة  %  10 مقارنة بإشراك ذوي الكفاءة في القيادة إلادارية بنسبة  %  76بنسبة 

    ،  %   8بنسبة 

 إلاجراءات والخطوات التي تتبعها القيادة إلادارية في املؤسسة أثناء ألازمة :خامسا

،ثم تليها إجراء املتخذ أثناء ألازمة أال وهو طريقة معالجة ألازمة وهو إجراء لني % 56بنسبة  انعدام املناهج

وأخيرا جاءت % 10 ،ثم تليها قوة املالحظة ومستوى الدقة بنسبة %   46حسب إجابات املبحوثين بنسبة 

    ،  % 4نسبة استراتيجية تسيير ألازمات بنسبة ضئيلة ب

  في مهمة القيادة إلادارية بمؤسسة  مدى ممارسة السلوك القيادي: سادسا 

  .   %  34يوضح من خالل الدراسة ألاساسية توضح أن القيادة إلادارية تمارس دائما السلوك القيادي بنسبة 

 اللغة املستعملة لدى القيادة إلادارية:سابعا 

، ثم تليها  %  18،ثم تليها العامية بنسبة  %  62إن العربية والفرنسية هي املتداولة لدى القيادة إلادارية بنسبة 

،حيث بلغ املتوسط الحساني العام حسب رأي القيادة  %  4والعربية بنسبة  % 10اللغة الفرنسية بنسبة 

 .وهذا يفسر درجته املرتفعة % 3.13إلادارية واملرؤوسين ب
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  صفات القيادة إلادارية في مؤسسة : ثامنا 

،ثم  %  62من خالل الدراسة تبين أن التكيف مع املواقف هو الصفة املتداولة لدى القيادة إلادارية بنسبة 

ثم صفات أخرى  % 14، ثم تليها الرزانة واليقظة للبيئة إلاجتماعية بنسبة  %  16تليها صفة النشاط بنسبة 

         ، %    8بنسبة 

  :النظري طار يل ل نتائج الدراسة :لثالثا طلبامل

أظهرت النتائج أن دور القيادة إلادارية في تسيير املوارد البشرية، وفعاليتها في نجاح مشروع إستراتيجية         

الاتصال هي التي تنجح وتؤثر على ألافكار والاتجاهات والسلوك أي تأثير بالحرص على عناصر القيادة التي البد 

الخ مثل ..كاملصداقية ووجود مهارات اتصالية)القائد(ملتعلقة باملرسلأن تتميز بعوامل لتخلق اتصال فعاملنها ا

فعالية الكالم والكتابة وإلانصات الجيد،إلاقناع، العالقة بين القائد وألاتباع هي عالقة تأثير وتأثر، أما في 

قيادة حتى تتصف ال .مايخص ألاتباع هي متعلقة باملستقبل كاإلدراك الحس ي، ورجع الصدى من قبل ألاتباع

الذكاء ،النشاط ،القدرة (بالفعالية البد أن تتسم بالسمات واملهارات املتفق عليها من قبل علماء إلادارة 

،والتي تتمثل في املهارة الفكرية ألن القائد بحاجة إلى هذه السمات لتفعيل الدور القيادي والذي )إلاشرافية 

القائد وألاتباع هادف من نوع هو موجه نحو غرض مؤداه حسبما خلصنا إليه في الدراسة أن التفاعل بين 

معين، البد أن تكون إستراتيجية الرسالة القيادية واضحة ومفهومة و ححيحة و ذو حكمة ألن الحكمة هي 

                                                                        ".ابن الربيع"الفاراني،"أهم سمة أشار إليها العلماء منهم املسلمين مثل

كما أننا نشير إلى وجود نظريات في القيادة تستعمل في العملية القيادية في املؤسسة لتخلق منها أكثر           

العالقات  وتحاول وضع مخططات تفسر)التفسير أنماط(منها  قياديةتنظيم إضافة إلى وجود أنماط ونماذج 

التأثير بحيث تحاول أن تفسر آلاليات التي تتحكم في العالقة بين مابين عناصر القادة وألاتباع وأنماط 

مضامين الرسائل والقوة إلاقناعية التي تتضمنها، كل هذه النماذج القائد بحاجة إليها إلقناع أتباعه وتغيير 

سلوكاتهم من أجل تحقيق أهداف املؤسسة، فهذه النماذج مفادها فهم القيادة الصحيحة إذ لم تعيقها 

السياق الاجتماعي والنفس ي  .ت كالضجيج والتشويش وهذا ماأشار إليه شانون وويفر في مخططهماعقبا

املحيطة باألتباع والتي هي غير مالئمة في عمل يسوده الانسجام والتنسيق بين القيادات وألاتباع مثال ضعف 

 أن القائد على تماعية البدالقدرة الشرائية للعاملين،أو عدم تحسين مستواهم املعيش ي كل هذه ألامور الاج

 أخر عمل ممارسة في العمل،أو الرغبة كعدم شخصية الاجتماعية، أو للبيئة باليقظة إطالع وعلى فطن يكون 

 يرهق الذي( الديكتاتوري التسلطي النظام تطبيق مثل باألتباع املحيطة النفسية الحالة نتيجة الذهن أوشروط

 من هو النفس ي الاجتماعي الجانب ال للحصر، ألن املثال سبيل على بسهولة عملهم ممارسة في )ألاتباع ويتعب

 .به  إلاطالع القائد أولويات

إن اللغة والسمع تمثل عقبة من العقبات في القدرة إلاقناعية و الاتصالية كأن اليفهم ألاتباع ألالفاظ       

العملية القيادية ذلك ألن القائد هو املشرف املعقدة للقائد، لهذا يعد تقنية اللغةوالسمع من أهم طرفا 

 واملسير واملوجه واملسؤول في أن واحد، فهو الذي يساهم ويساعد على تنفيذ إستراتيجية املؤسسة وحل
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فنجاح أوفشل هذه العملية القيادية يعتمد على كفاءة القائد وتكوينه الجيد في الجانب الفني  ...مشاكلها

         .وإلاداري والقيادي

إن العالقة التفاعلية بين القائد وأتباعه عامل مهم ويؤثر على املردودية وإنتاجية املؤسسة،فكلما كانت       

العالقة بينهما جيدة كلما كانت النتائج مرتفعة ومردودية أكبر،مالم تكن هناك مشاكل في املؤسسة كقلة 

ل خاصة بالقائد كاألوضاع الاجتماعية السيئة ووسائلها لتنفيذ إستراتيجيتها القيادية أو مشاك تهاإمكانيا

والنفسية الناتجة عن الضغوطات يتلقها من قبل التابع إليه في الجانب التسلسلي التنظيمي أوعن عدة 

إلخ،أو  ...ظروف قد يعيشها هذا ألاخير، أم التابع فقد يعاني من عوائق مهنيةكالترقية أوالتكوين

لعوامل تقلل من فعالية الاتصال القيادي أو باألحر ىالعالقة التفاعلية بين هذه ا ...معنويةكاالكتئاب، التسلط

                 .القائد وا ألتباع

  : إلاطار التطبيقي:رابعاملطلب ال 

ـ  مايمكن استنتاجه من خالل بحثي هذا املتحور حول فعالية القيادة إلادارية في املؤسسة إلاقتصادية         

القائد وألاتباع وتأثيرها على املردودية وإلانتاجية التي تعتبر العمل الحدية والقوة الاقتصادية، هو العالقةبين 

دف به أن هذه الدراسة التزال تحتاج إلى تعمق وتدقيق وإنجاز بحوث حول القيادة في املؤسسة الوطنية

ا أقل نهالعالقة بين القائد وألاتباع أظهرت أونتائج الدراسة اعتمادا على أداة الدراسة ، الاستفادة من نتائجها

حسنة، وذلك من خالل معاملة القيادة لألتباع والنظام املركزي للقرار،وطرق تسيير املؤسسة،رغم أن جل 

 . القيادات تستخدم النمط الديمقراطي

قع يفرض غير ذلك ألن ولكن تبقى هذه مجرد أفكار ينتنجها القائد ويحبذها أن تكون في امليدان، لكن الوا        

طبيعة املؤسسة هي مؤسسة عمومية واتخاذ القرارات يكون على مستوى مجلس إدارة املؤسسة بالعاصمة أم 

إلاستراتيجية املؤسسة التي تمت الدراسة عليها هي مؤسسة تابعة للمؤسسة ألام السالفة الذكر،فالقرارات 

القرار يلقى صعاب عند تطبيقه من قبل القيادات تكون على املستوى ألاعلى أي مركزية القرار،ولهذا ف

ويصعب تسيير أمور املؤسسة بإيجاد حلول فعالة لحل مشاكل التي تعيق تطور املؤسسة وإن القائد الذي 

   .يقوم بالدور القيادي نحو أتباعه ليس هو املسؤول الوحيد على نجاح أو فشل سياسة وإستراتيجية املؤسسة

تحتوي على القيادات نها تباع ومشاكل القيادات وتسيرهم لألزمات في هذه املؤسسة أعالقة القائد باأل      

راضين بجسر العالقات إلانسانية نهم ذوي الخبرة أكثر من الجامعيين الجدد وأن جل القيادات ذكور، ومع أ

الجيدة وبحالتهم الاجتماعية إال أن القيادات يعانون من تدخل املتعامل الاجتماعي في شؤون تسيير املوارد 

البشرية التي تعتبر كعائق كبير في زيادة مردود املورد العامل البشري في مؤسسة نفطال وانعكاساته على 

قع القيادة في مؤسسةنفطال يطغى عليه الجانب السلطوي في اتخاذ وا    .مشروع استرتيجية الاتصال 

القرارات أي مركزية في اتخاذ القرار اليوجد رجع صدى أو تغذية مرتدة، وتوجد أنماط قيادية ديمقراطية في 

بعض ألاحيان لكن القيادة في املؤسسة تحتاج إلى تحسين في إطار تكوين املوارد البشرية لتحسين املردودية 

 . مواكبة تطورات العصر في تسيير املوارد البشرية مثل الاستثمار في املورد البشري و 
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العوائق التي تشهدها مؤسسة نفطال هي اللستقرار في النظام التسلسلي ومشكل الكفاءات والعوامل      

 الاجتماعية كجل املؤسسات الوطنية، الاتصال ألاوتوقراطي التسلطي، نقص وسائل العمل ،صعوبة

الاتصال، لبلوغ الغاية املرجوة، فقد كانت جل القيادات تصر على صعوبة تطبيق ألاسلوب القيادي املثالي في 

                                                              .ظل املناخ السياء ي والاجتماعي املعاش

ساء ي للنجاح هو تفعيل الدور القيادي وأيضا أفاق املؤسسة وأهدافها هو كان إجماع على أن الهدف ألا         

وإعادة هيكلة البنية التنظيمية والوظيفية من أجل نجاح مشروع إستراتيجية اتصالية في ميدان القيادة و 

 .هذا من أجل الارتقاء باملؤسسة للمستوى املطلوب والاستثمار في مجاالت أخرى 
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  الخالصة 

إن املؤسسة إلاقتصادية في عصرنا الحالي أصبحت في صراع من اجل البقاء و الاستمرار في الساحة 

 الاقتصادية الوطنية و الدولية ، فتوجب عليها إتباع أسلوب القيادة إلادارية من اجل التخطيط و التوجيه 

تحقيق مردودية بجودة عالية و السير نحو رؤية مستقبلية محددة الاهداف ، لوضع برنامج لنشاطها العملي ل

و تعظيم ارباحها ، فتحم على املؤسسة ملراقبة عمالها و اداء عملها، بقرارات تكون من الرئيس الى املرؤوس 

الذي بدوره يحظى بمكانة و ثقة في نفوس العاملين ، ودفعهم الى التحفيز و العمل بجد من اجل رفع مستوى 

 .اتها و كذلك إمكانيتها في العمل الداخلي للمؤسسة و الحفاظ على أصولها و موجوداملؤسسة 
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 الخاتمـــــــــــة 

حيث  قمنا "القيادة  إلادارية للمؤسسة إلاقتصادية " نا  ملوضوعنا و املتمثل في  من خالل دراست          

ؤسسة امل و توصلنا بأن القيادة لها دور  هام واساء ي في هذه ، بدراسة نمط القيادة و تقييم اداء العاملين  

منع الغش و إكتشاف  بهدف  الصحيح    بحيث تهدف من خاللها هذه الاخيرة ، إلى التوجيه و إلاشراف

، وكذلك إرتباطها باألداء الشامل للمؤسسة و إلانحرافات و التحقق من دقةو سالمة محيط املؤسسة  الاخطاء

، و مقارنة ألاداء الفعلي مع الاداء املخطط له و إتخاذ القرارات  داءئهافبواسطتها تستطيع املؤسسة تقييم أ

إلى درجة النجاح بكفاءة و فعالية بغية تحقيق أهدافها املسطرة و املحددة  السليمة ، من أجل الوصول 

 .مسبقا 

 نتائج إختبار الفرضيات 

 :و من خالل الفرضيات املقترحة سابقا توصلنا إلى النتائج التالية 

القيادة هي التوجيه و إلاشراف الصحيح و تتميز بمجموعة من ضية ألاولى  بأن يمكن القول في الفر  -0

نشاطها و عليه أن التي تساهم في مرونة تحكمها لوضعيتها و  و   صائص التي ال يمكن أن تتخلى عنها ،الخ

 .الفرضية ححيحة 

ها ححيحة ، حيث أن القائد هو الشخص الذي يمكنه تسيير و أتباع يمكن القول في الفرضية الثانية بأن -8

 .الطريق الصحيح لسير املؤسسة 

 .أداء العاملين يساعد في نجاح املؤسسة إلاقصادية نعم بيمكن القول في الفرضية الثالثة  -1

  نتائج الدراسة 

 .ستغناء عنه في املؤسسات إلاقتصادية هي ركن أساء ي ال يمكن إلا  القيادة  -0

 .و القوة   كشف نقاط الضعفء في املؤسسة يلعب دورا هاما في تقييم الادا -8

 . أسلوب القيادة  إلنجاح عملها باإلعتماد على  تقومقتصادية املؤسسات إلا -1

 التوصيات 

لتحديد مسارها املستقبلي و مدى معرفتها على قدرتها في يجب على  أي مؤسسة إستخدام القيادة  -

 .الوصول إلى غايتها و تجنب إلانزالقات الغير املرجوة  

تساعد القيادة إلادارية داخل املؤسسة في تحسين ادائها و التوجيه الصحيح و الاشراف على اداء  -

 . العاملين 

 .ان للقيادة دور بارز و مهم العطاء اوامر و تنفيذ من املركزية إلى الالمركزية من القائد إلى املرؤوس  -

 أفاق الدراسة 

 .تلعبه داخل املؤسسة إلاقتصادية ء نظرة عامة حول القيادة  والدور الذي إعطا -

 .للقيادة أهمية كبيرة في تقييم أداء املؤسسة و العاملين   -

 .القيادة السليمة تتحقق جميع أهداف املؤسسة 
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ــاملراج         ــــــباللغ عـــــــــــ  :ة ـــــــــــــــــــة العربيـــــــــــ

،  0221داراملحمدية العامة ، الجزائر ، الطبعة ألاولى ، قتصاد مؤسسة ،إناصر دادي عدون ،  -0

 .01ص

م  9119/ ه  0293، دار بن حزم ، لبنان ، الطبعة ألاولى ،  ، العمل املؤسس يمحمد أكرم العدلوني  -8

 .02، ص

 0223، ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ، الطبعة الثانية،  اقتصاد املؤسسةعمر حخري،  -1

  92،92ص

،  0212، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  مبادئ ألاقتصاد الجزئي الوحدوي عمر حخري ،  -2

 .     01ص

بع جامعة منتوري ، قسنطينة ، مطا ،" محاضرات إقتصاد املؤسسة " دكتور العرني دخموش ،  -5

  92-92ص  9110

 0212،  0جامعةالكويت  ، تنظيم وطرق العمل ، زكي. د  -6

 .03،ص9101،دار اليازوري  القيادة إلاداريةبشير العالق،  -7

دار زهران للنشر والتوزيع عمان  إلاتجاهات الحديثة في القيادة إلادارية،ظاهر محمود كاللدة ، -2

 .01،ص0221
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 .12،ص0221مكتبة أنجلوا املصرية،القاهرة أصول إلادارة العامة،عبد الكريم درويش وليلى تكال،  -01

 دار ،"إلاداري  والاتصال والرقابة إلادارية القيادة" أحمد، بني محمد ومروان عياصرة محمود ـ معن -00
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 .29،22ص والتوزيع، للنشر املسيرة دار ،"البشرية والتنمية إلادارية القيادة" العجمي، حسنين محمد -08
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 4 ،ص
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 3 ،ص 2010 ، الحالية العاملية الاقتصادية التغيرات ظل في البشرية املوارد إدارة السيد، أمين معين -02
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