


 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ٔذّذ هللا أٚال ٚال ٔثٕٟ ػ١ٍٗ ال ٔذصٟ ثٕاء ،وّا أثٕٝ ٘ٛ ػٍٝ ٔفغٗ تّا اِذٔا ِٓ لٛج ٚػض٠ّح ٚٚفمٕا 

إلذّاَ ٘زا اٌؼًّ اٌّرٛاضغ ،ٚٔذرغثٗ خاٌصا ٌٛجٙٗ اٌىش٠ُ ،ٚٔصٍٟ ٚٔغٍُ ػٍٝ ٔثٟ اٌشدّح دمحم ػ١ٍٗ 

أصوٝ اٌصٍٛاخ ٚاٌرغ١ٍُ 

وّا ٔرمذَ تاٌشىش ٚأعّٝ ػثاساخ اٌرمذ٠ش إٌٝ األعرارج اٌرٟ ذىشِد ػ١ٍٕا تمثٌٛٙا اإلششاف ػٍٝ ٘زٖ 

 د١ٍّح سلاداٌذساعح اٌذورٛسج 

. وّا ٔرشىش٘ا ػٍٝ إٌصائخ ٚ اإلسشاداخ اٌم١ّح اٌرٟ ٌُ ذثخً تٙا ػ١ٍٕا طٛاي إٔجاص ٘زا اٌؼًّ 

فمذ ٠غشخ ٌٕا اٌطش٠ك اٌصذ١خ جضا٘ا هللا وً خ١ش 

وّا ٔرمذَ تخاٌص شىشٔا إٌٝ ػّاي ٚإطاساخ ِؤعغح عْٛ ٌغاص ٌرٛص٠غ اٌىٙشتاء ٚاٌغاص تثشاس ػٍٝ 

ذؼاُٚٔٙ ٚدػُّٙ ٌٕا 

تاإلضافح ٔرمذَ تاٌشىش إٌٝ أػضاء ٌجٕح إٌّالشح تمثٌُٛٙ لشاءج ٘زا اٌثذث 

وّا ٔشىش د١ٌٍح تٓ صػّح ػٍٝ ِغأذذٙا ٌٕا 

وّا ٔشىش فرذٟ وّاي ٠ٛٔظ ٚػثذ اٌشد١ُ  ٌٛلٛفُٙ ِؼٕا طٛي إٔجاص ِزوشج 

ٚإٌٝ وً ِٓ عاُ٘ ِٓ لش٠ة ٚتؼ١ذ فٟ دػُ ٘زا اٌجٙذ اٌؼٍّٟ اٌّرٛاضغ 

 

 

 
 

 

 



 

 

 أدّذن ستٟ ١ٍ٠ك تجالي ٚجٙه ٚػظ١ُ عٍطأه أٔٗ ال ٠غؼٕٟ                                     

 فٟ ٘زا اٌّماَ إال أْ أ٘ذٞ ثّشج                                                  

". ٚتاٌٛاٌذ٠ٓ ادغأا"...جٙذٞ إٌٝ ِٓ لاي ف١ّٙا هللا ػضٚجً 

إٌٝ أٚي شؼاع ٔٛس أضاءٌٟ دسب د١اذٟ إٌٝ أغٍٝ دِٛع عاٌد ِٓ أجٍٟ إٌٝ                         

 ػ١ٍٙا أٚي ٔظشج فٟ د١اذٟ ٚإٌٝ ِٓ دػد ٌٟ عشا ٚجٙشا اٌٝ اٌرٟ ِّٙا  خ ِٓ ٚلغ

 أِٟلٍد ف١ٙا ٚفؼٍد اٌرٟ ٌُ اجذ وٍّح ذٛف١ٙا دمٙا عٜٛ وٍّح 

إٌٝ اٌزٞ ستأٟ ػٍٝ اٌفض١ٍح ٚاألخالق ٚشٍّٕٟ تاٌؼطف ٚاٌذٕاْ ،ٚواْ ٌٟ دسع األِاْ          

أدرّٟ تٗ ِٓ ٔائثاخ اٌضِاْ ٚاٌزٞ ذذًّ ػثئ اٌذ١اج ألجٍٟ إٌٝ ِٓ وٍٍٗ هللا تاٌٙثح ٚاٌٛلاس           

 أتِٟٓ أدًّ اعّٗ تىً افرخاس ، أِذ هللا فٟ ػّشٖ إٌٝ اٌمٍة اٌىث١ش                               

إٌٝ سف١مح اٌذسب ٚدث١ثح اٌمٍة ِٓ تٛجٛد٘ا ِٚذثرٙا أورغة اٌمٛج ِغ ذ١ّٕاذٟ ٌٙا تإٌجاح                   

ٚاٌرٛف١ف ِش٠ُ 

إٌٝ لشج ػ١ٕٟ ٚعٕذٞ فٟ اٌذ١اج أخٟ اٌؼض٠ض ػثذ اٌمادس ٚصٚجرٗ اٌغا١ٌح فاطّح 

إٌٝ اٌىرىٛذ١ٓ دث١ثا لٍثٟ خ١ٍفح تذس اٌذ٠ٓ ٚدمحم س٠اض 

إٌٝ جذذٟ اٌذث١ثح اٌرٟ ٌطاٌّا غّشٟٔ ػطفٙا ٚٚفمٕٟ هللا تفضً دػائٙا 

إٌٝ سٚح جذٞ اٌطا٘شج ، أْ ٠رغّذ هللا سٚدٗ ٠ٚغىٕٗ فغ١خ جٕاذٗ 

إٌٝ وً أفشاد ػائٍرٟ وث١ش٘ا ٚصغ١ش٘ا أخص تاٌذوش خاٌٟ ػاِش ١ٍِٚٛد اٌزٞ ٌُ ٠ثخال ػٍٟ تاٌذػاء 

إٌٝ صذ٠مرٟ اٌؼض٠ضج أ١ِٕح ٚػائٍرٙا اٌّذرشِح 

ػائشح ،٠ٚغاَ ،فاطّح :إٌٝ أدة إٌاط إٌٝ اٌز٠ٓ ل١ً ف١ُٙ سب أر ٌه ٌُ ذٍذٖ أِه                   

اٌض٘شاء  

 ع١ٍّح ، ص١ٍذح ،صٛس٠ح

وً أعاذزذٟ فٟ وً اٌّشادً 

ٚادذ  ِٚذسج ٚادذ لغُ تُٙ جّؼٕا ِٓ إٌٝ

٘ؤالء  وً إٌٝ ٔجادٟ ٚأعؼذٖ أِشٞ ّ٘ٗ وً ِٓ إٌٝ

ٚفٟ اٌخراَ أ٘ذٞ أدٍٝ عالَ إٌٝ ِٓ وشُِٙ اإلعالَ أعاذزذٟ اٌىشاَ أعاذزج ػٍَٛ اإلػالَ ٚاالذصاي 

 إٌٝ وً ِٓ ٚعؼرُٙ راوشذٟ ٌُٚ ذغؼُٙ ِزوشذٟ

 
 
 



 

 
 

 
 

 :أ٘ذٞ ػٍّٟ ٘زا                                                                      

   إٌٝ اٌرٟ ال ٠ط١ة اٌخاطش إال تشىش٘ا، ٚ ال ٠ٕٙأ اٌفؤاد إال

             تّشضاذٙا إٌٝ ٠ٕثٛع اٌشدّح ٚ اٌؼطاء أطاي هللا فة ػّش٘ا ٚ أتما٘ا ِاداِد 

 اٌجٕح ذذد ألذاِٙا إٌٝ ِٓ دٍّرٕٟ ٕٚ٘ا ػٍٝ ٚ٘ٓ ٚ ِٓ عا٠شذٕٟ

  فٟ اٌغشاء ٚ اٌضشاء دْٚ وًٍ أٚ ًٍِ ٚ دػد ٌٟ عشا ٚ جٙشا إٌٝ اٌرٟ     

"أِٟ اٌغا١ٌح.                                  " ِّٙا لٍد ٚ ِّٙا فؼٍد ٌٓ أٚف١ٙا دمٙا  

  إٌٝ ِٓ وٍٍٗ هللا تا١ٌٙثح ٚ اٌٛلاس ِٓ أدًّ اعّٗ تىً إفرخاس إٌٝ ِٓ أِضٝ ٚلرٗ

  فا اٌىذ ٚ اٌؼًّ ١ٌشعُ ٌٕا طش٠ما ِّٙذا ٔذاٌّغرمثً أدػٛ هللا أْ ٠ّذ فٟ ػّشن

"إ١ٌه ٠ا أترٟ اٌغاٌٟ.              " ٌرشٜ ثّاسا لذ داْ لطفٙا  

" فاسٚق، أدالَ ٚ تاد٠ظ" إٌٝ س٠اد١ٓ د١اذٟ ِٚٓ أٔشٟٚٔ ػٓ أٔفغّٙئخٛذٟ  

.اٌز٠ٓ واْ ٌُٙ تاٌغ األثش فٟ ذخطٟ اٌىث١ش ِٓ اٌؼمثاخ ٚ اٌصؼاب  

شٙشصاد، أِاي، "إٌٝ ٠ٕات١غ اٌصذالح اٌصاف١ح، إٌٝ أخٛاذٟ تاٌشٚح : إٌٝ أخٛاذٟ اٌرٟ ٌُ ذٍذ٘ٓ أِٟ 

.ٚ وً ِٓ جّؼرٕٟ تُٙ اٌذساعح" دف١ظح، صت١ذج، دٕاْ، ِش٠ُ  

.                                                     ٚ ال ٠ٕثغٟ أْ أٔغٝ ِٓ واْ ٌُٙ اٌذٚس األوثش فٟ ِغأذذٟ ِٚذٞ تاٌّؼٍِٛاخ اٌم١ّح أعاذزذٕا اٌىشاَ

                                                        "أعاذزج ػٍَٛ اإلػالَ ٚ اإلذصاي"
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 :السمخص

و  تشاولت ٌحي الجراسة هػضػع ا٘تراؿ و القيادة ا٘دارية فْ السؤسدة ا٘قترادية الجدائخية

ا - فخع بذار- ٌْ عبارة عغ دراسة هيجاىية بسؤسدة سػىمغاز لتػزيع الكٍخباء و الغاز  بإعتباٌر

هغ بيغ السؤسدات الػششية التْ تحتل الخيادة عمِ هدتػػ التخاب الػششْ، أجخيت عمِ عيشة 

هػضفيغ يذغمػف هشاصب رؤساء اٖقداـ والسرالح، حيث إعتسجت هشٍج 10قرجية تتكػف هغ 

دراسة حالة الحؼ يداعج عمِ التعسق فْ الجراسة لمػصػؿ إلِ تعسيسات هتعمقة بالػحجة 

جاؼ و هعػقات ا٘تراؿ السؤسداتْ، و كحا ىطخيات القيادة و  السجروسة، و سعت إلِ هعخفة ٌأ

و . أىساشٍا كشطخية الدسات و التعخؼ عمِ العٛقة التْ تخبط بيغ ا٘تراؿ و القيادة بالسؤسدة

ٌل تداٌع أليات ا٘ترالية فْ تفعيل القيادة ا٘دارية : إىصمقت دراستشا هغ التداؤؿ التالْ

؟ -فخع بذار- داخل هؤسدة سػىمغاز 

ع الشتائج التْ تػصمشا إليٍا :  و هغ بيغ ٌأ

 .بخوز هكاىة ا٘تراؿ الجاخمْ فْ السؤسدات العسػهية -

 .و تػصمشا إلِ التعخؼ عمِ هختمف السٍارات القيادية بالسؤسدة -

 .هعخفة هداٌسة آليات ا٘تراؿ فْ تفعيل القيادة ا٘دارية داخل السؤسدة -

: الكمسات السفتاحية

. السؤسدة ا٘قترادية–  القيادة ا٘دارية – ا٘تراؿ السؤسداتْ – ا٘تراؿ 
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The summary  

Algerian economic corporation ,it is  a field study at the Sonelgaz corporation 

for Electricity and Gas distribution -bechar branch - as one of the national 

institutions that occupy the leardership at the national level ,it was conducted on 

an intentional sample contains of 10 employees occupThis study dealt with the 

topic of communication and administrative leadership in the positions of heads 

of departments and servives . where it relied on the case study method that 

helps to delve deeper into the study ,to access generalizations related to the 

studied unit ,and it sought to know the goals and the obstacles of institutional 

communication as well as leadership theories and its patterns , As a theory  of 

features and identification of the relationship that connect between 

communication and leadership in the corporation . 

so our study started from the following question :  

Do communication mechanisms contribute to the activation of administrative 

leadership inside the Sonelegaz corporation -bechar branch- ? 

and among the most results we have achieved : 

       - the emergence of internal communication position in the public 
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institutions 

      - we have reach to get to know the various leadership skills of the 

corporation . 

     - knowning the contribution of communication mechanisms in activation the 

administrative leadership within the corporation . 

Keywords : Institutional communication -  administrative  leadership -

communication-economical institution. 
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مقدمة 

إف اٚتراؿ ضخورؼ فْ كل هجاٚت الحياة إذ يعتبخ هغ أقجـ اٌٚتساهات الفكخية ، 

 ْ اٚجتساعية تعػد أصػلٍا إلِ قجـ الػجػد البذخؼ ٖف ا٘ىداف كائغ اجتساعْ بصبعً ،ٌو

فصخة فصخي هللا عميٍا ليحقق ذاتً وكيشػىتً ،هغ أجل التفاٌع والتعاوف وبشاء العٛقات هع 

أقخاىً ، إذ يعج سمػؾ ٓتع بػاسصتً تبادؿ اٖفكار والسعمػهات بيغ اٖفخاد بذتِ الصخؽ سػاءا 

كاىت لفطية أو كتابية أو عغ شخيق ا٘شارات وهغ خٛؿ ٌحي العسمية ٓتع تحقيق اٌٖجاؼ 

. السخغػبة ، حيث يداٌع فْ عسمية التفاعل داخل السؤسدة

خية فْ العمـػ اٚجتساعية وا٘ىداىية ، حيث  إف اٚتراؿ كاف ٚو ٓداؿ يسثل هذكمة جٌػ

يعتبخ هغ العسميات اٚجتساعية ذات اٌٖسية القرػػ فْ تشطيع السؤسدات اٚقترادية 

والثقافية فْ تحديغ أدائٍا وتحقيق الخفاٌية ٖعزائٍا باختٛؼ فئاتٍع وهكاىتٍع السٍشية ، 

كسا ٚ يسكغ ترػر أؼ عسل بجوف اتراؿ ، أو قياـ شخز لتحقيق ٌجؼ بجوف اتراؿ 

،فالحجٓث و إلقاء التعميسات واٚجتساعات والتقاريخ ، ولػ ىطخىا إلِ كسية اٚتراٚت التْ 

يقـػ بٍا كل هدؤوؿ أو هػضف فْ هؤسدة ها فْ اليـػ الػاحج لػججىاٌا تدتغخؽ هعطع وقت 

. العسل اليػهْ 

حيث إف التفاٌع والتشديق الجيج بيغ وحجات السؤسدة الػاحجة ، أو بيغ السؤسدة والسؤسدات 

اٖخخػ ، يعتسج كثيخا عمِ سٍػلة اٚتراؿ وفعاليتً هع تشػع أساليبً ووضػحٍا ،حيث يعج  
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 ب

اٚتراؿ بسثابة إحجػ السٍارات اٖساسية التْ يجب أف ٓتدود بٍا كل هدؤوؿ هغ أجل 

تحقيق التكاهل الػضيفْ والبشائْ الٛـز بيغ أوجً ىذاط السؤسدة وأعساؿ أفخادٌا ،لٍحا ٓبقِ 

اٚتراؿ إحجػ الجعائع الٍاهة التْ ٓختكد عميٍا البشاء التشطيسْ ، ويحجد الشذاط التعاوىْ 

. فْ الجساعات والسؤسدات 

وىطخا لٍحي اٌٖسية التْ يكتديٍا اٚتراؿ عاهة واتراؿ السؤسدات عمِ وجً الخرػص ، 

اتجٍت هختمف الجوؿ والسؤسدات الكبيخة إلِ وضع أىطسة وشبكات اٚتراؿ والسعمػهات 

هتصػرة وهتشػعة هجعسة بأىطسة وتكشػلػجيات لٙعٛـ والسعمػهات داخمية وخارجية تحقق 

لمعاهميغ داخل السؤسدة شخوط العسل وا٘دارة الجيجة والستػازىة ، هع تشسية عٛقات التفاعل 

. والتعاوف بجؿ التفكظ والرخاع 

لقج ىالت القيادة عسػها وا٘دارية عمِ وجً الخرػص باٌتساـ الباحثيغ والجارسيغ بسختمف 

اتجاٌاتٍع هشح أقجـ العرػر عبخ هختمف هخاحل تصػر الحياة البذخية ، يعتبخ هػضػع 

ا  القيادة ا٘دارية هغ أكثخ السػاضيع التْ كتب عشٍا و بحث فيٍا فْ هيجاف ا٘دارة و أكثٌخ

إثارة لمججؿ، فٍْ تسثل إحجػ وضائف القائج و ٌْ التْ تسيد القائج الفعاؿ عغ غيخي، 

فالسعخوؼ أف وضيفة القادة ٌْ صشع القخارات فعالة، كسا أف إشخاؾ السخؤوسيغ فْ عسمية 

صشع القخار سيديج هغ فعالية القخارات،  كػىٍا تذكل هحػرا ٌاها تختكد عميً هختمف 

جاؼ الفخد والسشطسة  الشذاشات فْ السؤسدة وكحا فْ خمق التفاعل ا٘ىداىْ الٛـز لتحقيق ٌأ

، فالقيادة ا٘دارية عسمية هٍسة وضخورة أساسية فْ كل السؤسدات ،سػاءا كاىت فْ القصاع 
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 ت

العاـ أو القصاع الخاص لسا لٍا هغ دور تحقيق التسيد والشجاح ، والسؤسدات الجدائخية 

ا هغ السؤسدات تسخ بسخحمة حخجة فْ ضل ا٘صٛحات التْ تقـػ بٍا فْ السيادٓغ  كغيٌخ

اٚقترادية واٚجتساعية السختمفة التْ تختبط فْ هجسػعٍا بأدائٍا حيث ركدت هختمف 

ت  ػ ها اٖداء وتغيخ شخوط وقػاعج التدييخ فيٍا عمِ ٌجؼ تحديغ ٌجا ا٘صٛحهحاٚو  ٌو

جعل اٌٚتساـ أكثخ باٚتراؿ والقيادة هغ اجل التأثيخ عمِ فعاليتٍا ضخوريا وهفيجا ،حيث 

سية اٚتراؿ الفعاؿ وكل اٖشخاؼ السؤثخة والستأثخة ا٘داريةكاف لداها عمِ القيادة   أف تعْ ٌأ

 اٚتراؿ الشاجح ٚستخجاهً حدب هتصمبات السػقف  بخجهات إدارتٍا وهغ ثع  ا٘لساـ بأىػاع

. والجٍة التْ تتعاهل هعٍا

فسغ بيغ السؤسدات التْ أجخيشا عميٍا دراستشا ٌْ السؤسدة اٚقترادية التْ تعتبخ هغ بيغ 

السؤسدات والتشطيسات الفعالة فْ البٛد ،فإختخىا هشٍج دراسة حالة لسؤسدة هغ السؤسدات 

العسػهية ا٘قترادية وحتِ يكػف ٌشاؾ إلساـ بسختمف أقداـ الجراسة والػصػؿ إلِ الشتائج 

 .السخجػة 

    :ثلبحت اتقسٓها 

 نتأٓىا تقسٓارحة وطرملا٘شكالٓة  انلٙجابة عوالسخترخة  بالسػضػع ولتاهة اة طلٙحا
عالجشا فيً الخصػات السشٍجية لمجراسة الستسثمة فْ جاىب هشٍجْ : ثٛثة أقداـ  عمِ البحث 

جاؼ البحث وأسباب اختيار السػضػع ،  سية و ٌأ ت ، ٌأ ا٘شكالية ، الفخضيات ، التداٚؤ
والجراسة اٚستصٛعية والسشٍج با٘ضافة الِ الجراسات الدابقة والسفاٌيع ا٘جخائية فْ الجراسة 

الجاىب الشطخؼ فقج كاف عمِ شكل فرػؿ تتخممٍا  ثع صعػبات البحث ،أها فيسا يخز 
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جاؼ اٚتراؿ :عشاصخ  الفرل التسٍيجؼ لمعسمية اٚترالية بيغ السفٍـػ والخرائز ،ٌأ
 .السؤسداتْ وهعيقاتً

ىعخض ؼ ىسوو وعٛقتٍا با٘دارة ٓة دار٘دة القٓاـ اىىل هفٍإفًٓ تصخقشا : وؿ ٖالفصل او
يكل عسل القيادة ثع ٓةدار٘دة القٓافيً كحلظ ىطخيات وأىساط ا  .دارؼ ٘ائج لقات اصفا ٌو

فْ السؤسدة ،واحتياجات ؿ القيادؼ ٘تصاـ اىىل هفٍإفًٓ ىتصخؽ ؼ ىس: اىْ  لثالفصل ا
 يفؿ ٘تصاوآة دار٘دة القٓابيغ العٛقة اسة دراىل و إالقيادات فْ هجاؿ اٚتراؿ 

 .السؤسدة

سػىمغاز سسة ؤهلحالة هيجاىية سة دراواحج يزع  فصل نهف ى ٓتكىفٍالتصبيقْ الجاىب ها أ
التشطيسْ ضٓح ٌٓكمٍا ىتوكحلظ هخترخة بصفة السؤسدة ٓف رىل تعإىتصخؽ ؼ ىسو

جافٍا ،  كل هىٍها  السؤسدةيف و اٚتراؿ ٓة دار٘دة القٓاقً اسة عٛدراىل با٘ضافة إوٌأ
ؿ  خٛنهوذلظ واٚتراؿ ٓة دار٘دة القٓا بيغ اطبرتالعٛقة التْ سة دراوكحلظ حجا عمِ 

 .قيادٓيغ بالسؤسدةلاىل السقابٛت السػجٍة  إحتمٓل 
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الجراسة االستطالعية 

لقج اعتسجىا فْ ٌحي الخصػة عمِ اٚحتكاؾ بالسيجاف والقياـ بالجراسة هيجاىية عمِ هدتػػ 

هجٓخية سػىمغاز لتػزيع الكٍخباء والغاز لبذار ٚ خج هعمػهات هبجئية لجراستشا تػجٍشا هختيغ 

 هغ اجل التعخؼ عمِ هجػ اعتساد 2020 جاىفْ 2 و2019 ديدسبخ22إلِ السجٓخية هغ 

السجٓخية عمِ اٚتراؿ والقيادة ا٘دارية وذلظ هغ خٛؿ هقابٛت تست هع عجد هغ السػضفيغ 

 :عمِ هدتػػ السجٓخية فصخحشا أسئمة هغ بيشٍا

 هاٌْ وسائل اٚتراؿ عمِ السدتػػ الجاخمْ أكثخ استخجاها ؟ 

 هاٌْ السٍارات التْ ٓترف بٍا القائج ا٘دارؼ فْ هؤسدة سػىمغاز؟ 

  ٌل ٌشاؾ عػاهل تؤثخ فْ فعالية القيادة ا٘دارية لشجاح العسمية اٚترالية

 بسؤسدة سػىمغاز؟

بعج اىتٍائشا هغ الجراسة اٚستصٛعية عمِ هدتػػ هجٓخية سػىمغاز لتػزيع الكٍخباء والغاز 

 :ببذار استشتجشا هآمْ 

  الٍاتف، البخيج :وسائل اٚتراؿ عمِ السدتػػ الجاخمْ أكثخ استخجاها 

 .ا٘لكتخوىْ ،ا٘ىتخاىات ،اتراؿ شفٍْ ،كتابْ

  ٓتسيد بالكفاءة:السٍارات التْ ٓترف بٍا القائج ا٘دارؼ فْ هؤسدة سػىمغاز 
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ف يكػف قادرا عمِ اتخاد  والخبخة ،واف تكػف لجيً السعخفة التاهة فْ هجاؿ تخررً  ٖو

 .القخارات السشاسبة وفٍع العػاهل السؤثخة فْ العسل والبحث عغ حمػؿ لمسذكٛت

  العػاهل السؤثخة فْ فعالية القيادة ا٘دارية لشجاح العسمية اٚترالية بسؤسدة 

 :سػىمغاز 

 .عػاهل تتعمق بالقائج ىفدً ٌػ هجػ  تحسل السخؤوسيغ السدؤولية  -

 عػاهل تتعمق بالسخؤوسيغ كسا يختمف القادة فْ قيسٍع وهيػلٍع واتجاٌاتٍع  -

 وإدراكٍع ،كحلظ ٓتفاوت السخؤوسػف فْ قجراتٍع وخبخاتٍع وقيسٍع ،وهيػلٍع 

تساهٍع بالسذكمة قيج البحث وهجػ التداهٍع  لٛستقٛلية واٚستعجاد لتحسل السدؤولية وٌا

. بأٌجاؼ السشطسة 
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: اإلشكالية

   أصبح اٚتراؿ اليـػ سٛحا هٍسا بالشدبة لمبمجاف هثمسا لمسؤسدات، لحلظ صشاعة 

اىا اقتراديا ٌاها، يدسح لمسجتسع بالحخكة و التبادؿ فْ الحياة اليػهية . اٚتراؿ تعتبخ ٌر

وهغ بيغ أىػاع اٚتراؿ ، اٚتراؿ السؤسداتْ فٍػ عسمية ٌادفة تتع بيغ شخفيغ أو أكثخ 

لتبادؿ السعمػهات و أراء و التأثيخ فْ السػاقف و اٚتجاٌات فٍػ بٍحا أداة تحميمية تفديخية 

لمدمػؾ البذخؼ داخل السؤسدة التْ تتكػف هغ هجسػعة الػحجات و السدتػيات السختمفة 

ا تذكل ٌيكل السؤسدة أو الشطاـ ا٘دارؼ الحؼ يحجد برفة رسسية هكاىة و  والتْ بجوٌر

.  وضيفة كل فخد فْ السؤسدة

  إذ يدسح لشا ٌحا الجور بسعخفة القائج ا٘دارؼ و ذلظ هغ خٛؿ ترخفاتً و سمػكً الحؼ 

جاؼ السذخوع . يحفد اٖفخاد و ٓجفعٍع إلِ تحقيق ٌأ

و ذلظ باتخاذ القخار و إصجار اٖواهخ و ا٘شخاؼ ا٘دارؼ عمِ أخخيغ، و كل ٌحا ٓشجرج 

ضسغ إشار  واحج أٚ و ٌػ القيادة ا٘دارية الحؼ تجسع فْ ٌحا السفٍـػ بيغ استخجاـ الدمصة 

وهغ . الخسسية و بيغ التأثيخ عمِ سمػؾ أخخيغ و إستٍالتٍع لمتعاوف لتحقيق ٌجؼ هعيغ

ٌشا فرياغة التػجٍات الحاضخة و السدتقبمية ٖؼ هشطسة هختبط بعشرخ القيادة عاهة و 

ا  .القيادة الفعالة و ا٘يجابية خاصة فتشاولشا فْ دراستشا هؤسدة سػىمغاز التْ ٌْ بجوٌر

تعتبخ هؤسدة اقترادية عسػهية تجارية جدائخية هجا ىذاشٍا إىتاج و ىقل الصاقة و الغاز، 

قاىػىٍا اٖساسْ الججٓج يدسح لٍا بإهكاىية التجخل فْ قصاعات أخخػ هغ قصاعات اٖىذصة 
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ذات اٌٖسية بالشدبة إلِ السؤسدة ٚو سيسا فْ هيجاف تدػيق الكٍخباء و الغاز ىحػ الخارج 

: ،وهغ ٌحا السشصمق ىصخح التداؤؿ التالْ

 ؟-فخع بذار- ٌل تداٌع آليات اٚتراؿ فْ تفعيل القيادة ا٘دارية داخل هؤسدة سػىمغاز -

ت هغ بيشٍا  خؼ عجة تداٚؤ  :وتتفخع هغ الدؤاؿ الجٌػ

  هاٌْ آليات اٚتراؿ اٖكثخ استخجاها داخل السؤسدة ؟

  فيسا تتسثل هؤشخات القيادة ا٘دارية بسؤسدة شخكة سػىمغاز؟

  هاٌْ العٛقة التْ تخبط القيادة ا٘دارية واٚتراؿ؟

 :الفخضيات 

  لمقيادة عجة هؤشخات تجعمٍا فعالة وىاجحة .

 العٛقة التْ تخبط القيادة ا٘دارية واٚتراؿ عٛقة تأثيخ وتؤثخ. 

 :أىجاف الجراسة 

 سيتٍا . تحجٓج السفٍـػ الجقيق لمقيادة ا٘دارية وٌأ

 إبخاز فعالية القيادة ا٘دارية وأسدٍا وهبادئٍا .

 هعخفة التقشيات الحجٓثة لقيادة التشطيع التْ تداٌع فْ ىجاح القائج. 

 تحجٓج صفات القائج الشاجح .
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  تبياف واقع دور القيادة فْ ىجاح إستخاتيجية اٚتراؿ واتخاذ القخارات فْ تدييخ

 .السؤسدة 

 الػصػؿ إلِ العٛقة بيغ اٚتراؿ والقيادة ا٘دارية فْ السؤسدة .

 :أىسية الجراسة 

سية القيادة ا٘دارية وعٛقتٍا باٚتراؿ فْ هؤسدة سػىمغاز لجػ  سية الجراسة هغ ٌأ تشبع ٌأ

 :هجٓخؼ السشطسات عجة عػاهل هشٍا 

  حيت تخجـ جسيع الجػاىب العمسية ,باعتبار القيادة ا٘دارية القمب الشابس لٙدارة 

. لٙدارة فتجعمٍا فعالة فْ تحقيق اٌٖجاؼ السدصخة 

  سية القيادة ا٘دارية فْ السؤسدة . هعخفة ٌأ

 هعخفة هجػ تأثيخ القيادة ا٘دارية عمِ عسمية اٚتراؿ سػاءا با٘يجاب أو الدمب .

  ْأصبح لٛتراؿ دور كبيخ ووسيمة فعالة فْ هداعجة الخؤساء والقادة ا٘دارييغ ف

جاؼ  جا هغ خٛ ؿ تبشْ اتراؿ فعاؿ وىسط قيادؼ لتحقيق ٌأ إدارة السشطسة ٌو

 .السشطسة

 :دوافع الجراسة 

 دوافع شخرية: 

 هيػلشا لسثل ٌجي السػاضيع والجراسات .
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 الخغبة فْ التعسق أكثخ فْ هجاؿ القيادة ا٘دارية .

 ْالدعْ إلِ هعالجة العٛقة بيغ هتغيخات أىية فْ تخرز اٚتراؿ تشطيس. 

  دوافع هؽضؽعية: 

  قمة اٌٚتساـ بٍجا الشػع هغ السػاضيع باعتباري ججٓج فْ السدار الجاهعْ فْ هخحمة

 .الساستخ

 التعخؼ عمِ كيفية تجديج تقشيات القيادة ا٘دارية فْ السؤسدة الجدائخية الحجٓثة. 

  ا الفعاؿ الحؼ تمعبً فْ هذخوع إستخاتيجية اٚتراؿ إبخاز القيادة ا٘دارية ودوٌر

 .  بالسؤسدات

 :حجود الجراسة 

 اإلطار السكاني : 

ية بذار لقخبٍا هغ هكاف إقاهتشا،كسا  اختخىا هؤسدة شخكة سػىمغاز لتػزيع الكٍخباء والغاز لٚػ

اىً هغ خٛؿ هعصيات الجراسة اٖولية التْ إفادتشا بٍا السؤسدة وججىا أىٍا هشاسبة ٘جخاء 

دراستشا السيجاىية وهغ بيغ ٌاتً السعصيات وجػد قدع السكمف باٚتراؿ بالسؤسدة ٍٓتع 

     .الخ...بسختمف الشذاشات والبخاهج هغ تشطيع أياـ تحديدية وتػعػية 

ا شخيق القائج هجوىْ رشيج بذار  .السػجػد هقٌخ
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  اإلطار الدهاني: 

تست دراستشا حػؿ اٚتراؿ والقيادة ا٘دارية فْ السؤسدة اٚقترادية سػىمغازببذار ىسػذجا 

ديدسبخ 13فقسشا بزبط عشػاف الجراسة والشدوؿ إلِ السيجاف وإجخاء دراسة استصٛعية هغ 

 02 صباحا إلِ غاية هشترف الشٍار و 10 عمِ الداعة 2019 ديدسبخ22إلِ غاية 

إلِ .  لسحة  عاهة عغ هجٓخية سػىمغاز لتػزيع الكٍخباء والغاز ببذار ٚخج2020جاىفْ 

 .2020 فيفخؼ 20غاية 

  الجسٍػر الجاخمْ لسؤسدة سػىمغاز لتػزيع الكٍخباء والغاز بذار:العشرخ البذخر. 

  :هجتسع البحث 

وفْ دراستشا ٌجي ٓتكػف . لمقياـ بجراسة هيجاىية ٚ بج هغ تحجٓج هجتسع الجراسة ٘جخاء البحث 

هجتسع البحث الحؼ قسشا بإجخاء دراستشا عشً هغ جسيع  أفخاد هؤسدة سػىمغاز ببذارالعاهميغ 

ع الػضيفية والبالغ عجدٌع تقخيبا حػالْ   .  هػضف500بٍا عمِ اختٛؼ هخاكٌد

 بعج تحجٓجىا لسجتسع البحث والجؼ يسثل أفخاد هؤسدة سػىمغاز ببذار تعخؼ :عيشة الجراسة

العيشة أىٍا كل هجسػعة هغ اٖفخاد يسكغ أف تعسع عمِ ىتائج أؼ دراسة ،ولكْ ٓتحقق ٌجا 

ء اٖفخاد  1.التعسيع يجب أف تكػف العيشة هسثمة لٍٚؤ

                                                           

1
،الجدائخ 2دمحم الغخيب عبج الكخيع ،هشاٌج البحث العمسْ وشخؽ إعجاد البحػث ،دٓػاف السصبػعات الجاهعية ،ط - 
. 19،ص1999،
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ا ٌْ عيشة قرجية ،فتسثمت عيشة بحثشا فْ هػضفْ هؤسدة إف  العيشة التْ قسشا باختياٌر

ية بذار والتْ شسمت عمِ   هػضفيغ الحٓغ ٌع 10شخكة سػىمغاز لتػزيع الكٍخباء والغاز لٚػ

 .رؤساء السرالح واٖقداـ 

 :السفاىيػتحجيج 

: االترال -

ا إلِ  (بسعشِ ىقل و أوصل وبمغ )  communication ٌْ كمسة : لغة وتعػد جحوٌر

 التْ تعشْ الذْء السذتخؾ ، وها تججر إليً ا٘شارة أف كمسة comminusالكمسة الٛتيشية  

اتراؿ بالمغات اٖجشبية تؤدؼ هعاىْ كثيخة ىعبخ عشٍا بالمغة العخبية بكمسات هختمفة ىكتفْ 

 ْ  1."اٚتراؿ"و " البٛغ "و" السػاصٛت "بحكخ ثٛثة هشٍا ٌو

 إلِ عخض هعشِ  فشجج العجٓج هغ التعاريف التْ سعِ فيٍا أصحابٍا : اصطالحا

 :اٚتراؿ ىحكخ هشٍا

ٌػ اىتقاؿ السعمػهات و اٖفكار واٚتجاٌات  هغ شخز أو ": عيداني الطين رحيسة تعخفً 

جساعة إلِ شخز أو جساعة أخخػ هغ خٛؿ الخهػز ، واٚتراؿ ٌػ أساس كل تفاعل 

 2.اجتساعْ فٍػ يسكششا هغ ىقل هعارفشا ويديخ التفاٌع بيغ اٖفخاد

                                                           

ا– رضػاف بمخيخؼ ،هجخل إلِ وسائل ا٘عٛـ واٚتراؿ  -  1  .15 ،ص2014، 1،السحسجية ،الجدائخ،ط- ىذأتٍا وتصػٌر
عبج العديد ،خميفة شعباف ،قاهػس البشٍاوؼ السػسػعْ فْ هرصمحات السكتبات والسعمػهات ،القاٌخة ،دار الفكخ -  2

 .244ص1991العخبْ لمشذخ والتػزيع ،
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يدتعسل لفع اٚتراؿ لمجٚلة عمِ عسمية ىقل وتبادؿ أو تحػيل السعمػهات والخسائل 

. والخبخات وأراء بيغ السخسل والسدتقبل

  عسمية ٓتع التفاعل فيٍا بيغ السخسل والسدتقبل،وفْ ٌحا التفاعل ٓتع تبادؿ  ٌػ:إجخائيا

 .وىقل اٖفكار أو تحػيل السعمػهات والخسائل والخبخات وأراء 

 :االترال السؤسداتي  -

 عبارة عغ اٚتراؿ ا٘ىداىْ السشصػؽ والسكتػب ": بأىًعخقؽب إبخاىيػ يعخفً : اصطالحا

الحؼ ٓتع داخل السؤسدة عمِ السدتػػ الفخدؼ والجساعْ ويدٍع فْ تصػيخ أساليب 

وكسا ٌػ هعخوؼ فٍػ إها اتراؿ .العسل وتقػية العٛقات اٚجتساعية بيغ السػضفيغ

   1.، أو غيخ رسسْ(ٌابصا، صاعجا، أفقيا)رسسيا 

  ٌػ ىقل وتبادؿ وإذاعة البياىات والسعمػهات الزخورية لسسارسة الػضائف السختمفة إجخائيا

ا الجاخمْ   .لٙدارة يعشْ اٚتراؿ الحؼ يحجث داخل السؤسدة هع جسٍػٌر

 : القيادة -

 2(قاد، يقػد، قػدا و قيادة):  لغة .

. رئيذ الجير، أىف الجبل (القائج جسع قػاد و قادة)

. هٍشة القائج، السكاف الحؼ يكػف فيً القائج و هشٍا القيادة العاهة أؼ هخكد القائج العاـ: القيادة
                                                           

فزيل دليػ ،اتراؿ السؤسدة ،إشٍار ،عٛقات عاهة ،عٛقات هع الرحافة ،دار الفجخ لمشذخ والتػزيع -  1
. 28،ص2003،

. 390،ص2009 ،3القاهػس الكافْ عخبْ ، دار اٖصالة لمشذخ والتػزيع واٚستيخاد ،الجدائخ ، ط - 2
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 تعجدت تعخيفات القيادة فسغ بيشٍا: اصطالحا :

عسمية تأثيخ فْ ىذاط اٖفخاد و الجساعات و تػجيً ذلظ الشذاط ىحػ : فتحي دمحمتعخيف 

 1.تحقيق غاية هعيشة و التشديق بيغ جٍػدٌع بسا يكفل كفاءة إىتاجية هختفعة

جاؼ :  يعخفٍا عمِ أىٍاهختار الجيؼ هحيأها  سمػؾ يقـػ بً القائج لمسداعجة عمِ بمػغ ٌأ

الجساعة و تحخيظ الجساعة ىحػ ٌحي اٌٖجاؼ و تحديغ التفاعل اٚجتساعْ بيغ اٖعزاء 

 .2و الحفاظ عمِ تساسظ الجساعة و تدييخ هػاردٌا

القيادة ٌْ عسمية دٓشاهيكية تعبخ عغ العٛقة التفاعمية بيغ : عباس سييمة الجكتؽرةو حدب 

. 3القائج و هخؤوسيً أو تابعيً

عسمية تأثيخ هتبادلة بيغ القائج وهخؤوسيً لمػصػؿ إلِ تحقيق اٌٖجاؼ :وتعخؼ أيزا بأىٍا 

السذتخكة ويسكغ القػؿ بأىٍا عسمية تػجيً وتأثيخ فْ اٖىذصة السختبصة بالسٍاـ ٖفخاد 

. 4الجساعة

 ا، : إجخائيا القيادة ٌْ التأثيخ الفعاؿ فْ أخخيغ ليؤدوا اٖعساؿ التْ ٓخيج القائج إىجاٌز

جاؼ هحجدة  .كسا أىٍا القجرة عمِ إقشاع أخخيغ لمعسل بحساس و هحاولة تحقيق ٌأ
                                                           

. 158،ص2003 هرصمح إدارؼ ،دار التػزيع والشذخ ا٘سٛهية ،القاٌخة ،766دمحم فتحْ ، - 1
. 117،ص1998هحْ الجٓغ هختار ،عمع الشفذ اٚجتساعْ ،دٓػاف السصبػعات الجاهعية ،الجدائخ ، -  2
سٍيمة عباس ،القيادة اٚبتكارية واٖداء الستسيد حقيبة تجريبية لتشسية ا٘بجاع ا٘دارؼ ،دار وائل لمشذخ والتػزيع  -  3
. 14،ص2004،اٖردف ،1،ط
،دار الفكخ ىاشخوف وهػزعػف ،عساف اٖردف 1عٛهة دمحم سيج قشجٓل ،القيادة ا٘دارية وإدارة اٚبتكار ،ط- 4
. 15-14،ص2010،
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  :اإلدارة      - 

 ا ويذخؼ عمِ :" إدارة شخكة أو هجرسة أو هؤسدة ": لغة الجٍاز الحؼ يديخ أهػٌر

. أعسالٍا

  لك الىشاط ا٘ىساىْ الٍادف ؤلِ تحقٓق ىتائج ذ"عمْ السمهْ بأىٍايعخفٍا :اصطالحا

استخدان ههكو فْ ؿ َهحددة باستخدان الهَارد البشرٓة َالهادٓة الهتاحة أفض ةػهرغَب

 .1الظرَف ا٘قتصادٓة َا٘جتهاعٓة َالسٓاسٓة َالثقافٓة السائدة فْ هجتهع هاؿ ظ

 وضيفة تشفيح اٖعساؿ عغ شخيق أخخيغ باستخجاـ التخصيط والتشطيع : إجخائيا ٌْ

جاؼ السشطسة بكفاءة وفاعمية هع هخاعاة  والتػجيً والخقابة ودلظ هغ اجل تحقيق ٌأ

 .السؤثخات الجاخمية والخارجية عمِ بيئة العسل

تعجدت التعاريف هغ بيشٍا  : القيادة اإلدارية -

،القيادة عمِ أىٍا عسمية التأثيخ التْ يقـػ KOONTZ,ODONNEL كشتؽنخ و أدونالعخؼ 

بٍا القائج فْ هخؤوسيً ٘قشاعٍع و حثٍع عمِ السداٌسة الفعالة بجٍػدٌع لمقياـ بشذاط 

. 2هتعاوف 

                                                           

. 75،ص1979رؤية ججٓجة ،الٍيئة السرخية العاهة لمكتاب ،القاٌخة ،:عمْ الدمسْ ،ا٘دارة السرخية - 1
،السشطسة العخبية لمعمـػ ا٘دارية ،عساف ،اٖردف 1ىعيع ىريخ ،القيادة العخبية وهػقعٍا هغ الشطخيات السعاصخة ،ط -  2
. 75،ص1979رؤية ججٓجة ،الٍيئة السرخية العاهة لمكتاب ،القاٌخة ،:عمْ الدمسْ ،ا٘دارة السرخية . 90،ص1986،
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القجرة عمِ التػجيً و التشديق واٚتراؿ واتخاذ القخارات :بأىٍا  "ارسالن أنؽر"ويعخفٍا كحلظ 

والخقابة بٍجؼ تحقيق غخض هعيغ ،ودلظ باستعساؿ التأثيخ أو الدمصة الخسسية عشج 

 .1الزخورة

 قٓادتً دَو  ٓتع قبػؿ بحيثٌْ قجرة شخز ها فْ التأثيخ عمِ سمػؾ أخخيغ : إجخائيا

جاؼ هعيشة لمسشطسةان زالت . قاىػىْ، تٍجؼ إلِ تحقيق ٌأ

 :السؤسدة  -

 تعخؼ أىٍا كل تشطيع اقترادؼ هدتقل هاليا ودو إشار قاىػىْ واجتساعْ : اصطالحا

هالية ،بذخية )،ٍٓجؼ إلِ إىتاج أو تبادؿ سمع وخجهات هغ خٛؿ هختمف عػاهل ا٘ىتاج 

جا بالتعاهل هع عشاصخ بيئتٍا الجاخمية والخارجية لتحقيق  (،هادية ،أساليب إدارية  ٌو

 2.ىتيجة هعيشة وفق شخوط اقترادية هعيشة تبعا لحجع وىػع الشذاط 

 إجخائيا : 

ٌْ هؤسدة اقترادية لتػزيع الكٍخباء والغاز،تتكػف هغ عجة هرالح ، تقجـ خجهات 

. (..الدبائغ ،السقاوليغ ،العسٛء)لمجسٍػر الخارجْ الستسثل فْ 

                                                           

احسج صقخ عاشػر ،إدارة القػػ العاهمة اٖسذ الدمػكية وأدوات البحث التصبيقْ ،دار الشٍزة العخبية لمصباعة والشذخ - 1
. 52،ص1983بيخوت ،

. 8،ص1998ىاصخ دادؼ عجوف ،دار السحسجية العاهة ،الجدائخ ، - 2
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الصبيعية كاىت أو  )أىٍا هجسػعة هغ الصاقات البذخية والسػارد السالية :السؤسدة االقترادية

ا  والتْ تذغل فيسا بيشٍا وفق تخكيب هعيغ وهحجد قرج اىجاز أو أداء هٍاـ (السادية أو غيٌخ

 1.بٍا هغ شخؼ السجتسع 

 :السشيج الستبع 

شبيعة السػضػع وىػع السعمػهات التْ ٓخيج الباحث الػصػؿ إليٍا ،تفخض عميً السشٍج الحؼ 

ٓتبعً ، وبسا أف ٌجؼ الجراسة ٌػ الػقػؼ عمِ شبيعة العٛقة بيغ القيادة ا٘دارية واٚتراؿ 

، فسغ خٛؿ دراستشا ارتأٓشا إلِ اختيار السشٍج دراسة الحالة عمِ اعتبار أىً السشٍج اٖهثل 

. لٍجا الشػع هغ الجراسة

   هشيج دراسة حالة

فْ المغة العخبية ،حاؿ الذْء ،سػاء كاف شخرا أو " حالة "   تعشْ كمسة: لغؽيا -

 ...حيػاىا أو جسادا أو تشطيسا 

ْ تشفيح كيشػىة ٌحا الذْء ،أؼ هاٌػ عميً هغ وضع ،هغ حيث تكػيشً الخاص فْ إشار  ٌو

 .2السحيط الستفاعل هعً

                                                           

. 15 ،ص1999احسج شخشار ،تقشيات السحاسبة العاهة فْ السؤسدة ،دٓػاف السصبػعات الجاهعية ،الجدائخ ،-  1
 

. 346،هؤسدة الخسالة ،بيخوت ،ص3الفيخوز أبادؼ ،هجج الجٓغ دمحم بغ يعقػب ،قاهػس السحيط ، ج -  2



 االطار المنهجي

 
19 

 sitaution التْ تذيخ إلِ الػضعية  "le cas"تقابل ٌحي الكمسة فْ المغة الفخىدية كمسة

 deالتْ عميٍا الذْء، لحا فإف دراسة الحالة فْ المغة العخبية يقابمٍا فْ المغة الفخىدية هفٍـػ

cas   étude السدتخجـ فْ البحث العمسْ لمجٚلة عمِ تمظ الجراسة الستعسقة لحالة فخدية 

. 1هعيشة سػاء كاف فخدا أو جساعة ،ٌيئة سياسية أو اقترادية أو هؤسدة إعٛهية

تسػا بسشٍج دراسة الحالة فْ البحػث :اصطالحا  -  إف أبخز العمساء الحٓغ ٌا

 wartersووارتخز  وستخانج، Mccallster وهاككمدتخ جؽند  و  Rivlinاٚجتساعية ٌع 

شاؾ هغ العمساء هغ ٓخػ أف دراسة الحالة شبيٍة بالجراسة التاريخية لحالة والسجتسع  ، ٌو

،بحيث أف دراسة الحالة ٌْ دراسة هعسقة لمعػاهل الستذابكة التْ تسثل جحور الحالة 

هشٍج ٓتجً إلِ جسع البياىات العمسية الستعمقة بأية ":،يعخؼ دراسة حالة بأىٍا 2وهحتػياتٍا

وحجة، سػاءا كاىت فخدا أو هؤسدة أو ىطاها اجتساعيا، و ٌػ يقـػ عمِ أساس التعسق فْ 

دراسة هخحمة هعيشة هغ تاريخ الػحجة أو دراسة جسيع السخاحل التْ هخت بٍا و ذلظ بقرج 

ا هغ الػحجات الستذابٍة   .3الػصػؿ إلِ تعسيسات هتعمقة بالػحجة السجروسة و بغيٌخ

                                                           

،دٓػاف السصبػعات الجاهعية ،الجدائخ 1احسج بغ هخسمْ ،هشاٌج البحث العمسْ فْ عمـػ ا٘عٛـ واٚتراؿ ، ط - 1
. 302ص-301،ص

. 51،ص1981عصػؼ دمحم ياسيغ ،هجخل فْ عمع الشفذ اٚجتساعْ ،دار الشٍار لمشذخ ،بيخوت ،لبشاف ، -  2
،دٓػاف السصبػعات الجاهعية ،الجدائخ 1عاهخ هرباح ،هشٍجية البحث فْ العمـػ الدياسية وا٘عٛـ ،ط - 3
. 114،ص2008،
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بأىٍا عبارة عغ دراسة هتعسقة لشسػذج واحج أو أكثخ لعيشة يقرج هشٍا الػصػؿ : يعخؼ بأىً

. 1إلِ تعسيسات إلِ ها ٌػ أوسع عغ شخيق دراسة ىسػذج هختار

فاستعساؿ ٌحا السشٍج فْ الجراسة لمسؤسدة الجدائخية يداٌع فْ الػصػؿ إلِ تعسيسات 

. خاصة

 خرائص هشيج دراسة الحالة :

: يسكغ تحجٓج ٌحي الخرائز فْ الشقاط التالية

 الخاصية اٖولِ لسشٍج دراسة حالة ٌْ التخكيد و التعسق فْ حالة واحجة و تشاولٍا  -

هغ كل الجػاىب بسعشِ أف الباحث ٓخكد جٍجي الفكخؼ و البجىْ حػؿ حالة واحجة ٓجرسٍا 

. دراسة جيجة، ٚو يحقق ٌحي الخاصية إٚ إذا تشاوؿ جسيع جػاىب الطاٌخة

 كحلظ ٓتسيد هشٍج دراسة الحالة بػجػد حالة واحجة، و ليذ هجتسع الجراسة و ىختار  -

ىاٌج اٖخخػ كالسشٍج الػصفْ و السدح اٚجتساعْ، و ٌحي ـهشً عيشة، كسا ٌػ الحاؿ فْ اؿ

الخاصية سػؼ تػفخ الجٍج و تديج هغ التخكيد، وتحػؿ دوف تذتت جٍػد الباحث، هسا ٓؤثخ 

 .عمِ ىػعية البحث و ىػعية الشتائج

                                                           

،دٓػاف السصبػعات الجاهعية ،الجدائخ 1عاهخ هرباح ،هشٍجية البحث فْ العمـػ الدياسية وا٘عٛـ ،ط -  1
. 114،ص2008،
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 إف الخاصيتيغ الدابقتيغ ٓؤدياف إلِ الخاصية الثالثة و ٌْ الستعمقة بجرجة هرجاقية  -

و هػثػقية ىتائج البحث، فعسمية التخكيد و التعسق فْ دراسة الحالة يكدب الشتائج الستػصل 

إليٍا هغ خٛؿ البحث عمِ السرجاقية و القيسة العمسية و القابمية لمتعسيع، و ىدتصيع القػؿ 

. أف ٌحي السدايا ٌْ ثسخة أؼ بحث اجتساعْ

 الخاصية الخابعة لسشٍج دراسة حالة ٌْ السخوىة التْ ٓتستع بٍا الباحث أثشاء تصبيقً  -

لٍحا السشٍج، بحيث أىً يدتصيع أف يعجؿ و ٓديج و يححؼ بشاءا عمِ تصػر البحث حػؿ 

بحلظ يسكغ القػؿ أف الباحث . الحالة، وبشاءا عمِ السعمػهات الججٓجة التْ يحرل عميٍا

. 1يسمظ دائخة واسعة هغ الترخؼ عشج تصبيقً لٍحا السشٍج

 :أدوات جسع البيانات 

 السالحعة : 

سية  ا ٌأ ع عشاصخ البحث التجخيبْ،وأكثٌخ ْ هغ ٌأ ٌْ الخصػة اٖولِ فْ البحث العمسْ ٌو

وحيػية ،ٖىٍا السحخؾ اٖساسْ لبقية عشاصخ السشٍج التجخيبْ ،حيث أف السٛحطة ٌْ 

التْ تقػد إلِ وضع الفخضيات وحتسية إجخاء عسمية التجخيب عمِ الفخضيات،ٚستخخاج 

خ والػقائع ،و السٛحطة العمسية ٌْ السذاٌجة  القػاىيغ والشطخيات العمسية التْ تفدخ الطػٌا

                                                           

،دٓػاف السصبػعات الجاهعية 1عاهخ هرباح ، هشٍجية البحث فْ العمـػ الدياسية وا٘عٛـ ، ط - 1
. 114،ص2008،الجدائخ،
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خ ، بغية اكتذاؼ أسبابٍا  الحدية السقرػدة والسشطسة والجقيقة لمحػادث واٖهػر والطػٌا

والػقائع،وتعخفٍا  وقػاىيشٍا وىطخياتٍا،عغ شخيق القياـ بعسمية الشطخ فْ ٌجي اٖشياء واٖهػر

وتػصيفٍا وترشيفٍا فْ اسخ وفرائل ،ودلظ قبل تحخيظ عسميتْ وضع الفخضيات 

 1.والتجخيب

استخجهشا السٛحطة هغ خٛؿ الجراسة اٚستصٛعية لمسؤسدة فْ هحاولة لتحجٓج العٛقات 

 . العسلؿالدائجة بيغ السخؤوسيغ ورؤسائٍع فْ هجا

 السقابمة: 

و تعج أداة ٌاهة لمحرػؿ عمِ السعمػهات و تدتخجـ فْ هجاٚت هتعجدة، ىطخا لسيدتٍا 

بأىٍا السحادثة السػجٍة يقـػ بٍا فخد آخخ أو هع هجسػعة - "وهخوىتٍا حيث يعخفٍا أىجمذ

". هغ اٖفخاد أخخيغ، بٍجؼ حرػلً عمِ هعمػهات ٚستخجاهٍا فْ البحث العمسْ

استخجهت السقابمة فْ هحاولة لجسع هعمػهات و هعصيات عاهة حػؿ السؤسدة هحل الجراسة 

. إلخ (تاريخ ا٘ىذاء، شبيعة العسل، عجد العساؿ)هثل

 بأىٍا الػسيمة العمسية التْ تداعج الباحث عمِ جسع الحقائق والسعمػهات :كسا تعخؼ ايزا 

. هغ السبحػثيغ هعمػهات هتعارؼ عميٍا لكشٍا غيخ هجعسة بحقائق

                                                           

ط -هػريذ أىجمذ ،تخجسة بػزيج صحخاوؼ وآخخوف،هشٍجية البحث العمسْ فْ العمـػ ا٘ىداىية ،دار القربة لمشذخ ،ب - 1
 .197،ص2004
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تزسشت السقابمة هجسػعة هغ اٖسئمة ،والتْ كاىت ترب فْ هػضػع الجراسة وهحاولة 

إسقاشٍا عمِ حالة السؤسدة العسػهية لمكٍخباء والغاز ،وقج كاىت كل اٖسئمة هفتػحة وذلظ 

هغ أجل الحرػؿ عمِ القجر الكافْ هغ السعمػهات وفتح السجاؿ لٍع لمتعبيخ بكل حخية 

. وذلظ هغ أجل أف تكػف السقابمة ثخية بالسعمػهات

 :الجراسات الدابقة 

 دراسة تحت عشػاف هكاىة اٚتراؿ الجاخمْ فْ السؤسدات العسػهية : الجراسة األولى

اٚقترادية الجدائخية دراسة حالة شخكة اٖكياس و الرشادٓق لػادؼ الدسار 

رسالة هاجدتيخ جاهعة الجدائخ قدع عمـػ ا٘عٛـ و اٚتراؿ سشة  (1999-2000)

2001. 

ها هكاىة اٚتراؿ الجاخمْ فْ السؤسدات العسػهية : كاىت ا٘شكالية الخاصة بٍا كاٖتْ

ت التالية : الجدائخية؟ وهاٌْ شبيعة الخسائل السػزعة؟ و احتػت عمِ التداٚؤ

و ها ٌْ  (رسسْ، غيخ رسسْ)ها ىػع اٚتراؿ الدائج فْ السؤسدة العسػهية الجدائخية - 

ع اتجاٌاتً  . 1(ىازؿ، أفقْ، صاعج)ٌأ

                                                           

خاء ، هحكخة تخخج لشيل شٍادة الساستخ فْ عمـػ ا٘عٛـ واٚتراؿ، سياحْ ،اتراؿ  -  1 سمصاف ىادية ،دٓجؼ فاشسة الٌد
،واقع اٚتراؿ الجاخمْ فْ السؤسدات الدياحية ،السذخؼ صالح فٛؽ شبخة ،جاهعة هدتغاىع ،الدشة  الجاهعية 

2015/2016 .
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شفٍية، كتابية، )ها شبيعة الػسائل السدتعسمة لشقل الخسائل فْ السؤسدة العسػهية الجدائخية 

. (سسعية، برخية، تكشػلػجية

  أىساط القيادة و عٛقتٍا باٖداء : -يحْ عبج الخزاؽ الرػصاع:الجراسة الثانية

جاهعة الذٍيج حسً - الػضيفْ لمعاهميغ بإدارة الخجهات الرحية بسجٓشة بشغازؼ 

 .لخزخ، الػادؼ، الجدائخ

ها ٌػ ىسط القيادة الدائج و عٛقتً باٖداء الػضيفْ لمعاهميغ بإدارة : كاىت إشكاليتٍا

الخجهات الرحية بسجٓشة بشغازؼ؟ بحيث اتبع السشٍج الػصفْ التحميمْ و أداة اٚستبياف، و 

ع ىتائج ٌحي الجراسة الستػصل إليٍا وجػد عٛقة شخدية بيغ ىسط القيادة الجيسقخاشْ و : ٌأ

اٖداء الػضيفْ،  و عٛقة عكدية بيغ ىسط القيادة اٖوتػقخاشْ و ىسط القيادة الحخ و اٖداء 

. الػضيفْ

سٍا : و بشاءا عمِ الشتائج التْ تع التػصل إليٍا قاـ صاحب الجراسة بتقجيع تػصيات ٌأ

ا فْ التأثيخ - إثخاء هعخفة القيادات ا٘دارية بسكتب الخجهات الرحية بساٌية القيادة، و دوٌر

عمِ الجساعة، بالذكل الحؼ يداعجٌع فْ قخاءة العػاهل السػقفية قبل اختيار الشسط القيادؼ 

. 1السشاسب

                                                           

1
يحْ عبج الخزاؽ الرػصاع ، أىساط القيادة وعٛقتٍا باٖداء الػضيفْ لمعاهميغ بإدارة الخجهات الرحية بسجٓشة بشغازؼ -  

،هجمة السٍل اٚقترادؼ ،جاهعة الذٍيج حسً لخزخ ،الػادؼ ، الجدائخ -ليبيا–ليبيا ،قدع ا٘دارة الرحية جاهعة بشغازؼ 
. 121-120،ص110-106،ص
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  بسذخوع عٛقتٍا دارية و٘دة القٓاا:"ثاىْ دمحم الشحٓخ  هللا د اعب":الجراسة الثالثة

 فإشكاليتً  كاىت كالتالْ " تراؿ ٚإستخاتيجية ا

دارية هذخوع ٘دة القٓااعمِ فعالٓة تراؿ ٓتػقف  ٚىجاح إستخاتيجية ا• ٌل 

؟ ) ىسػذجا(ترادية الجدائخية ىفصاؿ ٚقبالسؤسدة ا

: ٌجي الجراسة هآمْلًٓ يف إصل ىت ها نٌ أنهالسشٍج الػصفْ ، وعمِ الجراسة يف  واعتسج 

ا ٖبيغ القائج والعٛقة ا الججية لعهل السخدودية ا٘ىتاجية التْ تعبخ عغ اعمِ تباع وتأثيٌخ

ؿ ىحتعسق وتجقيق واىجاز بحػث ىل اؿ تحتاج إزٚ تدية  وأف ٌجي الجراسة ٚقتصاة اىلقوا

. 1 ىتائجٍانهالسؤسدة الػششية بٍجؼ  اٚستفادة يف دة لقٓاا

                                                           

عٛقتٍا دارية و٘دة القٓا ا،هحكخة تخخج لشيل  شٍادة الساجدتيخ فْ عمـػ ا٘عٛـ واٚتراؿ،ثاىْ دمحم الشحٓخهللا د ا عب-1
خاف ، الدشة الجاهعية تراؿٚبسذخوع إستخاتيجية ا  .2010-2009، السذخؼ بذيخ دمحم ،جاهعة الداىية ٌو



 اإلطار المنهجي
 

 
26 

 :التــــعقين عمى الجراســـات

هغ خٛؿ ها تشاولتً هغ الجراسات الدابقة فإىٍا تتذابً هع دراستشا هغ حيث تشاولٍا لبعس 

وأىساط القيادة ا٘دارية واٚتراؿ السؤسداتْ هسا تتذابً دراستشا فْ . هفاٌيع القيادة ا٘دارية 

سية بالغة  جا ها اكدب ٌجي الجراسة ٌأ إبخاز اٚتراؿ وفعاليتً فْ السؤسدة كستغيخ أساسْ ٌو

تذخيز الجور الحؼ ٓؤديً اٚتراؿ فْ جسيع اٚتجاٌات بيغ ا٘دارة والجسٍػر الجاخمْ 

والخارجْ با٘ضافة إلِ اعتساد ٌجي الجراسات عمِ السؤسدة اٚقترادية واتفق كحلظ ٌجي 

الجراسات هع دراستشا فْ الستغيخ السدتقل إٚ ٌػ اٚتراؿ  اعتسجت ٌجي الجراسات بالجرجة 

. اٖوؿ عمِ أداة اٚستبياف كأداة أساسية 

جاؼ وأسباب هغ حيث هػضػع الجراسة وأخافت  وتختمف دراستشا هع الجراسات الدابقة فْ ٌأ

أيزا هغ حيث هجتسع البحث وعيشة الجراسة وهكاف الجراسة فجراستشا كاىت عمِ هدتػػ 

هجرية تػزيع الكٍخباء والغاز سػىمغاز بذار عكذ الجراسات الدابقة بحيث اٖولِ كاىت عمِ 

هدتػػ شخكة اٖكياس والرشادٓق بػادؼ الدسار أها الجراسة الثاىية كاىت عمِ هدتػػ إدارة 

والجراسة اٖخيخة كاىت بالسؤسدة اٚقترادية الجدائخية . الخجهات الرحية بسجٓشة بغازؼ 

. ىفصاؿ



 

 

 

 

 

 

 اإلطار الشعخر 

 

 



 

 

 

 

 
الفرل التسييجر العسمية االترالية بيؼ 

 السفيؽم و الخرائص
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    :تسييج الفرل 

اٚتراؿ اداة ضخورية واساسية فْ تشطيع وسيخ العٛقات اٚىداىية ،حيث ٓتجمِ دوري فْ 

صياغة واصجار القخارات وتكػيغ عٛقات وشيجة وودية ،ٌػ اٚداة التْ تدسح بتبادؿ اٚفكار 

والسعمػهات وهشً تع تحقيق التفاعل بيغ السجسػعات اٚجتساعية باختٛؼ هكاىتٍا 

ورتبٍا،وعمِ ٌجا اٚساس اصبح اٌٚتساـ واسعا وكبيخا هغ قبل السشطسات ،ففْ ٌجا الفرل 

جاؼ وعػائق العسمية  سشتصخؽ الِ هفٍـػ العسمية اٚترالية بيغ السفٍـػ والخرائز ،وٌا

 .اٚترالية
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: هفيؽم العسمية اإلترالية/- 1

العجٓج يعتقج بأف عسمية ا٘تراؿ تتػقف بسجخد وصػؿ الخسالة هغ السخسل إلِ السدتقبل، و 
لكغ ٌحا ا٘عتقاد خاشئ فٍشاؾ الكثيخ هغ العػاهل السػجػدة و التْ تذكل وسيصا ها بيغ 
حا يقمل هغ تأثيخ ا٘تراؿ، كسا أف الخسالة هجسػعة الخسائل التْ  الخسالة و هتمقيٍا، ٌو

تتحجث عغ هػضػع أو هجسػعة هغ السػاضيع هتشػعة ٓتأثخ بالكثيخ هغ اٖهػر، و التْ 
تتزسغ القيع و السعتقجات الخاصة بالصخفيغ و كحلظ ا٘ىتساءات ا٘جتساعية و الثقافية، 

ٖىٍا سػؼ تشذئ ردود أفعاؿ هعيشة إتجاي كل ها يرجر عشً أو حتِ ٓتمقاي، وهغ جاء ها 
 1.(السرجر، الخسالة، الػسيمة، الستمقْ، رجع الرجػ)يعخؼ بعشاصخ العسمية ا٘ترالية 

: خرائص العسمية اإلترالية/- 2

ا٘تراؿ عسمية هتجاخمة العشاصخ حيث أىٍا تستمئ بالخهػز الكٛهية و غيخ الكٛهية التْ 
ٓتبادلٍا السخسل و السدتقبل فْ ضل الخبخات الذخرية و الخمفيات و الترػرات و الثقافة 

ٚو يسكغ أف تتصابق عسميتا ا٘تراؿ تصابقا تاها ٖف كل حالة إتراؿ . الدائجة لكل هشٍا
و لحلظ ٚبج هغ هعخفة خرائز ا٘تراؿ التْ . فخيجة و هدتقمة بحاتٍا و ضخوفٍا و سياقٍا

 2.تعبخ عغ دٓشاهيكيتً أو حخكتً الشذصة التفاعمية الجائسة

 اإلترال عسمية هدتسخة( continuos process) :

ىطخا ٖف ا٘تراؿ يذتسل عمِ سمدمة هغ اٖفعاؿ التْ ليذ بجاية أو ىٍاية هحجدة،فإىً دائع 
. التغييخ و الحخكة

                                                           

1- http:mawdoo3.com/ 11:16، الداعة2020فيفخؼ 29 ٓـػ   
2 -Bethami, A.Dobkin and Roger C.Pace.Communication in a changing world.  

USA: Mc Graw Hill Higer Education,2006 Edition, P102. 
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و لحلظ يدتحيل عمِ السخء أف يسدظ بأؼ إتراؿ و ٓػفقً و يقـػ بجراستً، و لػ أراد أف 
إف ا٘تراؿ ٚ يسكغ إعادتً تساها كسا ٌػ ٖىً هبشْ عمِ . يفعل ذلظ لتغيخ ا٘تراؿ

عٛقات هدتسخة بيغ الشاس و بيئات ا٘تراؿ و السٍارات و السػاقف و التجارب و السذاعخ 
. التْ تعدز ا٘تراؿ فْ وقت هحجد و بذكل هحجد

 اإلترال يذكل نعاها هتكاهالcomplete system) :)

ٓتكػف ا٘تراؿ هغ وحجات هتخاكبة، و تعسل جسيعا حيشسا تتفاعل هع بعزٍا البعس هغ 
و إذا ها غابت بعس العشاصخ أو . هخسل و هدتقبل و رسائل و رجع صجػ و بيئة إترالية

 .لع تعسل بذكل جيج فإف ا٘تراؿ ٓتعصل و ٚ يحقق الشتائج السخجػة هشً

 اإلترال تفاعمي و آني و هتغيخ(interactive timely and ever-
changing :)

ا٘تراؿ ىذاط ٓتبشِ عمِ التفاعل هع أخخيغ حيث يقـػ الذخز بإرساؿ و إستقباؿ 
الخسائل فْ الػقت ىفدً، بل إىشا عادة ها ىبجأ فْ إرساؿ رسائل إلِ أخخيغ حتِ قبل أف 

فسثٛ يحجثظ شخز عغ حرػؿ حادث سيخ لرجٓق لكسا، و . 1يكتسل إرساؿ رسائمٍع إليشا
ػ هازاؿ هدتسخا  إذا بظ قبل أف يكسل قرة حجوث الحادث تطٍخ عٛهات الحدف عميظ، ٌو

و بالتالْ يدتجيب ٌػ لتأثخؾ فيخترخ القرة، و قج ٓبجأ بتصسيشظ عميً و أىً . فْ حجٓثً
. بخيخ و ٌكحا تتجاخل الخسائل و تتفاعل و تتغيخ بدخعة و آىية

 

                                                           

1
 - Bethami, A.Dobkin and Roger C.Pace.Communication in a changing world.  

USA: Mc Graw Hill Higer Education,2006 Edition, P102. 
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 اإلترال غيخ القابل لمتخاجع أو التفادر غالبا(mostly irrevesible :)

قج يدتصيع . إذا أراد شخز ها أف ٓتخاجع عغ ا٘تراؿ بعج حجوثً، فإىً ٚ يدتصيع ذلظ
و لكغ ٚ يسكغ هدحً أو الطغ بأىً لع . التأسف أو ا٘عتحار أو إصٛح ها أفدجي ا٘تراؿ

و بسا أف ا٘تراؿ ٚ يسكغ التخاجع عشً، فإىً ٓشبشْ عمِ التفاعٛت الدابقة و . يحجث
إذا إترمت بأحج السصاعع عجة هخات لمحرػؿ عمِ . التاريخ السذتخؾ بيغ أشخاؼ ا٘تراؿ

ىػع هعيغ هغ الصعاـ و لع تججي، فإىظ غالبا لغ تعيج ا٘تراؿ بٍحا السصعع لصمب ىفذ 
 1.الصعاـ

و كسا أف التخاجع عغ ا٘تراؿ غيخ هسكغ، فإىً ٚ يسكغ تفاديً خاصة فْ ا٘تراؿ 
إذا ها تفادػ أحجىا ا٘تراؿ بأحج أصجقائً عمِ سبيل السثاؿ فإف ذلظ ٓؤثخ سمبا . الذخرْ

.  عمِ ٌحي الرجاقة

  اإلترال قج يكؽن قرجيا و قج ال يكؽن(intentional or 
unintetional:) 

 :ٌحا ٓتستل فْ اربعة حاٚت

  قج ٓخسل شخز الِ اخخ رسالة بقرج ويدتقبمٍا اٚخخ بقرج، وبالتالْ فاف اٚتراؿ -

. يكػف غالبا هؤثخا

 وقج ٓخسل شخز رسالة بجوف قرج ٚخخ يدتقبمٍا عغ قرج هسغ ٓتشرت عمِ  -

 .هحادثة خاصة بيغ اثشيغ

                                                           

1 -Dimbleby,Richard and Greame Burton. Mor than Words: An Introduction to 
communication. New York: Routledge, Third Edition, 1998, P56. 
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 .وقج ٓخسل شخز رسالة عغ قرج الِ اخخ غيخ هشتبً لٍا فٛ ٓتفاعل هعٍا  -
 ؿ  وقج ٓخسل شخراف رسائل ويدتقبٛىٍا بجوف قرج هشٍسا بحلظ ،ويتسثل ٌحا بذظ -

ا العاـ وهٛهحشا   .كبيخ فْ الدائل غيخ كٛهية كشػع هغ هٛبدشا ولػىٍا وهطٌٍخ

 االترال ذو االبعاد هتعجدة(multi-divectiond)  

جاؼ  بالخغع اف اٚىداف يقـػ باٚتراؿ برفة هكثفة ويؤديً بعفػية اٚ اف اٚتراؿ لً ٌا
ياأخْ الحبيب "وقج تجاعب احج اصجقائظ فشقػؿ لً،-هتعجدة وهدتػيات هتبآشة هغ السعاىْ 

قت ىفدظ بالجراسة ليمة البارحة  فْ ٌحي الدالة اكثخ " لع اراؾ اليـػ فْ السدجج ٚ بج اىظ اٌر
هغ ٌجؼ اذا اىظ تخيج اف تقػؿ لً اىظ لع ترل هع الجساعة لرٛة الفجخ ،كسا اىظ لدت 

يا أخْ الحبيب ":هججا فْ دراستظ ٚو تدٍخ هغ اجمٍا،ولكشظ تػحْ لً بأىظ تحبً بقػلظ لً 
".1 

هعشِ ضاٌخ ٓبخز هغ خٛلً هحتػػ الخسالة : كل الخسائل فيٍا عمِ اٚقل بعجاف هغ السعاىْ
، و هعشِ باشغ آخخ تحجدي شبيعة الرمة بيغ أشخاؼ ا٘تراؿ كصخيقة حجٓثظ و التػكيج 

. عمِ بعس هقاشع الكٛـ وها يراحب المغة المفطية هغ إيساءات وإشارات

 :أىجاف اإلترال السؤسداتي/- 4

إف الغخض اٖساسْ هغ عسمية ا٘تراؿ ٌػ إحجاث تغييخ فْ البيئة أو فْ أخخيغ، 
فالسخسل يقرج هغ إرساؿ أؼ رسالة فْ التأثيخ فْ هدتقبل هعيغ لحلظ يجب التسييد بيغ 

السدتقبل السقرػد وغيخ السقرػد فْ عسمية ا٘تراؿ، إذ يجب أف ترل الخسالة إلِ 

                                                           

1 - Dimbleby,Richard and Greame Burton. Mor than Words: An Introduction to 

communication. New York: Routledge, Third Edition, 1998. P58. 
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الصخؼ السقرػد وليذ إلِ غيخي حتِ تؤدؼ الخسالة غخضٍا، فالغخض و السدتقبل ٚ 
ػ الحرػؿ عمِ إستجابة هعيشة هغ شخز هعيغ  ٓشفرٛف فكل إتراؿ لً غخض، أٚ ٌو

أو هجسػعة هعيشة هغ اٖشخاص فقج ٚ يدتجيب السدتقبل بالذكل الحؼ يقرجي السخسل، لحا 
فعسمية ا٘تراؿ ٌْ عسمية تبادؿ السعمػهات بيغ الخئيذ و هػضفيً هثٛ عغ شخيق إستخجاـ 

، كسا ٍٓجؼ ا٘تراؿ إلِ خمق قاعجة 1إلخ... اٖلفاظ و الخسـػ و الرػر و اٖفٛـ و السػاد
هغ السعمػهات لسدتػيات العاهميغ فْ السؤسدة و فٍع ىطاـ العسل و تدييخ العٛقات 

 2.ا٘جتساعية

: هعيقات اإلترال السؤسداتي/- 4

يقرج بسعيقات اٚتراؿ كافة السؤثخات التْ تسشع عسمية تبادؿ السعمػهات أو تعصمٍا أو 
تؤخخ إرسالٍا أو استٛهٍا أو تؤثخ فْ كسيتٍا،فٍْ تعسل عمِ تذتيت السعمػهات ،وتذػيذٍا 
جافٍا السشذػدة  فتقمل هغ فعالية عسمية اٚتراؿ وبالتالْ تدٍع فْ التقميل هغ الػصػؿ الِ ٌأ

ٓػاجً أؼ تشطيع هٍسا كاىت شبيعتً عػائق إتراؿ باستسخار يسكغ أف تخجع إلِ الشدق ؼ
الجاخمْ أو الشدق الخارجْ أو كٌٛسا، ويسكغ أف تخجع إلِ شبيعة الشذاط الحؼ تقـػ بً 

:  السؤسدة ويسكغ ا٘شارة إلِ الرعػبات أتية

 

 

                                                           

.51، ص2000، عساف 1دمحم هحسػد حمية، ترسيع و إىتاج الػسائل التعميسية، دار السديخة لمشذخ و التػزيع، ط - 1  

، 1985خيخؼ جميل الجسمْ، ا٘تراؿ و وسائمً و الخجهة ا٘جتساعية، السكتب الجاهعْ الحجٓث لٙسكشجرية، - -  2

  .20ص
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  ٓشجحب الفخد فْ كثيخ هغ اٖحياف إلِ السعمػهات :الخغبات والسيػؿ أو اٚستيعاب 

 1.التْ تتػافق هع رغباتً ،وهيػلً ويتجاٌل السعمػهات التْ تتعارض هعٍا

 غسػض الخسالة بدبب عجـ الجقة و السرصمحات السدتعسمة. 
 تزسيغ الخسالة عجة تأويٛت فْ ىفذ الػقت. 
 تأخخ الخسالة . 
 عجـ إحتخاـ الدمسية فْ إصجار الخسائل. 
 غسػض السٍاـ الحؼ ٓؤدؼ أحياىا إلِ كثخة الخسائل الػاردة و إلِ تشاقزٍا. 
 إذا ىقمت الخسائل شفػيا يسكغ أف تتعخض لمتحخيف. 
 الكتابة غيخ الػاضحة ٖسباب تقشية . 
 تعصل أو قجـ وسائل ا٘تراؿ . 
  تعسج أشخاؼ فْ التشطيع غيخ الخسسْ تعصيل الخسائل أو تحخيف هزسػىٍا بأؼ

 2.شخيقة
 الشدياف أو اٌ٘ساؿ ٓؤدؼ إلِ تحخيف الخسالة أو فػات أواىٍا. 
 سػء العٛقات ا٘ىداىية يسكغ أف ٓؤثخ فْ العسمية ا٘ترالية. 
 ضعف الثقة فْ عٛقات العسل خاصة بيغ الخؤساء و السخؤوسيغ. 
 ضعف أو إىعجاـ الجيسقخاشية فْ عٛقات العسل . 
 إىتذار الذائعات كبجٓل لٙتراؿ الجيج بدبب عجـ الثقة و الدخية فْ التفديخ. 
 التدخع فْ الفٍع و فْ الخد و فْ التشفيح. 

                                                           

اهيسة عشاب ،هحكخة لشيل شٍادة الساجدتيخ فْ عمـػ التخبية تخرز إدارة وتدييخ فْ التخبية ،هعػقات اٚتراؿ -  1

التشطيسْ فْ جاهعة هغ وجٍة ىطخ اٚساتجة ،السذخؼ فتيحة بغ زرواؿ ،جاهعة العخبْ بغ هٍيجؼ ،اـ البػاقْ 

. 94،ص2013/2014،

.70، ص2011 ب ط،، بن عكنون، الجزائر،(دراسة نظرٌة و تطبٌقٌة)ناصر قاسٌهً، اإلتصال فً الهؤسسة -  2 
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 ضغط القيادة و الػقت و ضغط الدػؽ و السشافذ. 
 ْكثافة السعمػهات الػاردة هغ الشدقيغ الجاخمْ و الخارج. 
 كثخة الجرجات الدمسية و تعقج ا٘جخاءات . 
 إحتكار السعمػهات. 
 غياب التفاصيل التْ يسكغ أف تتزسشٍا الخسالة هثل الجعػة إلِ حزػر ا٘جتساع 

: دوف ذكخ ججوؿ اٖعساؿ أو أؼ تفاصيل أخخػ و ٌحا ٓؤدؼ إلِ

. عجـ تحزيخ السمفات و السعمػهات الزخورية لتدييخ ا٘جتساع   - 

ا فارؽ الدغ بيغ الخؤساء و السخؤوسيغ و بيغ الدهٛء   -  . صعػبات هرجٌر

. عجـ السقجرة عمِ التعبيخ عغ اٖفكار كتابيا و شفػيا   - 

. عجـ السقجرة عمِ إستعساؿ هٍارات ا٘تراؿ   - 

 الخبخات الدابقة تؤثخ فْ العسمية ا٘ترالية سمبا أو إيجابا، بسعشِ الخبخة هع الخؤساء   - 
. الدابقيغ، و كيفية التعاهل هع ىفذ الخسالة فْ هػاقف هختمفة

شمب الدخعة فْ الخد عمِ الخسائل هغ الجٍات العميا بحيث تخد الخسالة فْ آخخ    - 
لحطة تحت هٛحطة هدتعجمة، و ىطخا لزغط الػقت و اٖواهخ فإف الخد عمِ الخسائل يكػف 

 1.غاهزا و ىاقرا

 هعػقات سببٍا ا٘ختٛفات الفخدية بيغ العاهميغ .
 ا شبيعة السؤسدة و أساليب العسل فيٍا . هعػقات هرجٌر
 ا ىقز ا٘هكاىيات و التدٍيٛت الخاصة با٘تراؿ . هعػقات هرجٌر

                                                           

 . 71،ص2011 ب ط،، بغ عكشػف، الجدائخ،(دراسة ىطخية و تصبيقية)ا٘تراؿ فْ السؤسدة ىاصخ قاسيسْ، - 1 
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  السعػقات الشفدية السختبصة بسيػؿ اٖفخاد و عػاشفٍع و خرائرٍع الذخرية و
. إستعجاداتٍع و هدتػػ إدراكٍع

 ًعجـ التخصيط الجيج لمعسمية ا٘ترالية و عجـ تٍيئة عػاهل ىجاح  .
 سػء إدراؾ السخسل و فٍسً لمسعمػهات التْ ٓخسمٍا. 
  يسكغ أف تؤثخ دوافع السخسل فْ هزسػف الخسالة و ا٘لتداـ بٍا، كسا يسكغ تؤثخ 

 .عمِ هيػلً و إتجاٌاتً الشفدية فْ شكل هعمػهات
  ،و يسكغ ترشيف ٌحي السعػقات إلِ أربع فئات تشجرج تحت كل العجٓج هغ الحاٚت

فٍشاؾ هعػقات ىفدية، و هعػقات تقشية، و هعػقات تشطيسية تحيط بٍا جسيعا 
 .هعػقات إجتساعية ثقافية

 عجـ هٛئسة ضخوؼ السدتقبل ٘ستقباؿ السعمػهات. 
 سػء إلتقاط الخسائل و سػء الخجع. 
 قمة الربخ عمِ ا٘صغاء. 
   هعػقات فْ الخسالة و ٌػ كل ها ٓتعمق بدػء فٍسٍا و إدراؾ هعاىيٍا أو عجـ إتفاؽ

ا  1.السخسل و السخسل إليً و عجـ إىدجاـ الخهػز التْ ٓتعاهمػف بٍا ىطخا لقمة الخبخة أو غيٌخ

يسكغ أف يكػف ا٘تراؿ غيخ الخسسْ أحج عػائق ا٘تراؿ الخسسْ إها بصخيقة هقرػدة أو 
بصخيقة عفػية، ففْ حالة عسل التشطيع غيخ الخسسْ ضج التشطيع الخسسْ بدبب تشاقس 

السرالح أو بدبب حالة الرخاع فإف التشطيع غيخ الخسسْ ٓتخح جسمة هغ ا٘جخاءات هشٍا 
العسل عمِ تعصيل شبكة ا٘تراؿ الخسسْ، أها الصخيقة العفػية فتكػف هغ خٛؿ عجـ تشديق 
التشطيع غيخ الخسسْ هع التشطيع الخسسْ هسا ٓؤدؼ إلِ تعصيل شبكة ا٘تراؿ، خاصة و أف 

                                                           

  1 .72، ص 2011 ب ط،، بغ عكشػف، الجدائخ،(دراسة ىطخية و تصبيقية)ا٘تراؿ فْ السؤسدة ىاصخ قاسيسْ،  - 
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تقشيات ا٘تراؿ غيخ الخسسْ تختمف عغ ا٘تراؿ الخسسْ هشٍا الدخعة و عجـ إحتخاـ 
. الدمسية و العسل خارج السجاؿ الخسسْ الدهاىْ و السكاىْ
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 :خالصة الفرل 

هغ خٛؿ ها تصخقشا اليً ىدتشتج أف العسمية اٚترالية يعتسج ىجاحٍا فْ الغالب عمِ هجػ 
ارتباشً بالجٍػد التْ تعسل بٍا السؤسدة هغ خٛؿ الخصة السشاسبة التْ تصبق الديخ 

الحدغ ،لسٍاهٍا ووضائفٍا وتػفيخ السشطػهة اٚترالية لمػصػؿ الِ احدغ الشتائج وبمػغ 
. اٌٚجاؼ السخجػة
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 : تسييج

لقج حطْ هػضػع القيادة باٌتساـ كبيخ هغ جاىب السفكخيغ والباحثيغ ويخجع ذلظ الِ الجور 

الحؼ ٓمعبً العشرخ البذخؼ فْ السؤسدة ،والحؼ بيخز هغ خٛؿ هدؤولية القائج فْ تحقيق 

التكاهل بيغ الجػاىب التشطيسية وا٘ىداىية لتحقيق الفعالية والػصػؿ إلِ اٌٖجاؼ لٍحا 

سشتصخؽ فْ ٌحا الفرل إلِ العسمية القيادية وشبيعتٍا ،عٛقة القيادة با٘دارة ،والِ ىطخيات 

دودراسات القيادة ،وكحلظ إلِ ٌيكل عسل القيادة واىساشٍا ،هرادر قػة القاغ
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 :العسمية القيادية وطبيعتيا /- 1

تحقيق اٌٖجاؼ، يحتػؼ ٌحا    بٍجؼ لجساعً ا ىذاشات فْ تأثيخ عسميً ٌْ القيادة

التعخيف عمِ  هفٍػهيغ أساسييغ،التأثيخ والقػي  ويػزع ٌحٓغ السفٍػهيغ بذكل غيخ هتكافئ 

حا التعخيف فخدٓغ بيغ أؼ السرسع لمجساعة والفخد  لمجساعة القائج بيغ يفخؽ  أو أكثخ ٌو

السدؤوؿ عغ الجساعة  والحؼ أعصْ الدمصة ٓؤثخ عمِ سمػؾ الجساعة القائج الغيخ هعيغ 

ٌػ الحؼ يسارس الدمػؾ القيادؼ عشجها يكػف عزػا هؤثخا فْ ألجساعً،أها السفٍـػ لمتعخيف 

ٌػاف القادة ٚ ٓػججوف بذكل هشعدؿ فيكػىػا هشجهجػف فْ الجساعة،فاىا ٖفخاد هعخفً هجػ 

 .هسارستٍع لمقيادة عميٍع أف ٓشطخوا خمفٍع،ٌل ٓتبعٍع احج ؟

ٚ يدتصيع اٖفخاد فْ غالب اٖحياف أف يكخي أخخيغ عمِ الدمػؾ بصخيقً هعيشً ولٍحا <

تتصمب القيادة قبػؿ إتباع لٍحا التأثيخ فعشج قبػؿ اٖتباع بالتشازؿ شػعا عغ  بعس حخياتٍع 

فْ صشع القخارات بغخض تحقيق اٌٖجاؼ والفخد الحؼ يجج صعػبة فْ التشازؿ عغ بعس 

 .<حخيتً فْ صشع القخارات أخخيغ سيربح عزػا غيخ  راض فْ الجساعة

حي  فْ القائج ٓؤثخ بػاسصتٍا التْ أىٍا العسمية عمِ القيادة وتعخؼ أخخيغ لتحقيق السٍسة ٌو

ا هخدوف الفخد السعخفْ والعقائجؼ والتْ تذسل ٌخ : العسمية التْ تحسل فْ جٌػ

جسيعٍا تؤكج عمِ  هعتقجات،قيع،أخٛؽ،سمػؾ،هعخفً،هٍارات،وىٛحع أف تعاريف القيادة

 :يسكغ إجسالٍا بسآمْ تعجد كل هشٍا ٓؤكج عشاصخ هعيشً عشاصخ هٍسة فْ العسمية القيادية
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 .قخار- هػقف- قائج-

 .أتباع- هػقف-  قائج-

 .هػقف- اتراؿ- قائج- أتباع-

  .1هػقف- إتباع- هٍسة- قائج-

كيف استصيع أف : حيث تسخزت القائج فْ شخح بعس اٚسئمً  عغ الدمػؾ القيادؼ هشٍا

أىجد عسمْ بفعالية ؟ هاٌػ أفزل أسمػب قيادؼ؟ هتِ يجب أف أصغْ ٘تباعْ؟ هتِ عمْ 

أف اصجر أواهخ ؟ إذا أصبحت أكثخ صجاقة ٘تباعْ ٌل سأكدب احتخاهٍع؟كيف استخجـ 

 2.سمصتْ لسكافئً وهعاقبً اٖتباع؟

: عالقة القيادة باإلدارة/- 2

 اإلدارة جدء هؼ القيادة :

ا، فقج سقصت  أو " ىطخية السػلػد"القيادة ليدت فصخية فْ البذخ ولٍحا يسكغ لمقائج أف يصػٌر

القيادة السػلػدة بالفصخة فأصبحت القيادة لٍا هشطخيٍا و ىطخياتٍا ووسائمٍا و أدواتٍا    و 

يسكغ أيزا تشسيتٍا بالخبخة و السسارسة عمِ إعتبار أىٍا هكتدبة فالقيادة دائسا تكػف فْ قسة 

                                                           

1
،السشطسة العخبية لمعمـػ اٚدارية 1ىعيع ىريخ ،دراسة هقارىة بيغ القيادة العخبية وهػقعٍا هغ الشطخيات السعاصخة ،ط-  

. 43،عساف ،اٚردف ،ص 
. 43ىعيع ىريخ،ىفذ السخجع الدابق ،ص -  2
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الٍـخ و هيجاىٍا ٌػ التعاهل هع السػاقع ا٘دارية و القيادية حدب تدمدمٍا الٍخهْ القيادؼ، 

فا٘دارة تختبط إرتباشا هباشخا و قػيا بالدمصة فٍْ ٚ تعسل إٚ فْ ضل إجخاءات هحجدة و 

قػاىيغ، بيشسا القيادة تٍتع با٘شخاؼ و التػجيً و تذجيع العاهميغ و خمق جػ هٛئع و خمق 

ٍع، إف ا٘دارؼ يحافع عمِ الػضع الحؼ يقـػ بً التشطيع،  الحػافد لجٍٓع و إقشاعٍع ٚ إكخٌا

وليذ لً دور فْ تغييخي ٖىً ٓػضف الػسائل و اٖساليب القائسة بالفعل لتحقيق اٌٖجاؼ 

السخجػة، ويشطخ عمِ أىً عشرخ هغ عشاصخ ا٘تداف و ا٘ستقخار، أها القائج ٌػ داعية تغييخ 

شة  1.فْ البشاء و التشطيع وهغ ٌشا ٓشطخ إليً عمِ أىً عاهل هقمق لٗوضاع الخٌا

 القيادة جدء هؼ اإلدارة :

أصحاب ٌحا الخأؼ يقػلػف أف السجٓخ ا٘دارؼ أٓشسا كاف هػقعً فْ التشطيع الٍخهْ ٌػ أيزا 

قائج و أف وضيفة القيادة ٌْ واحج هغ السدؤوليات و الػاجبات الستعجدة و التْ يصمع بٍا 

خ ا٘دارة ٌػ فخع صشاعة القخار فْ جسيع ا٘تجاٌات و  السجٓخ و ٌشاؾ هغ يعتقج أف جٌػ

يذسل كل شْء فْ التشطيع با٘ضافة لتػجيً اٖتباع لمتعخؼ عمِ أفزل الدبل لتحقيق 

  QULICKالسٍاـ و القياـ بالتشديق و التشطيع و التخصيط، ولعل كل هغ كيميظ و أٓخويظ 

and URWICK  ع ها ذكخوا فْ ٌحا السجاؿ  ٌػ ها كتبػي تحت عشػاف أوراؽ فْ عمع "  ٌأ

: "POSDCORB"حيث تع تمخيز واجبات السجٓخ التشفيحؼ و التْ تعشْ بكمسة " ا٘دارة

                                                           

.141، ص1،1984دمحم السخسْ، ا٘دارة التعميسية ، هصبعة العالع العخبْ، القاٌخة، هرخ،ط- 1  
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P  ،التخصيط O ،التشطيعS ،الٍيئة D  ،ًالتػجيC ،التشديقR  ،ا٘بٛغ Bالسػازىة . 

  :دراسات القيادة نعخيات القيادة و /- 3

  نعخيات القيادة االدارية

: نظرية السهات -   

ٌذي الىظرٓة عمِ فعالٓة القٓادة ا٘دارٓة ىاجهة  هو ههٓزات َخصائص القائد التْ تخكدت  

ق أٌداف َتىطمق ٌذي ػا  لتحقٓػة َقٓاداتٍػهىً قادرا عمِ تسٓٓر شؤَو الجهاعؿ تجع

عجة َٓلدَو َٚ ٓصىعَو  عدة َ٘ثبات ذلك قاهت ، الىظرٓة هو هىطمق أو القادة  

  عمِ هجهَعة هو 1939هىٍا دراسة التْ قان بٍا لٓبٓت ََآبؿ دراسات فْ ٌذا الهجا

القادة َبٓىت  الدراسة أو القادة ٓىفردَو بصفات جسهٓة َعقمٓة َبدو صحْ   ؿاٖطفا

ر  َهظٍر حسو َأكثر ذكاء هو باقْ أفراد الجهاعة كذلك أو القادة أكث  ثقة بأىفسٍن َأكث

، ادرة ػِ الهبػدر عمػن أقػكها أىٍة ،اىخراطا فْ اٖىشطة اٚجتهاعٓة َلدٍٓن عزٓهة قَٓ

، سٓر ػاَٚت لتفػَتعتبر ىظرٓة السهات هو أَلِ الهح1،َالهثابرة َأكثر هٓٛ لمسٓطرة 

. ظاٌرة القٓادة َالكشف عو السهات الهشتركة لمقادة الىاجحٓو

ا٘دارة َعمن الىفس َعمن اٚجتهاع هجهَعة هو السهات هجاؿَلقد حدد بعض الكتاب فْ 

ذا              ػْ ٌػالدراسات التْ أقٓهت فؿ الضرَرٓة لمقادة ا٘دارٓٓو الىاجحٓو هو خٛ
                                                           

. 96،ص2003هرباح عاهخ ،خرائز القيادة عشج الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،دار ٌػهة ،الجدائخ ، - 1
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سهات             ػالكشف َهقارىة بٓو ىجاح الهؤسسة َالجهاعة َهدُ الؿ حٓث كاو هحاَؿ الهجا

ٌن فْ ىجاح الهؤسسة يداحٓث كاو اٚفتراض أو سهات القائد عميٍا قادتٍا التْ ٓتَفر 

شؤَىٍا َهو السهات التْ تَصمت ؤلٍٓا الدراسات فْ تحدٓد سهات القادرة ف التْ ٓدٓرَ

 : 1ها ٓمْ

  : الهقدرة 

ببراعة ؿ      اػ َتتضهو الذكاء َالقدرة َالعمن َالهعرفة الَاسعة َالقدرة عمِ ؤىجاز اٖعه

 .   َىشاط هستهر َطٛقة لساو َالٓقظة َالعدالة

 : ازـارة اإلنجـهي 

 . ة َالقدرة عمِ التعاَو َؤقاهة عٛقات ؤىساىٓة َالقدرة عمِ التكٓفػَح الهارك ر

 :الهًقف تفين عمى القدرة 

  ٌَذا ها ٓتطمب هستَُ ذٌىْ َاسع َهٍارة فْ تمبٓة الحاجات لمهرؤَسٓو َهصالحٍن 

.  ت الظرَفػا كاىػَدي هٍهػذّ ٓقػَالقدرة عمِ تحقٓق أٌداف التىظٓن ال

 فابعٓػالهبادرة  َالتىظٓن َالتقرٓر َاختٓار التالتخصيط القدرة عمِ التصَر َ  

 . َالتابعٓو لمقٓان بها ٓطمبً هىٍنؿ درٓب َا٘قىاع َالقدرة عمِ ؤثارة َتحفٓز العهاػَالت

                                                           

 .23 ، ص6،1999ىػاؼ كشعاف،القيادة اٚدارية ،هكتبة الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف اٚردف ،ط - 1
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سو ػصدق َحػٌَىاك صفات أخرُ ضرَرٓة لتَفرٌا حسب ٌذي الىظرٓة كاٖهاىة َال

ان ػان بالهٍػو القٓػهؿ العهاء َالمطف َالمٓو بحٓث ٚ ٓسهح لً لطفً فْ ؤعفاالسعاهمة 

.      عو قصدؿ الهطمَبة هىٍن أَ عدن هعاقبة الهتٍاَىٓو فْ العه

سهات            ػالػل ً كػ َها ٓؤخذ عمِ ٌذي الىظرٓة أىً ٓصعب ؤٓجاد شخص تتَفر فٓ

الهطمَبة لمقٓادة ا٘دارٓة كها فشمت ٌذي الىظرٓة فْ تحدٓد أىهاط َسهات هشتركة ٘ىجاز      

ث ػو حٓػة هػالهٍان بفعالٓة عىد الههارسة لمعهمٓة ا٘دارٓة َالجهاعات فْ الَاقع هختمف

ٓس              ػالٍدف َالتكَٓو َالهعتقد َالثقافة َلٍذا فالقائد الىاجح فْ جهاعة أَ هؤسسة هعٓىة ل

دف                              ػبالضرَرة أىً ٓىجح فْ هَقف َجهاعة تختمف عو اٖخرُ هو حٓث التكَٓو َالٍ

سات              ػو الهؤسػَثقافتٍا ِ َع، شف ػو الهستػسسة الدٓىٓة تختمف عو الهدرسة َعهؤفال

اٚقتصادٓة ٌَكذا ، َلٍذا أثبتت عدة دراسات أو لمهَقف َثقافة الجهاعة ٌَدفٍا دَر فْ 

. تحدٓد ىهط القٓادة َالسهات التْ ٓجب تَافرٌا فْ القائد

ً    ػ َكذلك ىهط القٓادة هعقد فقد ٓىجح القائد لحسو خمقً َأهاىتً َقد ٓىجح آخر لقَت

ذا   ػؤ َلٍػالشخصٓة َشجاعتً َآخر لعمهً َسٛهة حكهً عمِ اٖشٓاء َقدرتً عمِ التىب

. الهَاقف َالجهاعاتؿ ٓصعب ؤٓجاد سهات عاهة لك
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 1:ة النظرية الًظيفي -

ٌذي الىظرٓة تقَن بَظائف الجهاعة فتساعد عمِ تحقٓق أٌدافٍا  وء    القٓادة  فْ ض

 وػٓس هػَحفظ تهاسكٍا َعمِ ذلك فمء َتحرٓكٍا َتحسٓو العٛقات القائهة بٓو اٖعضا

ٓتعدُ ؤلِ هجهَعة أشخاص ؿ ب، الضرَرّ أو ٓقَن بهٍهة القٓادة ا٘دارٓة شخص َاحد 

ؤذا تطمب اٖهر كذلك خاصة ؤذا كاىت الجهاعة كبٓرة َتعد اٖقسان َالفرَع فْ ،

 .  الهؤسسة

ة  ػ   فالقٓادة هو َجٍة ىظر ٌذي الىظرٓة تركز عمِ الَظائف التْ تقَن بٍا فٍْ ٌىا َظٓف

 .  ةتىظٓهٓة غآتٍا القٓان بهجهَعة هو الَظائف التْ تحقق أٌداف الجهاع

ْ ػة التػَؤىها هرتبطة بالَظٓف،  فالقٓادة َفق ٌذي الىظرٓة لٓست هرتبطة بشخصٓة القائد

ٓقَن بٍا ٌذا الشخص فْ ؤدارة الهؤسسة َالتْ قد تتكَو هو هجهَعة هو أشخاص تسىد          

 .2لٍن هٍهة القٓادة

    َها ٓؤخذ عمِ ٌذي الىظرٓة ٌَ أىٍا أٌهمت الخصائص الشخصٓة لمقائد َدَري فْ 

َالتابعٓو لطرٓقة القٓادة ؿ كها لن تٍتن برضا العها،الجهاعة عمِ تحقٓق اٌٖدافز تحفٓ

َلن تجد الَظائف بدقة التْ ٓكَو عمِ أساسٍا تحقٓق ٌدف الهىظهة َلٍذا شبٍٍا العمهاء 

 .  هية لتآمػرلٙدارة َالىظرٓة العم، بالىظرٓة البٓرَقراطٓة 
                                                           

. 99 ،ص2003هرباح عاهخ ، خرائز القيادة عشج الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،دار ٌػهة ،الجدائخ ،-1
 .142هصطفى ابو زٌد فههً ،علم النفس الصناعً ،هكتبة انجلو هصرٌة ،القاهرة ،ص- 2
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 :  ة النظرية الهًقفي -

ادة                    ػ   ٓرُ أىصار ٌذي الىظرٓة أىً لٓس ٌىاك سهات هشتركة لمقائد َلكو تتهٓز القٓ

ة ػا  دالػِ أىٍػكها ٓىظر لمقٓادة عمهعيشة، فْ هَاقف ؿ بالقدرة عمِ تحقٓق فعالٓة أفض

ة ػجتهاعٓٚة اػلمهَقف اٚجتهاعْ الذّ تَجد فًٓ بهعىِ أىٍا خاصة بهَقف هعٓو َبالبٓئ

الذّ َٓجد فٍٓا ذلك الهَقف َالجهاعة فإذا كاو هثٛ هَقف ٓتطمب قٓادة عسكرٓة ٓتطمب            

ٌىا اختٓار َتعٓٓو أشخاص القادرٓو عمِ هعالجة الهَقف َقٓادة الجهاعة فْ ذلك الظرف  

. كالحرَب  هثٛ

ة ػشكٛت اٚجتهاعٓػض الهػَؤذا كاو الهَقف ٓتطمب  تَجًٓ جٍَد جهاعٓة لهعالجة بع

.  ؿالهَقف ٌىا اختٓار القادة القادرٓو عمِ هعالجة ٌذي الهشاكٓتصمب 

الهتخصص حٓث أو الكثٓر هو القادة ؿ تتطمب الخبرة الهتخصصة فْ الهجاىت َلٍذا كا

ع ػكها أو ظرَف الهجته، عهمٍن َتخصصٍنؿ برزَا ىتٓجة تخصصٍن َخبرتٍن فْ هجا

ة َٚ ػَلٍذا فربها  ٓىجح ىهط قٓادة هعٓو فْ هجتهع َبٓئة هعٓى، تختمف هو هجتهع ٔخر 

.   ٓىجح فْ هجتهع َبٓئة أخرُ

فالقائد ٓختمف باختٛف الجهاعة التْ ٓىتهْ ؤلٍٓا ٌَدفٍا َهعتقداتٍا َقٓهتٍا َهعآٓرٌا أَ 

.   حتِ فْ ىفس الجهاعة هو هَقف ٔخر َهو زهو ٔخر
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ٓتَجب عمِ :"  التْ أطمقت هقَلتٍا الهشٍَرة حٓث قالت هاري فًليت  َلٍذا ىجد 

و ػادرا هػاٚبتعاد عو الىزعة ؤلِ السٓطرة  َلو  ٓجب  أو ٓكَو اٖهر ص، ء ساءالرؤ

 1"هَقف ؿ ضٓات الهَقف َهتطمباتً الذّ ٓتطمب خصائص هحددة لكػهقت

ؿ هىصب قٓادّ فْ هَقف هعٓو َٚ ٓصمح لشغؿ  أىً قد ٓصمح شخص شغفيدلرَٓرُ 

:   ٌَْة لمىظرٓة الهَقفٓهتغيخات َحدد فٓدلر ثٛث ر، ٌذا الهىصب فْ هَقف آخ

 .عَجَد عٛقة بٓو القائد َاٖتبا 

 ؿ درجة َضَح هٍهة العه 

. د القَة الكاهىة فْ هركز القائ 

د َالجهاعة ػاجتهاعْ بٓو القائؿ ٌذي الىظرٓة أىٍا عهمٓة تفاعؿ َتَصف القٓادة هو خٛ

هدتػػ و ػَٓزٓد ه، ٓشاركٍا هشكٛتٍا َأٌدافٍا َهعآٓرٌا ََٓطد الصمة بٓو أعضائٍا

اذ ػْ اتخػشاركتٍن فػهو َهعارفٍن ؿ َتحسٓو هستَاٌن اٖدائْ لمعهاؿ الدافع لدٍٓن لمعه

، ار  ػَاٚختٓرالتغٓٓؿ القرارات كها ٓخمق رَح الفرٓق َٓدعن تىهٓة استعدادات اٖفراد لتقب

ة ػذي الىظرٓػفالقٓادة َفق ٌ، لمقائد ٓكَو عمِ أساس اٖصمح فْ ذلك الهَقف َالظرف

ة ػِ الجهاعػاعْ َعمػتتَقف عمِ شخصٓة القائد َقَتً َقدراتً َعمِ الهَقف اٚجته

. بٓىٍهاؿ  َالتفاع

                                                           

 .345 ، ص6،1999ىػاؼ كشعاف،القيادة اٚدارية ،هكتبة الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف اٚردف ،ط -  1
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درج الٍخهْ لمسدؤوليات،فسػقف القائج فْ َالهَقف بالىسبة لمهؤسسة ٓختمف حسب الت

ْ               ػف فػٓختمف عو الهَقف فْ الهستَٓات الَسطِ  َعو الهَقالسدتػػ اٚوؿ اٚدىِ 

ة ػً لمَظٓفػهستَُ ٓحدد ىَعٓة القٓادة التْ ٓتبعٍا القائد فْ ؤدارتؿ فك، الهستَٓات العمٓا

الهستَٓات الدىٓا هثٛ ٓتطمب هو القائد الهعرفة ؿ َالهركز َالسمطات الههىَحة لً  ففْ ك

د أو               ػَا٘شراف أها فْ الهستَٓات العمٓا فٓتطمب هو القائؿ َالهٍارة الفىٓة التىفٓذٓة  لمعه

. اَالهعرفة التخطٓطٓة البعٓدة الهدُ ٌَكذذكاء عالْ هو الذاكرة َالرٓكَو عمِ قد

الهطرَح ٌَ أىً  أغمب  ؿ فْ تحدٓد ىهط القٓادة َلكو ا٘شكاؿ حقٓقة أو لمهَقف دَر فعا

ا٘دارات َخاصة الحكَهٓة فْ الَقت الحالْ ٚ ٓراعِ فٍٓا ظرَف الهَقف َتعٓٓو 

فعالة،واف تعييغ السجراء القيادٓيغ يكػف القادة القادرٓو عمِ هعالجة ذلك الهَقف بطرٓقة 

ل لجلظ  عمِ اساس اٚفتخاض اىً قادرا عمِ القيادة فْ السػقف هعيغ ولكشً فْ الػاقع غيخ ٌا

جا ها لع تتصخؽ اليً الشطخية السػقفية فْ تحجٓج السػاقف وهاٌْ الذخوط الزخورية التْ  ،ٌو

. يجب أف ٓتػفخ عميٍا القائج لسعالجة السذكٛت فْ كل هػقف عمِ حجا

           :   نعخية السدار واليجف  -

  ٓرُ أىصار ٌذي الىظرٓة  أو فعالٓة القٓادة ا٘دارٓة تتَقف عمِ اٖثر  الذّ ٓحدثً 

سٓة ػسمَكً َىهطً القٓادّ عمِ دافعٓة الهرؤَسٓو لٗداء َعمِ رضاٌن َاتجاٌاتٍن الىف

ذا ػق ٌػَلتحقٓق التأثٓر عمِ أداء الهرؤَسٓو تبٓو ٌذي الىظرٓة أو الطرٓقة الفعالة لتحقٓ

اذ ػْ اتخػة فػساىٓة َالهاركػالتأثٓر ٓجب ؤتباع أسمَب التَجًٓ َاٌٚتهان بالعٛقات ا٘ى
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الٓب                ػالقرارات تهاشٓا هع اٌٚتهان با٘ىجاز َتتحدد فعالٓة القائد فْ التَفٓق بٓو ٌذي اٖس

 َتقدن ىظرٓة الهسار َالٍدف  فرضٓتٓو 1،لتحقٓق الٍدف َالهَاقف الداعٓة ؤلِ ؤتباعٍا

      :ة لتحقٓق الفعالٓ

 الهرؤَسٓو لسمَك القائد َعمِ درجة ؿ ٓتَقف عمِ قبَ: ؿالفرض اَٖ 

 .  تحقٓق ٌذا السمَك لرضاٌن َهصدري الحالْ َالهستقبمْ

الجٍد ؿ ٓتَقف أثر سمَك القائد عمِ تحرٓك دافعٓة الهرؤَسٓو لبذ: الفرض الثاىْ  

 :لِع

 ٓنػة أدائٍػدرجة تَقف سمَك القائد الهشبع لحاجات الهرؤَسٓو القائد عمِ فعال ،

 .الهرؤَسٓو

 درٓب ػدٓن التػك بتقػَذل، ٓوػالهرؤَسؿ درجة كَو سمَك القائد هكهٛ لبٓئة عه 

ة ػْ بٓئػفْ حالة ىقص الهعمَهات فؿ العَو َالثَاب الٛزن لتحقٓق أداء فعا، َالتَجًٓ 

ٌذٓو الفرضٓو ٓتبٓو               ؿ هو خٛ. أَ حالة ىقص لدُ الهرؤَس ذاتًالسخؤوسيغ 

رؤوسيغ لٛداء ويديج هغ رضاٌع عغ أو الهٍان ا٘ستراتٓجٓة لمقائد أو ٓستثٓر دافعٓة اله

                                                           

1
 .121،ص2003جهال الدٌن لعوٌسات ،هبادئ االدارة ،دار هوهة ،الجزائر ، - -  
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جؼ اٚستخاتيجية  العسل وهغ قبػلٍع لً،حتِ ٓتدشِ تحقيق الفعالية لمػصػؿ الِ الٍجؼ ٌو

 : 1ٌاوس وتتسثل فْ لمقائج يحجدٌا

 ػسٓطرة عمػض الػالتعرف عمِ حاجات الهرؤَسٓو َؤثارتٍا حتِ ٓكَو لمقائد بع ِ 

. ؤشباعٍاؿ َسائ

 َرؤَسػالتْ ٓهكو لمهء ؤلِ العَائد الهرتبطة باٖداؿ زٓادة عَائد َهسارات الَص 

. ؤرشادات َتَجٍٓات القائدؿ عمٍٓا هو خٛؿ الحصَ

 ؿتَضٓح َبٓاو ها ٓهكو أو ٓساٌن فْ تحدٓد تَقعات الهرؤَسٓو عو عَائد العه. 

 َـَتحبط هشاعرٌسيغ ؤزالة العقبات التْ تعترض الهرؤ  .

  باٚداء الفعاؿزٓادة فرص ا٘شباع َالرضا لمهرؤَسٓو الهتَقعة َالهشرَطة .

ن               ػٓتضح أىً رغؿ ٌذا التقدٓن لىظرٓة الهسار َالٍدف التْ قدهٍا ٌاَس َهٓتشؿ هو خٛ

ائج        ػت ىتػتحقٓقٍا لىتائج فعالة عىد تطبٓق هبادئٍا َفرَضٍا ؤٚ أىً فْ حاٚت أخرُ أثبت

خارج ؿ عكسٓة ٖىٍا أٌهمت جاىب العٛقات ا٘ىساىٓة َقٓن َثقافة َهرجعٓة العها

ػل اك عَاهػاع ٌَىػهو القائد َاٖتبؿ الهؤسسة با٘ضافة ؤلِ اختٛف القٓن َالهعآٓر لك

ٚ     ؿ اػد أو العهػا ىجػهؿ او القادة ،فغالبا الحزبْ َالدٓىْ سَاء بالىسبة لمعهاكاٚىتساء رُ ػأخ

                                                           

،هؤسسة حورس 1دمحم الهصرفً ،اصول التنظٌم واالدارة للهدٌر والهبدع وظائف الهدٌرٌن التوجٌه االبداعً ،ط-  1

 .183،ص2005الدولٌة ،



 الفصل األول                                                              القيادة اإلدارية في المنظمات
 

 
54 

َو ػٍٓتهَو بتَجٍٓات قائدٌن ا٘ دارّ بقدر ها ٍٓتهَو بتَجٍٓات قادة اٖحزاب التْ ٓىته

.        تمك الهؤسسةؿ ؤلٍٓا أَ أّ جهاعة أخرُ لٍا هصمحة هو ؤفشا

 :ة    النظرية الهعياري -

صرفات ػة لمتػاط قٓادٓػ  تقدن ٌذي الىظرٓة ها ٓىبغْ أو ٓسمكً القائد ا٘دارّ أّ تقدن أىه

القٓادٓة فْ ا٘دارة  َصاحبا ٌذي الىظرٓة  فٓكتَر فرَن َفٓمٓب ٓتَو َقصد عمِ 

ة حسب طبٓعة الهَاقف التْ َٓاجٍٍا القائد َطبٓعة الهشكٛت ػالقٓادٓؿ اٚختٓار بٓو البدائ

 .  التْ َٓضع القرار بشأىٍا

 ػل            ْ كػفالىظرٓة الهعٓارٓة تحد ها ٓىبغْ أو ٓقَن بً القائد هو تصرفات َبصفة هحددة ف

َع ػف َىػٓة هعآٓر َأىهاط لمقٓادة َتحدد الهَاقر هَقف َٓاجًٍ القائد َتستخدن ٌذي الىظ

ب   ػالهشكٛت التْ ٓصىع بشأىٍا القرار َتحدد قَاعد لتحدٓد ىهط القٓادة الهىاسب أَ الَاج

. اتباعً

 :َعمِ ٌذا ٓهكو تحدٓد ٌذي العىاصر عمِ الىحَ التالْ 

 :  ٌْتحدد ٌذي الىظرٓة هعٓارٓو لقٓاس فعالٓة ىهط القٓادة َ: 1الهعايير 

 تػالَق، ة ػة ا٘ىتاجٓػالتكمفؿ  َٓتعمق باعتبارات هَضَعٓة هث: لالح كفاءة هعيار 

                                                           

 .23 ، ص6،1999نواف كنعان،القٌادة االدارٌة ،هكتبة الثقافة للنشر والتوزٌع ،عهان االردن ،ط -  1
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. الخ....اٚبتكار 

 َٓتعمق بدرجة رضاٌن عو القرار الهتخذ أَ درجة تحهسٍن لً : للمح األفرادلقبً 

ْ ػَ درجة الَئان الذّ ٓترتب عمِ القرار فاٚشباع الحؼ يحققً القخار لٍع ، ادرجة و أ

. ضعٛقتٍن بالهىظهة أَ بالهشرف أَ ببعضٍن البع،

َلٍذا ٓكَو  هعٓار ىجاح القرار الهتخذ هو طرف القائد أَ الجهاعة هرتبط أحٓاىا بالكفاءة               

دٌها  ػق أحػا ٖو تحقٓػالهرؤَسٓو لً َأحٓاىا أخرُ بالهزج بٓىٍهؿ َأحٓاىا أخرُ بقبَ

. ٓتَقف عمِ تحقٓق أخر

شاؾ ىػع آخخ هغ الشطخيات التْ تشاولت القيادة هغ جػاىبٍا الستعجدة سشحكخ البعس  ٌو

 :ا1هشً

: نعخيات التأثيخ عمى السخؤوسيؼ -

و تتعمق باٖسباب و اٖساليب إلِ تسكغ القادة هغ التأثيخ عمِ هخؤوسيً بغس الشطخ عغ 

ْ هغ أوائل الشطخيات القيادية و هشٍا : فعاليتً كعائج، ٌو

ْ صفات شخرية يستمكٍا القائج هثل: الدسات القيادية  القػة الجدجية و الحكاء،    : ٌو

. و قػة الذخرية، هسا يجعل السخؤوسيغ يقبمػا بً كقائج و ٓتأثخوا بً

                                                           

 .39، ص2010، 1، ط العمسية لمشذخ والتػزيع ، عساف ، اٚردف  بذيخ العٛؽ، القيادة ا٘دارية، ، دار اليازورؼ   1
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 حيث يقـػ السخؤوسػف بتقميج قائجٌع الحؼ يعتبخوىً ىسػذجا لترخفٍع، وعشجها :القجوة 

. ٚ يكػف ترخؼ القائج قجوة، فإىً ٓخسخ عجـ الثقة فْ ىفػس هخؤوسيً

يدتجيب السخؤوسيغ لقائجٌع ىتيجة حدهً فْ شمبً و إصخار عميً، : الحدم و اإلصخار 

. و يكػف ٌحا القائج صخيحا و واضحا فْ شمبً

. القائج ٌشا يحسل عمِ اٖداء السصمػب عغ شخيق تبخيخي لٍع: التبخيخ السشطقي 

 .التػدد لمسخؤوسيغ و الثشاء عميٍع بعج ذلظ يصمب هشٍع ها ٓخاد أداؤي 

 :نعخيات سمؽك القائج و قجراتو 

تصػرت ٌحي الشطخيات عغ سابقاتٍا، حيث يقػؿ أصحابٍا ليذ السٍع حسل الخؤوسيغ عمِ 

 1:أداء السٍسة فحدب، و إىسا السٍع ٌػ فعالية ٌحا اٖداء و هغ ٌحي الشطخيات 

 ٌػ القائج الحؼ لجيً ترسيع عمِ إستخجاـ سمصتً لمتأثيخ عمِ تفكيخ : القائج الدمطؽر  

. و سمػؾ هخؤوسيً، و أف يطٍخ دائسا أهاهٍع بسطٍخ القػة

بحيث يسيل القائج لٙىجاز و الذخوع بسذاريع ججٓجة ٓتع : القائج السيال لإلنجاز 

ا تحت برخي . إىجاٌز
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فالقائج الفعاؿ ٌػ القائج القادر عمِ حل السذاكل، و هثل : القجرة عمى حل السذاكل 

. ٌحا القائج يكػف ذكيا و قادرا عمِ وضع الخصط و ا٘ستخاتيجيات و صشع القخار

فالقائج الفعاؿ ٌػ القائج القادر عمِ الذخوع بعسل ججٓج هغ تمقاء : القجرة عمى السبادرة 

 .ىفدً

فبا٘ضافة إلِ القجرات ا٘دارية يعتبخ القائج الحؼ يستمظ قجرات فشية : القجرة الفشية 

.  أكثخ كفاءة و فعالية هقارىة هع القائج الحؼ ٚ يستمظ قجرات فشية

فالسجٓخ الحؼ يذجع هخؤوسيً و ٓثشِ عميٍع يسجٌع بذكل يداعج : دعع السخؤوسيغ 

. عمِ رفع هعشػياتٍع و دفعٍع لسديج هغ العصاء يكػف أكثخ فعالية هغ غيخي

ا لجػ القائج ليكػف فعاٚ، بحيث : التغحية الخاجعة   و ٌْ خاصية هٍسة ٚبج هغ تػافٌخ

تسكغ السخؤوسيغ هغ هعخفة هػقعٍع و بعجٌع عغ اٌٖجاؼ التْ يدعػف لتحقيقٍا، كسا أىٍع 

. تسكشٍع هغ هعخفة أدائٍع الفعاؿ

 :هشيجية إعجاد و صشاعة القادة   - 

جافٍا الخئيدية   .أف يكػف اٖهخ هغ إستخاتيجية السشطسة و ٌأ

. إعتساد بخاهج و هشاسبات خاصة لتجريب القادة و تعميع القيادة 

. 1تػفيخ السشاٌج القيادية الٛزهة 

                                                           

1
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. تذجيع الشقاش و الحػار هغ خٛؿ هؤتسخات قيادية تعقج خريرا لٍحا اٖهخ 

 .اتاحة الفخصة لمسذاركة فْ السػاقع القيادية و تحسل السدؤولية و الذعػر بٍا عسميا 

. تصعيع القيادة بالعشاصخ الػاعجة الججٓخة 

 الربخ عمِ القائج فإف السعاىاة اليػهية و ىطخية التخاكع بإكساؿ الرشاعة و تحديغ  

. الرياغة

ل  1.الداـ جسيع السدتػيات القيادية بتحجٓج البجٓل السٌؤ

  دراسات القيادة: 

 يقرج بالسجخل الػضيفْ السعخفة العمسية والفشية فْ العسل والقجرة :السجخل الؽظيفي  -

ٌشاؾ بعجٓغ ٌاهيغ فٍشاؾ ىػع هغ القادة " القجرة عمِ التحميل" عمِ استخجاـ اٖدوات العمسية

شاؾ ىػع  يدتخجـ هػقعً الػضيفْ لغخض سمصتً الذخرية بأسمػب هتذجد لتشفيح السٍاـ، ٌو

هغ القادة والحؼ ٓتعسق فْ هجاؿ اختراصً الػضيفْ ويحاوؿ أف يفخض احتخاهً عمِ 

العاهميغ هغ خٛؿ إبجاعاتً وهٍاراتً وقجراتً فْ هجاؿ العسل بحيث ٓػاجً العاهميغ بأسمػب 

عقمْ هشصقْ عمسْ ويشسْ هٍاراتٍع ويبخهج لٍع بخاهج لمتجريب والتأٌيل ويحاوؿ أف ٓثشْ 

                                                           

. 41-40ص 2010، 1، ط العمسية لمشذخ والتػزيع ، عساف ، اٚردف  دار اليازورؼ  ،العٛؽ، القيادة ا٘دارية بذيخ- 1
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ا حدب الرٛحيات السخػلة لً بحكع هخكدي  ويجعع القخارات وا٘بجاعات الفخدية ويعدٌز

 1.الػضيفْ

 ٌحا السجخل فْ القيادة يعتسج عمِ عػاهل  كثيخة وصفات وهدايا :هجخل السدايا  -

ْ بالتأكيج تختمف هغ قائج إلِ آخخ يسكغ  يجب أف ٓتجمِ بٍا القائج بشفدً لسسارسة القيادة،ٌو

 :تمخيرٍا بسآمْ

القائج السػلػد ٌشاؾ اتجاي تقػؿ اىً ليذ ٌشاؾ قائج هػلػد ولقج حاولت أبحاث   

: ودراسات كثيخة أف تعخؼ السسيدات والرفات ا لتْ تجتسع فْ القيادة الشاجحة هثل

الذخرية،السسيدات الجدجية، القجرة العقمية، الحكاء،اٖصالة،القجرة عمِ الحكع واتخاذ القخار 

ْ تتعمق بعجي ىػاحْ هشٍا شاؾ القجرات والسمكات ٌو الحكاء،اٚستعجادية ، : الدخيع، ٌو

السٍارات المفطية، الحكع،التحريل العمسْ واٖكاديسْ ،السدؤولية، السذاركة فْ اتخاذ 

القخارات، قجري القائج عمِ التكيف هع الطخوؼ والسػاقف السختمفة تدٍل هغ هٍستً فْ قيادة 

 .أخخيغ

ٌحا السجخل ٓؤكج عمِ الترشيفات لمدمػؾ واف ٌشاؾ أىػاع هختمفة :السجخل الدمؽكي  -

القائج اٖوتػقخاشْ والجيسقخاشْ، أف السجخل : ولكل قائج لً سمػؾ ٓػصف بً 

الدمػكْ السجاخل السٍسة فْ القيادة وقج كاف احج هطاٌخ ا٘دارة  فْ الخسديشات 

                                                           

 .20،ص1992،الجزائر ،1بوفلجة غٌاث ،علم النفس التنظٌهً،دٌوان الهطبوعات الجاهعٌة ،ط-1
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سية ا٘حداس بالسدؤولية  والدتيشات ٚو ٓداؿ عمساء الشفذ ا٘دارؼ ٓؤكجوف عمِ ٌأ

وا٘يساف باٌٖجاؼ والعسل عمِ تحقيقٍا،وكل سمػؾ يعسل بً القائج،با٘ضافة لمثقة 

 .بالشفذ

 ٌشاؾ بعس الجراسات تؤكج عمِ أف القائج يجب  :هجخل السيسة والعالقات اإلندانية  -

عميً أف يعصْ أولػية  لتشفيح السٍسة أو ا٘ىتاج وبا٘ضافة إلِ ٌجٓغ العشرخيغ السٍسيغ 

حا السبجأ ٌػ أحج هدايا  ْ العٛقات ٌو أكجت عمِ عشرخ اخخهٍسا فْ هسارسً القيادة ٌو

 و هايؽهجرسة العٛقات ا٘ىداىية والتْ ضٍخت  فْ الثٛثيشات هغ ٌجا القخف بدعاهة 

جاؼ السؤسدةMayo and Morino  هؽريشؽ  1. والتْ تؤهغ بالسذاركة فْ إشار ٌأ

 القيادة ٌشا تعتسج عمِ السػقف، حيث أف الطخوؼ السختمفة و :السجخل السؽقفي  -

الدمػكات والعػاهل السختمفة ٌْ التْ تداٌع فْ ضٍػر القائج ٖف السٍاـ كحلظ هتغيخة 

 بالقيادة هػقف يعقبً سمػؾ أو قخار بحيث ٚ ٓػجج fiedler  فيجلخوالسػقف هتغيخ، حدب 

شاؾ آراء كثيخة،حيث قدع القيادة إلِ ىػعيغ  ٌشاؾ هفتاح واحج لمقيادة الشاجحة أو الرحيحة ٌو

والقيادة  (ا٘ىتاج )حيث تقـػ ىطخيتً عمِ هتغيخيغ س،ع،بحيث ٌشاؾ القيادة السٍتسة بالسٍسة

 )السٍتسة بالعٛقات،وقاؿ إف ٌشاؾ ثٛث ترشيفات لسػقف الجساعة،عٛقة القائج باٖعزاء

                                                           

. 141،ص2005،دار الكتاب،القاٌخة ،هرخ،1دمحم هخسْ،اٚدارة التعميسية اصػلٍا وتصبيقاتٍا،ط- 1
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،بشاء السٍسة فْ التشطيع، قػة السػقف الػضيفْ، بالقيادة تعتسج عمِ عػاهل هثل  (اٖتباع

 1.هػقف الجساعة

  و أنساطياىيكل عسل القيادة/- 4

  ٌْيكل عسل القيادة ٌػ أشبً بالٍيكل التشطيس farme organisation  ٓختكد  الحؼ 

 :عميٍا البيت كسا قاؿ الذاعخ

  ٚو عسادا إذ لع تخسِ أوتادا                         البيت ٚ ٓبشِ إٚ لً عسجا        

ْ ها  ٌشاؾ ثٛثة عػاهل رئيديً تمعب دورا كبيخا فْ القيادة  يجب عمِ القائج أف ٓجركٍا ٌو

،وها يجب أف savoir، وها يجب أف يعخفً القائج savoir êtreيجب أف يكػف عميً القائج

،أف السعتقجات، القيع و اٖخٛقيات ٌْ اٖساس لكفاءة القائج savoir faireيفعمً القائج

فالسعتقجات ٌْ عبارة عغ افتخاضات يسكغ أف تكػف صحيحة أو خاشئة، بيشسا القيع ٌْ 

ْ تأتْ هغ هعتقجات وتؤثخ عل سمػؾ القائج،تختب  سية اٖشياء والسبادغ ٌو أفكار حػؿ ٌأ

سية البجائل حدب ىطاـ القيع، القيع تؤثخ عمِ اٖولػيات فعل القائج أف يكػف عارفا بعػاهل  ٌأ

تأثيخ ألقيادة عمِ أخخيغ واف ٓبحث بذكل هتػاصل عمِ السعخفة فْ ٌحا السجاؿ عميً أف 

 :يعخؼ هآمْ

 ْكيف تحفد، ىقاط القػي والزعف فْ السخؤوسيغ، كيف ٓتع )هعخفً البعج ا٘ىداى 
                                                           

خاف،ط- 1 . .115،،ص1997، 1هحسػد كٛلجي، القيادة اٚدارية ،عساف ،دار الٌد
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تصػيخ الدمػؾ، كيف ٓترل هع أخخيغ بذكل ٓؤدؼ الثقة الستبادلة واٚحتخاـ والفٍع، كيف 

 . (يعمع أخخيغ، كيف  ٓشسْ السعشػيات،التساسظ،اٚىزباط

 ِالحرػؿ عمِ السعخفة الزخورية لتحقيق اٌٖجاؼ، ٌشاؾ ثٛث أشياء ٚبج عم 

اتجاي القيادة أو تػضيح اٌٖجاؼ، تصبيقات القيادة، اٚتراؿ، التشديق، )القائج تصبيقٍا 

 1.(التػجيً،التقديع

 أنساطيا : 

 الشسط االوتؽقخاطي -

يصمق عميً أيزا ىسط تدمصْ حيث ٓتسيد ٌحا الشسط بتخكيد الدمصات فْ ٓجؼ القائج دوف 

إفداح السجاؿ إلِ ا٘تباع لمسذاركة فْ القخار ويعتسج فْ تحفيد العساؿ عمِ التٍجٓج 

ويسيغ القائج ٌشا إلِ إصجار التعميسات برػري هكثفً وبرػري واضحة ويعسل عمِ , 2والعقاب

هتابعً أداء العاهميغ عغ قخب فالقائج فْ ٌحا الشػع ٓخكد عمِ اٖداء والعسل بجؿ التخكيد 

 .3عمِ العساؿ

كسا ٓتسيد ٌحا الشػع عمِ تشفيح عسل هعيغ كسا أف القائج اٖوتػقخاشْ هدتبج وهتحكع فْ كل 

ػ ٚ ٓثق فْ قجرات وهٍارات هخؤوسيً هسا يداٌع فْ  القخارات عكذ القائج الجيسقخاشْ ٌو

                                                           

  .176، ،ص1997 ،1هحهود كاللده، القٌادة االدارٌة ،دار الزهران،،عهان ،ط- 1
 .90،دٌوان الهطبوعات الجاهعٌة ،الجزائر ،ص1هصباح عاهر ،هنهجٌة البحث العلهً فً العلوم السٌاسٌة واالعالم،ط-  2
احهد صقرعاشور، تنهٌة الههارات القٌادٌة والسلوكٌة ،تدرٌبات وانشطة ،النهظهة العربٌة للتنهٌة االدارٌة ،جاهعة -  3

 .193،ص1997، 1الدول العربٌة ،القاهرة ،ط
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زرع روح الذظ والخيبة فْ العاهميغ وبالتالْ يعكذ  ٌحا اٖهخ عمِ السشطسة التػتخ والقمق ، 

تسا يعبخ القائج اٖوتػقخاشْ أف ىجاح السؤسدة راجع إلِ شخرً أسمػبً القيادؼ وكأىً وحجي 

 .1دوف أخخيغ وفْ حالً الفذل ٓخجع ذلظ لمسخؤوسيغ فْ تٍاوىٍع وعجـ وكفاءتٍع  العسمية

تساهً بالعسل عمِ حداب العاهميغ هسا يخمق لجٍٓع التػتخ  وهسا لعاب عمِ ٌحا الشسط ٌا

والقمق والحؼ ٓؤدؼ إلِ بخوز جساعات غيخ رسسيً تعسل عمِ  إعاقة سيخ السؤسدة عمِ 

الشحػ السخغػب والتقميل هغ هدتػػ اٖداء و ا٘ىتاج، كسا يعسل ٌحا الشػع هغ القيادة إلِ 

تساـ العساؿ بالعسل عمِ القجر الحؼ يدسح البقاء فْ  كثخي دوراف العسالة وكثخي الغيابات ٌا

. السؤسدة وتجشب عقاب السجٓخ

 

 

 

 

  

.                         القائج يعطي االواهخ وال يتجاوز هع هخؤوسيو

-  
                                                           

 .91،دٌوان الهطبوعات الجاهعٌة ،الجزائر ،ص1هصباح عاهر، هنهجٌة البحث العلهً فً العلوم السٌاسٌة واالعالم،ط-  1

 مرؤوس مرؤوس

 القائد

 مرؤوس



 الفصل األول                                                              القيادة اإلدارية في المنظمات
 

 
64 

الشسط الجيسقخاطي  -

 ويصمق عميً أيزا اسع 1كسا يصمق عميً أيزا اسع القيادة السذارؾ أو القائج التكاهمْ

ا٘قشاعْ ويخكد ٌجا الشسط إلِ تفػيس بعس سمصاتً إلِ السخؤوسيغ وتتسيد القيادة 

الجيسقخاشية بأىٍا تٍتع بالعٛقات ا٘ىداىية بيغ اٖفخاد وهذاركتٍع جسيعا فْ اتخاذ القخار كسا 

يعسل القائج ٌشا عمِ إشباع حاجات السخؤوسيغ هسا يخمق إيجاد التعاوف بيغ اٖفخاد وخمق 

 .روح الفخيق الجساعْ

واف تفٍع القائج الجيسقخاشْ لسذاعخ هخؤوسيً تعتبخ هغ اٖسذ الٍاهة التْ تقيع عٛقات 

سميسة بيشٍع واتخاذ القخار بالساركة، التدييخ بالسذاركة ، يداعج عمِ اتخاذ القخار الخشيج ها 

يداعج عمِ التعخؼ عمِ كافً أراء التْ يقجهٍا أصحاب خبخات و التقشييغ ٚو يسكغ هغ 

حا ها ٓؤدؼ إلِ تقبل التابعيغ  لمقخارات  خٛلٍا اختيار القخار السٛئع والحل السشاسب، ٌو

ع الِ العسل عمِ إىجاز ها قخروي وحجدوي كٍجؼ  ٖىٍع ساٌسػا فْ وضعٍا هسا ٓجعٌػ

شأ ها ٓشعكذ عمِ فعالية السؤسدة، والتْ أصبح يصمق عميٍا أف ا٘دارة  لمػصػؿ إليً ٌو

باٌٖجاؼ إؼ  تخؾ السخؤوسيغ تحجٓج ٌجؼ ٓخيجوف الػصػؿ إليً اٖهخ الحؼ يجعمٍع 

كسا تعسل القيادة الجيسقخاشية إلِ جاىب , ٓتحسمػف هدؤولية عجـ إىجاز وتحقيق اٌٖجاؼ 

ئٍا أزالً هقاوهتٍا لقخارات ا٘دارة، ويرمح ٌحا  تساـ الجساعات غيخ الخسسية وكدبْ ٚو ٌا

الشسط عشجها يكػف السخؤوسػف قادريغ عمِ أداء هٍاهٍع بفعالية عاليً لكشٍع يفتقخوف إلِ 

                                                           

. 92 ،ص،دٓػاف السصبػعات الجاهعية ،الجدائخ1 هشٍجية البحث العمسْ فْ العمـػ الدياسية واٚعٛـ،طهرباح عاهخ ،-  1
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الجافع الجاخمْ لٗداء،فٍع ٓتستعػف بالشزج الػضيفْ الٛـز لمعسل لكغ ٓشقرٍع الشزج 

الشفدْ لمقياـ بأعسالٍع، فٍحا الشسط يداعج عمِ خمق الخوح السعشػية لٗفخاد كسا يسكشٍع 

هػاجًٍ السذكٛت وحمٍا ويقمج هغ ا٘شخاؼ إلِ أدىِ احج هسكغ رغع اىً قج ٓتجخل لتػضيح 

بعس الطخوؼ اٚستثشائية، كسا يعسل عمِ تشسيً عسميً الخقابة الحاتية وإعصاء هديج هغ 

 .السدؤولية لمعساؿ، كسا يقـػ بتجريب العساؿ السدتػػ الزعيف فْ اٖداء

ويؤخح عمِ ٌحا الشسط إف ٌشاؾ بعس الحاٚت التْ تتخح الجساعة فيٍا تكػف هغ اجل 

تحقيق هرالحٍا ، ٚو ٍٓسٍا هرمحً السؤسدة، كسا يقـػ بعس العساؿ عمِ هقاوهً القخار 

اذ لع ٓتػافق هع شسػحاتٍع، ولحلظ ىججٌع يقػهػف بإىذاء جساعً غيخ رسسيً تعسل عمِ 

سية القخارات الستخحة  1. هقاوهً التشطيع الخسسْ والتقميل هغ ٌأ

ولٍحا فٛ بج هغ حدغ استعساؿ ٌحا الشسط هغ شخؼ القيادات الخسسية هخاعاة حدغ اختيار 

اٖشخاص الحٓغ يفػض لٍع بعس سمصاتً هغ العساؿ دوؼ اٖهاىة و ا٘خٛص والحٓغ 

يحزشػف بالقبػؿ هغ شخؼ الجساعة، إٚ اىً يعتبخ حدبً كثيخ هغ الباحثيغ عمساء ا٘دارة 

 .عمساء اٚجتساع أف  أحدغ شخيقً لتحقيق الفعالية فْ القيادة ا٘دارية

 

 

                                                           

 .182،دٓػاف السصبػعات الجاهعية ،الجدائخ،ص1هرباح عاهخ، هشٍجية البحث العمسْ فْ العمـػ الدياسية واٚعٛـ،ط- 1
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. القائج يتحاور هع هخؤوسيو يذجعيػ عمى االترال والحؽار وتبادل السعمؽهات

الشسط اإلطالقي  -

حيث يصمق القائج ٌشا الحخية , 1 ولٍا اسع آخخ ها ٌْ القيادة الذكمية أو ىسط التفػيزْ

حيث يقـػ هغ وقت ٔخخ بتفقج سيخ العسل , لمسخؤوسيغ ٚو ٓتجخل فْ كيفية  أدائٍع العسل

 .ويتبادؿ السعمػهات هع السخؤوسيغ، لكشً ٚ ٓتجخل هباشخي, اٚشسئشاف

ويرمح ٌحا الشسط لقيادي السخؤوسيغ الحٓغ ٓتستعػف بسعشػيات عالية، وبقجر كبيخ هغ الخبخ 

كسا يقـػ ٌحا الشسط عمِ تفػيس الدمصات كاهمة 2والسٍارات لكشً ٚ يرمح الحاٚت العادية،

لمسخؤوسيغ والتأثيخ فْ سمػكٍع وتػجيً قجراتٍع ىحػ تحقيق الٍجؼ السشذػد، فالقيادة 

تخكيد عمِ إعصاء الحخية الكاهمة فْ العسل ها تفػيس الدمصات الكاهمة  (الذكمية)ا٘شٛقية 

شا يكػف دور القائج حيادؼ إٚ جاىب كبيخ ٖىً  لٍع وبالتالْ تحسمٍع السدؤوليات كاهمة ٌو
                                                           

. 208،ص1998 الفعالة ،السؤسدة الفشية لمصباعة والشذخ ،القاٌخة ،ا٘دارةعبج الفتاح دياب حديغ ،شخيقظ الِ -  1
عكشػف ،الجدائخ  ، دٓػاف السصبػعات الجاهعية ،بغ2 وضائف وتقشيات ،جأساسيات لمتدييخ ،هجخلدمحم رفيق الصيب ، - 2
 .190،ص1995،

 القائد

 مرؤوس مرؤوس

 

 مرؤوس
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ٚيدٍع فْ ىذاط السشطسة فْ أؼ قجر واف القخارات فْ أٓجؼ السخؤوسيغ هغ أجل  وضع 

الحمػؿ الٛزهة والػصػؿ إلِ الٍجؼ ويبقِ دوري فْ تقجيع الجعع عشج الحاجة إليً، ويرمح 

كسا قمت عشجها ٓتػفخ لٗفخاد هدتػػ الشزج الػضيفْ والشفدْ القجرة واٚستعجاد ٖداء السٍاـ 

 .1السدشجة اليٍع

 

  

 

 

.                   العالقة بيؼ القائج واألتباع هتقطعة وتجخمو في أعساليػ

: هرادر قؽة القائج/- 5 

  شا ٚبج ا٘هعاف فْ كمسة  فٍْ" كاهشة"ٖف القػة الكاهشة لمتأثيخ عمِ سمػؾ أخخيغ ٌو

تقتخح أف باستصاعة الفخد أف يستمظ قػة دوف هسارسة فعٛ يدتصيع هجرب كخة القجـ أف يصمب 

هغ أحج الٛعبيغ هغادرة السمعب و الجمػس جاىبا بدبب تجىْ هدتػػ لعبً فقمسا يسارس 

السجرب ٌحي القػة ٖف الٛعبيغ يعخفػف هدبقا بػجػد ٌحي القػة و يعسمػف جاٌجٓغ لمسحافطة 
                                                           

احهد صقر، تنهٌة الههارات القٌادٌة والسلوكٌة ،تدرٌبات وأنشطة ،الهنظهة العربٌة للتنهٌة اإلدارٌة ،جاهعة الدول  - 1

 .183،ص1997، 1العربٌة ،القاهرة ،ط

 القائد    

 مرؤوس     

 

 مرؤوس    مرؤوس     
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عمِ هكاىتٍع لتجشب حجوث ذلظ أها أف فشقـػ بحكخ خسدة أسباب ٖتباع السخؤوسيغ 

لقيادتٍع أو ها يدسِ بسرادر قػة القائج وهغ الججٓخ بالحكخ أىً يسكغ لمقائج أف يستمظ ىػع 

 .واحج أو أكثخ هغ القػة

  القؽة الذخعيةLigitimate power: 

ٌْ قػة التْ هشح هغ خٛلٍا التدمدل الخئاسْ لمسشطسة ولٍحا تكػف القػة التْ تحتػؼ أؼ 

هخكد وضيفْ بالصخيقة التْ تع فيٍا تمظ الػضيفة فباستصاعة الخئيذ الذخعية السعخفة و 

السسشػحة لً هغ السشطسة و لٍحا تذبً القػة الذخعية الدمصة يستمظ جسيع السجٓخيغ القػة 

الذخعية عمِ هخؤوسيٍع لكغ بسجخد تسمظ الدمصة الذخعية ٚ يكفْ ليربح الفخد قائجا ففْ 

الكثيخ هغ اٖحياف ٓتبع السخؤوسػف تمظ اٖهػر التْ تقع ضسغ التفديخ الحخفْ لمقػاعج، 

الدياسات التشطيسية السكتػبة وإذا شمب هشٍع القياـ بأعساؿ القياـ بأعساؿ خارجية عغ ىصاؽ 

اختراصٍع فأىٍع سيخفزػف أو سيقػهػف بحلظ بسدتػػ هتجف و فْ الحالة فإف السجٓخ 

. يسارس الدمصة وليذ القادة

  القؽة السكافأةReward power :

ْ قػة هشح أو هشع السكافأة يستمظ الكثيخ هغ السجٓخيغ القػة عمِ زيادة الخواتب التػصية  ٌو

بالتخقية و السجح و اٚعتخاؼ و إعصاء فخص العسل الجيجة و العٛوات ا٘ضافية و بذكل 

سية السكافأة زادت قػة السجٓخ . عاـ القػؿ بأىً كمسا زادت ٌأ
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 قؽة اإلكخاه Coercive power :

ْ قػة فخض ا٘ذعاف عمِ السخؤوسيغ عغ شخيق التٍجٓج الشفدْ و العاشفْ أو الجدسْ  ٌو

و ٓتخح ا٘كخاي فْ بعس الحاٚت شكل العقاب الجدسْ و تتزسغ ٌحي الحاٚت الػحجات 

العدكخية و الدجػف و أحػاض الدفغ حيث يقـػ السذخفػف بزخب السخؤوسيغ حتِ ٓحعشػا 

لٗىطسة و التعميسات الدخية لكغ تقترخ وسائل ا٘كخاي فْ هعطع السشطسات عمِ التػبيخ 

الذفػؼ أو السكتػب و الفرل التأدٓبْ و دفع الغخاهات و التشديل و إىٍاء الخجهة   و 

ٓتجاوز بعس السجٓخيغ ٌحي الػسائل إلِ استخجاـ الذتائع المفطية و ا٘ذٚؿ و ا٘كخاي لمسجٓخ 

وهغ جٍة أخخػ كمسا زاد استخجاـ السجٓخ ٘كخاي كمسا زادت إهكاىية ىدوع السخؤوسيغ لمعشف و 

. التحهخ

 القؽة السخجعيةReference power :

تعتبخ القػػ الذخعية و السكافأة و ا٘كخاي يحجدي ىدبيا و ضاٌخة فْ هخاحل هػضػعية هغ 

حياة السشطسة بعكذ القػة السخجعية فٍْ هيالة إلِ التجخيج، فٍْ تعتسج عمِ التساثل ة التقميج 

و القجرة الخارقة بسعشِ أىً قج ٓتجاوب السخؤوسػف بذكل إيجابْ هع قائج ها ٖىً ٓشجهجػف 

هعً بصخيقة هعيشة كػىً يذبٍٍع فْ الذخرية و الخمفية و اٚتجاٌات وفْ حاٚت أخخػ قج 

يختار اٖتباع أف يقمجوا قائج ٓتسيد بقػة هخجعية عغ شخيق اختيار ىفذ أىػاع هٛبدً أو 

عسل ىفذ عجد ساعات عسمً أو إتباع ىفذ فمدفة عسمية يسكغ أف تتخح القػة السخجعية شكل 
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ء  Charismeالقيادة الخارقة  والتْ ٓشتج عشٍا غيخ همسػسة فْ شخرية القائج تػحْ بالٚػ

. و الحساس لصاعة أواهخي

 قؽة الخبخةExpert power :

ْ هذتقة هغ السعمػهات و الخبخة فالسجٓخ الحؼ يعخؼ كيفية التعاهل هع الدبائغ الٍاهيغ و  ٌو

العالع الحؼ يدتصيع أف يحقق ىجاحا تكشػلػجيا لع تحققً هشطسات أخخػ و السػضف الحؼ 

يجج شخيقة لمتخمز هغ الخوتيغ البيخوقخاشْ فْ سيخ السعاهٛت ٓتسيدوف بقػة الخبخات عمِ 

  1.جسيع اٖفخاد السصمعػف عمِ ٌحي السعمػهات كمسا زادت درجة الخبخة لمفخد

: تمخيز  القػة و أىػاعٍا

 .قػة يسشحٍا التدمدل لمدمصة فْ السشطسة: القؽة الذخعية -

 .قػة هشح أو هشع السكافآت: القؽة السكافئة -

 .القػة عمِ فخض العقػبة: قػة ا٘كخاي  -

 (.Charismeالقػة الخارقة) قػة ىاتجة عغ تبادؿ السبادرة :القؽة السخجعية -

.   ىاتجة عغ اهتٛؾ السعمػهات و الخبخة فْ العسل:قؽة الخبخة -

  

                                                           

، هخكد الكتاب اٖردىْ، 1عبج القادر عثساف فاروؽ هشرف ، حتسية القيادة الستغيخة لمقػة اٖهخيكية، ، ط،تخؼجػزيفذ، ىا-1
  .169، ص1985عساف، اٖردف، 
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 :ة الفرل خالص

أخيخا يسكششا القػؿ أىً أهاـ الطخوؼ التْ تعيذٍا السؤسدات اليـػ ، فالعالع هتغيخ فٍْ 

بحاجة هاسة إلِ قيادة فعالة بسعشِ كل الكمسة قادرة عمِ صشع القخار بغخض تحقيق 

 .اٌٖجاؼ السصمػبة والسخجػة فْ السؤسدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفرل الثاني

االترال القيادة دراسة العالقة
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 :تسييج 

جا هغ اجل الترجؼ لمعػاهل الخارجية  ا تحتاج الِ خصة اواسمػب ٌو السؤسدة فْ تدييٌخ

وتكػف ٌجي الخصة تحتػؼ عمِ .والجاخمية وفْ اغمب اٚحياف يكػف اعجادٌا هغ شخؼ القائج 

سية بالغة  ع الصخؽ ولً ٌا اساليب اتخاد القخارات ،او هايدسِ باٚتراؿ القيادؼ ويعتبخ هغ ٌا

فْ التػاصل ها بيغ القيادٓيغ والسػضفيغ فْ السؤسدة فْ ٌجا الفرل حاولشا تدميط الزػء 

عمِ هفٍـػ اٚتراؿ فْ القيادة و هفٍـػ اٚتراؿ القيادؼ فْ السؤسدة ،واحتياجات 

 .القيادات فْ هجاؿ اٚتراؿ والسٍارات اٚترالية فْ القيادة اٚدارية
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 هفيؽم االترال في القياده/- 1

حي الدمصً              ٓشاط كل قائج سمصً رسسيً تسكشً هغ تدييخ العسل فْ الػحجي التشطيسيً ٌو

اٚتباع كسا تدودي الرٛحيً لمحرػؿ عمِ اىػاع هغ   وبيغ تقتجؼ بعس العٛقات بيشً 

السعمػهات الزخوريً لتدييخ هٍستً، وتخػلً ايزا حقا اتخاد القخارات الٛزهً لٍحا  التدييخ 

حي اٚوجً اٚساسيً الثٛث لعسل القائج  (السعمػهات،والعٛقات اٚىداىيً،واتخاذ القخارات، )ٌو

 ¹.تتصمب استخجاها هشاسبا لسٍارات اٚتراؿ السٛئسً اذا ها اراد القائج أف يكػف  فعاٚ

فاٚتراؿ فْ العسمية القيادية ٌػ الصخيقة التْ تشتقل بٍا اٚفكار والسعمػهات بيغ اٚتباع فْ 

 .ىدق اجتساعْ اىداىْ

 االترال القيادر في السؤسدة/- 2

فٍػ عسميً ىقل وتبادؿ السعمػهات الخاصً  بالسشطسً  ".... (طمعت هحسؽد ) هشالعخفت 

ػ وسيمً تبادؿ اٚفكار واٚتجاٌات والخغبات بيغ اعزاء التشطيع وذلظ  داخمٍا وخارجٍا، ٌو

الحؼ يداعج عمِ اٚرتباط والتساسظ،وهغ خٛؿ يحقق الخئيذ اٚعمِ وهعاوىً 
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التاثيخالسصمػب فْ تحخيظ الجساعً ىحػالٍجؼ،وكسا اف اٚتراؿ ٌاهً ٚحجاث التغييخ فْ 

 1....".الدمػؾ البذخؼ 

 هغ جٍتٍسا اٚتراؿ  ريتذارد اركانج وبؽربؽR.ARCAND ,N.BOURBEAUعخف 

عمِ السدتػػ اٚىداىْ ،بسقجورىا تحجٓج هفٍـػ اٚتراؿ عمِ اىً ىطاـ "...فْ السؤسدة باىً 

دٓشاهيكْ ،والجؼ بػاسصتً يدتصيع اٚىداف تكػيغ عٛقات هع اىداف اخخ بغية ىقل وتبادؿ 

اٚفكار او السعمػهات والعػاشف واٚحاسيذ ،وذلظ بػاسصة المغة الذفػية او السكتػبة عغ 

ا  شخيق ىطاـ هغ الخهػز واٚشارات ،كالحخكات واٚيساءات او السػسيقِ والدع وغيٌخ

،فاٚتراؿ اذف هغ شاىً تكػيغ عٛقات التْ بػاسصتٍا تػجج السؤسدات وتػاصل اداء 

 2..."وضائفٍا 

حياي اجتساعيً دوف تبادؿ،حخكً العساؿ واٚحػاؿ والسعمػهات  فٛتػجج جساعً دوف اتراؿ ٚو

ٌْ التْ تذتخط هجسػعً العٛقات بيغ اٚفخاد وهتِ اىعجـ التبادؿ بيغ اعزاء جساعً ها، 

فاىٍع يزمػف هشعدليغ ىفديا، كاىت الذخوط الساديً، هغ التػاصل هغ حيث ٌػىقل 

حا ٓتزسغ هعقجي فْ  السعمػهات يعشْ تحػيل الخبخ هغ هخكدباعت الِ هخكد السدتقبل ٌو

                                                           

عٛقتٍا دارية و٘دة القٓاثاىْ دمحم الشحٓخ،هحكخة تخخج لشيل  شٍادة الساجدتيخ فْ عمـػ ا٘عٛـ واٚتراؿ، اهللا د اعب-  1

خاف ، الدشة الجاهعية ٚبسذخوع إستخاتيجية ا  .2010-2009تراؿ، السذخؼ بذيخ دمحم ،جاهعة الداىية ٌو

 
. 83،ص2003 ،1طفزيل دليػ،اتراؿ فْ السؤسدة، ،قدشصيشة ،هخبخ عمع اٚجتساع ،جاهعة هشتػرؼ ،-  2
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وعشجها يكػف ٌجا التخاسل بيغ اشخاص .التخهيد وفظ الخهػز فْ هختمف هدتػيات التػاصل

فٍع ٚيدسػف اىفدٍع باعثا وهدتقبٛ واىسا يفزمػف أف ٓجعػا هتكمسيغ وهدتسعيغ ،وعشاصخ 

ا ،فٍْ التْ  الدمػؾ ،التْ ٓتكػف هغ هجسػعٍا سمػؾ التػاصل ،هختبصة باستعساؿ رهٌد

تسكغ بتتابعٍا الدهشْ هغ تبادؿ السعمػهات ،ولكْ ٓتع الشقل يكفْ أف ٓتػصل السدتقبل الِ 

 1.فٍع الخسالة واف ٓتعخؼ عمِ غخض الباعث هغ السخاسمة 

يرػغ الخسالة ،حدب الٍجؼ الحؼ ٓخهْ اليً ويدعِ بٍا الِ التاثيخ (السخسل)أف الباعث 

وتدتقبل هغ شخؼ السخسل اليً وتحجث (سسعية برخية )فْ الغيخ ،والخسالة تديخ فْ القشاة 

فيً تاثيخا هجركا الِ حج ها،وذلظ حدب فٍسً لمخسالة ولمفكخة التْ يكػىٍا عغ الٍجؼ 

 2.السشذػد هغ شخؼ السخسل

فعشجها ىحاوؿ أف ىترل او ىتػاصل ىحاوؿ أف ىؤسذ اشتخاكا آخخ او هجسػعً هغ 

اشتخاكا فْ السعمػهات اٖفكار او بتفديخي اٚتراؿ عمِ أىٍا  (اٖشخاص القائج و أتباعً)

ذلظ السيكاىيـد الحؼ هغ خٛلً "...... ٚتجاٌات،فيحٌب تذارؿ كػلْ تعخيفً لٛتراؿ ٚىً

تػجج العٛقات اٚىداىيً وتشسػ وتتصػر الخهػز العقمية بػاسصة وسائل ىذخ ٌحي الخهػز عبخ 

ْ تتزسغ الػجً واٚيساءات، واٚشارات وىغسات الرػت  ا عبخ الدهاف ٌو السكاف واستسخاٌر

                                                           

. 84،ص2003 ،1طفزيل دليػ،اتراؿ فْ السؤسدة، ،قدشصيشة ،هخبخ عمع اٚجتساع ،جاهعة هشتػرؼ ،-  1

. 25،ص1983،دٓػاف السصبػعات الجاهعية ،الجدائخ ،1بػعٛـ غٛ ـ هللا ،هبادغ عمع الشفذ اٚجتساعْ ،ط-- 2
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والكمسات والخصػط الحجٓجيً والبخؽ والتيميفديػف وكل وسائل اٚتراؿ التْ تقٍخ البعجؼ 

....". الدهاىْ والسكاىْ

 :  احتياجات القيادات في هجال االترال/-3

ع السٍارات التْ يحتاجٍا القيادؼ الشاجح تمظ السٍارات الدمػكية السختبصة بعسميات  هغ ٌأ

ْ السٍارات الخاصة فْ التعاهل هع الشاس وفٍع سمػكياتٍع،ودوافعٍع،وإبعاد  اٚتراؿ ٌو

شخرياتٍع،وشبيعة العٛقات التْ تخبط بيشٍع حيث ٓتسكغ هغ فٍع سمػؾ هخؤوسيغ والتشبؤ 

بً، والتحكع فيً،حيث تداٌع السٍارات التْ يسكشٍا القائج فْ هجاؿ اٚتراؿ فْ تحديغ 

هدتػػ أدائً ٖف كمسا ٓؤديً هغ اٖعساؿ ٓجخل ضسغ دائخة اٚتراؿ، وإعصاء اٖواهخ، 

ا هغ  وإصجار التعميسات،وهقابمة السخؤوسيغ والخؤساء،وإدارة اٚجتساعات،والسكتبات وغيٌخ

اٖعساؿ،كمٍا تتزسغ ىػع هغ اٚتراؿ،وتتصمب اهتٛؾ هٍارات عالية فْ هجاؿ اٚتراؿ 

وهغ اٚحتياجات التجريبية لمقيادات التخبػية فْ هجاؿ اٚتراؿ التعخؼ عمِ هبجأ اٚتراؿ 

حي السبادغ  : 1ٌْالجيج،التْ يسكغ تصبيقٍا فْ جسيع اٖحػاؿ وهع جسيع اٖشخاص ٌو

  التخصيط الجيج لٛتراؿ .

  تحجٓج الٍجؼ الحقيقْ هغ اٚتراؿ .

  التعخؼ عمِ الطخوؼ الصبيعية السحيصة باٚتراؿ .
                                                           

1
عٛقتٍا دارية و٘دة القٓا ا،هحكخة تخخج لشيل  شٍادة الساجدتيخ فْ عمـػ ا٘عٛـ واٚتراؿ،ثاىْ دمحم الشحٓخهللا د اعب-  

خاف ، الدشة الجاهعية تراؿٚبسذخوع إستخاتيجية ا  .2010-2009، السذخؼ بذيخ دمحم ،جاهعة الداىية ٌو
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  إشخاؾ أخخيغ فْ تخصيط اٚتراؿ .

وبالشطخ الِ شبيعة عسميات اٚتراؿ فْ السؤسدة فإىً يسكغ تحجٓج خسدً هٍارات أساسيً 

يجب أف ٓتستع القائج،وكل هٍارة هغ ٌحي السٍارات تتصمب اهتٛؾ هجسػعً هغ السٍارات 

حي السٍارات يسكغ عخضٍا وفق  والدمػكيات التْ تتحقق هغ خٛؿ السٍارات اٖساسية،ٌو

 1:التقديع التالْ 

سا -  : هٍارتاف خاصتاف بتكػيغ وتقل الخسالة ٌو

. هٍارات التحجث  

. هٍارة الكتابة  

سا -  : هٍارتاف خاصتاف بػضيفة تمقِ الخسالة ٌو

. هٍارة اٚستساع  

. هٍارة القخاءة  

ْ هٍارات اٚتراؿ غيخ  أها السٍارات الخسدة فإذا تتعمق بػضيفتْ إرساؿ الخسالة،ٌو

سية ٌحي السٍارات أف  (تعابيخ الػجً،والسطٍخ،والرػت الحخكة ) 2السمفػضة وهسا ٓجؿ عمِ ٌا
                                                           

1
 244،ص2004،ب ط ،دار الفكخ ،عساف ،"الدمػؾ التشطيسْ " كاهل دمحم - 

بختْ اهاؿ ،هجكخة تخخج لشيل شٍادة هاستخ فْ العمـػ اٚقترادية ، القيادة اٚدارية واٚتراؿ فْ السؤسدة اٚقترادية -  2

. 45،ص2015/2016،هغشية ،



 الفصل الثاني                                                         االتصال والقيادة دراسة العالقة

 

 
79 

آػ "إحجػ الجراسات التْ أجخيت تحت إشخاؼ جاهعً  اٖهخيكية قج أكجت عمِ أف " أٌو

فْ  %10الػقت الحؼ يقزْ القادة فْ اتراٚتٍع الكتابية والذفػية ٌػ عمِ الشحػ التالْ 

فْ اٚستساع وفيسآمْ تػضيح  %30فْ الحجٓث،  %45فْ القخاءة،و %15الكتابة و 

.   الدابقة،وهتصمبات كل هشٍا1لصبيعة السٍارات

  هيارة التحجث

: وحتِ ٓتسكغ القائج هغ إتقاف ٌحي السٍارة عميً أف ٓخعْ فْ حجٓثً اٖهػر التالية 

 وتعشِ قجرة الستحجث عمِ الدمػؾ والترخؼ،وإصجار أحكاـ غيخ: السؽضؽعية  

هتحيدة لعشرخ أو رأؼ أو سياسة والعجالة فْ الحكع عمِ اٖشياء والتحجث بمداف هرالح 

. السدتحقيغ وليذ السرالح الخاصة 

 ويعشْ أف ٓشعكذ الحجٓث حقيقة هذاعخ الستحجث وأفكار ٌػ أرائً،كسا : الرجق 

. يعشِ أف تتصابق أقػاؿ الستحجث هع أفعالً وترخفاتً 

 يعشِ القجرة عمِ التعبيخ عغ اٖفكار بػضػح، هشخل المغة البديصة : الؽضؽح 

. السشطسة والستدمدمة هشصقيا ة و والساد

                                                           

. 404، 2004صٛح الجٓغ دمحم،الدمػؾ الفعاؿ فْ السشطسات ،ب ط ،الجار الجاهعية ،اٚسكشجرية ،-  1
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 وتعشِ الشصق بصخيقة صحيحة، ووضػح الرػت وهخاعاة الدخعة : سالهة الرؽت 

. السٛئسة فْ الشصق 

 وتتزسغ القجرة عمِ ا٘قشاع هجسػعة هغ السٍارات الستسثمة فْ: القجرة عمى اإلقشاع 

القجرة عمِ التحميل،واٚبتكار،والقجرة عمِ العخض،والقجرة عمِ الزبط اٚىفعالْ،والقجرة عمِ 

. تقبل الشقج 

  وضع الستحجث لمسدتسعيغ ىرب عيشيً ،وذلظ بٍجؼ هعخفة أثخ حجٓثً عميٍع 

ل اقتشعػا بً ،وتذجيعٍع عمِ شخح اٖسئمة فْ حالة غسػض أية  ،وهجػ استيعابٍع لً ٌو

 .1فكخة

: (اإلصغاء )هيارات االستساع  

: وهغ اٖهػر السداعجة عمِ اكتداب ٌحي السٍارة هآمْ 

  لًالربخ عمِ ها يقػلً الذخز أخخ حتِ لػ كاف قػلً غيخ صحيح أوليذ 

 .عٛقة بالسذكمة 

                                                           

1
اهيسة عشاب ،هحكخة لشيل شٍادة الساجدتيخ فْ عمـػ التخبية تخرز إدارة وتدييخ فْ التخبية ،هعػقات اٚتراؿ  -  

التشطيسْ فْ جاهعة هغ وجٍة ىطخ اٚساتجة ،السذخؼ فتيحة بغ زرواؿ ،جاهعة العخبْ بغ هٍيجؼ ،اـ البػاقْ 

. 94،ص2013/2014،
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 هحاولة تفٍع السذاعخ التِ ٓخيج الذخز الثاىْ التعبيخ عشٍا  

 1. تجشب الججؿ 

 

:  هٍارات الكتابة  

 هبادغ الكتابة الرحيحة 

  هٍارات تشطيع الكتابة .

وهغ هٍارات التْ يحتاجٍا القائج فْ اتراٚتً بالعاهميغ وإدارة اٚجتساعات والحػارات 

 : هآمْ

  إتاحة فخصة الشقاش أخخيغ. 

  إضٍارات وإشارات وحخكات السػافقة. 

  إضٍار اٚحتخاـ أراء لٕخخيغ. 

  تقيع اقتخاحات بشاءة. 

  التػفيق بيغ أراء عشج الزخورة. 

  الثقة فْ أخخيغ. 

                                                           

عٛقتٍا دارية و٘دة القٓاثاىْ دمحم الشحٓخ،هحكخة تخخج لشيل  شٍادة الساجدتيخ فْ عمـػ ا٘عٛـ واٚتراؿ، اهللا د اعب -  1

خاف ، الدشة الجاهعية ٚبسذخوع إستخاتيجية ا . 2010-2009تراؿ، السذخؼ بذيخ دمحم ،جاهعة الداىية ٌو
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 السخوىة فْ الشقاش .

:  هيارات االترال في القيادة اإلدارية/- 4

  االترال اإلقشاعي في القيادة اإلدراية :

كسا سبق – اذا كاف اٚتراؿ فْ عسمية ىقل رسالة هغ هرجر الِ هتمقْ عبخ قشاة هٍشية 

وستٍجؼ إحجاث اشتخاؾ الحرػؿ لسعخفة،فا٘قشاع ٌػ عسمية تأثيخية قرجية عمِ – ذكخي 

سمػكات وافكار شخز او جساعة هعيشة،فٍحا يقػدىا إلِ القػؿ باف ٌشاؾ تكاهٛ بيغ 

السفٍػهيغ يعشْ اٚقشاع ٌػ إحجػ وضائف اٚتراؿ إلِ جاىب وضائف أخخػ كاٖخبار وىقل 

سٍا ٖىً ليذ ىػع " السعمػهات أو التعبيخ التْ يزسغ استسخارية الحياة اٚجتساعية ولعمً ٌأ

سية أو ٘فادة بل ٖىً اٚتراؿ الحؼ يأخح بعيغ  كباقْ أىػاع اٚتراؿ وليذ حتِ اٖكثخ ٌأ

حا بالشطخ إلِ شابعً العسمْ .  وكحلظ إلِ فعاليت1ًاٚعتبار  كمية ٌو

       فاٚتراؿ ا٘قشاعْ فْ هيجاف القيادة، يكػف بيغ القائج وا٘تباع كسا يقػؿ ووآدهاف 

 Huisman ْفْ الحياة السٍشية الحاجة إلِ التعبيخ تزسغ استسخارية ىذاط اٖفخاد ولكغ ف 

الشٍاية اٚجتساعية الشذاط تزع فْ أوؿ الدمع، الػضيفة ا٘قشاعية اٚتراؿ، فالقائج ا٘دارؼ 

حا يقػدىا  يطٍخ كسحتخؼ فْ اٚتراؿ ا٘قشاعْ الحؼ ٓبحث عغ إقشاع اتباعً حدب رأؼ ٌو
                                                           

،هجمة اٚبجاع والعمـػ اٚىداىية ،كتابات هعاصخة ،بيخوت 1دمحم بخقاف ،اٚتراؿ اٚقشاعْ فْ وقت الخصابة ،ط-  1

. 24ص ،58،2005العجد /،الشاشخوف لمتػزيع 
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هدتقبميغ )هخسل رسالة إلِ إتباعً  (القائج)الِ القػؿ كتعخيف ا٘قشاع القيادؼ،بأىً تػجيً 

بغخض إحجاث تأثيخ واضح عمِ اتجاٌاتٍع أو سمػكياتٍع واستٍجاؼ إقشاعٍع،وكدب تأٓيجي 

ا وحسل  لخأؼ هعيغ أو فكخ هقتخحة والتْ تجخل فْ إشار إها ىقل ٌحي الفكخة وإثبات أو تغييٌخ

حا ٓتػقف عمِ تٛحع   تقشيات 03أخخػ عمِ هخحمة الفعل أو تججٓجٌا وبعث الخوح فيً ٌو

: ا٘قشاع 

. ethesا٘قشاع عغ شخيق تقجيع صػرة حدشة عغ ذات القائج وتجعْ  -

 وتجعِ (الستمقِ)ا٘قشاع عغ شخيق التأثيخ عمِ العػاشف واٖحاسيذ اٖتباع  -

ع عغ  (السخاشبيغ)وأخيخا استٍجاؼ عقل اٖتباع  Pathes.استسالة الشفػس باٚتيشية  وتفكيٌخ

يغ وىدسِ   logos.شخيق الحجج والبخٌا

  فعالية الكالم القيادة اإلدارية :

سية عغ السقجرة عمِ اٚقشاع بل تديج عشٍا لجػ  إف السقجرة عمِ التحجث إلِ اٖتباع ٚتقل ٌأ

القائج،فٍػ فْ حاجة إلِ أف يكػف حجٓثً جحابا هفٍـػ يحجث اٖثخ السصمػب لجػ اٖتباع 

وقج أقخ هللا وتعالِ فْ القخآف الكخيع دعاء سيجىا هػسِ بأف . سػاء كاف تابعا أو اٖتباع كمٍع

لداىً ليكػف قادرا عمِ عسمية التخاشب فقاؿ تعالِ عمِ لداف هػسِ يحل لً عقجة هغ
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مْ 》عميً الدٛـ اشجد بً أزرؼ واشخكً فْ * ٌاروف أخْ*  واجعل لْ وزيخا هغ ٌأ

. 《1اىظ كشت بشا بريخا* وىحكخؾ كثيخا*كْ ىدبحظ كثيخا*أهخؼ 

بأف أخاي ٌاروف ٌػ أقجر هشً  (عميً الدٛـ)كسا اقخا أيزا بالفراحة اعتخاؼ سيجىا هػسِ 

 سشذج عزجؾ بأخيظ وىجعل لكسا سمصاىا فٛ يرمػف 》فْ عسمية التخاشب فقاؿ تعالِ 

. 《2إليكسا بآياتشا أىتسا وهغ اتبعكسا الغالبػف 

وإذا عخض الكٛـ عغ شخيق ا٘لقاء تجحب لمداهعيغ أكثخ إلِ السمتقِ وتدٍيل عسمية 

ا  التػاصل، هغ خٛؿ عسمية ا٘لقاء هغ استخجاهات لمجػارح عغ فكخة ها،إف كاىت ٌْ بجوٌر

. تسثل تعبيخات خاصة ٚ ٓتيدخ استخجاهٍا أثشاء القخاءة

ػ هغ العشاصخ السٍسة لجعع العسمية اٚترالية بيغ القائج وأتباعً،و هٍسا كاف  التذػيق ٌو

شػؿ ا٘لقاء أو قرػي فإف إدخاؿ التذػيق كستشفذ لذعػر السدتسع ويجعمً فْ وضعية 

ع عشرخ  ػ ٌأ هخيحة ليدتقبل ويقبل السديج هغ الخسائل هثل التذػيق بالشكت والسزحكات ٌو

. فْ العسمية اٚترالية

 

                                                           

. 28-27سػرة شً اٚية -  1
. 35-34سػرة القرز ،اٚية  -  2
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 : ة الفرلالصخ

وفْ الختاـ يسكششا القػؿ أىً ٚ يسكغ فرل القيادة عغ العسمية اٚترالية فٍْ الجاىب 

الجٓشاهيكْ لٍا ،فخكػد القائج يعشْ ركػد السخؤوسيغ وىذاشً اٚترالْ ٓديج هغ حيػية 

العاهميغ ،ويتػقف سمػؾ القائج اٚترالْ عمِ عجة عػاهل هشٍا الذخرية القيادية 

،فاٚتراؿ ٓؤثخ ويتأثخ أيزا بسختمف الستغيخات داخل السؤسدة التْ هشٍا هتغيخ القيادة فكل 

 وضعية قيادية وكل ىسػذج قيادؼ وكل سمػؾ يدمكً القائج ٓؤثخ ويتأثخ بالعسمية اٚترالية 

 فْ السؤسدة ،أؼ ٚ ا٘دارية ٌشاؾ عٛقة وشيجة وهختبصة بيغ اٚتراؿ والقيادة يعشْ 

. اتراؿ ىاجح بجوف قيادة والعكذ صحيح ،فشجاح السؤسدة هتػقف عمِ ىجاح ٌاتً العٛقة



 

 

 

 االطار السيجاني
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: نبحة تاريخية عؼ السؤسدة/-1

سػىمغاز هؤسدة عسػهية لمكٍخباء و الغاز، تقـػ بالسداٌسة الفعالة فْ التشسية اٚقترادية  
والرشاعية ، و تدويج السػاششيغ بالصاقة الكٍخبائية بحيث تقجـ لٍع كل الخجهات الستاحة و 
أيزا تػعيتٍع و إرشادٌع عغ شخيق ا٘عٛىات وا٘شٍارات لتفادؼ وقػع الحػادث، و كحا 

تجشب ا٘فخاط فْ استٍٛؾ الغاز و الكٍخباء، و لقج هخت بعجة هخاحل و تصػرت فْ هجاؿ 
 .إىتاج الغاز و الكٍخباء

 التْ جدجت الذبكة الكٍخبائية بيغ سشة 1929فقج بجأت ا٘ضاءة فْ الجدائخ هشح سشة 

 كمع، و ٌحا الخط بيغ هتػسط التػتخ العالْ و 6000 بسجسػع شػؿ قجري 1947 و 1929

". BT " ،"HT"السشخفس 

 05/06/1947 السؤرخ فْ 1002.47، رقع (EGA) تع إىذاء كٍخباء الجدائخ 1947سشة 

. ٌحي اٖخيخة هكمفة با٘ىتاج لشقل و تػزيع الكٍخباء و الغاز

 إلِ EGA، حيث تحػلت 1969بعج اٚستقٛؿ استسخت السؤسدة فْ العسل إلِ غاية 

لتعػض هؤسدة كٍخباء و غاز بعج حمٍا  " السؤسدة الػششية لمكٍخباء و الغاز"سػىمغاز 

 عسميات إىتاج و ىقل و تػزيع الصاقة الكٍخبائية، ها لبثت أف احتكاروبإىذائٍا تعدز لٍا 

 عػف و كاف الٍجؼ 6000أصبحت هؤسدة ذات حجع ٌاـ، فقج بمغ عجد العساؿ ىحػ 

السقرػد هغ تحػيل السؤسدة ٌػ إعصاء السؤسدة قجرات تشطيسية و تدييخية لكْ يكػف فْ 

ا هخافقة و هداىجة التشسية ا٘قترادية لمبٛد و السقرػد بػجً الخرػص ٌػ التشسية   هقجوٌر
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الرشاعية و حرػؿ عجد كبيخ هغ الدكاف عمِ الصاقة الكٍخبائية و ٌػ هذخوع ٓشجرج 

: ضسغ هخصط التشسية الحؼ أعجتً الدمصات العسػهية و قج أوكمت لٍا السٍاـ التالية

. احتكار و إىتاج و ىقل و تػزيع الصاقة الكٍخبائية -

 .ىقل الغاز الصبيعْ عغ شخيق  قشػات عبخ كاهل التخاب الػششْ -

 .تػزيع الغاز الصبيعْ لٙستعساؿ السشدلْ و الرشاعْ عبخ كاهل تخاب الػشغ -

 إٚ 1983بقيت سػىمغاز تسارس و تحتكخ الدػؽ فْ إىتاج الصاقة الكٍخبائية إلِ غاية 

أف تع إعادة ٌيكمتٍا ضسغ عسمية إعادة الٍيكمة السالية و العزػية الذاهمة لكل 

السؤسدات العسػهية، تسخزت عغ ٌحي العسمية تحػيل وحجات سػىمغاز ٖشغاؿ و صشع 

 : السعجات إلِ هؤسدات هدتقمة تابعة لسؤسدات تدييخ هداٌستٍا الجولة و ٌْ

.  لٗعساؿ السػلجة لمكٍخباء أو اٖشغاؿ الكٍخبائيةKARIFEكٍخيف  -

 . لتخكيب البشية التحتية و السشذآت الكٍخبائيةKAHRAKIBكٍخكيب  -

 . ٘عجاد و اىجاز قشػات ىقل و تػزيع الغازKANAGAZكشاغاز  -

 .  ٖشغاؿ الٍشجسة السجىيةINERGAاىخقا  -

 .لمتخكيب الرشاعْ ETTEEERKIBالتخكيب  -

 . لرشاعة العجادات و آٚت القياس و السخاقبةAMC أـ س -
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(  EPIC) تحػلت سػىمغاز إلِ هؤسدة عسػهية ذات شابع صشاعْ و تجارؼ 1991فْ 

. و تدسِ السؤسدة الػششية لمكٍخباء و الغاز

إف إعادة الشطخ فْ القاىػف اٖساسْ إذ ٓثبت لمسؤسدة هٍسة الخجهة العسػهية، فإىً  يصخح 

ضخورة التدييخ اٚقترادؼ و التكفل بالجاىب التجارؼ و قج تع تأكيج ٌحا القخار فْ سشة 

السكمف  بالصاقة   وصارت تتستع ، و هغ ثع وضعت سػىمغاز تحت وصاية الػزيخ 1995

بالذخرية السعشػية و ا٘ستقٛؿ السالْ و أصبحت سػىمغاز هغ خٛؿ ٌحا القخار تسارس 

هجسػعة هغ السٍاـ كتأهيغ ا٘ىتاج و التػزيع العسػهْ لمغاز و الشقل و تػزيع الصاقة 

 فْ إشار التخكيد عمِ 1998ثع استكساؿ إىذاء كل فخوع سػىمغاز فْ سشة . الكٍخبائية

السٍاـ اٖساسية التْ تدسح لٍا بإخخاج الشذاشات السحيصة هغ أجل تخشيج وسائل ا٘ىتاج 

 .السػكمة لٍا بالتفتح عمِ أسػاؽ بخٛؼ أسػاقٍا و تحقيق ا٘ستقٛلية السالية

بقخار  (SPAشخكة ذات أسٍع  ) تغيخت الرفة و أصبحت سػىمغاز هداٌسة 2002فْ عاـ 

 هميػف لمدٍع الػاحج 1 سٍع بقيسة 150000 هميار دج، هػزع 150رئاسْ، رأس هالٍا 

هكتتب و هحخر كميا هغ الجولة و تسارس سػىمغاز هغ خٛؿ إكتدابٍا صفة شخكة هداٌسة 

 .ىقل الغاز لتمبية إحتياجات الدػؽ الػششية - :السٍاـ التالية

 .تػزيع و تدػيق الغاز داخل و خارج الػشغ -

 .تصػيخ و تػفيخ كل الخجهات فْ السجاؿ الصاقػؼ  -
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 .دراسة و تسػيل كل أشكاؿ الصاقة -

صحة العساؿ، البحث و :  إحجاث فخوع لبعس الشذاشات هثل 2004عخفت سػىمغاز فْ 

 هجٓخية هخاكد التكػيغ لتحزيخ فخع فْ ٌحا الشذاط 2005التصػيخ، كسا أىذئت فْ سشة 

  2006-2004اىصٛؽ هذخوع تشطيع وضيفة ا٘عٛـ ألْ لدػىمغاز و تصػرت خٛؿ الفتخة 

هغ شخكات  (HOLDING)هغ هؤسدة عسػهية ذات الصابع الرشاعْ إلِ شخكة قابزة 

، حيث الجولة السداٌع باٖغمبية فيٍا و عميً تع إىذاء SPAذات اٖسٍع هدساة سػىمغاز 

: ثٛث فخوع بشذاشاتٍا اٖساسية 

. سػىمغاز و إىتاج الكٍخباء -

 .تدييخ شبكة ىقل الكٍخباء -

 .تدييخ شبكة ىقل الغاز -

و  (CREG) التشريب الخسسْ لمجشة ضبط الكٍخباء و الغاز 2005كسا شٍجت سشة 

إيراؿ هؤسدات بسجسع سػىمغاز بقخار هغ الدمصات العسػهية، هغ أجل تحقيق فعالية فْ 

 إعادة ٌيكمة وضيفة التػزيع بإدهاج فخوع 2006، كسا تع فْ سشة الصاقيةاىجاز السذاريع 

 :اٖشغاؿ فْ هجسع سػىمغاز و ٌْ أربعة فخوع لمتػزيع

. الجدائخ العاصسة -

 .هشصقة الػسط -
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 .هشصقة الذخؽ  -

 .هشصقة الغخب -

 ٌْ ضساف الخجهة اٖساسية لٍا زلدػف لغارغع كل التصػرات تبقِ السٍسة اٖساسية 

 سػىمغاز إىذاء هجسع عخؼ 2007، فْ سشة اٚقترادؼبتػسيع ىذاشاتٍا و تصػيخ التدييخ 

  ؾسػىصخا بيغ سػىمغاز و اٚتراٚتهعٍج تكػيغ فْ الكٍخباء و الغاز و شخكة هذتخكة فْ 

هؤسدة اقترادية تجارية تقـػ  فعبارة ع،فٍْ  الجدائخيةاٚتراٚتو ٌْ شخكة الصاقة و 
ْ هصالبة فْ إشار بخاهجٍا التشسػية باىجاز بخاجسٍا القريخة  بعسميتْ البيع والذخاء،ٌو

  .بٍحا السشتػجوشػيمة السجػ،بغية التكفل بتسػيغ الدػؽ الػششية 

 :- فخع بذار –زسؽنمغاهؤسدة /- 2

 وىقل الصاقة وتػزيعٍا ،قاىػىٍا اٖساسْ إىتاجٌْ شخكة عسػهية جدائخية هجاؿ ىذاشٍا 
 فْ قصاعات أخخػ هغ قصاعات اٖىذصة ذات اٌٖسية التجخل بإهكاىيةالججٓج يدسح لٍا 

سيسا فْ هيجاف تدػيق الكٍخباء والغاز ىحػ الخارج   .بالشدبة لمسؤسدة ٚو

:  تقـػ السجٓخية بجسمة هغ الػضائف اٚعتيادية والستسثمة أساسا فْ

  . هشذآت تػزيع الصاقة الكٍخبائية والغازيةةتدييخ وهتابع- 

  .ضساف استسخارية تػزيع الكٍخباء والغاز- 

  .تصبيق الدياسة التجارية لمذخكة- 

  . الدبائغ الججدإيراؿ- 
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 : زسؽن لغابطاقة فشية لسجيخية /- 3

 . تجارؼ اقترادؼٌْ هؤسدة ذات شابع 

 01 شارع هجوىْ رشيج 127 وسط السجٓشة ،:هػقع 

 :رقع الٍاتف 049-23-21-71

 :94-90-21-049الفاكذ 

  .عاهل هػزعيغ عبخ السرمحة اٚقترادية التجارية500بمغ حػالْ :عجد العساؿ 

ية بذار   التغصية ا٘قميسية لٚػ

.  بمجية21:عجد البمجيات 

.  وكاٚت7:عجد الػكاٚت التجارية 

. 78666:عجد الدبائغ السػصػلػف بالكٍخباء 

. 24133:عجد الدبائغ السػصػلػف بالغاز 

.  كع1844:التغصية بالكٍخباء 

.  853:675.التغصية بالغاز 

. قدع السػارد البذخية:هرجر 
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  لمتؽزيع لؽالية بذارةالجيؽرر عخض الييكل التشعيسي وهياهو  لمسجيخية /- 4

 بالتشطيع الػضيفْ،واٚستقٛلية بيغ بذار لمتػزيع ةالجٍػرؼ  التشطيسْ لمسجٓخية ؿٓتسيدا لٍيظ
اٖىطسة الفخعية التْ يكػف عمِ رأس كل هشٍا هجٓخهدؤوؿ عغ ىتائجٍا وشخائق تحقيقٍا 

ضسغ إشار اٚستخاتيجية الكمية، كسا ٓتسيد بتػفيخالػسائل الكافية لستابعة أداء رؤساء 
  . هعمػهات جج هشتطعـبتػفيخ ىطاالسرالح وذلظ 

 بػضع البخاهج السخصصات وهتابعة بذار لمتػزيع ةالجٍػرؼ تكسغ هٍسة السجٓخية 
 العاهة هكمفة بقيادة السؤسدة الِ تحقيق ٌجفٍا وا٘دارةتشفيحٌا،ٓتخأسٍا هجٓخ عاـ هعيغ 

السشذػد ،وسشقـػ فيسا ٓمْ بعخض عاـ لٗقداـ التْ ٓتذكل هشٍا الٍيكل التشطيسْ لٍجي 
 :السجٓخية الجٍػية 

ع هٍاهًالسجيخ العام  : و هغ ٌأ

. العسل عمِ ضساف الديخ الجيج لمسؤسدة 

. الدٍخ عمِ التصبيق الجيج لشذاشات السؤسدة وقػاىيشٍا هع الحفاظ عمِ هرالحٍا

.  و السالْ لمسؤسدة ا٘دارؼ ضساف التدييخ

وتذخؼ عميٍا كاتبة تقـػ بعسل الدكختارية،حيث تدتقبل السكالسات : سكختيخة السجيخ- 
.  هختمف الخسائل والبخقيات السدجمةالخد عمِ تتػلِ هٍسة  الٍاتفية والبخيج الخاص ،كسا

وإعجاد الػثائق  كمسا يخز الجػاىب القاىػىية وتػفيخ ويٍتع بتشطيع وتدييخ : همحق قانؽني
  .الزخورية لٍا

  .كمسا يخز عسميات اٚتراؿ ويتكفل بتشطيع وتدييخ : هكمف باالترال- 
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  داخل واٖهٛؾ اٖشخاصعمِ سٛهة  يعسل عمِ السحافطة : هيشجس الؽقاية واألهؼ
  .بالحخاسة والػقاية هغ الحػادث السجٓخية ويتكفل

ويتسثل  فْ شخكة أهشية خاصة أبخهت عقجا هع هؤسدة سػىمغاز  :  الجاخمياألهؼهرمحة 
 وا٘جخاءات،فتعسل السرمحة عمِ التشديق هع السجٓخ فيسا يخز القخارات ..بٍجؼ حسآتٍا

وحساية العساؿ واستعساؿ   التحتية لمسجٓخيةلمبشِ الجاخمْ وتدٍخ عمِ حساية لٗهغالسشاسبة 
 . والػقاية الزخورية اٖهغوسائل 

  :ؼفيسا ٓلكسا تزع  عجة أقداـ ىحكخ 

سية بالغة لقياهٍا بالسٍاـ التدييخية وكحا التقشية و تتجرج  لٍا:  قدػ العالقات التجارية - ٌأ
  :تحتٍا هرمحتيغ

  هرمحة الدبػف ·

  . هرمحة تقيشْ تجارؼ ·

يدتقبل شمبات الجراسة بخفقة همف هغ شخؼ قدع :  واألشغالقدػ دراسات االنجاز- 
التقػيع  الٛـز  العٛقات التجارية،فيقـػ بسعآشة السػقع واىجاز الجراسات،ثع إىذاء

 : لمعسمية،ويتكػف هغ ثٛثة هرالح

  . هرمحة دراسة الغاز·

  . هرمحة دراسة الكٍخباء·

 .اٚستثسارات  هرمحة تدييخ·

  :وصياىة الذبكة ويتكػف هغ  يقـػ بجراسات أولية لتػصيل الغاز: القدػ التقشي لمغاز
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السيداىية ويتكػف هغ  التْ تقـػ بٍا السجٓخية إضافة إلِ تدييخ .هرمحة استغٛؿ الغاز· 
  :ثٛثة هرالح ٌْ

  .هرمحة السالية· 

  .هرمحة اٚستغٛؿ· .هرمحة تدييخ وهخاقبة السيداىية· 

البذخؼ هغ تػضيف وتكػيغ  يخز العشرخ قدع ٍٓتع بكل ها  ٌػ:قدػ السؽارد  البذخية- 
  :ويتكػف هغ ثٛثة هرالح ٌْ. وتقييع

  .رئيدْ لمعساؿ هرمحة تشسية السػارد البذخية وتتزسغ عػف تدييخ· 

  .هرمحة التكػيغ وتتزسغ هكمف بالجراسات· 

 .لمعساؿ رئيدْ لمعساؿ وعػف تدييخ  وتتزسغ عػف تدييخا٘دارةهرمحة · 

 وتٍتع بجراسة الذؤوف العاهة اٖقداـهرمحة هدتقمة عغ  تعتبخ: هرمحة الذؤون العاهة - 
 .لمسؤسدة

  :يقـػ بجراسات أولية لتػصيل الكٍخباء وصياىة الذبكة ويتكػف هغ : القدػ التقشي لمكيخباء

. هرمحة استغٛؿ الكٍخباء· 

  . هرمحة صياىة الذبكة

 السعمػهاتية وكحا اٖىطسةكل هغ يخز  يقـػ بتدييخ :  السعمؽهاتيةاألنعسة قدػ تدييخ -
.  بالسؤسدةألْ ا٘عٛـأجٍدة 

يقـػ بسخاقبة الػضعية السالية والسحاسبية بإعجاد كل الػثائق : قدػ السالية والسحاسبة 

 . الخاصة بالعسميات
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                  ججول يسثل الدسات العاهة لمسؽظفيؼ

 

 المبحوثين الجنس  السن التخصص الرتبة األقدمية

. سنة13  

 
.رئٌس هصلحة  هاستر فً علوم التسٌٌر 

.لٌسانس حقوق  
.أنثى  سنة40 ش /ف/- 1   

 

. سنة20  

 

 

.رئٌس شعبة  Electronique 

.شعبة إتصاالت  

. سنة45 .أنثى  ر/ بن ب/- 2   

. سنة20 رئٌس قسم الهالٌة و  
.الهحاسبة  

.لٌسانس هالٌة . سنة45  .ذكر  ب/ج/- 3   

 

. سنة17 هكلفة باإلتصال فً  
.هؤسسة سونلغاز  

لٌسانس /لٌسانس حقوق
 NTC.فً علم الهكتبات 

. سنة40 .أنثى  .ل/م/-4   

. سنة20 .رئٌسة هصلحة  .هاستر إلكترونٌك  . سنة44  .أنثى  ف /ب/- 5   

08 

.سنوات  
ههندس دراسات 

هصلحة إستغالل )
.(الغاز  

هاستر  
.(الري) Hydrolique 

. سنة33 .أنثى  .س /ل/- 6   

. سنة22 .رئٌس حهاٌة هوقع  .هاستر قانون إداري  . سنة50  .ذكر  ب /ز/- 7   

07 

.سنوات  
ههندسة دراسات و 

.تنفٌذ األشغال  
Electro- 

.technique 
. سنة33 .أنثى  .ك /ك /- 8   

. سنة19 رئٌس هصلحة قسم  
.العالقات التجارٌة  

Ingenieur 
.إلكترونٌك  

. سنة45 .ذكر  .ع/ إ/- 9   

. سنة22 رئٌس قسم الهوارد  
.البشرٌة  

.هاستر هوارد بشرٌة .ذكر . سنة50  .ق/ ب/- 10   
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 تحليل جدول السمات العامة/- 5

سشتعخض فْ ٌحا الجدء إلِ بعس الشتائج اٖولية التْ تبخز الخرائز العاهة السسيدة لعيشة 

- فخع بذار- الجراسة الستسثمة فْ هػضفْ هؤسدة سػىمغاز 

. لعل أوؿ هٛحطة لفتت إىتباٌشا ٌْ التػاجج الكبيخ لمعشرخ الشدػؼ خٛفا لمحكػر

أها بالشدبة لعاهل الدغ، فالشتائج أضٍخت أف السجٓخية تعتسج بذكل كبيخ عمِ فئة الذباب ٚ 

سيسا العسل السيجاىْ و ٌحا راجع إلِ شبيعة عسل السؤسدة فيسا يخز تدييخ هٍاهٍا         

ع بيغ . و شؤوىٍا .  سشة50- 33فالسػضفػف تشحرخ أعساٌر

أها فيسا يخز السدتػػ التعميسْ،ىٛحع أف جسيع السبحػثيغ هتحرميغ عمِ دراسات عميا، 

هتحرمة عمِ شٍادة ليداىذ فْ الحقػؽ و شٍادة ليداىذ فْ عمع  (04)هثٛ السبحػثة 

الستحرل عمِ شٍادة  (09)، و البحػث options NTCالسكتبات و العمـػ الػثائقية 

هٍشجس فْ ا٘لكتخوىيظ، ىدتشتج أف هجٓخية التػزيع تعتسج بذكل كبيخ عمِ تػضيف خخيجْ 

. الجاهعات الحٓغ ٓتستعػف بسٍارات و كفاءات عمسية

سشة، وهغ خٛؿ 22 إلِ 07حدب  سشػات اٖقجهية أو الخبخة السٍشية السحرػرة بيغ 

السقابٛت التْ أجخيت عمِ عيشة الجراسة، فإف السجٓخية تدتشج عمِ اٖفخاد الحٓغ ٓتستعػف 

سشة 13 سشة، دوف أف تٍسل أصحاب سشػات الخبخة اٖقل هغ 22بدشػات خبخة ترل إلِ

. ٘كتداب خبختٍع و كفاءاتٍع السٍشية هغ أصحاب اٖكثخ أقجهية
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و ىجج أغمب السبحػثيغ الحٓغ تع إستجػابٍع يذغمػف هشاصب رؤساء السرالح و اٖقداـ و 

.  ٓتستعػف بشفػذ و سمصة فْ إتخاذ القخار

السجرسة )ىاٌيظ عغ الجورات التكػيشية السكثفة لسدتخجهيٍا التْ تجخؼ عمِ هدتػػ العاصسة 

. (العميا لمدػىمغاز

تحميل السقابالت   /-6

وب السػضفيغ  ىا تجاظٚحؤسدة سػىمغاز ،هوػ عمِ هستت ٓرجؿ السقابٛت التْ  أخٛف ه

ها . دودات ٓاها هعردد أهها جعمىا ىتـ حٓاىا بهٍاهٍـ اىذغالٍع أغالسػجٍة لٍع رٖسئمة اهع 

ف المغة العخبية ، هر كثدوف المغة  الفخىدية  أٓجٓأف السػضفيغ السدتجػبػف  ىتباٌىا لفت  ا

جا ها كبٓد حؿ المغة الفخىدية الِ تستعهؿ السؤسدة التْ عهود إلِ شبيعة لغة ٓعوذلظ  ر،ٌو

دات ليداىذ عمِ شٍاف حاصمٓالسػضفيغ  غمبٓة وػ السؤسدة أف أهستٚحطشاي ايزا عمِ 

ؿ فْ هجآغ هتهكىـ هاجعمٍذا ٌد وقتصار واتسٓٓؾ ،تقىْ هٓكاىٓالسحاسبة،فْ وهاستخ  

 .ب المغة العخبية جاىالِ  ٓة ز٘ىجمٓالمغة الفخىدية وا

ر الشتائج عمِ تفسٓوذلظ باٚرتكازعمهْ ث بحؿ ساسٓة فْ كشػة أخالسحاور هىاقشة ر تعتب

ؿ خٛف هءت ستىا جاأف داربها و.السقابمة تقىٓة ؽ ٓف شخعمٍٓا عالعاهة السحرل 

 :ا٘شكالية التالية 

؟ -فخع بذار- ٌل تداٌع آليات ا٘تراؿ فْ تفعيل القيادة ا٘دارية داخل هؤسدة سػىمغاز -
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رد فب السٍاـ  السخررة أو السدصخة لكل  حسسػىمغاز سسة  ؤفْ هـ العسل  ٓظتىـ ٓت

ـ ٓظتىـ ٓت" :ولً فْ قالسجٓخ  ي دكأها ذا ٌلمٍيكل التشطيسْ وفقا ذا وٌؿ السؤسدة  وخدا

ب حسذلظ  كؿ الذخكة خوضف داهلكل  ب السٍاـ السخررةسسة حسؿ السؤخالعسل  دا

". الشطاـ  أو القاىػف الجاخمْ لمسؤسدة

 :أولٍا   تصخقشا إلِ تقديع السقابمة إلِ ثٛثة هحاور أساسية

 :فاىجرجت تحتً هجسػعة هغ اٖسئمة هغ بيشٍا : االترال السؤسداتي:السحؽر األول /- 1

  هاىي وسائل االترال عمى السدتؽى الجاخمي األكثخ استخجاها ؟:إجابة الدؤال األول 

بعج استجػاب السبحػثيغ ثبت لشا أف الكل أجسعػا أف  وسائل اٚتراؿ اٖكثخ استخجاها  

التشديق –Intranet–اٚىتخىت – البخيج اٚلكتخوىْ – الفاكذ –الٍاتف :بسؤسدتٍع ٌْ 

حا ها صخحت  بً السبحػثة   سشة، هاستخ فْ عمـػ التدييخ      40ؼ ،أىثِ ،/ش (01)،ٌو

عشجىا ": سشة قائمة 13و ليداىذ حقػؽ ، رئيدة هرمحة تدييخ اٚستثسارات ،اٖقجهية 

 boite messagerieهجسػعة هغ وسائل اٚتراؿ ،عشجىا هجسػعة هغ الػسائل السكتػبة ،

l’envoi des notes entre service وكآغ الٍاتف ٌادوا ثٛثة أكثخ استخجاها، "

ٌشاؾ هجسػعة هغ وسائل اٚتراؿ ،فتػجج هجسػعة هغ ":( 01)تخجسة قػؿ السبحػثة - 

أها ها أدلِ بً .الخسائل السكتػبة ،عمبة الخسائل وإرساؿ السحكخات والتعميسات بيغ السرالح 
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سشة ،ليداىذ هالية ،رئيذ قدع السالية والسحاسبة 45ب ،ذكخ ،/ج:( 03)السبحػث 

. ،ايسايٛت  la messagrie": سشة قائٛ 21،اٚقجهية ،

. البخيج ا٘لكتخوىْ ،والسخاسٛت ا٘لكتخوىية:( 03)تخجسة قػؿ السبحػث 

هتشػعة ٌا دىجؿ السؤسدة  خلية  السدتخجهة داٚتصاؿ اسائإلِ  أف الػصمىا وتد فقتفديخ 

عمِ تبمٓغ رص السؤسدة حس ٓعكوح الخسالة، ضو هتعجدة  بيغ الذفٍْ والكتابْ ،فإف و

ف هد ٓزٌٓػلتٍا  سوعة رهكاىٓة فٍهٍا بسالػقت السشاسب  وافْ وكها ٓىبغْ الخسائل 

جة دربـ وتتحكالتْ  ٌْ ؿ سائلتالْ فالػباوسسة ؿ السؤخدآىاهٓكٓتً ؿ ودٚتصاآة وحٓ

ٓقة شخبـ بٓىٍـ فإىٍا تتؿ ٚتصالشدبة  لعسمية اها باؿ ،أٚتصاآقة وشخفْ عهمٓة لية  عا

راـ والتقجٓخ ٓقة هتسهة  باٚحتشخبـ تتؿ الدائج ٌػ اتراؿ  هباشخ، ٚتصااعٓة وفى،  ىة ره

ر ٖكثؿ اٚتصاؿ اها شكدي جل السبحػثيغ أكأها ذا ٌدود العسل وحوز ٚ تتجاوالذفافية 

،وأها (الشازؿ)ف العساؿ اتراؿ ٌابط بٓؿ ٚتصاؿ اسائـ وٌد أحو أٌو ، وستعهاٚ ٌا

. اٚتراؿ اٖفقْ ٓتع بيغ عساؿ اٖقداـ 

هاىي األىجاف التي يدعى االترال السؤسداتي لتحقيقيا ؟ :إجابة الدؤال الثاني 

هغ خٛؿ استجػابشا لمسبحػثيغ فْ السؤسدة ،ارتأٓشا إلِ إجخاء هقابمة هع السكمفة باٚتراؿ 

 سشة ،الحاصمة عمِ شٍادة ليداىذ فْ 39ؿ ،أىثِ ،البالغة هغ العسخ /لمسجٓخية ، الديجة ـ

شػفْ اٚتراؿ " : سشة ،قائمة 17 ،اٚقجهية NTCالحقػؽ ،وليداىذ عمع السكتبات 
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السؤسداتْ ،أؼ اتراؿ فْ أؼ بٛصة الٍجؼ ىتاعً ٌػ أىً يعخؼ الذخيحة لْ غادؼ 

ْ تتجاوب هع الدياسة ىتاعً اؿ   ىتاع الشاس ٌادو ،ٌشا الذخكة ، feed backيخجهٍا رٌا

عشجٌا سياسة اتراؿ حشا الٍجؼ ىتاعشا اىا ىصبقػ ٌاد الدياسة باش ىخضػ الدبػف ٌجا هكاف 

". وباش ىتقخبػلً 

 :تخجست قػؿ السبحػثة 

إف ا٘تراؿ فْ أؼ هكاف الٍجؼ هشً هعخفة الذخيحة التْ سػؼ يخجهٍا ٌل ٌْ تتجاوب 

وحتِ العساؿ فيسا بيشٍع  (الدبائغ ، السقاوليغ ،ا٘دارات  )هع سياستً ،لسعخفة ردة فعل 

. ،فسؤسدة سػىمغاز غآتٍا إرضاء الدبائغ والتقخب هشٍع 

سشة ،هٍشجس الكتخوىيظ ،رئيذ هرمحة قدع 45ع، ذكخ ،/إ (09)أها فيسا يخز السبحػث 

تدٍيل التػاصل بيغ السرالح والعساؿ ، ": سشة ، قائٛ 19العٛقات التجارية ،اٖقجهية 

". تدخيع السٍاـ ،اٚتراؿ الكتابْ يكػف أكثخ هرجاقية ،تحقيق التشطيع فْ السؤسدة 

إف أؼ عسمية اترالية داخل السؤسدة ٚ تكػف إٚ هغ خٛؿ وجػد ٌجؼ هعيغ  :تفديخ 

جاؼ اٚتراؿ فْ  التشديق ، وجسع السعمػهات ، أو هغ  تدعِ هغ أجل تحقيقً ،فتكسغ ٌأ

أجل الخقابة والتحديغ والستابعة أو هغ أجل ىذاشات هبخهجة أو شارئة أو هغ أجل  تدييخ 

الشذاط اليػهْ لمسؤسدة ، و وضع اٚستخاتيجيات وتشفيجٌا ، ويسكغ أف يكػف ٌحا اٚتراؿ 
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جاؼ اٚتراؿ البحث عغ . داخل السؤسدة أو خارجٍا حدب هتصمبات السػقف ع ٌأ وهغ ٌأ

جافٍا السختمفة  .آليات تشذيط السجٓخية وتػجيٍٍا ىحػ ٌأ

فيعسل اٚتراؿ لتحقيق ٌاتً اٌٖجاؼ عمِ تدٍيل سيخ السعمػهات وتبادلٍا وحل السذكٛت 

اٚتراؿ فْ أواىٍا ، كسا ٍٓجؼ إلِ إشخاؾ العاهميغ فْ كل هايجخػ داخل السؤسدة 

جاؼ عجٓجة لٛتراؿ هشٍا هتابعة  شاؾ ٌأ واستذارتٍع بصخيقة تبشْ عٛقات الثقة والتفاٌع ،ٌو

. وهخاقبة سيخ العسل واحتخاـ وتشفيج السٍاـ والبحث عغ الخصط الججٓجة

 :إجابة عؼ الدؤال الثالث 

ىل تعتسجون عمى شبكات اترال رسسية أو غيخ رسسية؟     -

حا ها أكجي السبحػث   أىٍع يعتسجوف عمِ شبكات اتراؿ رسسية أكثخ هغ غيخ رسسية ٌو

عٛقات غيخ " سشة ،التخرز هاستخ هػارد بذخية ، 22سشة ،اٖقجهية  50ؽ ،/ب (10)

 أؼ عٛقات ودية غيخ   relation non officielرسسية كيسا ىقػلػلٍا بالمغة الفخىدية 

رسسية ىخيقمػ فيً عجة أهػر ورسسية عشجىا شغل حاجة ورقية فخسسية هاشْ أؼ واحج يقجر 

ٓتػاصل هع السجٓخ ، ىخجهػ بيٍع فْ زوج ،يعشْ الخسسية ٌْ هٍسة تسذْ هع التشفيجية 

 ".،تعتبخ رسسيةcaché،هٍع قاع ليجْ هغ فػؽ يعتبخ رسسْ زعسا أؼ ورقة فيٍا 
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عٛقات غيخ رسسية أؼ عٛقات ودية ىعجؿ بٍا عجة أهػر ":( 10)تخجسة قػؿ السبحػث 

والخسسية عبارة عغ وثيقة  صادرة  عغ الخئيذ فيٍا ختع  ، ويعسمػف بالخسسية وغيخ الخسسية 

 ".فْ آف واحج 

حا ها صخح بً أغمب السبحػثيغ بأىٍع يعتسجوف عمِ العٛقات الخسسية وغيخ الخسسية فْ  ٌو

سشة ، هاستخ 33س ،أىثِ ،/ؿ:( 06)آف واحج ، إٚ أىً ٌشاؾ هغ خالفٍع الخأؼ ، السبحػثة 

hydrolique  ( الخؼ) سشػات ، التْ 08، هٍشجسة دراسات هرمحة استغٛؿ الغاز ،اٚقجهية

ية حشا ىخسمػي ؼ   un courrier، رسسية حشا ،  bien sur "أدلت ب  ،هثٛ هاشْ لمٚػ

fax ًفي un talent ًلْ يكػف في la date  ،nemero de fax،ok الداعة ٌادؼ حاجة،

    fax àاٚ رسمشا 2 الحاجة  ىتاعشا talentرسسية باش كْ يقػلػ هػصمشاش ،حشا عشجىا 

main  كْ ىحصػي ٓجٓخولشا l’accusè de reception  يعشْ بيشاتشا و كآغ الخسسيات 

dèvisions  entre service et entre  فالتشديق اكثخ حاجة رسسية ، يذجلظ، les 

messages  سشيغ والفػؽ 5ىتاع  ."

ية ىخسمً عبخ  ":(  06)تخجسة قػؿ السبحػثة رسسية بالصبع ، ٓػجج بخيج هخسل إلِ الٚػ

الفاكذ فيً بياف إرساؿ يحسل رقع الفاكذ ، التاريخ ، الداعة والسػافقة ، يعتبخ رسسْ ، 

الذيئ الثاىْ إذا ارسمشا الفاكذ ٓجوؼ عشجها ٓتع تدميسً لٙدارة أو هؤسدة ها تزع لشا فيً 

وصل اٚستٛـ ، وفْ هؤسدتشا بيغ اٖقداـ ، السرالح والتشديق ٌػ أكثخ شيئ رسسْ ٖىً 

". يحافع عمِ الخسائل لخسدة سشػات وها فػؽ 
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فْ أؼ هؤسدة شبكات اتراؿ ٌشاؾ ىػعاف هغ اٚتراؿ ٌسا اٚتراؿ الخسسْ ، : تفديخ

واٚتراؿ غيخ الخسسْ بحيث يسكغ أف يكػف كٌٛسا هعبخا عشً ،  و يكػف كٌٛسا فْ 

السؤسدة الػاحجة ويتساشياف فْ آف واحج ،فاٚتراؿ الخسسْ فٍػ عسمية إرساؿ واستقباؿ 

السعمػهات بشاء عمِ قػاعج الشطاـ الٍخهْ فْ شكل تعميسات و أواهخ وقخارات هغ السدتػيات 

العميا إلِ السدتػيات الجىيا وفْ شكل تقاريخ وبياىات هغ خٛؿ اٚجتساعات هتعجدة اٌٖجاؼ 

عمِ ججوؿ اٖعساؿ ،وأها اٚتراؿ غيخ الخسسْ فٍػ وليج اٚتراؿ  والتْ تتحجد بشاء

ا التشطيع بل ٓشذأ ىتيجة العٛقات اٚجتساعية  الخسسْ بحيث ٓتع بػسائل غيخ رسسية ٚ يقٌخ

 .     والذخرية بيغ العاهميغ فْ السؤسدة

  :ل خالصة السحؽر األو

هسا سبق ٓتزح لشا أف ا٘تراؿ ليذ وسيمة لمتػاصل فقط بل ٌػ أؼ أيزا وسيمة لتحقيق  

جاؼ السؤسدة هغ خٛؿ التأثيخ عمِ أىذصة اٖفخاد و تػجيٍٍا لسا فيً هغ هرمحة  ٌأ

فسغ . لمسؤسدة أؼ أىً يعتبخ وسيمة هغ أجل تعجٓل سمػؾ اٖفخاد و إحجاث التغييخ فيً

ا٘تراؿ  )-فخع بذار-الػسائل التْ ٓتع إستخجاهٍا فْ هؤسدة سػىمغاز

 هحادثات، لقاءات، هقابٛت، هؤتسخات، إجتساعات دورية و إستثشائية، الٍاتف"الذخرْ

، الفاكذ و وسائل (التشديق)  Intranet  همرقات إدارية، اٖىتخىت، الذبكة الجاخمية

 .ا٘عٛـ كا٘ذاعة هثٛ
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جاؼ  لحا تعتبخ عسمية ا٘تراؿ عسمية ٌادفة أؼ ٓػجج غخض أو ٌجؼ لٙتراؿ وهغ بيغ ٌأ

ا٘تراؿ السؤسداتْ تدٍيل التػاصل بيغ السرالح و العساؿ، تدخيع السٍاـ و تحقيق التشطيع 

. داخل السؤسدة

أها فيسا يخز ا٘تراٚت التشطيسية الخسسية و التْ تكػف ضسغ إشار رسسْ وهغ خٛؿ 

العٛقات التْ تحكسٍا المػائح و القػاىيغ و الٍياكل التشطيسية، فتأخح ٌحي اٖخيخة عجة أشكاؿ 

:  هشٍاربالحؾو التْ ىخز 

: اإلتراالت الخسسية/- 1

ْ التْ تكػف هغ هدتػػ إدارؼ أعمِ إلِ هدتػػ إدارؼ أدىِ : اإلتراالت اليابطة-أ  ٌو

. هشً

و ٌْ التْ تكػف هغ هدتػػ إدارؼ أدىِ إلِ هدتػػ إدارؼ أعمِ : اإلتراالت الراعجة- ب

. هشً

ْ التْ تكػف بيغ السػضفيغ هغ ىفذ السدتػػ ا٘دارؼ : اإلتراالت األفقية -ج . ٌو

:  اإلتراالت غيخ الخسسية/- 2

ٌْ ا٘تراٚت التْ تحجث بذكل غيخ رسسْ بيغ السػضفيغ داخل السؤسدة، و تحكع ٌحي 

. ا٘تراٚت العٛقات الذخرية، اٖخػة، ا٘حتخاـ
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كسا أف  اٚتراؿ السؤسداتْ يداعج عمِ ربط عٛقات هع الدبائغ هؤسدة  سػىمغاز لتػزيع 

شا كاىت السبادرة ٘عصاء فكخة عغ ىػع اٖىذصة التْ تقـػ بٍا السؤسدة . الكٍخباء والغاز ٌو

فػججىٍا تشحرخ بيغ القياـ بحسٛت تحديدية وكحا القياـ بتجسعات كسا كاف أيزا ٌشاؾ 

ػ وجػد أبػاب هفتػحة فْ السؤسدة  .ىذاط ٌو

أها فيسا يخز السحػر الثاىْ،فتشاوؿ خسدة أسئمة تتسحػر حػؿ القيادة ا٘دارية 

إجابة الدؤال األول ها طبيعة العالقة التي تخبط بيشغ وبيؼ قائجك؟  

إف السبحػثيغ هختمفػف فْ ا٘جابة عغ ٌحا الدؤاؿ ولكغ اٖغمبية يجسع عمِ أف العٛقة بيغ 

حا ها أشارت إليً السبحػثة   السخؤوس ورئيدً عٛقة ودية وأخػية ،كأىٍع عائمة واحجة ،ٌو

 07، هٍشجسة دراسات، اٖقجهية electro technique سشة ،33ؾ ،أىثِ ،/ؾ (08)

عٛقتْ أخػية بيشْ و بيغ القائج ىتاعْ و إحتخاـ و ود فيسا بيشاتشا و تكػف عٛقة : " سشػات

". رسسية كْ تكػف بيشاتشا خجهة

عٛقتْ بقائجؼ عٛقة أخػية و إحتخاـ و ود و تكػف عٛقة :" (08)تخجسة قػؿ السبحػثة 

". رسسية فْ إشار العسل

سشة،التخرز إلكتخوىيظ شعبة إتراٚت ،رئيذ 47ر،أىثِ ،الدغ /بغ  (02)أها السبحػثة 

شبيعة العٛقة التْ " :سشة تؤكج لشا عمِ شبيعة العٛقة بيشٍا وبيغ قائجٌا 20شعبة ،اٖقجهية 
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( 08)فكاف هػقفٍا هخالفا لسا تػصمشا إليً هع السبحػثة ". تخبط بيشْ وبيشً عٛقة رسسية فقط

. السحكػرة أعٛي 

حٓاىا تخضع أٌا دفىجأها بخرػص شبيعة العٛقات بيغ السخؤوسيغ هع رؤسائٍع : التفديخ

ف التػجيٍات ها ٓتضهو ٌوهٍىٓة  ع ضاوبأر ٖهؽ اها ٓتعمدعىذا ٌوسهٓة لقػاىيغ ر

ت ساؽ الفٍع بالسٍاـ والدياتحقٓوؿ أداء العسل وحر الِ السخؤوسيغ  هواٖوالتعميسات  وا

س ساأعمِ ـو ها تقدسهٓة عىر رغٓرػ خأحٓاىا أٌا دىجوالقػاىيغ  الخاصة بالسجٓخية ،  و

 .شخصٓةت ثادهحا

ؽ والتجاىذ والتزاهغ ٚتفاف اهوع حْ بىتػٓة ها رارباٚستهف العساؿ تتسيد بٓإف العٛقة 

ـ بالحسيسية ،وتعديد الرجاقات القائسة عمِ هبجأ الرخاحة،الثقة تتسث حٓوالتعاوف فيسا بيشٍع 

ف فعالية  هد ٓزٓالسؤسدة وٓة ردودهف هذا ها ٓؤدؼ إلِ الخفع ٌواٚحتخاـ لمخأؼ أخخ  و

. التذاور والحػار

ىل يشتقج القائج الزعيف وكيف يتػ هعالجتو ؟ -:إجابة الدؤال الثاني 

فيسا يخز ٌحا الدؤاؿ تجمت إجابة أغمب السبحػثيغ عمِ أف القائج ٚ ٓشتقج اٖداء الزعيف 

 سشة ، هاستخ 44ؼ ، أىثِ ، /، ب (05)و إىسا يعالجً و ٌحا ها إدعتً السبحػثة 

ٚ ٓشتقج القائج اٖداء الزعيف ، وإىسا " : سشة 20إلكتخوىيظ ،رئيدة هرمحة ، اٖقجهية 

يعالجً بإدخالً الِ السجرسة التكػيشية التابعة الِ هجٓخية سػىمغاز الستػاججة بالجدائخ 
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حا ها ادلت  بً كحلظ السبحػثة ". العاصسة   اٖداء الزعيف، خاصظ تكػىْ ":( 06)ٌو

، chaque trimestre ىتاعشا  notation chaque trimestre،  chefعارفة بمْ كآغ 

 لمذخكة كاف عشجؾ  rendement الفٛىية عصيتْ  la dateتسج لقدع السػارد البذخية ؼ 

 ٌادؼ ٌْ  c’est normalهخدود تتشقصْ هميح هاكاىر عشجؾ هخدود ها تتشقصير هميح 

 chef ، كاف  cas exceptionnelالسعالجة، كاف الػاحج عشجي ضخوؼ خاصة ٌاديظ 

، و ٌاد logiqueهتفٍع قادر يعاوىظ برح ها يكػف والػ و ها تخجهر ها تتشقصر ٌادؼ 

la notation  هشبعج تداعجؾ فْ التخقية ىتاعظ ؼ un poste  ؼ الذخكة، فيٍا فآجة 

". هاشْ التشقيط غيخ ٌاؾ

يجب أف يكػف لجيظ دراية بأف ٌشاؾ ها يدسِ بالتشقيط الثٛثْ، :" (06)تخجسة قػؿ السبحػثة

القائج يعصْ لقدع السػارد البذخية كل ثٛثْ فْ تاريخ ها هثٛ أعصيتْ هخدود لمذخكة ٓتع 

تشقيصظ بذكل جيج و ٌحا أهخ شبيعْ ٌحي ٌْ السعالجة، أها إذا كاف الذخز عشجي ضخوؼ 

ٌحا ضخؼ إستثشائْ، إذا كاف القائج هتفٍع ٌشا قادر عمِ هداعجة ٌحا السػضف، و ٌحا 

. التشقيط يداعج فْ تخقية السػضف

فكل هؤسدة تقـػ بجورات تكػيشية هغ بيشٍا هؤسدة سػىمغاز التْ تعسل جاٌجة : التفديخ

بالسحافطة عمِ هػضفيٍا ولكدبٍع وتحديغ قجراتٍع العسمية وتديج هغ قجراتٍع فْ هجاؿ عسل 

ل ويػجً فْ هجاؿ عسمً ويعسل  أخخ غيخ هجاؿ عسمً فاٖداء الزعيف ٚ ٓشتقج وإىسا ٌٓؤ



 اإلطار الميذاني

 

 
109 

ٛتً العسمية لكدب رضائً ليديج فْ هخدودية السؤسدة وتحديغ  عمِ حدب قجراتً وهٌؤ

 .صػرتً

 :إجابة عؼ الدؤال الثالث 

هاىي السيارات التي يترف بيا القائج – ٚحطشا هغ خٛؿ استجػابشا لمسبحػثيغ عغ الدؤاؿ 

تزاربت إجاباتٍع واختمفت فسغ بيغ ٌحي ا٘جابة قػؿ  .اإلدرار في هؤسدة سؽنمغاز ؟

–العسل لخوح الفخيق –إعصاء القجوة لفخيق العسل –حدغ التشطيع والتدييخ ":( 02)السبحػثة 

– حل السذاكل السٍشية بكل هػضػعية – الخئيذ يدتصيع استخٛؼ هخؤوسيً فْ هٍاهٍع 

". تػفيخ ضخوؼ هٛئسة لمعسل –استغٛؿ كفاءة الفخيق لخفع السخدودية 

 سشة،هاستخ قاىػف إدارؼ ، رئيذ حساية هػقع 50ب ،ذكخ ،/ز (07)أها ها ذكخي السبحػث 

التشديق بيغ السػضفيغ - التحكع فْ تدييخ الفخيق – الكفاءة و الخبخة ": سشة 22، اٖقجهية 

." (...دكتػراي – هاجدتيخ –هاستخ  )صاحب شٍادة جاهعية – 

تتعجد وتتشػع السٍارات التْ يجب أف ٓتحمِ ويترف بٍا القائج ا٘دارؼ بسؤسدة : التفديخ

سػىمغاز ،فٍحا ها ٚحطشاي هغ خٛؿ إجخائشا لمسقابٛت هع السػضفيغ السدتػجبيغ التْ ٌْ 

أف يكػف -أف يكػف عمِ دراية باٚعٛـ ألْ  والتحكع بً – عبارة عغ جسمة هغ الرفات 

أف يكػف إجتساعْ ويتسيد - هتقغ لعسمية اٚتراؿ والتػاصل ، ويتقغ كل المغات اٖساسية  

. بخوح الفخيق وليغ فْ تعاهمً هع السػضفيغ 
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 :إجابة عؼ الدؤال الخابع 

تخكدت أغمب إجابات السبحػثيغ عمِ أف السدؤوؿ أو القائج ٚٓتفقجٌع بذكل دائع ويػهْ ، 

شػفْ ٌْ خجهتظ تباف "  :( 06)وإىسا ٓتفقجٌع دوريا إها شٍخيا أو سشػيا ،كقػؿ السبحػثة 

ر فارغ شغل، حشا ها راىاش هدؤوليغ أىا وحجة ها راىير la notationؼ  ، السدؤوؿ ها رٌا

 ىتاع la notation، تسا ٓتفقجؾ  و كآغ la notationهدؤولة و ها عشجير الػقت ، ؼ 

ع ؿ   les notesالعاـ يجسعػلظ قاع  ىتاعظ يكتب واش   chef ىتاع العاـ و يسجٌو

يكتب . ، تسا يذكخؾ ٚو ٓحهظle travail en groupeتدتاٌمْ حاجة زيادة، ٌحا عشجي 

 ، ٌادؼ les formations ،les études ،l’informatiqueالحػايج لْ ىاقريشظ هثٛ 

motivation و فآجة لمذخكة باش يعخؼ كل واحج فاش ىاقز ". 

عسمظ يطٍخ فْ ها يعخؼ بالتشقيط ، فالسدؤوؿ ليذ لجيً وقت :"(06)تخجسة قػؿ السبحػثة

ليتفقجىْ، فْ التشقيط ٓتع التفقج ٖىً ٓػجج تشقيط سشػؼ ٓتع فيً جسع ىقاشظ و يقجهػىٍا 

لخئيدظ ليشطخ إذا كشت تدتحقيغ شيئ أفزل، عشجٌا ٓتع شكخؾ أو ذهظ، و تكتب اٖشياء 

التْ تشقرظ هثٛ الجورات التكػيشية، الجراسات، دروس فْ ا٘عٛـ ألْ ٌحا تذجيع لظ و 

 " .فائجة لمذخكة ٘دراؾ الشقائز التْ يعاىْ هشٍا كل عاهل
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إٚ أف ٌشاؾ هغ خالفٍع الخأؼ ،ترخيحً ىفِ كل ها عبخ عشً جل السبحػثيغ ،قاؿ السبحػث 

دائسا ٓتفقجىْ هجٓخؼ،أو رئيذ هغ حيغ ٔخخ ويقـػ بتذجيعْ عمِ أدائْ ":هرخحا (09)

".  أشٍخ  3السٍشْ ، بسبالغ رهدية بتخقية فْ السشاصب ، السخدود الذخرْ بالتشقيط كل 

هغ خٛؿ سؤالشا الدالف  أف القائج فْ السؤسدة ٚ ٓتفقج هخؤوسيً بذكل وها لػحع :التفديخ

ٓػهْ ىطخا ٘ىذغاٚتً السختمفة سػاء داخل الذخكة أو خارجٍا، ٖف كل هػضف ٌػ أدرػ 

. بسٍاهً و عميً تأدٓتٍا عمِ أكسل وجً دوف إحتياجً لمتفقج هغ شخؼ رئيدً

أها بخرػص التذجيعات أو التحفيدات فإىً ٓػجج التشقيط الثٛثْ و الدشػؼ فيػجج واحج 

 .  لمجور و أخخ لٗداء و ٌشا ٓتع تذجيع كل هػضف عمِ حدب عسمً

بالشدبة إليغ ىل القيادة اإلدارية تدسح بتطؽيخ السؤسدة :إجابة عؼ الدؤال الخاهذ 

إيجابا أم سمبا ؟  

حا ها أدلت بً  اجسع جل السبحػثيغ عمِ أف القيادة ا٘دارية تدسح بتصػيخ السؤسدة إيجابا ٌو

بالشدبة لْ ، القيادة ا٘دارية تدسح بتصػيخ السؤسدة إيجابا ، ٚف شخرية ":( 02)السبحػثة

بالشدبة لْ ، ":( 08)أها السبحػثة ".القائج هغ تدسح بحلظ وتدرع روح السبادرة فْ السخؤوسيغ

". القيادة ا٘دارية شاولة هدتجٓخة لحل الشقاشات واٚستفدارات وتدسح بتصػيخ السؤسدة إيجابا
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ٚحطشا هغ خٛؿ شخحشا لمدؤاؿ السحكػر أعٛي ،أف القيادة ا٘دارية تدسح بتصػيخ : التفديخ

جا هاأكجي  ا الجاخمْ ا٘يجاب ،ٌو ورفع هغ هخدودية السؤسدة وتحديغ صػرتٍا لجػ جسٍػٌر

أغمب السبحػثػف عمِ أف شخرية القائج ا٘دارؼ وكفاءاتً وقجراتً السٍشية ٌْ ايزا تدسح 

بتصػيخ السؤسدة،فإف عسل القادة هٍع وجج حداس الٍجؼ هشً تحقيق الشجاح والتقجـ 

والػصػؿ إلِ إحجاث تغييخات عجٓجة داخل السؤسدة ،هغ أجل الػصػؿ إلِ أعمِ السخاتب 

.  وتحقيق هعجٚت عالية هغ الشجاح والخيادة عمِ هدتػػ سػؽ العسل والسشافدة السؤسداتية 

 :خالصة السحؽر الثاني 

تعتبخ القيادة ا٘دارية فْ أؼ هؤسدة كاىت اقترادية خجهاتية أو تجارية لٍا دور كبيخ فْ 

جاؼ ٌاتً السؤسدة وأىٍا تعسل عمِ تذجيع السخؤوسيغ  تدييخ واتخاد القخارات التْ يخجـ ٌا

ٛت والرفات الذخرية التْ ٓتدع  حا يعػد الِ الخبخات والقجرات والسٌؤ عمِ روح السبادرة ٌو

بٍا القائج ا٘دارؼ بسؤسدة سػىمغاز التكيف هع السػاقف ٌػ الرفة الستجاولة لجػ القادة 

ا٘دارييغ إضافة إلِ هٍارة الجكاء وا٘قشاع والتعاهل هع السػضفيغ،ويدعِ دائسا أف يخمق عغ 

هػقف أو هذكٛت تقع فيٍا السشطسة ،حل بتفاعل إيجابْ ٓشعكذ عمِ ىجاح القيادية 

ا و  ا وازدٌاٌر ا٘دارية وبالتالْ ىجاح السشطسة فْ بمػغ ٌجفٍا الخئيدْ ويداٌع فْ تصػيٌخ

. تقجهٍا إلِ اٖفزل 
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عالقة االترال بالقيادة اإلدارية   :السحؽر الثالث 

ىل القيادة اإلدارية تشسي روح الفخيق ؟ :إجابة عؼ الدؤال األول 

ٌاذؼ تبقِ عمِ القائج إذا كاف القائج هتدمط تسا غيخ رايً لْ يفػت :"(03)قػؿ السبحػث

". برح إذا كاف قائج يقبل ا٘ىتقاد تقجر تشسْ روح الفخيق

ٌشا تبقِ عمِ القائج، فإذا كاف هتدمصا فخأيً فقط ٌػ الحؼ ٓشفح : "(03)تخجسة قػؿ السبحػث

". أها إذا كاف يقبل ا٘ىتقاد ٌشا القيادة تداٌع و بذكل كبيخ فْ تشسية روح الفخيق

 Bien sur le travail en groupe c’est vraiment(:" 06)قػؿ السبحػثة

nécessaire   ؼ ٌاد الػقت عٛي،حشا هثٛ إلِ ها خجهشاش en groupe ها يكػىر 

rendement  أىا هثٛ عشجؼ صياىة الغاز و واحج آخخ عشجي إستغٛؿ الغاز حاجة بآشة 

 لْ matériel ىتاعً يعشْ أىا اؿ  réseauٌػ راي يدتغل برح أىا راىْ ىجٓخ الرياىة ؿ 

 باش ها ىعييٍر، ٌشا القائج  qualité ججٓج و حاجة toujoursيخجهػ بيً خرً يكػف 

 إلِ ها ىساش روح الفخيق حشا ىػلػ  par ce queبديف عميً خرً ٓشسْ روح الفخيق 

contre  و ها ٓػلير le travail en collaboration  . 

أكيج، العسل الجساعْ  شْء ضخورؼ فْ وقتشا الحالْ، ٖف :" (06)تخجسة قػؿ السبحػثة

هثٛ فْ هرمحتشا إذا لع ىعسل بذكل جساعْ لغ تكػف ٌشاؾ هخدودية، أىا هثٛ هدؤولة عغ 

صياىة الغاز عاهل آخخ هدؤوؿ عغ إستغٛلً أىا دورؼ أف أقـػ برياىة الذبكة السخترة 
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لشقل الغاز ، يعشْ السعجات التْ يعسمػف بٍا يجب أف تكػف دائسا ججٓجة و ذات جػدة 

لتدٍيل عسمً، ٌشا القائج عميً أف ٓشسْ روح الفخيق رغسا عشً و إذا حجث عكذ ذلظ فحتسا 

 ."لغ يكػف ٌشاؾ عسل بالتشديق

هشكحبر عميكع ، ":ىافيا لكل ها صخح بً أغمب السبحػثيغ قائٛ (07)جاء ترخيح السبحػث 

". القيادة ا٘دارية  ٚ تشسْ روح الفخيق 

". ٚ أكحب عميكع ،القيادة ا٘دارية ٚ تشسْ روح الفخيق ":( 07)تخجسة قػؿ السبحػث 

تساـ القيادة ا٘دارية بتشسية روح الفخيق بسؤسدة سػىمغاز لتػزيع  :تفديخ  ٚحطشا هجػ ٌا

جؼ الفخيق وبتزافخ  الكٍخباء والغاز عغ شخيق إيزاح الرمة بيغ عسل كل عزػ ،ٌو

 .جٍػد كل  فخيق 

جا ها خمق بيشٍع روح  ٚحطشا كحلظ كيف يعسل كل عاهل أو عزػ ،باختٛؼ السرالح ، ٌو

الفخيق وشخرية القائج ا٘دارؼ وتعاهمً هع هخؤوسيً وتذجع عمِ روح السبادرة بيغ 

 .اٖعزاء باختٛؼ هرالحٍع 

 ف أغمب السبحػثػف أكجوا هغ خٛؿ ا٘جابة عغ الدؤاؿ السصخوحإ:إجابة عؼ الدؤال الثاني 

 .ىل القيادة اإلدارية تعسل عمى تجديج التعاون بيؼ أعزاء الفخيق ؟– 

بصبيعة الحاؿ ،القيادة ا٘دارية تعسل تجديج التعاوف بيغ أعزاء ":( 08)قالت السبحػثة 

:" صخحت قائٛ (01)السبحػثةأها ".الفخيق ،لمخخوج بعسل واحج ٖىٍع يسثمػف شخكة سػىمغاز 
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خميشا هغ الكٛسيكيات ىتاع أىا قائج و ٌادو هخؤوسيغ ىخجهػ كاهل كيف كيف ٌْ صح 

ب العساؿ . ٚـز لكل واحج قائج برح ها ٓجٓخش الدمصة ىتاعً باش ٌٓخ

بعيجا عغ كٛسيكيات القائج و السخؤوسيغ ىعسل جسيعشا هع :" (01)تخجسة قػؿ السبحػثة

بعزشا البعس،  صحيح يجب أف يكػف لكل هػضف قائج لكغ هغ دوف فخض سمصتً 

يب العساؿ . لتٌخ

أف فْ السجٓخية ٌشاؾ تعاوف بيغ الخئيذ و ٚحطشا هغ خٛؿ استجػابشا لمسبحػثيغ  : تفديخ

ا ىحػ اٖفزل، فالقائج ٌػ بسثابة قائج الدفيشة فػجػدي  هخؤوسيً لمشٍػض بالسؤسدة و تصػيٌخ

يدسح بتدييخ الذخكة عمِ أحدغ وجً و التعاوف أهخ ٚ بج هشً و ٌػ بالصبع هػجػد فْ أؼ 

عسل خاصة عشجها ٓتعمق اٖهخ بالتدييخ فٍحي الشقصة يجب أف تكػف فيٍا الجقة لمغاية و 

يدتمـد ا٘ستذارة و السذاورة هغ أجل الحفاظ عمِ سيخ العسل بصخيقة ججٓجة و التشديق بيغ 

اٖعساؿ و باٖساس بيغ ا٘دارة و السػضفيغ هغ الزخوريات التْ يجب هخاعاتٍا و إكدابٍا 

هغ اٌٖسية القجر الكبيخ و برفة أف العسل ا٘دارؼ ٓتصمب الحخكة و الجقة و كثخة 

ا٘ىذغاٚت هغ شخؼ كل هػضف إدارؼ لحلظ التشديق بيشٍع هٍع هغ أجل إحجاث التكاهل 

 .بيغ اٖعساؿ و تحقيق الشتائج السصمػبة
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 :إجابة الدؤال الثالث 

ٌشاؾ عػاهل تؤثخ فْ فعالية القيادة ا٘دارية لشجاح العسمية ا٘ترالية ":( 02)السبحػثة 

عجـ تجاوب السخؤوسيغ هع هخؤوسيٍع –،عػاهل سمبية أكثخ هغ ا٘يجابية ،هغ بيغ العػاهل 

القيادة ليدت لٍا الحخية التاهة فْ الترخؼ - صعػبة تصبيق بعس القػاىيغ لمسؤسدة ،-، 

". وذلظ لخزػعٍا إلِ قيادة عميا تكبح شسػحٍا 

ٌػها كآشيغ ،هاشْ هكاىر باش تكػف ٌشاؾ عػاهل ":( 10)أها ها أدلِ بً السبحػث 

 يدتخجهػا les agentsالتكػيغ فْ السجاؿ ،يكػىػ :اتراؿ يأثخ وتحدغ فيً ٌْ 

التكشػلػجيا الحجٓثة فْ اٚتراٚت ،التػاصل ،كْ يكػىػ خجاهيغ بخا ،أيا أحج عساؿ ٓترل 

بػاحج يكػف لجاخل فْ السؤسدة باش يقصع لكػرا ،يقصعٍا هغ عشجي بمسيكخو ،ٌجؼ حاجة 

شخرية القائج ا٘دارؼ كْ يكػف هتدمط ٓؤثخ عمِ ىجاح العسمية douxieme،والحاجة 

".  اٚترالية ويكػف تػاصل والتعاهل هعاي شػية صعيب 

ٓػجج عػاهل لشجاح العسمية اٚترالية ،تأثخ و تؤثخ ":( 10)تخجسة قػؿ السبحػث 

التكػيغ فْ السجاؿ ،يكػىػ اٖعػاف ،يدتعسمػف التكشػلػجيا الحجٓثة فْ اٚتراٚت :فيٍا ٌْ 

،التػاصل ،عشجها يكػف العاهل خارج السؤسدة ،يقـػ باٚتراؿ بأحج اٖعػاف داخل السؤسدة 

شخرية القائج عشجها يكػف هتدمط ٓؤثخ عمِ   2لقصع الكٍخباء هغ الحاسػب ، الحاجة 

". ىجاح العسمية اٚترالية ،فيكػف التػاصل هعً صعب 
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ٌحا يعشْ أف بجوف اٚتراٚت عسمية القيادة تربح هغ العسميات غيخ السسكغ : تفديخ

استخجاهٍا أو اٚستفادة هشٍا ،خرػصا إدا شبق فيٍا ها يعخؼ بفخض سمصة القائج ٖف 

استعساؿ ٌحي اٚخيخة ٓديج فْ استشفار السػضفيغ وعجـ ارتياحٍع لتقجيع ها لجٍٓع هغ أفكار 

. وابجاعات فْ هجاٚت عسمٍع 

وهغ بيغ العػاهل التْ تؤثخ فْ فعالية القيادة ا٘دارية لشجاح العمسية اٚترالية بسؤسدة 

ا سمبية كرعػبة  شخكة تػزيع الكٍخباء والغاز قج تكػف عػاهل سمبية أو ايجابية ،لكغ أكثٌخ

تصبيق بعس القػاىيغ لمسؤسدة أؼ أف ٌشاؾ قػاىيغ صارهة فْ حق السػضفيغ، إضافة إلِ 

شخرية القائج ا٘دارؼ عشجها يكػف هتدمط عمِ هخؤوسيً تؤثخ فْ عسمية اٚتراؿ وفعاليتً 

. تعيقٍا وتؤدؼ إلِ فذمٍا

: خالصة السحؽر الثالث

تتصمب عسمية التغييخ وجػد ىسط قيادؼ لً القجرة عمِ ا٘تراؿ بفعالية و كفاءة ٘حجاث 

: التغييخ و ٌحا ٓتصمب

ء القادة أثخ ٌحا التغييخ عمِ اٖفخاد العاهميغ-  . تفٍع ٌٚؤ

حدغ إستخجاـ هٍارات ا٘تراؿ الستػفخة لجٍٓع لمتخفيف هغ القػػ السقيجة لمتغييخ و - 

إستخجاـ المغة السشاسبة، القجرة عمِ ا٘ستساع لٕخخيغ، التغحية : السقاوهة لً و ٌحا هثل

. العكدية
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تذجيع العاهميغ هغ خٛؿ إشخاكٍع فْ السعمػهات التْ تخز التغييخ هثل تحجٓج أسبابً - 

. و الحاجة إليً، الشػاحْ التْ تتصمب التغييخ

. تػضيح الخؤية السدتقبمية التْ تصسح السشطسة لمػصػؿ إليٍا- 

و تعتبخ ا٘تراٚت الذخرية أفزل شخيقة لتدٍل عسمية التغييخ و التغمب عمِ - 

السخاوؼ الحاتية لٗفخاد، أؼ أف ٓتع ا٘تراؿ بيغ القيادة و اٖفخاد وجٍا لػجً و بذكل 

. هتكخر و رسسْ

ع وسائل ا٘تراؿ التْ ٓمجأ إليٍا القائج ٘يراؿ و إشخاؾ العاهميغ فْ السعمػهة  ولعل هغ ٌأ

. ٌْ السؤتسخات، الشجوات العسمية، الػرشات العسمية و ورشات العسل
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: الـتأكج هؼ صحة الفخضيات

: الفخضية األولى

 .لمقيادة عجة هؤشخات تجعمٍا فعالة و ىاجحة -

" القيادة ا٘دارية"إف الفخضية  صحيحة و ها ٓثبت صحتٍا الدؤاؿ الثالث فْ السحػر الثاىْ 

. (أىطخ دليل السقابمة)

قسشا بإجخاء دراسة هيجاىية بسؤسدة سػىمغاز لتػزيع الكٍخباء و الغاز و هغ خٛؿ إستجػابشا 

لسجسػعة هغ السػضفيغ، إستشتجشا وجػد هؤشخات القيادة ا٘دارية التْ تداٌع فْ ىجاحٍا   و 

ع ٌحي السؤشخات  فعاليتٍا و ذلظ لزساف الديخ الحدغ لمعسل داخل السؤسدة، و هغ بيغ ٌأ

التْ ٓتدع بٍا القائج الشاجح ٘ثبات هكاىتً التْ تتعمق بتجػيج القائج و إتقاىً لعسمً و إلساهً 

بعسل السخؤوسيغ و قجرتً عمِ هعالجة السعمػهات و إستعسالٍا و تحميمٍا و إدراكً          

و هعخفتً لمصخؽ و الػسائل الستاحة و الكفيمة بإىجاز العسل بإتقاف و لحا يجب عمِ القائج أف 

يكػف لجيً السعخفة التاهة فْ هجاؿ تخررً و ٓتع إكتداب السٍارات بالجراية و الخبخة     

. و التجريب

كسا ٌْ السعخفة و الفٍع لشػع العسل الحؼ تقـػ بً ٌحي السؤسدة بحيث يربح هسيدا بسعخفتً 

و خبختً بيغ العاهميغ فْ السؤسدة و يسكغ إكتداب ٌحي السعخفة عغ شخيق الخبخة أو قبل 

. إلتحاقً بالػضيفة
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و عميً يجب أف ٓترف القائج بقػة الترػر و ا٘دراؾ بالسٍارات و القجرة عمِ تحميل 

السػاقف و فٍع العػاهل السؤثخة فْ العسل ة البحث عغ حمػؿ لمسذكٛت و لكْ يدتصيع 

خية  القائج أف يسارس ٌحي السٍارات بكفاءة و إقتجار ٚبج هغ الػعْ ببعس العشاصخ الجٌػ

الٛزهة لعسمية القيادة ا٘دارية كتػجيً السخؤوسيغ و تػحيج جٍػدٌع و التشديق بيشٍع فْ 

. تػسيع هدؤوليات العسل

ع و ثقتً فيٍع، و تقبمً  إف إدراؾ القائج لسيػؿ و إتجاٌات هخؤوسيً و فٍسً لسذاعٌخ

٘قتخاحاتٍع و إفداح السجاؿ لٍع ٘ضٍار روح ا٘بتكار فيسا يقػهػف بً هغ أعساؿ، و خمق 

ا٘حداس لجٍٓع با٘شسئشاف و ا٘ستقخار فْ العسل و التفاعل هع أخخيغ و تحديغ 

هذكٛتٍع و ٌحا ها تأكج لشا هغ خٛؿ أجػبة جل السبحػثيغ عمِ عقج ا٘جتساعات سػاء 

ع ىأخح عمِ سبيل  كاىت دورية أو إستثشائية تصخح فيٍا إىذغاٚتٍع، إقتخاحاتٍع و أفكاٌر

هذكمة هػاقيت العسل فْ فتخة فرل الريف و ٌحا راجع إلِ إرتفاع درجة الحخارة : السثاؿ

التْ  تذٍجي السشصقة بحكع هػقعٍا، و أيزا عمِ القائج أف يكػف هتقبٛ لمشقج السػجً إليً 

و اٖراء السخالفة و تػفيخ السشاخ الجيسقخاشْ الحؼ يذجع عمِ السذاركة و التعبيخ عغ 

ع القجرات العقمية الٛزهة لمقيادة  .اٖفكار و اٖراء، و يعتبخ الحكاء هغ ٌأ
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 :الفخضية الثانية 

عٛقة التْ تخبط بيغ  القيادة اٚدارية واٚتراؿ عٛقة تأثيخ وتؤثخ  

أف الفخضية صحيحة وها ٓثبت صحتٍا أسئمة السحػر الثالث العٛقة بيغ القيادة ا٘دارية 

 ( -.02)السمحق    - (أىطخ دليل السقابمة)واٚتراؿ أسئمة السحػر الثالث 

ػ عسمية ىقل السعمػهات  يعتبخ اٚتراؿ ٌسدة وصل ، والسحخؾ اٖساسْ فْ السشطسة ٌو

وتبادؿ اٖفكار ، وقج تكػف بذكل عسػدؼ فْ اٚتجاٌيغ اٖعمِ واٖدىِ لمسؤسدة كسا يسكغ 

حا   أف تكػف أفقية بيغ رؤساء السرالح أو الػحجات التشطيسية هغ ىفذ السدتػػ ، ٌو

يسكغ أف تعبخ عشً باٚتراؿ الخسسْ السختبط بالتشطيع لمسؤسدة والحؼ ٓتػلج داخمً تشطيع 

. رسسْ بيغ الٍيئات واٖفخاد السختمفة

 :فسغ بيغ أىػاع اٚتراؿ ىجج 

اٚتراؿ الخسسْ ،واٚتراؿ الخسسْ الحؼ ىحغ برجد الحجٓث عشً يكػف هؤثخ بالجرجة 

التْ يكػف فيٍا هقبػؿ لجػ جسيع العاهميغ فالسؤسدة ، ووجػد ٌحا القبػؿ داخل الػحجات 

حا الشػع هغ اٚتراٚت الخسسية يديخ فْ اٚتجاٌات التالية   :السختمفة ، ٌو

هغ رئيذ إلِ عاهل ا٘ىتاج أو السجٓخ )هغ اٖعمِ إلِ اٖسفل : (الٍابط) اٚتراؿ الشازؿ 

. (إلِ السػضفيغ 
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. (هغ عساؿ ا٘ىتاج إلِ رئيذ هجمذ ا٘دارة )هغ أسفل إلِ أعمِ :اٚتراؿ الراعج 

. (الحؼ يحجث هع العاهميغ هغ ىفذ السدتػػ ):اٚتراؿ اٖفقْ 

تساهات  اٖفخاد  إف اٚتراؿ غيخ الخسسْ ٌػ اتراؿ عفػؼ تمقائْ ويعبخ عغ اىذغاٚت و ٌا

ػ ىاتج عغ العٛقات ا٘جتساعية وعٛقة الرجاقة بحيث هغ خٛلً    والسذاعخ حيث  ، ٌو

ٓؤدؼ إلِ تكػيغ جساعات غيخ رسسية داخل التشطيع ، وباعتباري عسمية هعقجة يجب أف 

. ىجعل هشً وسيمة إيجابية داخل السؤسدة 

أها القيادة تعج لب ا٘دارة وقمبٍا الشابس ، حيث تقـػ بعسل أساسْ يدخؼ فْ كل جػاىب 

ػ . العسمية ا٘دارية  واٚتراؿ عسمية ىقل رسالة هغ هرجر إلِ هتمقْ عبخ قشاة هعيشة ٌو

. كحلظ عسمية تأثيخية وقرجية عمِ سمػكات و أفكار شخز أو جساعة هعيشة 

تعتبخ القيادة عسمية تأثيخ فْ ىذاشات الجساعة بٍجؼ تحقيق اٌٖجاؼ السخجػة لمسؤسدة ،  

وإف عسمية اتراؿ القائج .(السخؤوسيغ )فاٚتراؿ فْ هيجاف القيادة يكػف بيغ القائج و اٖتباع 

بأعزائً  تتػقف أيزا عمِ شخيقة الكٛـ وا٘لقاء واٚستساع إليٍع،ٖف القيادؼ لً قجرات 

اقشاعية اترالية بإهكاىً تدييخ الرخاعات داخل السؤسدة فْ فعالية القيادة ا٘دارية 

بالسؤسدة، فاٚتراؿ فْ العسمية القيادية ٌػ الصخيقة و الخصة أو ا٘ستخاتيجية التْ تشقل بٍا 

. فْ ىدق اجتساعْ إىداىْ (السخؤوسيغ )اٖفكار والسعمػهات بيغ اٖتباع 
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ٌيكل )فالسؤسدة تدعِ إلِ تكػيغ إشاراتٍا فْ الجاىب اٚترالْ والقيادؼ ىطخا لفيدياء 

السؤسدة الحؼ يعتسج ىذاشٍا بالجرجة اٖولِ ، إٚ أف ا٘شخاؼ عميٍا هغ قبل القيادة (

. ا٘دارية 

تساـ القيادة ا٘دارية بتذجيع السخؤوسيغ عمِ روح السبادرة، فأغمب السبحػثيغ أجسعػا عمِ  ٌا

ذلظ ، فاستشتجشا أف روح السبادرة هػجػدة بسجٓخية سػىمغاز لتػزيع الكٍخباء والغاز هػجػدة 

ء السخؤوسيغ ، فيسكغ القػؿ بأىٍا تدتثسخ روح  ا سسة قيادية واترالية تكتدب ٚو باعتباٌر

ء السخؤوسيغ . الفخيق فْ ٚو

استشتجشا أىً ٓػجج عػاهل تعيق فعالية القيادة ا٘دارية لشجاح العسمية اٚترالية بسؤسدة 

حا ها أكجي جل السبحػثيغ فْ الدؤاؿ  اٚتراؿ  (03)السشجرج فْ السحػر  (03)سػىمغاز ٌو

 :وعٛقتً بالقيادة ا٘دارية هغ بيشٍا 

إذا كاف ىقز العسل الجساعْ فْ وضعيات العسل قج يعتبخ عقبة اترالية هغ قبل السديخ 

أو القائج  فإىٍا تعيق وتؤثخ فْ فعالية القيادة ا٘دارية  العسمية،فأضٍخت الشتائج أف دور 

القيادة ا٘دارية فْ التدييخ وفعاليتٍا لشجاح العسمية اٚترالية ٌْ التْ تشجح وتؤثخ عمِ 

اٖفكار واٚتجاٌات والدمػؾ أؼ ٚبج أف تتسيد بعػاهل لتخمق اتراؿ فعاؿ هشٍا الستعمقة 

. كالسرجاقية ووجػد هٍارات اترالية(القائج)بالسخسل 
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والعٛقة بيغ القائج والسخؤوسيغ ٌْ عٛقة تأثيخ وتأثخ ،أها فيسا يخز العػاهل الستعمقة 

كا٘دراؾ الحدْ ورجع الرجػ هغ قبمٍع ،ٖف فْ السؤسدة ٌشاؾ  (اٖتباع)بالسدتقبل 

. هدتػيات وعقميات هتفاوتة 

فشجاح أو فذل العسمية القيادية يعتسج عمِ كفاءة القائج وتكػيشً الجيج فْ السجاؿ اٚترالْ 

. والقيادؼ 

عاهل ٓؤثخ عمِ السخدودية  و (السخؤوسيغ )كسا أف العٛقة التفاعمية بيغ القائج وأتباعً 

ا٘ىتاجية لمسؤسدة، فكمسا كاىت العٛقة بيشٍسا جيجة كمسا كاىت الشتائج هختفعة وهخدودية 

. أكبخ، والعكذ صحيح 

هغ فعالية اٚتراؿ القيادؼ ،أو باٖحخػ العٛقة (تأثيخوتأثخ)فالعػاهل ٌْ التْ تقمل أو تخفع 

. التفاعمية بيغ اٚتراؿ والقيادية

 يسكششا أف ىقػؿ أف ٌشاؾ عٛقة وشيجة وهختبصة بيغ اٚتراؿ والقيادة اٚدارية فْ السؤسدة 

،أؼ ٚ اتراؿ ىاجح بجوف قيادة والعكذ صحيح ،فشجاح السؤسدة هتػقف عمِ ىجاح ٌاتً 

. العٛقة

 )  كسا عمسشا أف السؤسدة تعتسج عمِ تشطيع حسٛت تحديدية خاصة فْ فرميغ الذتاء

والريف هغ هخاشخ اٚحتخاؽ   واٚقتراد فْ الصاقة كسا ٚحطشا أف  (هخاشخ الغاز

السبحػثيغ لجٍٓع عمع بالشذاشات التْ يقـػ بٍا القائج  بسؤسدة سػىمغاز فْ ا٘ذاعة الجٍػية 
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ية بذار هع العمع أف السؤسدة تبمغ هجٍػدات فْ ا٘ذاعة فْ بث حرتٍا عمِ ا٘ذاعة  لٚػ

الجٍػية ٓـػ فْ اٖسبػع ، لحلظ يجب عمِ السؤسدة  القياـ بالشذخ فْ الػسائل اٚترالية 

 (كسػاقع التػاصل اٚجتساعْ و القشػات التمفديػىية الجخائج الػرقية وا٘لكتخوىية )السختمفة 

لمفت ىطخ الجساٌيخ الخارجية بتمظ اٖىذصة التْ تقـػ بٍا السؤسدة هغ أجل تحديغ 

ا الخارجية وحتِ الجاخمية هغ خٛؿ جحب اىتباًٌ و إثارة اٌٚتساـ بً  صػرتٍا لجػ جساٌيٌخ

. وذلظ هغ خٛؿ خمق ا قشاع الدبػف بكل رغبة و كل ها تقجهً السؤسدة
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 :الشتائج العاهة /- 7

هغ خٛؿ إجخائشا لمجراسة السيجاىية التْ سعيشا هغ خٛلٍا إلِ هعخفة دور ا٘تراؿ فْ تفعيل 

القيادة ا٘دارية بالسؤسدة ا٘قترادية الجدائخية، فكاىت دراستشا بسؤسدة سػىمغاز لتػزيع 

. و التْ إتخاذىا ىسػذجا لحلظ- فخع بذار- الكٍخباء و الغاز 

: فسغ الشتائج التْ تػصمشا إليٍا ىحكخ ها ٓمْ

 ا٘جتساعات،  )وسائل ا٘تراؿ السدتخجهة فْ السؤسدة ا٘تراؿ الذخرْ .1

الذبكة ) إلكتخوىْ( همرقات إدارية، وثائق رسسية، هدتشجات) الكتابْ (الشجوات، المقاءات

،اٖىتخىت، السػقع الخسسْ لمجسٍػر الخارجْ و وسائل أخخػ كالٍاتف و  ("التشديق"الجاخمية 

. الفاكذ

سية بالغة فْ السؤسدات السعاصخة، حيث  .2  لٛتراؿ وضيفة أساسية وٌأ

تساها كبيخا بً ،ودلظ ىطخا لمجور الحؼ ٓمعبً فْ ىجاح أؼ  تػلْ ٌجي السؤسدات ٌا

 .هؤسدة، سػاءا كاف عمِ السدتػػ ا٘عٛهْ والخجهاتْ واٚقترادؼ

 ويعتبخ اٚتراؿ هغ الجعائع اٖساسية لمتعبيخ الجيج والفعاؿ لمسؤسدة  .3

جا عمِ الرعيجٓغ الجاخمْ والخارجْ، فعمِ الرعيج الجاخمْ يعسل عمِ خمق  ٌو
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الخوابط ا٘ىداىية وتبادؿ السعارؼ وإعصائٍع الفخصة لٙدٚء بآرائٍع والسذاركة فْ 

. اتخاذ القخارات

 يداعج عمِ التقارب والتعاوف بيغ العساؿ ورفع هعشػياتٍع ليذعخوا  .4

. ويعتسجوف عمِ شبكات اتراؿ رسسية وغيخ رسسية. باىتسائٍع لمسؤسدة

سية  .5  يعج اٚتراؿ ضخورة حيػية بالشدبة لمسؤسدة ،ىطخا لسا يسثمً هغ ٌأ

ا ىطاها هفتػحا ٓؤثخ ويتأثخ بالسشطسة التْ  بالغة عمِ هختمف اٖصعجة، وباعتباٌر

. ٓػجج بٍا

 تعتبخ القيادة القمب الشابس لٙدارة فْ أؼ هؤسدة كاىت إقترادية، خجهاتية أو  .6

جاؼ ٌتً السؤسدة . تجارية لٍا دور كبيخ لتدييخ و إتخاذ القخارات التْ تخجـ ٌأ

 دعػة القيادة ا٘دارية إلِ ا٘شٛع و هدآخة التصػرات الحجٓثة فْ هجاؿ القيادة          .7

. واٌ٘تساـ بعمـػ ا٘عٛـ و ا٘تراؿ و ٌحا هغ أجل سٍػلة السٍسة

 التستع بالكفاءة العالية : و هغ القجرات التْ يجب أف ٓتحمِ بٍا القائج ا٘دارؼ ىحكخ .8

فْ العسل و التعاهل، عجـ تجاٌل ردود الفعل و شكاوؼ العاهميغ، القجرة عمِ ا٘قشاع و 

 .كدب الٕخخيغ
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 العٛقة بيغ القائج والسخؤوسيغ ٌْ عٛقة تأثيخ، فشجاح أو فذل العسمية القيادية  .9

 .يعتسج عمِ كفاءة القائج وتكػيشً الجيج فْ السجاؿ

 هغ فعالية اٚتراؿ القيادؼ ،أو (تأثيخوتأثخ)العػاهل ٌْ التْ تقمل أو تخفع  .10

 .باٖحخػ العٛقة التفاعمية بيغ اٚتراؿ والقيادية

 ٌشاؾ عٛقة وشيجة وهختبصة بيغ اٚتراؿ والقيادة اٚدارية فْ السؤسدة ،أؼ  .11

 .ٚ اتراؿ ىاجح بجوف قيادة والعكذ صحيح
1
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:خاتسة 

تبيغ هغ خٛؿ الجراسة التْ قسشا بٍا، بأف آليات اٚتراؿ تداٌع فْ تفعيل القيادة ا٘دارية 

بسؤسدة  سػىمغاز لتػزيع الكٍخباء و الغاز  فخع بذار، إذ تعتسج السؤسدة فْ ىجاحٍا عمِ 

هجسػعة هغ السيكاىيدهات و التْ تحاوؿ هغ خٛلٍا أف تحقق التفػؽ و التسيد عغ باقْ 

ا  و تشسيتٍا و ٌحا ٚ ٓتأتِ إٚ هغ .السؤسدات  حيث تعسل القيادة فْ السؤسدة عمِ تصػيٌخ

خٛؿ قيادة حكيسة و رشيجة تعسل عمِ تحكيع الخؤػ و تػحيج الجٍػد و إرساء أرضية 

 .هٛئسة ٓتع هغ خٛلٍا تشاوؿ هفخدات و قيع السؤسدة و العسل عمِ تقجهٍا

  كسا تأكجىا هغ خٛؿ هعآشة حالة الجراسة أف الجور اٖساسْ لمقيادة ٌػ تٍيئة السحيط 

السشاسب، و اٌ٘تساـ بالعاهل، و تحفيدي  و تجريبً ليبحؿ أقرِ هجٍػد لجيً ويداٌع بذكل 

إيجابْ فْ رفع هدتػػ أداء السشطسة، و ذلظ يكػف بفزل إستعساؿ سياسات و تقشيات فْ 

ا٘تراؿ بيغ القيادة ا٘دارية و هختمف السػضفيغ و ٌحا كمً بغخض الػصػؿ إلِ أحدغ 

جاؼ السشطسة  .ىتيجة و تحقيق ٌأ

  وىزيف فْ ٌحا الدياؽ، بشاءا عمِ ىتائج اٖدوات السػضفة فْ الجراسة السشٍجية أف ىجاح 

السؤسدة و تحقيقٍا ٖكبخ كفاءة، و فعالية هختبط بقجرة قادتٍا عمِ إستخجاـ السٍارات القيادية 

السشاسبة، و إكتداب هٍارات ججٓجة فْ هؤسدتٍع وهغ جٍة أخخػ يعتبخ ا٘تراؿ سسة 

أساسية لمسؤسدات الشاجحة و عسمية ضخورية فْ جسيع السؤسدات ٖىً جدء هغ العسمية 



 خاتمة

 

 
 ح 

ا٘دارية و وضيفة هٍسة هغ وضائف القائج الشاجح، فبشجاح القيادة ا٘دارية تشجح السؤسدة و 

 . بفدادٌا تفدج السؤسدة

ا٘تراؿ و القيادة ا٘دارية : " كسا يسكششا تمخيز ها تػصمشا إليً هغ خٛؿ دراستشا لسػضػع

سٍا  :فْ السؤسدة ا٘قترادية الجدائخية إلِ هجسػعة هغ الشتائج ٌأ

ا٘تراؿ الذفٍْ كعقج : هغ بيغ آليات ا٘تراؿ السدتخجهة فْ السؤسدة ىجج -

 .ا٘جتساعات و الشجوات، و ا٘تراؿ الكتابْ كالسدتشجات ا٘دارية 

تتسثل هؤشخات القيادة ا٘دارية التْ تعتسج عميٍا هؤسدة  سػىمغاز فْ بشاء الخسالة  -

ا٘ترالية و ٌحي السؤشخات تتجدج فْ هٍارات فشية، هٍارات فكخية و عقمية ، هٍارة 

 .الكٛـ و التحجث ، هٍارة ا٘ستساع و ا٘ىرات

 .القيادة ا٘دارية و ا٘تراؿ ٌسا فغ التػجيً و التشديق  -

 .العٛقة بيغ ا٘تراؿ و القيادة ا٘دارية عٛقة تكاهمية -

بشاءا عمِ الشتائج الدالفة لمحكخ، و دراستشا التصبيقية ككل سشقـػ بتقجيع هجسػعة هغ 

التػصيات عدِ أف تدتفيج هشٍا هجٓخية تػزيع الكٍخباء و الغاز ببذار و ىػجد ٌحي 

 :التػصيات و ا٘قتخاحات فيسا ٓمْ

 .عمِ السؤسدات الجدائخية أف تختار قادة ٓترفػف بالجيسقخاشية كسذخوع هدتقبمْ- 

هغ أجل تصػيخ و إىجاح أؼ هؤسدة ٚ بج هغ تفعيل خاصية القيادة باٖسمػب - 

 .الرحيح هغ ا٘تراؿ



 خاتمة

 

 
 خ 

يجب عمِ القيادة ا٘دارية فْ هؤسدة سػىمغاز بإعادة الشطخ فْ هدألة التحفيد    - 

 .و التذجيع لعسالٍا لبمػغ اٌٖجاؼ بشجاح

التعسيع هغ عسمية ىدع اٖسٛؾ الكٍخبائية و دفشٍا تحت اٖرض هغ أجل تحديغ - 

 .صػرة السجٓشة

إشخاؾ العساؿ فْ إتخاذ القخارات و تذجيعٍع عمِ شخح اٖفكار خاصة العساؿ - 

ع العشرخ السٍع عمِ هدتػػ هجٓخية التػزيع هغ أجل تشسية روح  التشفيحٓػف بإعتباٌر

 .ا٘ىتساء لجٍٓع

، يسكغ القػؿ أف ٌحي الجراسة حققت قجرا كبيخا هغ اٌٖجاؼ التْ رسسشاٌا لجراسة أخيخا

ٌحا السػضػع حيث بجلشا كل ها أهكششا هغ الجٍج فْ البحث و التقرْ فْ الػصػؿ 

 .إلِ العٛقة بيغ ا٘تراؿ و القيادة ا٘دارية فْ السؤسدة فْ الجراسة السيجاىية

  ٚ شظ أىً عشج قخاءة ٌحا العسل قج ٓتع إكتذاؼ أفكار ججٓجة أخخػ هغ خٛلٍا 

 .تصػيخ ٌحا العسل أو البجاية فْ عسل آخخ

و ٚ ىقػؿ أىشا أحصشا بكل جػاىب السػضػع حيث أف لكل دراسة و كل ىتيجة هتػصل 

إليٍا تبقِ ىدبية و سيكػف هحل دراسة برفة هعسقة و دقيقا هدتقبٛ عشج تحزيخىا 

 .لذٍادة الجكتػراي إىذاء هللا
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 :  والسحكخات االطخوحات
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 الدسات العاهة
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ٌل تعتسجوف عمِ شبكات إتراؿ رسسية أو غيخ رسسية؟ /- 3
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ها شبيعة العٛقة التْ تخبط بيشظ و بيغ قائجؾ؟ /- 1

ٌل ٓشتقج القائج اٖداء الزعيف و كيف ٓتع هعالجتً؟ /- 2

هاٌْ السٍارات التْ ٓترف بٍا القائج ا٘دارؼ فْ هؤسدة سػىمغاز؟ /- 3

ٌل ٓتفقجؾ السدؤوؿ هغ حيغ ٔخخ و يقـػ بتذجيعظ؟ /- 4

ٌل بالشدبة إليظ القيادة ا٘دارية تدسح بتصػيخ السؤسدة إيجابا أو تؤثخ سمبا؟ /- 5

: عٛقة ا٘تراؿ بالقيادة ا٘دارية:السحػر الثالث

ٌل القيادة ا٘دارية تشسْ روح الفخيق؟ /- 1

ٌل القيادة ا٘دارية تعسل عمِ تجديج التعاوف بيغ أعزاء الفخيق؟ /- 2

ٌل ٌشاؾ عػاهل تؤثخ فْ فعالية القيادة ا٘دارية لشجاح العسمية ا٘ترالية بسؤسدة /- 3

سػىمغاز 
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  -بذار-رسػ تؽضيحي يبيؼ الييكل التشعيسي لذخكة سؽنمغاز   
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DIVISION TECHNIQUE GAZ 

DISTRICT GAZ (R) Service Contrôle Exploitation Gaz 
Service Maintetenance Gaz 

Laboratoire : 

1 tech principal la 
boratoire 

2 tech étalonneur 
compteurs 

3 Réparateur 
compteurs 

1 Technicien 
Instrumentaliste 

Recherche Systèm –
atique des fuites 

RSF 

2 Technicien Détection 
fuites 

Postes de Détente  

1 Technicien Pal l’ 
Etudes 

1 Gaziers distribution 

Protection Cathodique 

1Ingénieur d’Etudes 

1 Technicien PC 

DP éloignées 

1 agent Pl mixte 

Station propans 

1 AGP 

5 Operateurs 

Contrôle Exploitation Gaz 

2 Tech Contrôle Exploitation 

GDO Gaz et SIG 

1Ingénieur d’Etudes 

1 Technicien Pal l’ Etudes 

1 Technicien 
Cartographe 

 

Exploitation et entretien 
réseaux 

(1/E) 

Chefs d’équipe(R) 

Gaziers distribution (R) 

 

Ingénieur Méthodes 

1/E 

1 Technicien 

ING .Dépannage Réseaux 
(1/E) 

Chefs d’équipes(R) 

Gaziers distribution (R) 

Dépannage de quart 3x8 2XB OU1xB  

 

 
Equipe Intervention et 

Réparation 

        1/E 

        1 TPE + 4 OP 

PRESENTATION DE L’ORGANIGRAMME DE LA DIVISION TECHNIQUE GAZ 
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 "logo" شعار سؽن لغاز
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          عجاد كٍخبائْ

 
 
 

 

 

 أحج العسال أثشاء قياهو باعسالو خارج السؤسدة
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