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اء    أتقدم عمة    إلىبالشكر و الحمد و الث المولى عز و جل صاحب ال  

ي و    اإكرامو الجال و   يو الذي و فق هذا العمل.  إتمامعلى    أعان  

التي كانت    ت كريمة""بسداالمشرفة    اأستاذة إلىبشكري    أتقدمكما    

 دائما عونا لي من خال نصائحها و توجيهاتها .

ي طيلة انجاز هذا العمل الدكتور  من راف  أنسى أندون   ي و وجه ي  ق "بن ش
يا له التوفيق و السداد.يبخل عليا    لم  الذي  عبد الق ادر" بشيء متم  

ي   إلى اخص  كما  بعيد    أوهذا البحث من قريب    إتمامكل من ساندني و دعم
يالحليب الذي    إنتاجبالذكر  مدير مؤسسة سايمكس   بكل تواضع  استقبل  

ا الميدانية خاصة خطاب احمد عبد الجليل الذي    من بكل    أمدناخال دراست
 المعلومات التي تخص المؤسسة

. كما ا انسى ان اشكر عمال المكتبة العلوم ااقتصادية    

و شكرا.                

 



 

                        

 

العظيم" صدق اه  إحساناو بالوالدين    إيا إا تعبدوا أاوقضى ربك  "        

  اآام بأيديو    يتولد اأوجاعالعبارات التي على بساط    بأحراهدي عملي هذا  
ي و بعيون   ي  اأتعابربت ي و بصدر المشاق حمت يت   و التي  رعت تعيش    أنتم

اسبةمعي هذ   اته  أميروح    إلى الم -أمين-الغالية رحمها اه و ادخلها فسيح ج  

احتمي به من    اأمانو كان لي درع    اأخاقالذي رباني على الفضيلة    إلى
في عمر  أطالالعزيز حفظه اه و    أبي إلىبالحرمان    أحسنائبات الزمان حتى ا    

ف    أخواتيو    إخوتي إلى   اإخانو    اأخوةالتي تربيت معهم في ك

ة و    العزيزتانصديقتين    إلى تواتيهعلى ق لبي صابري  

ي    إلىعليه ،ا  انما    إلى أصلالذين بذلوا الجهد    أساتذتيجميع    إلى من جمعت
الصادقة.بهم الكلمة الطيبة و اابتسامة    
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 مقدمة عامة  

الية       فان امؤسسة ااقتصادية  ،نتيجة للتطورات امتسارعة و التغرات امتاحقة ال تعرفها البيئة ا
 تواجه العديد من التحديات ال يهدد بقائها و استمرارية نشاطها.

لية اإدارة من جاح و كفاءة أي مؤسسة تعتمد ي اأساس على كفاءة وفعا 80%لذا مكن القول بان 
اصة ،العليا هذ امؤسسات  تلف اأنشطة ا فاإدارة هي عملية شاملة و مرابطة حيث تشمل 

ظيم ،بالتخطيط و يعتر توجيه اأفراد  ،التوجيه و الرقابة و لذلك ا مكن الفصل بن هذ الوظائف ،الت
طوي هذ على عملية التعامل مع ال صر البشري ي امؤسسة.من إحدى أهم هذ الوظائف حيث ت  ع

معات من العاملن ظمة  ،و ما أن امؤسسة عبارة عن  سن التعامل معهم ح تصل ام لذلك جب 
هد و بتكلفة اقل و ا شك أن كبار امديرين و القادة هم اضمن السبل لتحقيق التميز  ،إى أهدافها 

افسية مؤسساهم .لذل افسي و زيادة القدرات الت ديث و الت ك تعتر القيادة اإدارية هي جوهر الفكر ا
ه نظريات العلوم اإدارية امعاصرة بثق م حيث اخذ موضوع القيادة ،العمود الفقري الذي ترتكز عليه و ت

ال اإدارة.  اإدارية يتطور و يستحوذ على اهتمامات الباحثن و اممارسن ي 

قيق اأهدا  امخطط اا فان دور القادة اإدارين هو و ما أن جاح أي مؤسسة مرهون مدى   
ق التواجد مستقبا اذ القرارات ذات جودة ح تبقى مؤسساهم جديرة  غر أن هؤاء  ،العمل على ا

ع قرار  تهجها كل قائد ي ص تلف باختا  اأماط القيادية ي حد ذاها و اأساليب ال ي القادة 
ويات العامل و انتاجيتة .و هذا إم ،بامؤسسة  ا يؤثر سلبا أو إجابا على مع

ا باختيار كموضوع اذا البحث العلمي ما له من اثر كبر  و نظرا مدى أمية موضوع القيادة اإدارية قم
ارية أو ح خدماتية. اعية أو  زائرية سواء ص  على تقدم امؤسسات ا

تاج ام ة ال قد فاليوم و ي ظل هذ التطورات  زائرية قادة أكفاء يتكيفون مع الظرو  الراه ؤسسة ا
فيزهم و زيادة إنتاجية امؤسسة و  عكس عليها ي رفع أداء العاملن و  تؤثر على امؤسسة و ت

ا نطرح اإشكالية التالية:  مردوديتها و من ه

 تها؟ما مدى فعالية القيادة اإدارية في المؤسسة, و ما هي انعكاسا       



 

 ب

ة هذ اإشكالية نطرح اأسئلة التالية:  و معا

 ماهي أهم الوظائف التسيرية للمؤسسة؟ -

 و ما هو اأسلوب اأفضل للمؤسسة؟ ،ما القيادة و ما هي أساليب القيادة -

زائرية أسلوب القيادة؟ -  إى أي مدى تتبى امؤسسة ا

 امؤسسة؟إى أي مدى تؤثر القيادة على أداء العاملن و إنتاجية  -

تلف هذ التساؤات نعرض الفرضيات التالية:  و لإجابة على 

 القيادة اا تأثر كبر على امرؤوسن ي امؤسسة. -

ع سامكس للحليب و ذلك مشاركة امرؤوسن . - اذ القرار مص  تلعب القيادة دورا هاما ي ا

تلفة للقيادة. -  يوجد ي امؤسسة أماط 

طوات التالية:و سع  يا إعطاء نظرة شاملة حول هذا اموضوع م إتباع ا

ظري: يتضمن فصلن  انب ال ديث عن ماهية امؤسسة و مفهوم القيادة اإدارية ،ا الفصل اأول م ا
اجحة و دور  ،و كذا نظريات القيادة ي الفكر اإداري أما الفصل الثاي فتضمن القيادة اإدارية ال

اذ القرار و أخرا مسامة القيادة اإدارية ي رفع أداء العاملن.القيادة   اإدارية ي ا

ليب  ا إى تقدم مؤسسة سامكس إنتاج ا انب التطبيقي: و هو يتضمن الفصل الثالث حيث تطرق ا
 و واقع القيادة اإدارية بامؤسسة و أخرا اثر القيادة على امرؤوسن.

 أهداف الدراسة:

 .  على ماهية القيادة اإدارية بامؤسساتالتعر  -
 تبيان أهم امبادئ ال تقف عليها القيادة امتميزة. -

ديد الصفات الواجب توافرها ي القائد مع الركيز على انعكاسات القيادة على امؤسسة  -
اجحة.  ال

مية امهارات القيادية للعاملن. -  التعر  على أساليب ت

 



 

 ت

 أهمية الدراسة:

موضوع القيادة اهتمام الكثر من الباحثن و رواد الفكر اإداري و ترجع أمية الدراسة ي مدى نال   
ودة  تأثر القيادة على أداء العاملن و رفع إنتاجية امؤسسة و مرد وديتها من خال اأداء اأفضل ذو ا

 عالية.

 اأهمية العلمية: 

احية العلمية مكن أن يستفاد من هذ    الدراسة كا من القادة و امرؤوسن و كافة العاملن ي  من ال
مية امهارات القيادية للعاملن.،أي إدارة بامؤسسات   مع اأخذ بعن ااعتبار أمية ت

 منهج الدراسة:

ة هج اعتمدنا البحث هذا معا  ما حسب البحث فصول كامل عر استخدامه فكان ، الوصفي ام
ة مرحلة تقتضيه اصر وتبيان فهم ي التعمق بغرض وذلك امعا  إى للموضوع للوصول امكونة الع

تاجات ا است ة امطروحة اإشكالية على اإجابة من مك  ل باموضوع لإمام الفرعية اأسئلة متضم
 .الدراسة

انب ي أما هج اعتمدنا فقد التطبيقي ا ا ما بتطبيق يسمح الذيالتحليلي  م انب ي به قم ظري ا  .ال

 حدود الدراسة:

دود التالية: تمع الدراسة ي ا  سو  يتحدد 

 الحدود الزمكانية:

اجحة و مدى انعكاساها على امؤسسة ي مؤسسة  اقتصرت هذ الدراسة على القيادة اإدارية ال
در واية مستغام ة صام ليب و مشتقاته مدي مدة و نظرا لضيق الوقت حيث أن ا ،سامكس إنتاج ا

ا بدراسة ميدانية مؤسسة واحدة إى جانب الظرو  ال م تساعدنا ي التوسع  الربص قصرة اكتفي
 أكثر ي اموضوع.
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 مقدمة 

و باعتبار أن امؤسسة هي  ،ي ظل التغرات و التحوات ال استهدفت الوضع ااقتصادي      

لية آساسية ي الوقت الراهن أصبحت تتأثر بصفة مباشرة هذ التحوات سواء ي اإدارة  ،الوحدة و ا

ديد مهامها و طرق تسير نشاطها ماشيا مع تغرات البيئة احيطة  هذا ما أدى العديد من قادة ،هاأو 

ص موضوع القيادة اإدارية  ا امرؤوسن فيما  ظر ي تصرفاهم ا امؤسسات ااقتصادية إ إعادة ال

اوها الفك تلف من  ر اإداري و اخذ فيه أراء متعددةالذي أصبح من امواضيع ال ت و اجتهادات 

 .اسة إ أخرى و من موقف إ أخردر 

اك نظريات كثرة لوصف ظاهرة القيادة اإدارية و تفسرها ال تشرح سلطة القائد من جهة لذل   ك ه

اجح  ب أن يكتسبها القائد ال وال     و موقف امرؤوسن من جهة أخرى إ جانب الصفات ال 

ل ال تعر عن آساليب ال يتبعها امدير أو القائد لتسير امؤسسة حسب الظروف و امشاك

و هذا ا يتحقق إا بوجود قائد يعرف كيف يتعامل مع هذ الظروف و خاصة ي الدرجة ،يواجهها

 آو مع مرؤوسيه الذي هم يستطيع الوصول الغاية ال يسعى إليها.
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 ماهية المؤسسة:المبحث اأول

اهاهم الغربية و الشرقية  لقد شغلت امؤسسة حيزا معترا ي كتاب أعمال ااقتصادين مختلف       ا

واة آسا شاط ااقتصادي للمجتمعباعتبارها ال كما تعر عن العاقات ااجتماعية بداخلها   ،سية ي ال

 .أو نشاطها بشكل عام

ياة جوانب تلف ي هائلة و نتيجة التطورات ولوجيا آمرتعلق  سواء للمؤسسات، ااقتصادية ا  بالتك

اات التسير طرق وأ اإنتاج وأساليب ة التخطيط و بؤ وطرق والر  ها تقوم  ال الرقابة وأدوات الت

اصل التقدم مصدر كان التطور هذا ،امؤسسات تلك  والتسير والبحوث اإدارة وأساليب للعلوم ا

 . العلمية
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 مفهوم وتعريف المؤسسة.:اأول المطلب

دت معها أنواعها و أشكاها ي ظل التغرات الذي يشهد العام تعددت مفاهيم امؤسسة كما تعد     

ولوجية و عومة.  من ثروة تك

فامؤسسة هي نظام مفتوح و هي كوحدة مهيكلة إنتاج و التوزيع و كخلية اجتماعية و سياسية و    

 كمركز للقرارات ااقتصادية و كمجموعة إنسانية.

ظومةفامؤسسة مكن أن تعتر كهيكل اقتصادي  ظام أو م د اعتبارها كهيكل ،أو كهيكل عضوي وك فع

اعي أو ما اري أو ص شاط ذات طابع  .ويدخل ضمن تلك اقتصادي فهذا يع امؤسسة تقوم ب

د اعتبار امؤسسة من حيث هيكلها  ،كالتوزيع و التمويل إ غر ذل ،لبيعا، اإنتاج،العملية التموين و ع

طبيعيا من مستخدمن و من وحدات و أقسام أو مصا ترتبط يبعضها العضوي فهي تتكون دوما و 

ظر إليها كوحدة متكاملة،البعض بشكل متكامل ظام يع انه مكن ال قائمة على ،وبااعتبار امؤسسية ك

طاق  رج من ال ظومة  تلف أجزائها.و بااعتبار امؤسسة كم أساس العاقات و التبادات بن 

.،الصحة،ر من اجاات كاإدارةااقتصادي إ غ  الربية.........ا

ادا ما سبق فان أنواع امؤسسات تتعدد بتعدد القطاعات, الوظائف و جد من أمها    :و است

اعية.      -                  دمية.-    .    امؤسسات امالية.    -  امؤسسات الص  امؤسسات ا

مؤسسة عامة وتسر امصلحة العمومية لغرض :ية فهي ثاث أنواع أمهاأما امؤسسة من ناحية املك

ديدية امستشفيات...ا ية للسكك ا وخاصة تسعى إ اقصر ربح ، الفائدة العامة مثل الشركة الوط

دمات و بأسعار معقولة. اصة حيث توفر ا  مكن أما امختلطة تكون بن امؤسسات العمومية و ا



 عموميا حول المؤسس                        الفصل اأول

 

8 

ظ  مة تعتر ي نفس الوقت هيكا اجتماعيا و كمتعامل اقتصادي و اعتبارها نظام مفتوح فامؤسسة كم

1 ٓها تتكيف بوعي مع متغرات احيط بفعل القدرات امتخذة.

 

 :تعريف المؤسسة

ة     كما  enterpriseفكلمة امؤسسة ي الواقع ترمة لكلمة ،تطور تعريف امؤسسة على مر آزم

و للمؤسسة تعار يف متعددة نذكر من  undertakingو firmرمة لكلمتن مكن استعماها ت

 أن امؤسسة مركز لإبداع و مركز لإنتاج.  champiterأبرزها تعريف مبير 

 بيرو " perroux  "2.  إن امؤسسة تقوم بركيب السلطات
 

 ة من خ اد قيمة سوقية معي ه هو إ ظيم إنتاجي معن اهدف م مع امؤسسة هي ت ال ا

ةبن عوامل إ قيق ربح . ،نتاجية معي  م تتو بيعها ي السوق هدف 

  هي مكان مزاولة نشاط اقتصادي و هذا امكان  :امؤسسة كما يعرفها اجلس الدو

تلفة .  اات 

 لية و الوحدة آساسية ي الدورة ااقتصادية مع فيه عدة  ،امؤسسة هي ا ظيم  و هي ت

ها وسائل مادية و بشريةعوام ظيم،مالية،ل م ولوجية من خال الت ظيمية و تك مع و  ت

امعلومات الضرورية هدف الوصول إ الغاية ال تطمح ها امؤسسة مهما كان نوعها و 

3حجمها و ملكيتها .  
 

           

                                                           

اعية ،سعيد اوكيل  1 امعية، وظائف و نشاطات امؤسسة الص ون,،ديوان امطبوعات ا زائر بن عك  1،2:ص  ،ا
امعيةديوان امطبوع،اقتصاد وتسير امؤسسة، عبد الرزاق بن حبيب 2  .27,ص،2006الطبعة الثالثة، ات ا
امعيةدي،تصاد مؤسسةقا ،عمر صخري 3 ون،وان امطبوعات ا امسة زائر,ا ،بن عك  .24،25:ص ,2007،الطبعة ا
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ا مكن إعطاء تعريف شامل للمؤسسة   :و من ه

ية اقتصادية وحدة   كل هي ؤسسةام اعية أو ف  أو سلع إنتاج إ فهد عمال، فيها يعمل ارية أو ص

 أي نوع. من خدمات   تقدم أو تسويقها

 .وظائف المؤسسة العادية :المطلب الثاني 

ميع         ا يتم  تقسم امؤسسة الوحدات اإدارية وفقا للوظائف ال تؤديها هذ الوحدات  ومن ه

هود ي وظيف اك عدد من الوظائف ال على كل آنشطة و ا ة مثل التسويق ي إدارة واحدة ,فه ة معي

ظمة ومن أمها   و  ، التسويق ،امالية ،اانتاج ،وظيفة التموين:أساسها يتم تقسيم الوحدات اإدارية للم

 وظيفة اموارد البشرية.

ام و مستلزمات اإن:وظيفة التموين ها بطريقة تتضمن أنشطة مساعدة عن توفر مواد ا زي تاج و 

ع إ حن بيعها زين مواد تامة الص اسبة فضا عن  ومن أهم فشل أو جاح هذ الوظيفة مدى قوة ، م

اصر الثابتة .  أو ضعف الع

شا إنتاجا ثقافيا أو،هذ الوظيفة تعد من أهم وظائف امؤسسة :وظيفة اإنتاج  فامؤسسة سواء كانت ت

اعيا أو غر ذلك.  إنتاجا صحيا أو إنتاجا مال  1يا أو ص

اعية .-    :و من مهام وظيفة اإنتاج   القيام بآعمال الص

 مراقبة جودة اإنتاج.-                                 

 طيط اإنتاج.-        
                                                           

شردار احمد، اقتصاد مؤسسة ،ناصر دادي 1 زائر, ،ية لل  .48ص  ا
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 1متابعة برامج العمل. -                                 

شاط اما:وظيفة المالية صول على آموال بل يشمل الرقابة على استخدام  ا يقتصر ال مجرد ا

علها قادرة على ،الفعال هذ آموال و من أهداف هذ الوظيفة احافظة على سيولة نقدية كافية ما 

د ظمة و ،حلول مواعيدها مواجهة التزاماها ع شاط احاسي ي ام كما يدخل ضمن هذ الوظيفة ال

 2لتكافئ و التوازن بن امال احتاج إليه و امال امتوفر لديه. امراقبة الدائمة 

    :و من مهام وظيفة امالية

        .إعداد أجور العمال 

   .سابات  مراجعة كل التكاليف و ا

   .قل  دفع كل التكاليف آخرى مثل ال

 .3 تقدير اميزانيات                                                                 

د انسياب السلع من مراكز إنتاجها إ مراكز :التسويق وظيفة على كل آنشطة ال تبذل ع

ومن الواضح وجوب ماحظة رغبات امستهلك ي هذ السلعة ،استهاكها سواء داخل أو خارج البلد

شات آعمال من أهم ،خاصة فهذ الوظيفة هي وظيفة حيوية و ال تعتر احور آساسي ي م

تج إ وسطاء م مستهلكن ،وظائف التسويق هي البيع دمة من ام قل بتحويل ملكية السلعة أو ا ال

ا،مباشرة ليل امركز الت ديد هدف إنتاجي هادراسة و  إعطاء اقراحات من اجل ، فسي من اجل 

                                                           

امكية ا-اقتصاد مؤسسة ،إماعيل عرباجي 1 ظيم و دي امعية، هياكلأمية الت  .29ص  ،ديوان امطبوعات ا

 .49ص،ابقمرجع س، إماعيل عرباجي 2
 .30ص، ابقمرجع س ،إماعيل عرباجي  3
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تجات دراسة و تقدير امبيعات من خال دراسة آسوا،زيادة مبيعات امؤسسة ق وتقدير الطلب على م

ا تطور مستقبا.  1 امؤسسة وا

ظمة:وظيفة الموارد البشرية بدل أن  ،إن إدارة اموارد البشرية من الوظائف الرئيسة و آكثر حيوية ي ام

شاطات و الرامج ال  كانت تعتر وظيفة مساندة واستشارية .تعرف وظيفة اموارد البشرية بأها إدارة ال

ظمة حسب احتياجاها من التخصصات امختلفة و العمل على م ن شاها توفر القوى العاملة للم

ميتها شاطات و امهام  ،فيزها و احافظة عليا و ت موعة ال ومكن القول بان اموارد البشرية هي 

ميع شؤون و جوانب القوى  ظمة بدءا من استقطابالدءوبة تع  لقوى و و جذب ا العاملة للم

فيزها و توفر سياسات ميتها و تطويرها و  ها و توصيف الوظائف ها و ت ظم الكفيلة  تعيي و ال

ظمة و دافعتيها للعمل.،باحافظة عليها و استقرارا ها و حسن توظيفها  و تعزيز انتماءها للم

 :ومن أهم امهام الرئيسية إدارة اموارد البشرية  

ديد امسؤوليات و مهام الوظائف و متطلبات شغلها من ، ليل وظائف آعمال-    و تشمل 

 مؤهات علمية .

ديد احتياجا ،طيط القوى البشرية -   ظمة من الكفاءات و القدراو تشمل عملية  و  تت ام

ظمة . امهارات ات و نشاطات عمل ام  و التخصصات امختلفة ي ميع 

ماتقوم أداء العاملن ما ي ذ - ذج و آساليب امائمة لعمليات لك وضع معاير و إجراءات و ال

ظمة للوقوف على مستويات أداء العاملن و مدى استغاهم لطاقاهم ي العمل .  تقوم آداء ي ام

                                                           

 .49ص ،ابق رجع سم ،ناصر دادي  1
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ابية ما يضمن اارتقاء  - اهاهم وسلوكياهم اا مية و تطوير قدرات العاملن و مهاراهم و ا ت

.أدائهم مستويات
   1 

  للمؤسسة. اإداريةالوظائف  :1الشكل                                  

 الوظائف العادية للمؤسسة                               

                                                                                             

 

 

                                                               الطالبة.                                إعدادمن  :المصدر                                               .

 

 

 

 

                                                           

ديثة، حسن حرم  1 ظمةأ مبادئ اإدارة ا شر و التوزيع ، )نظريات العمليات اإدارية ووظائف ام ة الطبع، عمان ،دار حامد لل
 .35،351:ص،2009الثانية,

 وظيفة    

 امالية   

وظيفة اموارد 

 البشرية

       وظيفة   

 التموين

 وظيفة   

 اإنتاج                                                          

وظيفة 

 التسويق
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 .المطلب الثالث: الوظائف التسييرية للمؤسسة

ظيم و التوجيه و الرقابة قصد  سيق اموارد امختلفة من خال عمليات التخطيط و الت  اإدارة عبارة عن ت

 ٓعمال بواسطة أشخاص ذات خرة أو مع و يتم اجاز هذ ا،الوصول إ هدف أو أهداف مرسومة 

عرض أهم الوظائف التسيرية و هدفها ي امؤسسة .،آخر قادة كفؤ   هذا س

نشطة ٓعمال و اايشمل التخطيط أهم آهداف و آغراض للمؤسسة موضحا ا:وظيفة التخطيط

فيذ قيق تلك آغراض و آهداف ووصف الطرق ال ت واجبة الت ستخدم ي أداء آعمال ح مكن 

طة لتسمح  ،و تقوم ضرورة ي كل خطوة من خطوات عملية التخطيط  وإجراء اختبارات على كفاءة ا

طة و التقوم.  دد ا  1بإعادة التوجيه قبل أن 

ة و ي هذ الفرة  ،ويرتبط التخطيط ارتباطا وثيقا بامستقبل ب أن يغطي فرة مستقبلية معي فالتخطيط 

ي الكثر من التغرات ااقتصادية و ااجتماعية و تزداد الفرص و امخاطر و عدم التأكد ما يزيد تغط

قائق ال ، من صعوبة و أمية التخطيط كعملية إدارية ي نفس الوقت اجح يعتمد على ا فالتخطيط ال

بؤات . اث و الت  تأي ها آ

مع ميع ام:وظيفة التنظيم ظيم هو عملية  ظيمية متكاملة الت هام و الوظائف لكي تصل إ وحدة ت

دد ، تعمل خاها السلطة قيق هدف  اك ،بقصد  ظيم ا يتضمن الوظائف فحسب ولكن ه و الت

ظيم  قيق أهداف الت سيق نشاطهم بقصد  ولقد قيل ان ،أفراد الذين يلزم توجيههم و إثارة اهتمامهم وت

                                                           

ن العجمي 1 مية البشرية، مد حس شر و التوزيع و الطباعة، القيادة اإدارية و الت  .39ص،2008الطبعة ااو ،عمان ،دار امسرة لل
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رائط الت ظيم ظهر ي ا ظيم هيكل الت ظيمية و الكتيبات م بدء ااهتمام بشؤون آفراد ,فتضمن الت

ظيمية .  رائط الت ا اختيار آفراد الذين يشغلون امراكز امختلفة و ال تظهر على ا  1ي الوقت ا

قيق آهداف ي  ظيم عملية إدارية هامة تتجلى هذ آمية ي مساعدة اإدارة على  لذا فان الت

 :ماها مقد

 انتظام العمل و انسيابيته بسيولة و يسر وبتحديد نشاطاته و مراحله و القائمن به . - 

ها . - صول على أقصى طاقة إنتاجية م  ااستغال الكفء اإمكانات امتاحة و ا

قيق مزيد من التعاون بن  - افر و ااحتكاك و  اصر الت ماعات . فرادٓاتقليل ع  و ا

ظمة و اإشراف :القيادة((جيه وظيفة التو  تتضمن وظيفة التوجيه جهود امرؤوسن لتحقيق أهداف ام

اات الدافعية و القيادة و  ،عليها و لقد سامت العلوم السلوكية من خال البحوث ال أجريت ي 

مية العاملن.  اتصاات و ت

ال القيادة الفعالة ت ركيزا شاما على دراسة خصائص احرك ي حن ركزت الدراسات الكاسيكية ي 

ال القيادة ركزت  ديثة ي  ا جد أن الدراسات ا آساسي للموقف و هو القائد أو امدير نفسه فإن

انب خصائص الرئيس أو امدير  على دراسة خصائص امرؤوسن و كذلك العوامل البيئية السائدة 

مط القيادي الفع اولة بذلك التوصل إ ال  ال .و

اذ اإجراءات الصحيحة الازمة  ظمة و كذلك على ا طوي هذ الوظيفة على ضرورة تقييم آداء بام ت

 :وتشمل وظيفة الرقابة على عدة خطوات هي

                                                           

شر ،مد فريد صحن ،مد سعيد عبد الفتاح1 امعية لل درية ،اإدارة العامة )مبادئ و تطبيقأ  الدار ا  .261ص،2003،اإسك
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اذ اإجراءات التصحيحية الواجبة.،وضع معاير الرقابة- تائج احققة هذ امعاير م ا  مقارنة ال

تج عن هذا الوضع وضع ام دث ي وقت وي عاير ي شكل هائي أين يتم اكتشاف أية اررافات قد 

ية و ال تعتر نقاط ارتكاز  ديد نقاط الرقابة اإسرا ب  متأخر بعد وقوعها . هذا السبب فانه 

 أساسية مكن من خاها مارسة العمل الرقاي.

ظر كثر من  الكتاب امعاصرين ي ميدان: وظيفة التنسيق سيق على انه احد أهداف  ي اإدارة إ ت

ظمة إنتاج معن أو أي موظف ها ي  ،اإدارة و ليس احد وظائفها لذا فشل أي إدارة من اإدارات ام

داول فيذ امهام اموكولة هم وفقا  سيق كاف م ت  نتيجةوضوعة مسبقا ومتفق عليها يعكس وجود عدم ت

تج عن أداء الفعال وع الفشل ي تأدية وظيفة التوجيه. ظمة إما ي سيق العام داخل أية م ليه فان الت

 1 ميع وظائف اإدارة.

طوات و بتا مكن القول بأنه وظيفة مقتضاها يستطيع اإداري  سيق هو عملية أو سلسلة من ا فالت

قي نأ ماعية امشركة بن امساعدين و امرؤوسن و يضمن  هود ا مي هيكا من ا ق وحدة ي

ا هدف مشرك  2  .تصرفات ي ا

                      

 

 

 
                                                           

ن العجميمد ح 1  .43ص،41ص،مرجع سبق ذكر ،س
 . 324ص ، مرجع سبق ذكر ،مد فريد صحن، سعيد عبد الفتاحمد 2
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  يوضح العملية اادارية في المؤسسة.: 2الشكل           

 

 الطالبة. إعدادمن  :المصدر                                        
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 وظيفة القيادة في المؤسسة.:المبحث الثاني

ةوتعتع اإدارة مع      ماعي لأفراد لتحقيق أهداف معي شاط ا ظيم ال اها  ،اها العام ت القيادة مع

ة وهذا فقد حظي مفهوم القيادة ، العام عملية التأثر ي نشاطات آفراد و سلوكهم لتحقيق أهداف معي

صر،اهتماما كبرا من جانب امفكرين و الباحثن  البشري ي  ويرجع ذلك إ الدور الذي يلعبه الع

قيق الفعالية للوصول إ آهداف باعتبار اهدف  امؤسسة و الذي يرز من خال مسؤولية القائد ي 

قيق رؤيته بشكل واقعي من خال مط معن من السلوك ي إطار الظروف ال  هائي للقائد هو  ال

قيقي للقيادة اإدارية . ،يواجهها عرض فيما يلي امع ا  هذا س
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 .اإداريةمفهوم القيادة :المطلب اأول 

يتضح مع القيادة اإدارية من خال التعارف امتعددة ال وضعها ها علماء اإدارة و ال مكن       

اصرها و   مقوماها.من خاها استعراض بعضها و استخاص ع

د  اعهم و تع عملية التأثر كوتير و ادونيل فالقيادة اإدارية ع ال يقوم ها امدير و امرؤوسن إق

. شاط امه  حثهم على امسامة الفعالة و جهودهم ي آداء ال

وية و امسؤولية ال تتجسد ي امدير و ال تعمل على ففنر و برسثوس ويعرفها  بأها نوع من الروح امع

هم اآنية .توحيد جهود مرؤوسيه لتحقيق آهداف امطلوبة و ال تتج  اوز مصا

و توجيههم  القدرة ال يتأثر ها امدير على مرؤوسيه :بقوهماعبد الكريم درويش و ليا نكا و يعرفها 

قيق اهدف  هم ي سبيل  بطريقة يتس ها كسب طاعاهم و احرامهم و وائهم و خلق التعاون بي

 1 بذاته .

شودة  القيادة هي القدرة على التأثر ي سلوك  سيق جهودهم لبلوغ الغايات ام ماعة و ت آفراد و ا

اجحة هي ال تتوفر لديها القدرة على التأثر ي تصرفات اآخرين و لقد ذكرت بعض  ،فالقيادة ال

 الدراسات أن القيادة تعرف من خال تأثرها ي تصرفات و تغير السلوكيات .

ا  ا أن يتبن ل اصر أساسية و هيومن مفهوم القيادة مك  :أن القيادة تتكون من ثاث ع

ظيم معن.                                                                          -  موعة من آفراد يعملون ي ت             وجود 

ماعة قادر على التأثر ي سلوكهم وتوجيههم.    -  قائد من أفراد ا

                                                           

عان 1 شر التوزيع ،القيادة اإدارية  ،نواف ك  .91،99ص ص،1999الطبعة ااو،عمان ،مكتبة دار الثقافة لل
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ماعة لتحقيقه. وجود هدف مشرك -  1تسعى ا

ا يتضح  سيق  نأومن ه ماعة و ت القيادة اإدارية هي القدرة على تأثر على سلوك آفراد و ا

جهودهم و التجاوب مع مقتضيات الظروف و آدوار بشكل صحيح للوصول إ أهداف مشركة و 

د الض، مرغوبة  رورة.و ذلك باستعمال التأثر الشخصي أو السلطة الرمية ع

قاط التالية    .تظهر أمية القيادة من خال ال

ويل آهداف امطلوبة إ نتائج .  - تستطيع القيادة اإدارية 

قيق آهداف . اصر اإنتاجية بفعالية رو   - توجه القيادة اإدارية الع

ظمة قيق أهداف ام ظيم والرقابة تأثرها ي  . بدون القيادة يفقد التخطيط والت  - 

ارجية وال تؤثر بشكل مباشر أو غر -  ظمة التعامل مع متغرات البيئة ا بدون القيادة يصعب على ام

ظمة ٓهدافها امرسومة . قيق ام  مباشر ي 

قيق أهداف امشروع . فز آفراد وتدفعهم إ   - إن تصرفات القائد اإداري وسلوكه هي ال 

 

اهن متعاكسن فالقائد يؤثر على أتباعه ويتأثر هم ومكن القول أن تأثر ا لعامل القيادي يسر ي ا

امعروف أن العمل القيادي إذا م  ،و منوذلك يؤدي إ تعديل سلوك القائد وامرؤوسن وتصرفاهم 

عمل  تكرار عدة مرات فإنه يرك أثرا و انطباعا كبرا ي سلوك امرؤوسن وعاداهم ) القدوة أ حيث أن

طط و السياسات ال تتبعها إدارة امؤسسة الرمية وبذلك يصبح مثاا  القائد يعمل على تفسر ا

 .يقتدي به امرؤوسن ي سلوكهم وتصرفاهم

                                                           

ريري 1 شر و التوزيع،إدارة اموارد البشرية  ،مد سرور ا  .102 ص،2012الطبعة آو ،عمان  ،دار حامد لل
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ظم ااجتماعية اموجودة ي ا رد عاقة شخصية بن شخصن وإما متد تأثرها إ ال ن القيادة ليست 

اج ،الشركة سن مقدرته على اإمام والتبصر ي أحوال آفراد ويتصف القائد ال ح بأنه يعمل جادا ي 

اق واإدراك الذاي و اموضوعية .  اً كااعت ه سلوكاً معي  1الذين يعمل معهم ويتطلب ذلك م

  الناجح. و صفات القائد مهارات :المطلب الثاني

 :*مهارات القائد

ب أن يتميز ب       صفات آو مهارات تساعد على التأثر ي سلوك تابعيه وا شك أن كل قائد 

ب أن يكتسب القائد أربع مهارات و ذلك لكي يبلغ  ، قيق أهداف اإدارة ال يعملون فيها هذا 

                      :و هذ امهارات آساسية هي  اإنتاجية من ناحية يرفعو  العمل أهداف

ا إيا و ملما و هي إن يك :المهارات الفنية يد لعمله و متق  مرؤوسيه من ناحية بأعمالون القائد 

ليلها و مدركا و عارفا الطرق و كذ،طبيعة آعمال ال يؤدوها  لك بإمكانه استعمال امعلومات و 

 .العمل بإجازالوسائل امتاحة و الكفيلة 

ظمة على أ:المهارات التنظيمية-ب ظر القائد إ ام ساس أها نظام متكامل و يفهم و هو أن ي

ظيم العمل و توزيع  يد أعمال السلطة و الصاحيات و كذا ت أهدافها و أنظمتها وخططها و 

هود. سيق ا  الواجبات و ت

تاج بامقارنة و  :المهارات الفكرية-ج وكذلك ، هو أن يتمتع بالقدرة على الدراسة و التحليل و ااست

ظمة و تطويرها حسب تع امرونة و ااستعداد ال قل أفكار اآخرين و كذا أفكار تغير ام ذه لت

 متطلبات العصر و الظروف.

                                                           

مية البشرية )أمية القيادة اإداريةأ الكويت ،مد بن علي شيبان العامري 1  .16:03بتوقيت،9/3/2015،مهارات جاح الت
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و هي القدرة على فهم سلوك العاملن و عاقتهم و دوافعهم و كذا العوامل :المهارات اإنسانية-د

1  امؤثرة على سلوكهم معرفة القائد بأبعاد السلوك اإنساي .
 

فسية و ااجتماعية امؤثرة ي اجموعة العاملة و تكوين فريق فعلى امدير القا ئد أن يتفهم القوى ال

 2متعاون من أفرادها. 

 مهارات القيادة اإدارية.:3الشكل                         

  

 

 

 

 

 

 

 

شر و التوزي ،القيادة اإدارية،بشر عاق :المصدر الطبعة  ،عمان ،آردن ،عدار اليازوري العلمية لل

 .  16ص ،2010لعربيةا

                                                           

شر و التوزيع ،القيادة اإدارية، بشر عاق 1  .14،16:ص ،2010ية الطبعة العرب ،عمان ،دار اليازوري العلمية لل
ظمة العربية للعلوم اإدارية ،القيادة اإدارية،عبد الرمان عبد الباقي عمر  2  .37ص ،1950ديسمر،دورية ام

ية  امهارات الف

ظيمية  امهارات الت

 امهارات الفكرية

 الهدف      

 اإنتاجيةزيادة    

 رضا العاملين  
 امهارات اإنسانية
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 :صفات القائد الناجح *

اول أن يكتسب و مارس الصفات و امهارات التالية    اجح لفريق العمل هو الذي   :القائد ال

 القيادة الدمقراطية تطبيق مفهوم الشورى. -

 الثقافة و اإحاطة بآهداف امأمول بتحقيقها. -

ب و امرح.إتباع مط اإدارة  -  با

 الثقة ي أعضاء فريق العمل. -

يد ٓعضاء فريق العمل. -  ااتصال ا

اع اآخرين. -  مهارة إق

 مستوى عا من امهارات اإدارية. -

ابية رو أعضاء الفريق. - اهات ا  ا

 تشجيع التفكر اإبداعي. -

 عدم التمييز أو التفرقة بن أعضاء الفريق. -

مل امسؤولية بشكل -  واضح. قادر على 

  العدالة ي توزيع العمل بن أعضاء العمل. -

اول و فهم امشاكل. -  الكفاءة ي ت

 متفتح و فهيم. -
اذ القرار اإداري.    -  يفهم ثقافة القيادة طرق ا
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 عاقة القيادة بالرئاسة و اإدارة.:الثالث المطلب

 :                                                                                  القيادة و الرئاسة

اصر القيادية ي حالة  تلف القيادة عن الرئاسة اختافا جوهريا يعود ذلك إ عدم توافر بعض الع

حها إيا القانون ،الرئاسة ما القيادة  ،فالرئاسة تعتمد ي مارستها لوظائفها على ما ملكه من سلطة م بي

ظيم بالق اع أفراد الت فالقيادة تركز على قدرات و استعدادات طبيعية   ،ائد و ثقتهم الكبرة بهعلى إق

ماعة. ة ي الفرد تؤهله لإحداث التأثر ي أفراد ا  كام

تلف عن الزعامة فهذ آخرة  صفة تغلب عليها اموهبة أما القيادة فهي صفة تغلب عليها  ،القيادة 

تاج القدرة على تطوير الذات لتصبح قادرا على إ دارة و توجيه اجموعة هي ي ذلك شاها مثل الزعامة 

رة  و التدرج ي القي ،إ بعض امواهب  ا تكون هي آساس إبراز صفات القائد بل إن العلم و ا

موعته جاح. بالعاقات و السلوكيات اإنسانية تساعد القائد ان يتو الدور القيادي ي   ب

اك بعض الصفات امش ركة بن القيادة و الزعامة كالصفات الشخصية مثل الصر و الشخصية وه

فسية الذكاء  ا ا نستطيع أن نفصل بن الزعامة و القيادة بان نقول أن الزعامة ،القومة الصحة ال و لك

ما القيادة هي توجيه  و رئاسة آفراد و اجموعات و توجيهها رو آهداف و طموحات الزعيم بي

ظيم .  آفرا  1د و اجموعات من خال التفاعل معها و التأثر فيها رو أهداف الت

 

 

                                                           

ريري  1  .103ص ، مرجع سبق ذكر،مد سرور ا
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   :اإدارةالقيادة و 

ذ القدم ديث عليها م ماالقيادة م ا ديث عن اإدارة م يبدءا ا ي العقود آخرة من القرن  , بي ا

 و مع ذلك فالقيادة هي فرع من علم اإدارة. ،التاسع عشر

ظيم،التخطيط  هي:دارة على أربعة عمليات رئيسية و تركز اإ-  أو الرقابة. اإشراف ،التوجيه ،الت

ما تركز القيادة على ثاث عمليات رئيسية و   هي:بي

ا او الرؤية. -  ديد اا

طق-  ما اإدارة تركز على ام    .القيادة تركز على العاطفة بي

ت هذ الرؤية.-    حشد هذ القوى 

اسب لتحقيقه,يشركا و ام ديد اهدف و خلق ا م التأكد من اجاز امطلوب  ن القيادة و اإدارة ي 

ية.    1وفق معاير و أسس مع

 

 

 

 

 
                                                           

 .54،55:ص ، مرجع سبق ذكر،بشر عاق   1
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 خصائص القيادة و الرئاسة. : 1)الجدول)

    القيادة   

ماعة تظهر تلقائيا ي اغلب  - بع من داخل ا ت

 آحيان   

افس ع - ليها من قبل عدد تكون مسبوقة بعملية ت

 من  آعضاء.

دد أهدافها و ليس القائد. - ماعة هي ال   ا

امكي بن أعضائها شرط أساسي  - التفاعل الدي

 لظهور القيادة.

ماعة  - ح له تلقائيا من أفراد ا سلطة القائد م

تارونه كقائد.  الذين 

تقوم القيادة على مشاعر الود و ااحرام من  -

قيق غا  ية مشركة.اجل 

  

 

 الرئاسة                      

تقوم نتيجة نظام و ليس نتيجة اعراف تلقائي  -

 من قبل آفراد.

 مصدر السلطة هي نظام رمي . -

ماعة  - دد ا تار الرئاسة هدف مشرك و ا 

 نفسها بالضرورة.

يوجد تباعد اجتماعي اكر بن الرئيس  -

ماعة و ااحتفاظ به كوسيلة للسيطر  ة على ا

ماعة.  دفعها لتحقيق هدف ا

د الرئاسة إ السلطة و السيطرة. -  تست

ليس من الضروري أن تقوم الرئاسة على مشاعر  -

قيق غاية مشركة.   الود و ااحرام من اجل 

اءا على معطيات مستخرجة من كتاب ماهر صا حسن:المصدر القيادة ، من إعداد الطالبة ب

شر والتوزيع, ،آردن عمان ، نظريات و مفاهيم أساسيات و دي لل  . 85, ص  2004دار الك
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 )المدير(.اإدارةخصائص القيادة)القائد( و  : 2)الجدول)

 القيادة)القائد( 

فوذ و التأثر. -  تركز القيادة على ال

ماعة هي مصدر السلطة . -  ا

 السلطة غر رمية. -

 ر.القيادة وظيفة من وظائف امدي -

 التفاعل بن آفراد هو جوهر القيادة. -

تركز على العاقات اإنسانية و هتم  -

 بامستقبل .

وف و مارس  - رص على التأكد من عدم ا

 أسلوب القدوة و التدريب .

قضاء آوقات الطويلة مع آتباع و ااهتمام  -

 هم كثرا.

 

     اإدارة)المدير(

ة الرمية و على تركز اإدارة على السلط -

 اامتثال آفراد هذ السلطة.

ظيم الرمي هو مصدر السلطة. -  الت

ة. -  السلطة الرمية امق

 اإدارة مفهوم امل من القيادة . -

ظيمي للعاقات هو جوهر  - الوصف الت

 التصرفات اإدارية .

 تركز على امعاير و حل امشكات . -

ظم واستعمال  - ااهتمام باللوائح و ال

 السلطة.

اءا على مستخرجات من كتاب عادل ثابت:المصدر  ،عمان ،امعاصرة اإدارة، من إعداد الطالبة ب

شر دار ،آردن  .83ص، 2008أسامة لل
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 القيادة. نظريات و أنماط :المبحث الثالث

وعت أساليب و أماط ال      عل من الفرد تعددت نظريات القيادة و ت قيادة ال تفسر آسباب ال 

وع  قائدا, و ماعة ي الفكر اإداري و ذلك بت صائص ال ميز القائد عن غر من أفراد ا تشرح ا

ظمة.الوظائف القيادية للوصول إ آهداف ال تسعى إليها   ام

ها نظريات جاءت ب اث ال أجريت و استخرجت م موعة فالدراسات و آ ماذج قيادية و طرحت 

موذج القيادي للقائد و هو مقدار السلطة و الصاحية ال ملكها القائد و  من آفكار و ال تعا ال

وحة للمرؤوسن و يضعوا ذلك على مقياس متدرج من أماط قيادية تبدأ من القائد  رية امم مقدار ا

تهي بالقائد الديكتاتوري يفها   و ،الدمقراطي و ت  .كاآيال مكن تص
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 نظريات القيادة في الفكر اإداري.:المطلب اأول

تقوم القيادة اإدارية على مدرك مفهوم أن آفراد لديهم القدرة على اجاز آشياء برضا لذا جاءت 

عل من الفرد قائدا .  نظريات القيادة ال تفسر آسباب ال 

 يعم خصممائص أو مواصمفات ميممزة للقائمد وم اسممتخدام السمممات و  السمممات:  نظرياات الساامات

صممائص اجحممة و الفعالممة لممذلك كانممت تركممز اإدارة علمم ا  ىالشخصممية لفممرة طويلممة لتفسممر القيممادة ال

دد .  هذا امدخل ي اختيار امديرين ا

ظريممة علممى اافممر  ع و تقمموم هممذ ال ظريممة السمممات تفممرض إن القائممد يولممد و ا يصمم مماك ف اض بممان ه

موعهما تكمون  مد المبعض وهمي ي  صائص ال تفسر القدرات القيادية ع موعة من الصفات و ا

ممما مكممن تسمممميته بالشممخص العظممميم و تممراوح همممذ الصممفات مممما بممن صمممفات و مظمماهر جسممممية و 

مممماس و الثقمممة  جمممم و الوسمممامة و صمممفات نفسمممية كا فسممميولوجية مثمممل الشمممكل و نمممرة الصممموت و ا

ضممج ااجتممماعي بمما فس و القممدرة علممى  امبممادات و ال لقممد جممرت دراسممات عديممدة إثبممات صممحة ،ل

ديد صفات القيادة ال مكن أن تستخدم باسمتمرار ي التمييمز بمن  ها م تستطيع  ظرية لك هذ ال

مد آشمخاص  بمأ باسمتمرار و بصمدق فعاليمة القيمادة ع و لقمد القادة و الغر القمادة و الم مكمن أن تت

ظريمة  اهلمت دور البيئمة و امؤسسمة ي ،وجهت انتقادات عديدة همذ ال وأهمم همذ اانتقمادات أهما 

ع القائد  مرة و امعرفمة الم مكمن أن يكتسمبها ممن ،ص يمث أملمت جوانمب مهممة ي القائمد مثمل ا

ظريمة أهم ،العمل . و ال قد تأهله لتسلم موقع قيمادي سمبان أيضما يعماب علمى همذ ال ا م تأخمذ با

مممد فيمممه القائمممد نفسمممه  مممدد طبيعمممة القائمممد ي كمممل  إذ،اموقمممف المممذي  ممماك صمممفات ثابتمممة  انمممه لممميس ه

ب أن تتوفر ي القائد ليكون قائدا.     آوقات و م تتفق ح و ضعوها على السمات ال 
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ب أن تتوافر ي امديرين كالقادة ما   صائص و السمات ال   :يليومن أهم ا

 حيممث يشممرط أن يكممون القائممد ملهممما لتابعيممه و  :القاادرة علااح الحفااج و تشااجي  اأفااراد

                          ي العمل. اإخاصعلى التفاي و  يتحقق ذلك من التشجيع

 سمممبة للقائمممد قدرتمممه علمممى نقمممل و توصممميل الفكمممرة  :القااادرة علاااح ااتصاااال و الممم تعممم بال

ممممن دراسمممته أن القيمممادة تتصمممف بالمممذكاء ااتصممما و  stogdillبكفممماءة و قمممد اسمممتخلص 

ع.  اإمكانيات الكام امق

  ماع ولديمه الثقمة ي  : القدرة علاح اإقناا مب أن يتصمف القائمد بامقمدرة الفائقمة علمى اإق

 آهداف ال يعرضها و يقدر امرؤوسن هذ الثقة و لديهم اإحساس بذلك.

   ممماجح همممو المممذي يمممدرك جوانمممب القممموة و  :وساااينتفاااويل السااالطة و الثقاااة بالمر القائمممد ال

هم .،الضعف مرؤوسيه   فهو يؤمن بإخاصهم و وائهم و يتوقع امزيد م

 ممممماذ القمممممرارات وانمممممب امختلفمممممة  :القمممممدرة علمممممى ا قمممممائق حمممممول ا بعمممممد ممممممع امعلوممممممات و ا

ممماجح يشمممغل تفكمممر بسمممرعة حمممول اإجمممراء الفعمممال المممذي ،للموقمممف مممب  فمممان اإداري ال

فيذ .                                                                                                             اذ و ت                                            ا

 ظرية أن كل شيء يتطلب أو يتوقمف علمى اموقمف:النظرية الموقفية رطية فهمي نظريمة شم ،تع هذ ال

ظريمممة صمممياغة ممممدخل للقيمممادة بمممالركيز علمممى كفممماءة و مقمممدرة القائمممد للتكيمممف ممممع  حممماول أصمممحاب ال

و المم تشمممل العوامممل البيئيممة المم يصممعب الممتحكم فيهمما و اافممراض بممان القائممد هممو ذلممك ،الظممروف

انممب آساسمي امركممز ع،الشمخص الممذي يسممتطيع التكيمف و التممأقلم  ي ظممل الظمروف امتغممرة  ليممه فا

ظرية الشرطية أي اموقفية مما القائمد  ماعمة ،ي ال ديمد ،اموقمف ،ا فمتغمر اموقمف لمه أميمة كبمرة ي 

ه اجاز أهدافه.  من هو القائد الذي مك
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مذ عمام  ظريمة م مدما ذكمر  1948بمدأت همذ ال طقمي  stogdillع انمه أصمبح واضمحا أن التحليمل ام

و الم ركمز  fiedllerومن دراسات  ،ا ابد من التطرق للمواقفللقيادة ا يقتصر على القادة و إم

ماعمممات  و توصمممل إ مممموذج فعاليمممة ،فيهمما علمممى فعاليمممة القيمممادة ممممن خمممال دراسممة  العاقمممات بمممن ا

 :القيادة حيث تشتمل العوامل اموقفية على

 .نفوذ امركز 

 .مط العمل 

   .ماعة 1العاقة بن القائد و ا
 

مما نسممتخلص  ممب توافرهمما ي كممل قائممد ليكممون و مممن ه يممة  ظريممة اموقفيممة ا ترتكممز علممى صممفات مع أن ال

ديممد فعاليممة القيممادة فمممثا إدارة السممجن رتمماج إ مممط إداري  ناجحمما بممل إن اموقممف لممه أميممة كبممرة ي 

امعة.  تلف عن إدارة ا

 مماء تعاملممه  :نظريااة ساالوق القائااد مممع اآخممرين هممل هممو شممخص و ترتكممز علممى كيفيممة سمملوك القائممد أث

ظريممممة السممممابقة  ،ديكتمممماتوريدمقراطممممي أم  و ا ترتكممممز علممممى مممممات أو صممممفات القائممممد كممممما هممممو ي ال

 2و هل القائد ي سلوكه يركز على العمل و العاملن .  السماتأ.)نظرية 

موان " كيمف  warren schmidtورناي  و robert tannenbaumروبرت تنباوم  كتبموا مقماا بع

موعة ممن آفكمار الم تسماعد أي قائمد ي أن يفهمم مماذا تار ا موذج القيادي" و حاول وان يطرحوا  ل

ممماك ثاثمممة مممماذج قياديمممة   ،يعممممل و أيمممن يقمممف ي ضممموء امعيمممارين السمممابقن و ي نظريمممة سلسممملة السممملوك ه

 :واضحة و هي 
                                                           

في 1 ظيمي و إدارة آفراد ،عبد الغفار ح ديث ا ،السلوك الت درية،مكتب العري ا  .414،417:ص ،2007 ،اإسك
مد 2 شر و التوزيع  ،القيادة اإدارية ،مد عبد امقصود   . 78 ص،2006الطبعة آو ،مكتبة اجتمع العري لل
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 متسلطأ.،قائد ذو سلطة مطلقة )ديكتاتوري  - أ

 بامشاركة و إبداء الرأيأ. يسمح،قائد دمقراطي)متساهل  - ب

ماعة امرؤوسة . - ت امكية ا  قائد وسط أو متغر حسب طبيعة اموقف  و الظروف و دي

ماعممممة  ممممتهج القائممممد موذجمممما قياديمممما واحممممد ي كممممل الظممممروف و آحمممموال فمممماموقف و ا طممممأ أن ي انمممه مممممن ا

ممموذج القيممادي امائممم ,و امرؤوسممة مممن حيممث ماسممكها و مسممتوى القممدرات و امهممارات لممه اثممر ي نمموع  ال

ديثة ي اإدارة.  هذا ااعتقاد هو من تؤمن به امدرسة ا

هائي  فالقيادة الدمقراطية تقوم على احرام شخصية الفرد و انه الوسيلة و الغاية و أن          القرار ال

اآخرين بل فالقائد الدمقراطي هو الذي ا يفرض رأيه على  ،تسلط أو خوف هو آغلبية دون

اقشهم و لول و البدائل يشجعهم على إبداء رأيهم و ي اذ القرار و اقراح ا و  ،يرك لْخرين حرية ا

موع علماء  على العكس من ذلك هو القائد الديكتاتوري و لعل من أهم الدراسات تلك ال قام ها 

موعات من  ايوانفسانين ي جامعة  فت اجموعة آو آمريكية .حيث شكلوا ثاث  آفراد ص

ب  دد السياسة و آدوار و ما  على أساس "ديكتاتوري" يتو القيادة ها قائد ديكتاتوري هو الذي 

أما اجموعة الثانية فقد رتبت على" أساس دمقراطي" يتو القيادة ها قائد ،عمله من قبل كل فرد 

رية الكاملة للجماعة أو الفرد ي و اجوعة الثالثة نظمت على أسا ،دمقراطي س فوضوي تركت فيها ا

اذ القرار  ل امشاكل و امعاضل دون  ،ا و م مارس القائد أي سلطة أي سيطرة حيث تقوم اجوعة 

ه  و ،أي تدخل م اك اختاف م ماحظة بن اجموعات الثاثة ي ا تائج أن ه وقد كانت ال

هم ي ظل القيادة  ،ازااجتماعي و السلوك و ااج فقد لوحظ أن آفراد ميلوا إ العدوانية فيما بي

أما آفراد ي ظل القيادة الدمقراطية فإهم يعملوا ي ،الديكتاتورية و أن ااجاز يتوقف على جو القائد 
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اك درجة كبرة من الرقابة الذاتية و  يدة مع القائد و أن ه أن العمل جو من الصداقة و العاقات ا

شاطات ،يسر ح ي ظل غياب القائد  خفض رغم كثرة ال ما الفوضوي فان ااجاز يسر معدل م بي

دال الشخصي  قاش و ا و قد اعترت هذ الدراسة أن أفضل موذج هو ،و أن الوقت يتم هدرا ي ال

موذج آمثل  موذج الدمقراطي باعتبار ال  .     1ال

 

  ظريمة  :نظرية مسار الهادف و أساسمها أن القائمد آفضمل همو  روبارت هااوسلقمد طمور همذ ال

ظممممممة أو  المممممذي يسمممممتطيع رسمممممم مسمممممارات واضمممممحة للمرؤوسمممممن لغمممممرض الوصمممممول إ أهمممممداف ام

و تشممر  ،آهممداف الشخصممية هممم و ذلممك بتحفيممزهم و مسمماعدهم علممى سمملوك هممذ امسممارات 

ظريمممممة إ أن امرؤوسمممممن مكمممممن أن يزيلممممموا العقبممممما ت ممممممن همممممذ امسمممممارات و بتممممما يصممممملون إ ال

   .أهدافهم

ب أن يكونوا ضمن أربعة أماط قيادية هي  هاوسويعتقد   :ان امدراء 

جممز العمممل : القيااادة التوجيهيااة .1 تمماج امرؤوسممن التوجيممه و معرفممة ممماذا و كيممف ي حيممث 

 مع الضرورة وجود معاير و جدولة عمل و واضحة .

ممممب  : قيااااادة مساااااندة .2 جعممممل العمممممل أكثممممر متعممممة و معاملممممة أعضمممماء اجموعممممة حيممممث 

 بالتساوي مع عاقات صداقة و احرام و إعطاء ااهتمام لكافة العاملن دون مييز .

ممما أهمممداف تثمممر التحمممدي ممممع توقمممع أداء عممما و  : قياااادة متوجهاااة لانجااااز .3 توضمممح ه

سن مستمر لأداء مع إظهار الثقة الكاملة و وضع معاير أدا  ء مرتفعة .مواجهة 

                                                           

مد كالدة هطا 1 ديثة ي القيادة ،ر  اهات ا شر و التوزيع ، اإداريةاا  .93،95:ص ،1997 ،عمان،دار زهران لل
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ماذ القمرار و استشمارهم   :قيادة تشاركيه .4 موعمة عماملن ي عمليمة ا تقموم علمى أسماس 

اذ القرار.  و طلب اقراحاهم و اعتمادها ي ا

و يتحدد السلوك القيادي  امائمم وفمق اعتبمارات اموقمف سمواء ممن حيمث خصمائص امرؤوسمن أو بيئمة     

 1العمل . 

  ظريمممة عمليمممة تفاعمممل اجتمممماعي و تتحمممدد ت:النظرياااة التفاعلياااة عتمممر القيمممادة ممممن وجهمممة نظمممر همممذ ال

اصر اموقف و متطلبمات و  :خصائصها على أساس أبعاد ثاثة هي  السمات الشخصية للقائد و ع

ظر للقيادة و خصائصها من خال عملية التفاعمل ااجتمماعي بمن ،خصائص اجموعة امقود  فهي ت

قيممممق  القائممممد و مرؤوسمممميه وتممممربط جمممماح ي القيممممادة بقممممدر القائممممد علممممى التفاعممممل علممممى مرؤوسمممميه و  ال

 أهدافهم و حل مشكاهم و إشباع حاجياهم .

ممماجح ي مفهممموم نظريمممة القيمممادة التفاعليمممة همممو المممذي يكمممون قمممادر علمممى  نلخمممص مممما سمممبق أن القائمممد ال

 بار أمال و قيم أفرادها التفاعل مع اجموعة و إحداث التكامل ي سلوك أعضائها أخذا بعن ااعت

ديمد خصمائص القيمادة اإداريمة و يظهمر  ابيما ي  ظرية التفاعليمة أسمهمت إسمهاما ا ا فان ال و من ه

 :هذا اإسهام على الوجه آي 

همما  :أوا  ممع بي ظريتن السمابقتن )السممات و اموقمفأ و لكمن حاولمت ا ظرية أمية ال كر ال م ت

ها وحدها كمعيار لتحديد خصائص القيادة اإدارية .  ٓها ترى عدم كفاية  كل واحدة م

صائص القيادة  :ثانيا ليلها  ظرية التفاعلية تبدوا واقعية ي  جماح القائمد يمرتبط ممن ناحيمة  نإإذ  ،ال

كمممما يمممرتبط مممن ناحيمممة أخمممرى ممممدى   ،مممدى قدرتمممه علمممى مثيممل أهمممداف مرؤوسممميه و إشمممباع حاجمماهم 

 ان أصلح شخص للقيام مطالب هذا الدور.إدراك مرؤوسيه ب
                                                           

سن العامري 1 صور الغا  ،صا مهدي  سن م شر،إدارة واإعمال  ،طاهر   .474،475:ص 2008الطبعة الثانية  ،آردن ،دار وائل لل
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ديمد خصمائص القيمادة علمى أسماس  ابيما ي  ظرية التفاعلية أسمهمت إسمهاما ا نلخص ما تقدم إ أن ال

اهمممما رواد حركمممممة  ،القائممممد اموقمممممف :آبعمممماد الثاثممممة  امرؤوسممممن و هممممذا يؤكممممد صمممممحة اافراضممممات المممم تتب

علمممه قمممادرا علمممى عممماج العاقمممات اإنسمممانية ممممن أن العاقمممات ا ابيمممة بمممن القائمممد و موظفيمممه  إنسمممانية اا

ممممه بالتمممما مممممن أداء دور  ممممه مممممن التعمممماون معهممممم مواجهممممة مشمممماكل العمممممل و مك قيممممادي مشممممكاهم و مك

جاح  .ب

مممال اإدارة  ديثمممة الممم ممممت ي  ظريمممة التفاعليمممة فمممان التطمممورات ا إا انمممه علمممى المممرغم ممممن امزايممما السمممابقة ل

ظريممممات السممممابقة لتحديممممد خصممممائص القيممممادة لعممممدم تاؤمهمممما مممممع متطلبممممات اإدارة أث بتممممت عممممدم كفايممممة ال

ديثة  1. ا

 .اإدارية  أنماط القيادة :المطلب الثاني 

دد وفقا لفلسفة القائد و شخصيته و خرته و نوع التابعن         اك عدة ماذج قيادية  فالقائد  ،ه

اجح هو الذي يس اعة اإداري ال اسب مرؤوسيه خاصة من ناحية ص تطيع إن يستخدم أسلوب قيادي ي

ظمة وحثهم على  ،القرار و هذا يتحقق بامشاركة و دعم آفكار امرؤوسن مواجهة امشاكل ي ام

ظمة.اإبداع للوصول   إ الغاية ال تطمح ها ام

  التسلطية أو التحكميةأ القيادة اأوتوقراطية(:                                                                          

اول الركيز على السلطات ي يد و لذلك        يتميز القائد الدمقراطي امتسلط أو امتحكم بأنه 

هد دائما توسيع نطاق سلطاته و صاحياته و مدها لتكون كل  اول  فهو ا يفوض سلطاته بل 

                                                           

ظيمي،صاح الدين عبد الباقي  1 ش ،مبادئ السلوك الت امعة لل درية، ردار ا  .234،235:ص ،2005،اإسك
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ت سي رية ،طرته آمور  ب أن ا يسمح إا بقدر يسر من ا اعة بأنه  وهو يقوم بكل ذلك بق

اصة .   مرؤوسيه ي التصرف دون موافقته ا

ع قراراته  فردا ،فالقائد من هذا الطراز ا يشرك مرؤوسيه ي مباشرة مهامه أو ي ص دد م فهو 

ظمة و خططها دون مشاورة مرؤوسيه ي ذلك.  سياسات ام

ي تعامله مع مرؤوسيه يبدو قليل الثقة فيهم و ا يعر العاقات اإنسانية أي اهتمام, و ي و 

استخدام سلطته فانه مثل هذا القائد يفهم السلطة على أها أداة ضغط و هديد للحصول على 

و يصعب على امرؤوسن نقل أماهم و شكاويهم إليه . ،العمل   و ي مثل هذا ا

  ةأ  قراطيةالقيادة ااتو رة أو الصا  :)ا

ر بكونه يثق ي نفسه و ي طريقة أدائه للعمل و يركز اهتمامه على        يتصف القائد ااتوقراطي ا

اخ الذي يساعد  ،قيق مستوى أداء مرتفع ي آجل القصر و الطويل لق بكفاءة و مهارة ام فهو 

و يرفع من مستوى واء  ،د إ أقصى حد مكن على التقليل من احتمال ظهور سلوك عدواي ض

 امرؤوسن و طاعتهم لقيادته .

ر و ،وهو يؤمن كثرا بامشاركة ي اإدارة أو ما يسمى باإدارة التابعة من آسفل  و القائد ااتوقراطي ا

اهاته و ميوله است     ،بدادية بشكل عامإن كان يبدوا عادا و طيبا أحيانا ي تعامله مع مرؤوسيه إا أن ا

ظرون إ سلوكه  اع أحيانا إا أن امرؤوسن ي فهو إن كان يفضل أن يتعامل مع مرؤوسيه عن طريق اإق

اورة يلجا إليها لتحقيق أهدافه .    وفهم على انه نوع من ام ر   1ا

 

                                                           

عان  1  .160،161: ص،مرجع سبق ذكر  ،نواف ك
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  :القيادة الديمقراطية 

ا امشاركة و التعاون و تبادل اآر     ماعة ال يعمل معها مارس القائد ه ا القائد  ،اء مع ا فه

وف ي نفوس  كم ااستبدادي  و إلقاء آوامر و التحكم و إثارة اإحباط و ا يتحرر من ا

ظمات  و لكي يصبح القادة روادا ي  ،العاملن و هو السبب القوي لفشل كل جهود الغر ي ام

اات جديد ب أن يبدؤا بأنفسهم بعيدا عن البروقراطية عصر العومة و يبتكروا و يكتشفوا  ة 

رية ي  كم سلوكياهم . و ذلك بان يرك القائد سلطته و ديكتاتوريته و ذلك عن طريق ا ال 

ظمة بامشاركة على  اذ القرارات حيث يتوقف جاح أي نظام إدارة للم التصرف و امشاركة ي ا

 1على السلطة.  القيادة و احفزات أكثر من أن يعتمد 

 قيادة عدم التدخلأ  القيادة المتساهلة(: 

رية الكاملة ي    مط يرك القائد للمرؤوسن ا ديد آهداف ي ظل هذا ال اذ القرارات و  , و ا

ا يظهر بدور القائد السلي ٓنه مارس القيادة السليمة و الفعالة مرؤوسن و بذلك فان  القائد ه

ه التسيب ي امؤسسة ال يقودها هذا القائد, و مكن تأثر على سلوك ا تج ع دود ما ي ٓفراد 

دما نتعامل أو يتعامل القائد مع أفراد ذوي خرات  وع من القيادة غر ناجح إا ع القول أن هذا ال

 2و مستويات عقلية و عملية عالية كما ي مؤسسات البحوث و الدراسات. 

 .و اخفاض آداء يادة تتسم بالتسيبو القيادة امتساهلة هي ق

 

 

                                                           

راء و ااستشاريون الدوليون  1 اد ا  39ص،2004الطبعة ااو ،مصر ،رأس امال البشري)قياس القيمة ااقتصادية ٓداء العاملنأ،إعداد ا
واري،ضرار عتي  2 شر و التوز  ،إبراهيم خريس ،نضال ا الطبعة العربية  ،عمان ،يعالعملية اإدارية)مبادئ و أصول وعلم و فنأدار اليازوري العلمية لل

 .178،179 :,ص2007
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 أسلوب الخط المستمر في القيادة:  

شاطات القيادية ي احد أطرافها  ظر إ القيادة باعتبارها سلسلة من ال مط ي يعتمد  ،و هذا ال

اذ  امدير القائد على استخدام سلطاته بأوسع معانيها و يركز اهتمامه على إصدار آوامر و ا

 باجاز العمل .اإجراءات 

حهم حرية     وي الطرف اآخر من السلسلة يعطي القائد اهتماما كبرا إ امرؤوسن من خال م

اذ القرار ضمن إطار عام. و أوسع ي امشاركة      1ا

 العوامل التي تساعد علح اختيار النمط القيادي المناسب:لمطلب الثالث ا

مط القياتار الكثر من امدراء و امشر      اسب  للتعامل مع مرؤوسيهمفن ي كيفية اختيار ال  ،دي ام

تلف ي  اس  اك اتفاق علمي على أسلوب مثا باإدارة لقيادة اموظفن ان ال قيقة انه ليس ه و ا

و كذلك الظروف ال يعملون ها . و قد استعرض علماء اإدارة بعض  ،طباعهم و شخصياهم 

ماذج ال تست مط القيادي ال خدم عادة بالقيادة اإدارية مع توضيح العوامل ال تتحكم ي اختيار ال

  عن ااخر و فيما يلي توضيح ذلك.

فمثا امدير الذي يعتقد بان  ،مثل خلفية الشخصية و معرفة و قيمة خراته:عوامل مرتبطة بالمدير

ظمةي امرتبة الثانية بعد احت تأي أنب  آفراداحتياجات   و من العوامل امرتبطة به: ياجات ام

 . قيم امدير و معتقداته 

 .ثقة امدير مرؤوسيه 

  زعة  القيادية,ال

                                                           

 .79،80 :مد عبد امقصود , مرجع سبق ذكر , ص 1
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 .شعور القائد و تقدير لدرجة التأكد من اموقف 

  عوامل مرتبطة بالموظف: 

 درجة اإصرار على ااستقالية .             

 .مل امسؤولية  مدى 

 زعة إ امشاركة دد.بال ال  قرار و إن كان غامضا أو غر 

 .درجة أمية امشكلة للمرؤوسن 

 .ظمة  درجة تفهم اهدف و رسالة ام

 .توافر امعلومات الازمة 

 .رة الازمة  ا

اذ القرارات      ح مرؤوسيه فرصة اكر ي ا كان لديهم العوامل ال سبق ذكرها   إذامكن للمدير أن م

وعة تفتقر إ مثل هذ العوامل فان آسلوب ااستبدادي ي القيادة يكون هو و العكس إذا كانت اجم

   السائد.

  عوامل مرتبطة بالموقف:                                                                                          

موذج القيادي امعن  واقف الصعبة القادة إذ أن ام،يؤثر اموقف هو اآخر ي إتباع ال

على امشاركة خاصة إن كانت مثل تلك امواقف خارجة عن نطاق إمكانيات امرؤوسن. 

          :ومن أهم العوامل امرتبطة باموقف هي 

 .ظيمي السائد اخ الت  ام

 . ظمة  القيم ال تؤمن ها ام
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 . ظمة و تركيبها  نوع ام

   .فعالية امرؤوسن و قدرهم 

 

 مرتبطة بالوقت المتاح عوامل :                               

  اذ القرار ميل بامدير إ اجة املحة ا ية إذ أن ا الضغوط الزم

  1 اانفراد بإصدار القرار دون الرجوع مشاركة امرؤوسن.

 عوامل تتعلق بالبيئة :                                                                                           

ظمة و القيم و التقاليد ال تسر عليها و تؤمن ها و   حيث تؤثر بيئة العمل عموما وبيئة ام

مط القيادي ها ي اختيار ال روج ع إذ ا يستطيع القائد أن  ،ال ا يستطيع القائد ا

ظمة من مط قيادي و إا وا حرف عن ما اعتادت عليه ام جه كثرا من امصاعب و ي

ظمة  غراي إذ أن بعد ام ظمة ا اك موقع ام ظمة ه امشاكل. و إ جانب بيئة العمل أو ام

أو كر حجمها يلزم القائد أو امدير بتفويض جزء من صاحياته و السماح بدرجة من 

ماعة مثل عاما مهما ي أتباع ا مط القيادي امشاركة من قبل امرؤوسن و أيضا نوع ا ل

ماعة خلق عادات و تقاليد مشجعة على التعاون و التماسك و ماثلت  فكلما استطاعت ا

ا   ،بن أعضائها صفات شخصية ماعية  رة كلما تشجع الرؤساء على اا كالتعليم و ا

      2مشاركة العاملن.  

    
                                                           

صر  1  .30،31:مرجع سبق ذكر ص  ،مدحت أبو ال

واري  2 , ص،خريس  إبراهيمضرار عتي و نظال ا  .178،180 :مرجع سبق ذكر
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  وسيه .العاقة بين القائد و مر  :( 4الشكل)                     

 اتوقراطي في القيادة أسلوب               

 سلوب ديمقراطي في القيادة                                                                       

 

 س

 

 

 

شر دار اهومة،مبادئ اإدارة ،مال الدين لعويسات المصدر:  زائر الطبعة ،للطباعة و ال ا

 .132ص،2009،الثانية

 

 

 

 

 

 

 درجة استخدام السلطة من قبل     

  امدير               

 

 مدى حرية امرؤوسن ي التصرف                   
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 خاصة 

جاح و التطور       ا أن امؤسسة ال تسعى إ ال ا هذا تبن ل ا إليه ي فصل و  من خال ما تطرق

ع ااقتصادي هي امؤسسة ال تتب ي نظامها اإداري مواجهة التغرات و التحوات ال مست اجتم

اسبة لصا  اذ القرارات ام حه السلطة ي ا قيادات إدارية ناجحة و قائد يتميز مهارات و صفات م

موعة كبرة من السمات الشخصية القيادية و ليس على مة واحدة  امؤسسة. فالقيادة تعتمد على 

مي ي الف ة و هذا ما جاء ي نظرية السماتهذ السمات ت رات و مواقف معي و  ،رد نتيجة مرور 

اك مات مطلقة و ثابتة لكل ماعة ظروفها و  إماللقيادة تصلح ي كل مكان و زمان و  ليس ه

ة و هذا ما  أهدافها و مشكاها و من م ها أسلوب )مطأ قيادي الذي يتكيف مع هذ الظروف الراه

ظ ظرية السمات على أها عدم  ،رية اموقفيةجاءت به ال اث وجهت انتقادات ل و نتيجة الدراسة و آ

ها نظرية سلوك  ديد السمات ال مكن أن يتميز ها القائد, وظهرت نظريات أخرى م قدرها على 

ليل اء  القائد ال ركزت على  ظرياتالسلوك القائد أث ن القائد أيضا من ركزت على أ قيادة ,و من ال

ال يسعى  آفضل هو الذي يستطيع رسم مسارات واضحة للمرؤوسن بغرض الوصول إ آهداف

 .اليها
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 الفصل مقدمة

جاح  آو امسئولةفهي  ،إنسانشاط  ٓيتعتر مثابة القوة الدافعة  اإدارة        اإخفاق أوعن ال

ظمات كما  ظمة من ام  تأكيدعلى عاتقها مسؤولية  تأخذال  آساسيةالركيزة  أهاالذي يصادف أي م

ياة اليومية إنتاج دمات و تدفق و السر با اصة و العامة  استمرار ا شودة  إا  بأحسنغايتها ام

تل هذ الوظيفة  اإدارةهي فرع من فروع  اإداريةالقيادة  أناقل التكاليف ,وباعتبار الوسائل و  حيث 

صر البشري ي امؤسسة من حيث تركيزها على طبيعة العاقة  مكانة خاصة باعتبارها تتعلق مباشرة بالع

     بن الرئيس و امرؤوسن.

ية على مبادئ و قد حددها كل من  امتميزةفالقيادة     اجحة تكون مب  بول براونو  بنز روبرت رو ال

و الوظائف تكون  آساليب أن إمفهوم القيادة بسيط و غر معقد  أنمن  فرغمي مانية مبادئ. 

بغي ،على درجة كبرة من الصعوبة و التعقيد ق من مرؤوسيه جو التفاهم ل أنالقائد  أوعلى الرئيس  في

ع ال ظر فمن ميزات القائد الفعال ص قرار و ا شك أن هذا آمر يزيد من ثقة و تبادل وجهات ال

رات و القائد الفعال و الذكي هو  اعة القرارات تركز على امهارات و ا العاملن مديرهم حيث أن ص

اذ القرار ما يدفعهم إ  د إ جانب الوفاء و الواء لرئيسهم و الذي يشرك مرؤوسيه ي ا العمل 

بسبب الثقة ال وضعها فيهم, وهذا كله يؤدي إ الوصول لتحقيق الغاية ال تسعى امؤسسة إ 

 قيقها.
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 القيادة اإدارية الناجحة. :المبحث اأول 

ا      عملية خال من امختلفة فامواق ي وتوجه مارس تفاعلي تأثر ذات عاقة" هي القيادة أن عرف

ة أهداف أو هدف قيق و اتصال أ امؤثر) القائد جانب من اوات دائًما تتضمن فالقيادة،"معي

ظر التعريف وهذا معن، ي موقف آتباع سلوك ي للتأثر  وليست "وظيفة أو كعملية" القيادة إ ي

ا خال فمن مفروض، أو معن لدور سجية أو صفة رد  أهمنعدد  إن مكن التعريف هذا قشةم

اجحة ، اإداريةال تقوم عليها القيادة  آساسيةامبادئ   وظائف و مصادر القوة امتميزة.جانب  إال
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 الناجحة.مبادئ القيادة المتميزة  :اأولالمطلب 

اولت موضوع القيادة      حدد كل من روبرت  داريةاإي ضوء الكثر من البحوث  و الدراسات ال ت

مانية مبادئ رئيسية للقيادة  baul b.brounو بول ب.برون  robert h.rosen ه.روزين

اجحة و هي كتا  :اإدارية ال

 القدرة على إيجاد رؤية مشتركة. :المبدأ اأول

ظمة  لم ال تسعى ام ية امستقبل أهاقيقه مع  إالرؤية هي ا ظمةو تصور الصورة الذه ية للم

اجحة هي ال تكونت ، التفكر  إ باإضافة أابتكاريو الشعور و التفكر  باإحساسالرؤية ال

قيق العوامل التالية  امبدأالتحليلي و ح مكن تطبيق هذا   :ب 

 اد  تصور مشرك لشكل العمل. إ

 اد  هدف مشرك للعمل. إ

 .تائج امتوقعة  الركيز على ال

 لى اجتياز عمليات التغير امطلوبة.القدرة ع 

  لأداءتكوين ثقافة خاصة مستويات مرتفعة. 

 اد  تصور مشرك لشكل العمل.  إ

 الثقة بالنفس.:المبدأ الثاني 

فس تع  رأة, اإحساسالثقة بال از  و الشعور بالقوة و القدرة و ا امطلوبة بامستوى  آعمالمع ا

افز الذي يدفع امطلوب و هي من مقومات ال ياة و العمل و ا تائج  اإنسانجاح ي ا لتحقيق ال
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دما ا يثق  ا يعطيه ,و على  الشيء,ففاقد  اآخريني نفسه فغالبا ا يثق ي  اإنسانامرجوة ,و ع

اجح  هم. آعمال أداءي قدرهم على  اآخرينيثق ي نفسه و يثق ي  أنالقائد ال  امطلوبة م

قيق العوامل التالية  امبدأتطبيق هذا  وح مكن  :ب 

 البيانات و تسهيل التفاعل مع العاملن. إتاحة 

  اإنصاتسن مهارات. 

 .وضوح وثبات الشخصية 

 .تبادل و تداول امعلومات 

 زيادة معدات مشاركة المرؤوسين. :المبدأ الثالث

ظمة ي جاح أي م قيق مشاركة امرؤوسن من امبادئ الرئيسية ل  اإداريةو كل امدارس  .أهدافها 

ديثة  مشاركة امرؤوسن ي ميع مراحل العمل و )وضع السياسة و التخطيط,وضع  أميةعلى  تأكدا

فيذ و التقومأ,و مشاركة امرؤوسن شكل من  اذ القرارات و الت الدمقراطية و الشورى و دليل  أشكالا

من معلوماهم و خراهم ومن نتائج امشاركة تقبل امرؤوسن  بااستفادةعلى الثقة ي قدراهم و ااهتمام 

عها ,تقليل مقاومة امرؤوسن للتغير  اح الرامج و للقرارات ال شاركوا ي ص الذي ساموا ي اقراحه ,

طيطها  امرؤوسونامشروعات ال شارك   .ي 

قيق العوام امبدأو ح مكن تطبيق هذا     :  ل التاليةب 

  لبطاقات العاملن. آمثلااستخدام 

 .قيق التقارب بن العاملن 
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 .اسب لفريق العمل اخ ام  توفر ام

 العاملن ي املكية. إشراك 

 .جاح  حفز العاملن على ال

 توفير فرص التعلم و التدريب.:الرابع المبدأ

ضج ,و من ذلك توفر هم فرص ال أنفابد  اآخرينتقود  أن أردت إذا الفرص هم  إتاحةمو و ال

اسب وبشك ميع العاملن ي  لللتعلم و التدرب فعلى سبيل امثال ابد من توفر التدريب ام مستمر 

ظمة.  ام

طط يهدف  ماعة فيما يتعلق بامعلومات و تغرات  إحداث إالتدريب هو نشاط  ي الفرد و ا

رات و  قيق العوامل التالية  امبدأطبيق هذا و ح مكن ت امهاراتا  :ب 

 .التجديد على امستوى الشخصي 

 .ديد القائد جوانب القوة و الضعف ي شخصيته 

  اآخرينالتشاور مع. 

 .رية امتاحة للعاملن  زيادة مساحة ا

  تمع يهدف اء   1التعليم و التدريب.    إب

 منه. احترام التنوع و ااستفادة :الخامس المبدأ

                                                           

 
صر  أبومدحت  1 د،ال شر ،يدةأقادة امستقبل )القيادة امتميزة ا ص ،2009 آوالطبعة ،القاهرة  ،اجموعة العربية للتدريب و ال

 .131،136:ص
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تلفون ي  آشياءالبشر متشاهون ي بعض  وعا عريضا بن ميع البشر  أنكثرة, مع   أشياءو  اك ت ه

وع  إقد يرجع  مو  أوالسن  أواختاف ال  أوامستوى التعليمي  أوالثقافة  أو الديانة أومرحلة ال

غرافية  أوالعرقية  آصول هذ ب االتزام  امبدأكن تطبيق هذا  محو  اانتماءات السياسية, أوا

 : اآتيةالعوامل 

  د من  و التحيز. احاباةا

 . صقل امهارات الشخصية 

 .التعامل بشكل موضوعي مع الفروق الفردية 

 . اء و دعم عاقات عمل تقوم على ااحرام  ب

 :ةتنمية اابتكار لدى الفرد و المنظم :السادس  المبدأ

ا ,و   إنرات العقلية امهمة ال نولد ها ,و القد إحدىاابتكار  عد يكانت بدرجات متفاوتة لدى كل م

ب  أهماابتكار من  ظالقدرات ال  اية و الرعاية, ان امبتكرين هم الذين و ى بااهتمام أن  بالع

صر  ظ آمملتقدم  أساسيغروا وجه التاريخ و العام , وهم ثروة بشرية نادرة , و ع مات و القائد و ام

مية القدرات  اجح عليه ت ظمة ككل , و ح مكن تطبيق هذا لدى ميع العاملن  اابتكاريةال لدى ام

قيق العوامل التالية  امبدأ  :ب 

 .اخ  سن اابتكار و ام

 .اكتشاف جوانب اابتكار لدى العاملن 

 .ظمة  اكتشاف جوانب ابتكار ام

  مية قدرات العاملن و ولوجيا.ت  سن التك



 سسعلى المؤالقيادة اإداري  انعكاسا                     الفصل الثاني

 

 
48 

 التكامل في العمل. :السابع المبدأ

ا يشر  اصر  إالتكامل ي مع اخ  و ،آجزاء أوتوحيد الع لتحقيق التكامل ي العمل ابد من توفر م

 امثال:يتسم بااي على سبيل 

سيق      - رام كل امهن و و اح أميةعلى  التأكيد-العمل الفريقي   -التعاون     -التخطيط    -الت

ابية. أخاقياتتدعيم -التخصصات      العمل اا

قيق العوامل التالية امبدأو ح مكن تطبيق هذا   :ب 

 .ظمة  دعم العدالة ي ام

  آعمال أصحابالعمل و روح  أخاقياتتدعيم. 

 اد اسبة ال تتيح الشجاعة ي العمل . إ  البيئة ام

 .تطبيق التعامل ي العمل 

 التوافق مع المجتمع. :الثامن  المبدأ

سجمة  إحدىالتوافق هو  قيق العاقة ام بن الفرد و نفسه مع العمليات ااجتماعية ال تتمثل ي 

از  ،اجتمع احيط به قيق عاقة توازن بن الطرفن  آهدافما يسهم ي ا ظمة ،و   أنو على أي م

ط ه أهالق قق التوافق مع اجتمع من م ظمة ،جزء م  أوافظ على البيئة الداخلية  أنوعلى أي م

ارجية ها قيق العوامل التالية أشكال التلوث. وح مكن تطبيق هذا امبدأمن كافة  ا  :ب 

 . كمة و القيادة الواعية  ا

  امتميزة آداءفيز العاملن . 
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 ظمة و الداخل ارجية للم  يةاحافظة على البيئة ا

      (ادة .أ: امبادئ الثمانية للقي5الشكل 

 

ديدةأ, اجموعة العربية للتدريب  أبومدحت  :المصدر صر,قادة امستقبل )القيادة امتميزة ا ال

 . 137,ص2009شر ,القاهرة ,الطبعة ااو و ال

 

 

 

 

 

 

 

 المشاركة    

 الثقة     

 التدريبالتعلم و 

وع  الت

 اابتكار     

التكامل في 
 العمل

 الرؤية       

لتوافق مع ا   
 المجتمع

 القيادة المتميزة
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 .وظائف القيادة الناجحة :المطلب الثاني

العامة و ليس ما يقوم به  اإدارةي  اإداريونالقادة  يباشراك ارتباطا وثيقا بن امهام و الوظائف ال ه

 أنو ال سبق و  اآيي  اإداريةف ئو تتلخص الوظا آعمالي مشروعات  اإداريالرئيس  أوامدير 

اها ي الفصل السابق ذكرناها و  ظيم, التخطيط,:شرح سيق , التوجيه, الت جانب  إالرقابة و الت

العامة بكل هذ  اإدارةي  اإدارينيتصل كبار  أنال سوف نشرحها ومن الطبيعي  أخرىوظائف 

هم يركز على بعضها   إنالوظائف و  على .و مكن التعرف على بعض  آخرىمن  أكثركان البعض م

 بعض الوظائف.

  اطئة فيما يتعلق بالدور بتصحيح بعض امعتقدا يبدأ أنب  :التنسيق ت ا

ظر  إذالقيادي  اذ القرارات و يصدر  إليهي ظيم ويقوم با على انه يشغل على مركز ي الت

فيذها قوا , آوامر اذ موقف معن  أنانه من امعروف  إاال يتحكم ت  إصداري  أوعملية ا

ب على القيادي حن مارسته  ا  وظيفة أي يعتمد على استمالة ال ٓعباءبعض القرارات و ه

 و التخويف. آمرو ليس على 

  ة و  اإدارةتتطلب  :اتخاذ القرارات اجحة التصرف بطريقة معي هذا  تاجال

هيئة  إنقرارات سريعة و فعالة ح مكن ضمان تدفق العمل بسهولة و يسر,  إالتصرف 

فيذ الرامج اموضوعة  من خ اجح و القدرة على ال الالظروف للتصرف السريع و لت تخطيط ال

اذ القرار هي مسؤولية القيادي ي   .اإداريةامستويات  أعلىا

ظيم ذاته , أهدافالقرارات ال تتعلق بتحديد  أهمو من  القرارات التشغيلية ال تتم ي  أماالت

اذ مثل إذ اإدارينقد يشرك فيها كبار  مستويات الدنيا. و  هذ القرارات م توجه كفايات ا
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يون, اإداريغالبا ا يهمل  هائي و  إن التوصيات ال يتقدم ها امساعدون الف  آخرالقرار ال

ضع على عاتق القيادي م يقدمها ي قالب يتفق مع  ظيم. آهدافمسؤولية   العامة للت

مهور امتصل ها و مكن اإدارةهدف  أنو من امعروف  قيق  العامة هو خدمة ا اعتبار هدف 

ظيم و تعتر هذ  اذ  أمامحيوية  آهدافالرفاهية العامة للجماعات على انه هدف الت عملية ا

 1تستخدم لقياس القرارات امقرحة.   أها أساسالقرارات على 

ا السابقة للقيادة  اقشت اجحة القول بان القيادة ال , مكنو نظرياها أماطهاو  اإداريةو من خال م

 :هي ال تقوم بالوظائف التالية

قيق  أفرادريك  إهدف  .1 و  موعات العمل   لأفراد سواءااحددة  آهدافو 

 .آفرادماعات  أو

مية روح الفريق و التعاون بن  .2 ماعة عن طريق العدالة توزيع  أعضاءتعمل على ت ا

هما. امهام,  وتفادي التعارض بي

ظيمية ال همهم ي  آفرادوجه القيادة هي ال ت .3 تلف امواقف الت و تفسر هم 

 ال العمل.

ماعات العمل هي  اإدارةامشاركة و  .4  فن القيادة. أساسالذاتية 

اجح ي ثاث هي أن :د.صديق عفيفيكما يرى   :وظائف القائد ال

ماعة واحتكاكه ها و قبول -  أعضاء احافظة على العضوية أي قرب القائد من ا

ماعة له  .ا

                                                           

ميد البدري  1 شر و الطباعة و التوزيع  ،القيادة إدارةي علم  أساسيات ،طارق عبد ا  .185،186 :,ص2002،دار الفكر لل
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ظمة. آهدافقيق  - ماعة و ام اصة با  ا

هم. أعضاءتسهل عاقة التاحم بن  - ماعة و تسهيل ااتصال بي  ا

 :ما أساسيتنالقيادة ها وظيفتن  أنجون ايفا سيفن يرى  أخرىو من ناحية 

از امهام و : اأولى قيق  آعباءالقيام با اصة  آهداف) ماعة. آفرادظمةأ من خال باما  و ا

قيق  آفرادقيق احتياجات  الثانية: ماعات ) اصة هم  آهدافو ا قيق  الوفاء أوا متطلباهم و 

ها مدى وجود نظام فعال لاتصاات و نوعية  ،هذ الوظائف يتوقف على العديد من ااعتبارات م

اعها بالقائد ماعات و مدى اقت ة عن حبه ي السيطرة على تكفهل  ،ا  أم اآخرينون دوافعه نا

ماعة  دم ا ابية  ظمة أودوافعه اا ماعات و القائد آفرادو مدى وجود عاقة قوية بن  ،ام  ،و ا

ظيم. أهدافاح  أوعرقلة  إفكلها عوامل تؤدي  1  الت
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مد جاب الرب ,القيادة  1 يةسيد   .13،14:,ص 2012,دار الكتب امصرية ,اإسرا
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 (:وظائف القيادة الناجحة.6الشكل)      

 

  

 

 تأثير القادة                                                                               

                                                                   

                                                                                

 

 

يةالقيادة  ،مد جاب الرب سيد  المصدر:   .14ص ،2012،دار الكتب امصرية ،اإسرا

 

 

 

 

 

 

 وظيفة توجيه المهام

 ديد أنشطة العمل.

 ديد أهداف العمل.

 .وظيفة توجيه اأفراد

فاظ  على العضوية ا
 و ماسك آفراد.

قيق احتياجات 
ماعة.  ا

 

     و  اأفرادفعالية 
 .الجماعة

 معدل دوران العمل.

 معدل الشكاوي.

مدى إشباع حاجات 
 آفراد.

 ة يتحقيق الفعال

 من حيث:

ودة,  الكمية, ا
 الكفاءة. التكاليف,

الكفاءة.
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 مصادر قوة القيادة المتميزة. المطلب الثالث:

ها شخصية  إن       اصر م تتعلق مرؤوسيه وطبيعة العمل  القائد حيثالقيادة هي حصيلة مزيج من الع

ظمة و  ظيم و البيئة ال تعيش ها ام  ضغوط الزمن.و طبيعة الت

ة هذ  أنفابد له  بإتباعهبشكل فعلي  التأثرناجحا و يستطيع قائد ال يكون وح يتمتع بسلطات معي

ما يتجلى به القائد من  أو ،الوظيفة ال يشغلها القائد أوالسلطات قد تكون مستمدة من اموقع 

ه شخصا قادرا على  عل م احا  تأثرا أكثرالقائد ويكون ، اآخريني  التأثرصفات شخصية   إذاو 

ه قائدا فذا. أومع بن امركز  عل م  الوظيفة الرمية و بن الصفات القيادية ال 

حو 6مصادر القيادة و القوة كما يوضحها الشكل) أهم أما يف هذ امصادر على ال أ و مكن تص

:  التا

 نفوذ المنصب. أو:قوة أوا

افز من ال أنواعيوجد ثاثة      صب الرمي للمدير ي هذ السلطة و هي قوة ا  أوقوة ال ترتبط بام

زاء ،امكافأة  قوة القانون .،العقاب أوقوة ا

ح حوافز ذات قيمة)مادية  إقدرة القائد  إتشر  :المكافأة أوقوة الحافز  (1 ويةأ   أوم مع

الة يربط امدير أوكوسائل لتحكم ي امرؤوسن  افز و التحكم ي  ي ظل هذ ا بن ا

صل على  إذاالسلوك ) ك  از ما طلبته م  أ.مكافأةقمت با
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 .(: مصادر قوة القيادة7الشكل)                                  

 

                   بأداءجعل امرؤوسن يقومون             تزويد القائد بالقدرة على                                     

   مل ما بالطريقة ال يرغبها.ع                                                                          

                               

 

شر و التوزيع,  المصدر: واري, إبراهيم خريس, العملية اإدارية, دار اليازوري لل ضرار عتي, نظال ا

 .178,ص 2007لطبعة العربية عمان, آردن, ا

زاءات و  إقدرة القائد  إ: تشر هذ العقاب أوقوة الجزاء  (2   اإنذاراتتوقيع ا

صومات الفصل  زاء  وأفضل امرؤوسن. أعلىا از  إذاالعقاب ) أوتعبر عن قوة ا م تقم با

ال ...اخأسوف  أريدما   ت

ه شخصا يتمتع بسلطات واسعة على من ،القائد مركز رمي فأشغال :قوة القانون (3 عل م

ظيمي له  اإذعانوهي عبارة عن حق القائد ي طلب الطاعة و العون و ،هم دونه ي اهيكل الت

صبه .  نظرا لوظيفته و م

 

 

فوذ أومصادر القوة   :ال

 قوة أو نفوذ المنصب:

وافز أو امكافاءات. -  ا

زاء أو العقاب. -  ا

السلطة الرمية أو  -
 القانونية:

فوذ امستمدة من  القوة أو ال
رة /  الشخص ذاته/ ا

 الشخصية.
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 الشخص ذاته. المستمدة منالنفوذ  أوثانيا:القوة 

وع على القوة      صائص الشخصية ام أويعتمد هذا ال فوذ على ا اك مصدرين  ،تميزة للفردال و ه

ابعة من الشخص ذاته وما:  للقوة ال

ي التحكم و السيطرة على و تعر عن قدرة القائد  :النفوذ المعتمدة على الخبرة أوالقوة  (1

 من خال خرته و معرفته امتخصصة و مهاراته. اآخرين

وع من القوة اعتقادهم بان القائد لديه  آفرادويذعن  ل مشكلة.هذا ال رة ما يكفي   1ا

كمة و اموضوعية ما يستطيع اإقناعقوة  (2 طق و ا ا ملك الشخص من ام  يؤثر بأنه: و ه

لول و السبل لتحقيق  أفضللقبول توصيات و اقراحاته على انه  اآخريني   أو آهدافا

از   .آعمالا

جذب  :القوة المرجعية (3 وع من القوة قد ي )القائدأ بسبب التابع لشخص ما  أثرامتي هذا ال

ببة  أوامعتقدات  أوو تلك الصفات قد تتعلق بالقيم  ،وجود صفات شخصية مرغوبة و 

ه  آمرااهتمامات  تج ع  . متأثراستجابة لدى  أو تأثرالذي ي

اذبية  قوة الشخصية القيادية: (4 بع تلك القوة من الصفات القيادية ي القائد من خال ا ت

و ذلك من خال ااعتقاد و الثقة ي قدرة و كفاءة  ،اآخرين ملكها و تعمل على جذب ال

 القائد ي التغلب على الصعاب و العقبات .

                                                           

واري ،ضرار عتي 1 شر و التوزيع ،اإداريةالعملية  ،خريس إبراهيم ،نظال ا ص ،2007الطبعة العربية  ،آردن ،عمان ،دار اليازوري لل
:178،180. 
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اك و بصفة عامة كلما كان ، تأثراولة  أيةو القائد يستخدم القوة لدعم   متاحا  قدر اكر من القوةه

مع بن  أنكما ، اآخريني  التأثراولة  كفاءة ي  أكثرللقائد كان  من مصدر من مصادر  أكثرا

القائد ا تتوافر فيه  أنو لو فرض ،ي امواقف ال يواجهها التأثرالقوة سوف يعزز موقف القائد ي 

صول عليها من  إامعرفة فانه سوف يلجا  أوالقوة العلم   . اآخرينا

ميع  يت على مبادئ واضحة و مستقيمة و فالقائد العظيم هو من يستطيع استقطاب ا لشركته و ال ب

هاجا تسر عليه ي خطى  مجعل من رؤيته جاح.ها م و ال  ثابتة 

ا دائما مقولة يساق و رائها القائد و هي :ان الربح هو الذي يقود اهدف و لكن هذا غر صحيح  و ه

و ا يركزن على  آرباحي البحث عن  كثرا من القادة يتسارعون،بامرة فهدفك هو الذي يقودك للربح 

ما  أهدافهم دهمبان  تفاجئونالبعيدة ي امستقبل لذا يواجهون خطرا كبرا فيما بعد حي امستقبلة  أج

ا تكمن  أصبحت أرباحهم أنجديدة و  أهداففارغة من أي  ول ي حياة  أهماقل لذا ه نقطة 

اجح و هو معرفة كيفية تطوير  يث تستمر ي امس أهدافهمال و  الربح عليه بشكل متزايد إدرارتقبلية 

 1متقدم.

 

 

 

 

                                                           

اجحة،شرين سعيد  1  .2013يوليو  28،مصر  ،أسرار وراء القيادة ال
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 في اتخاذ القرار. اإداريةدور القيادة  المبحث الثاني:

اذ القرار من        ظيمات  آفرادي حياة  تأثرا أكثرهاالعمليات و  أهميعد ا ح ي  أو اإداريةو الت

كومات.  حياة الدول و ا

تلف امواقع و تعد عملية ا ابض للمؤسسة اإداريةاذ القرار جوهر وظيفة امدراء ي   إذ ،و القلب ال

ققه أي مؤسسة يتوقف  جاح الذي  اذ القرارات  إيعد ال حد بعيد على قدرته و كفاءة قيادها على ا

 الرشيدة.
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                                                               مفهوم اتخاذ القرار. :اأولالمطلب 

 هو امفاضلة بن حلول  أوالقرار هو ااختيار امدرك بن البدائل امتاحة ي موقف معن  تعريف القرار:

ة و اختيار ل  حلول بديلة مواجهة مشكلة معي  1.آمثلا

ظمة و ال          اههلكل مشكلة تواج آنسبو  آفضلو مكن تعريف القرار على انه ااختيار  ام

ل الذي يتخذ القائد.  تكون ا

اذ القرار من مفكر  تعريف اتخاذ القرار: و لكن  آخر إو من باحث  آخر إاختلفت تعاريف ا

صب كل هذ التعاريف ي مع واحد.  ت

ة مشكل أوالبدائل امتاحة لتحقيق هدف معن  ٓحد"عملية واعية  yagiياغي يعرفه  ة".معا  2ة معي

مرحلة من عملية مستمرة تتضمن تصميم عدة  أو"خطة  بأنهفيعرف القرار  harrisson هارسون أما

طة  إنسانتدفع توقعات  أهداف أوبدائل مرتبطة هدف   ".آهداف أوديد اهدف  إما ي هذ ا

موعة اكما يعرف         بدائل  ،لتحديد امشكلة اأتباعه يتم أنشطةاذ القرار  على انه عبارة عن 

ل, ل امشكلة و  ا اسب  اذ  إخطوة تشر  أهمتقييم البدائل و اختيار ام القرار هو اختيار البديل ا

اسب.  3ام

   

                                                           

شا امعارف ،أصول اإدارة العامة ،إبراهيم عبد العزيز شيحا 1 درية ،م  .341ص  ،اإسك

ي مصطفى عليان 2 شر و التوزيع ،اسس اادارة امعاصرة، ر  .69ص،2007،الطبعة ااو ،عمان ،دار الصفاء لل
اذ القراربن العلم و اابتكار ،امد ماهر 3 امعية ،ا درية،الدار ا  .22ص،2007ااسك
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اذ القرارات عملية  إن ظيم مؤسسة أساسيةعملية ا و هي الشغل الشاغل ، و مهمة ي حياة أي ت

ور  ،امديرين أوللقادة  اذ القراراتأ مثل عملية  اإدارية أنشطتهماور  من أساسيو و هي )ا

ظمة و امدير يتخذ قرارات   اإدارية آعمالااتصاات تتغلغل و تتداخل ي كل مظهر من مظاهر  للم

ية  ،صغرة أوكبرة  ية أوروتي ظيم و القيادة و  بوظائف التخطيط إسرا و الرقابة و غرها من الت

 1.ةاإداريالعمليات 

 (:عملية اتخاذ القرارات جوهر العملية اادارية.8الشكل )                     

     

 ااتصال                                              ااتصال              

 ااتصال                                                     

 ااتصال                              ااتصال                            

 

   ااتصال                          ااتصال    ااتصال                             

                                              

شر و التوزيع,ع المصدر:  مان,الطبعة ي مصطفى العليان,اسس اادارة امعاصرة,دار الصفاء لل

,    .69,ص 2007ااو

                                                           

ي  1  .68 ص ،ابقمرجع س ،مصطفى العليانر

 التنظيم     

 التخطيط    

 اتخاذ القرار   الرقابة     

 التوجيه    
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هائي بل انه يشر كذلك ا تلك اانشطة ال و       اذ القرار مفهوم ليس قاصر على ااختيار ال    ا

وهو عملية معقدة للغاية تتفاعل فيها عوامل متعددة نفسية و اجتماعية و  ،تؤدي ا ذلك ااختيار

ظمة او اادارة و متطلبات واقع او ،يةو ثقافية وعوامل سلوك اقتصادية و سياسية و اهداف عامة للم

اذ القرار بصورة  توى قيمي و اخاقي و اسلوب ادارة و خصائص ميزة للمسؤول عن ا موقف و 

طقية هادفة بصرة بالعواقب اذا استخدم فيها  اذ القرار رشيدة م التمييز وحسن عامة و تكون عملية ا

ف ذلك و القرارات الرشيدة هي ال تتخذ الشكل التا ي تسلسل و قد تكون على خا.التقدير

 اجراءاها.

 ديد امشكلة. -

 ليل اموقف. -

 ديد البدائل و التدبر فيها. -

تائج. - تائج ال سترتب على ااخذ بكل من هذ البدائل و دراسة ال  التفكر ي ال

 ااختيار بن هذ البدائل. -

صر الرشد و حسن التقدير و التمييز كما يفرض اعطاء فرصة للتامل و و هذا التسلسل يفرض توف ر ع

 1التامل و التفكر و اركان ااختيار بن البدائل.

ذ بديل من عدة بدائل  اذ القرار هو ا و ان هذا ااختيار  ،و من خال هذ التعاريف مكن اعتبار ا

و عليه فيجب على القائد او مع اخر  القراريتم بعد دراسة موسعة لكل جوانب امشكلة او موضوع 

قيق اهدف الذي يسعى اليه  تار البديل اامثل الذي يوصله ا  ب على حيث ،متخذ القرار ان 

                                                           

ر حجاب 1 مد وهي ،مد م شر و التوزيع ،للعاقات العامة آساسيةامداخل  ،سحر   .175،  174:ص،ص القاهرة،دار الفجر لل
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سبان العوامل الداخلية و ا رجية احيطة به ال تاثر ي هذا امتخذ القرار ان يتخطى و ان يضع ي ا

 القرار او البديل.

 لثاني:عناصر عملية اتخاذ القرارات اادارية.المطلب ا

   : حو التا اصر اساسية هي على ال اذ القرار من ع  تتكون عملية ا

الة و ايا كان متخذ القرار فلديه متخذ القرار:  (1 ماعة او الفرد حسب ا قد يكون قرار ا

ظام الداخليأاو امفوض وحة له موجب القانون )ال ة له من جهة رمية متلك السلطة الرمية امم

ظمة و عر  ظيمي للم اذ القرار و ضمن اهيكل الت ق ي ا هذ السلطة ال تعطيه ا

اذ القرارات ،مستوياها اادارية اك مراكز السلطة او مراكز ا اذ .ه ق ي ا و هذا يع ان ا

 واحدة و هي امركزيةاو فرد معن اا ي حالة القرارات ليس حكرا على مستوى اداري معن 

دها ي الواقع اا ي  التامة اذ القرارات ال مكن اعتبارها غر عملية و ا مكن ان  ي ا

جم جدا . ظمات صغرة ا  ام

اذ القرار ما موضوع القرار:  (2 ل او ا و مثل امشكلة ال تتوجب من متخذ القرار تب ا

تظر ولوجي السريع ا ان تتعرض فعلى سبيل امث،بشاها او توقع م ال يؤدي التغير التك

ظمة للتقادم. تجات ام  م

القرار امتخذ اما هو تعبر عن سلوك او تصرف معن يراد القيام به من اهداف و الدوافع:  (3

ة قيق هدف او غاية معي ال العلوم السلوكية و الدافعية اانسانية  اجل  فكما هو معروف ي 

ة يراد اشباعها ،سلوك او دافع  وراء كل عمل او اذن فاهدف هو .و وراء كل دافع حاجة معي

 ة.سيد للحاج
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اذ القرار حيال موضوع او مشكلة ما ابد من مع  المعلومات و البيانات: (4 د ا ع

و البيانات الكافية عن طبيعة امشكلة او اموضوع و ابعادها و ذلك اعطاء متخذ  امعلومات

اضر و امستقبل عن طريق عملية القرار رؤية وا ها و امعلومات تكون عن اماضي و ا ضحة ع

بؤ.  الت

اح القرار ديثة اليوم لديها  ،فامعلومات و البيانات مسالة حيوية يتوقف عليها  ظمات ا و ام

نظام متكامل للمعلومات يوفر متخذ القرار ما يشاء من معلومات و بيانات و احصائيات 

سابات ااكرونية.بسرعة مت  اهية من خال استخدام ا

هولة امعروف ان الكثر من القرارات التنبؤ:  (5 بؤ ها تتعامل مع متغرات مستقبلية  ب الت

ظمة. ديد انعكاساها على ام   و تقديرها و 

بؤ يساعد متخذ القرار ان يستطلع ما سيحدث ي امستقبل و عليه فهو ركن اساسي من  فالت

اذ القرار او ابعاد امشكلة  و يساعد امدير ي ادراك ابعاد امشاكل ال تواجهه،اركان عملية ا

تها. اذ القرار حياها و معا  ال يريد ا

ل اامثل مضمون القر البدائل:  (6 ة موضوع او مشكلة البديل او ا ار الذي سوف يتخذ معا

اك حل واحد للموضوع او مشكلة ادر ان يكون ه اك اكثر من  ،ما و من ال فعلى ااغلب ه

يد هو الذي يضع اكثر من بديل واحد. حل واحد  1و بتا فامتخذ القرار ا

                                                           

شر و التوزيع ،اإدارة امعاصرة ،عمر وصفي عقلي 1  .213،214:ص ،2014،عمان،زهران لل
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لولأ ة للمشكلة وفقا للبيا فتحديد البديل يتم ي حصر البدائل )ا نات و امعلومات ال اممك

اد حل مكن  تو معها ي امرحلة السابقة و استبعاد اسبة ح يتس ا البدائل الغر ام

 للمشكلة.

اذ القرارالقيود:  (7 اخ الذي يتم فيه ا ا ام فمتخذ القرار يواجه عدد من القيود  ،و يع ه

اذ البيئية ال د ا ارجية تضع امامه معوقات ع سن داخلية و ا القرار و هذ القيود عليه ان 

فض من اثارها السلبية قدر اامكان و من اامثلة اامكانات  التعامل معها و ان 

1مستوى كفاءة العمال.،مستوى الدخل،امالية
 

 المطلب الثالث:انواع القرارات اادارية:

ظمات حكو        ظمات ااعمال او م ظمات امختلفة سواء م موعة من القرارات تتخذ داخل ام مية 

: حو التا يفها ا ال  و مكن تص

  :ف القرارات المبرمجة و القرارات الغير المبرمجة ة سايمون ص القرارات ا قرارات مر

ة على اساس درجة ااختيار امتاحة من القرار بان نوصف القرارات ال  و قرارات غر مر

ال ااختيار فيها واسعا نسب ة.يكون   يا فتسمى قرارات غر مر

ة ا تكلف لوضعها جهدا كبرا ي ميع امعلومات و وضع البدائل و ااختيار  و القرارات امر

هما د ما يتخذ القرار اوتوماتكيا،بي ة تامة ع و يسمى القرار امرمج ايضا ،و تكون درجة الر

بؤ بالقرار الروتي ان اعدة ما يكون متكررا و طريقة و  ددة و واضحة و باامكان الت صفه 

عها  ة فيتطلب ص تائج بثقة عالية على اساس التجارب السابقة اما القرارات الغر امر بال

                                                           

عان 1 شر و التو  ،القيادة اإدارية ،نواف سام ك  .160ص ،2007،آردن،عمان،زيعدار الثقافة لل
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ب مع الكثر من امعلومات ا اكر ان ااختيار اصعب و البداجهد ئل قد تكون متعددة و 

 لوضع هذ البدائل و اختيار افضلها .

اذ و تاي ا         ديد انسب اساليب ا مية التفرقة بن هذ اانواع من القرارات ي انه مكن 

دول ااي.  1القرارات ال تتفق مع كل نوع من ذلك حسب ا

 (: انواع القرارات و اساليب اتخاذ القرارات.3الجدول )      

 اتخاذ القرارات أساليب القرارات أنواع 

 

 أوا

 

 

 

  

 ةالقرارات المبرمج

 الروتن امكتي. -

 معاير العمل. -

ظيمي. -  اهيكل الت

 التوقعات العامة. -

 الفرعية. آهدافنظام  -

 وث العمليات. -

 التحليل الرياض. -

ماذج. -  ال

اسب  -  .اآاحاكاة على ا

اسب  -  .آنظم ا

 

 

 ثانيا

 

 

 القرارات الغير المبرمجة

كم لشخصي و  -  .آساليبا

 اابتكارية و اابتكار. -

رة.ق -  واعد ا

 اختيار و تدريب امديرين. -

 ااستكشاي. امدخل -

اء ماذج استكشافية على  - ب

اسب   .اآا

 تدريب.  -

 

ديات القرن الواحد و العشرين آعمال إدارة ،عبد العزيز أمن: المصدر شر و التوزيع ،و   ،دار قباء لل

 .153ص  ،القاهرة

                                                           

ديات القرن الواحد و العشرين, 1 شر و التوزيع,القاهرة, أمن عبد العزيز ,إدارة آعمال و   .143,ص 2001دار قباء لل



 سسعلى المؤالقيادة اإداري  انعكاسا                     الفصل الثاني

 

 
66 

  فالقرارات الكيفية)الوصفيةأ يتم (: امعيارية) الكميةالقرارات و أالوصفيةالكيفية)القرارات

اذها بااعتماد على  التقليدية القائمة على التقدير الشخصي للمدير متخذ القرار  آساليبا

قائق امرتبطة بامشكلة لْراءو خراته و دراساته  ا فان مثل هذ القرارات .و ا  تتأثرو من ه

اهات و خلفية امدير الذي  اإدراكو  آحاسيسة مثل بااعتبارات التقديرية الذاتي و ا

 يتخذها.

اذها بااعتماد على الرشد و العقانية متخذها  أما القرارات الكمية)امعياريةأ هي قرارات يتم ا

على اختيار القرار الذي يؤدي العلمية ال تساعد  آسسو ااعتماد كذلك على القواعد و 

موعة من البدائل امتاحة. أرباحعائدات و  زيادة مضاعفة إ ظمة من بن   ام

اذ مثل هذ القرارات وضوح   و معقوليتها و موضوعية متخذيها. آهدافو يفرض ي ا

رات و ااختصاصات،و كفاية امعلومات امطلوبة ودقتها و تفهم العوامل و  ،و توفر ا

اذ القرارات الكمية اتصاف  امتغرات امؤثرة ي عملية اختيار البديل اسب كما يفرض ي ا ام

ديد امشكلة و  أسلوبمتخذها بالعقانية و الرشد و اعتمادها على  هم من  علمي الذي مك

ادو  آهدافتوضيح   ائل .دالب إ

  أي  القرارات بالمشاركة: أوالقرارات ااتوقراطية اانفرادية و القرارات الديمقراطية

ف القرا مط القيادي الذي يتبعه القائد.تص  رات حسب ال

اذها من قبل امدير بشكل انفرادي و  فالقرارات ااتوقراطية )اانفراديةأ هي القرارات ال يتم ا

ها على  اذها إعطائهمدون  موظفيهيعل دد ،اية فرصة للمشاركة ي ا امدير وحد الذي 

لو  امشكلة تار احد ا اسبا .و يضع ها حلول م   ل الذي يرا م
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فيذ  افسة  أيةو هو هذا ا يعطي مرؤوسيه ،و بعد ذلك يعلم مرؤوسيه هذا القرار لت فرصة للم

و القرار امتخذ من قبله. ،فيما يقرر  و ا يضع ي اعتبار رد فعل امرؤوسن 

اذها عن طريق امشاركة القرارات الدمقراطية )القرارات بامشاركةأ و هي القرارات ال يتم ا أما

ظيم.امستويات امختلفة من العاملن ي  إشراكمن خال  هم  الت القرار من  أمرو كل من يعي

ظيم ذلك ان مشاركة امرؤوسن ي  ،و تتميز مثل هذ القرارات بفعالياها و رشدها ،خارج الت

عها يساعد على قبوهم ها و عدم معارضتهم ها بعد   1.إصدارهاص

 فالقرارات  :و القرارات التشغيلية )الحيوية(و القرارات التكتيكية اإستراتجيةلقرارات ا

ية شاة و كبرة على ام  تأثراتو  أبعادذات  أهدافقيق  أوتع حل امشاكل  اإسرا

شاة. أفضلمستقبلها و من اجل اختيار   الطرق ذات فعالية لتحقيق هدف ام

ل مشاكل قائمة القرارات التكتيكية ه أما  آمدقصرة  أهدافقيق  أوي القرارات ال تع 

ية  أو يةال رمتها القرارات  آهداف إرسم سياسات للوصول  أوروتي ا  ،اإسرا و من ه

هة ال تصدرها هذ القرارات يةقرارات لفا ،تلف ا هي تلك ال يصدرها امدير  اإسرا

فيذي   2الوسطى. اإدارةو تلك القرارات التكتيكية هي ال تصدرها  ،العليا اإدارة أوالت

ها: أخرى أنواعذلك يوجد  إضافة         من القرارات نذكر م

 :ا تكون  القرارات السياسية و القرارات ااقتصادية و المالية و ااجتماعية و ه

تها.  القرارات حسب معا

 ف  :القرارات القومية و الدولية  القرارات طبقا مستوى متخذها.أي تص

                                                           

جار 1 ظيمية،فريد راغب ال ظم و العمليات اإدارية و الت  .283،248ص ص،1988،الكويت،وكالة امطبوعات ،ال
اذ القرار ،تمال الدين لعويسا 2 شر و التوزيع،اإدارة و عملية ا زائر ،دار اهومة للطباعة و ال  .28،29:ص ،2009،الطبعة الرابعة ،ا
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 العاملين. أداءفي رفع  اإداريةالقيادة  مساهمة المبحث الثالث:

احها         اجحة يرجع سر  على مرؤوسيهم و  التأثراح قادها ي  إنرى الكثر من امؤسسات ال

ا الصحيح. أداءهمحفزهم و توجيه  س و اا و  آفراديق و تشجيع فالقيادة هي فن التوجيه و الت

ماعات لبلوغ  قيق التوافق ين رغباهم و احتياجاهم و  آهدافا جاح من خال  شودة ب ام

تمون  إمكانيات ظمة ال ي عكس على  ،إليهاام ابيا بزيادة  أداءو كل هذا ي العاملن ها  أداءامؤسسة ا

علمية ي  أساليبامؤسسات ال تعتمد على  و ا سيما، أخرىمن جهة  إنتاجيتهامن جهة و زيادة 

مية امهارات القيادية.  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سسعلى المؤالقيادة اإداري  انعكاسا                     الفصل الثاني

 

 
69 

 .اأداءدور القيادة في توجيه  :اأولالمطلب 

و  اآخرينمن اجل حفز  التأثرتعتمد على التوجيه و  آساسي عملية فكرية  اإداريةالقيادة       

ظمة قيق هدف ام هم من  اي مع امخاطرة و باستثمار الفرص ،مكي امتاحة ها و التعامل اا

 امهددات احيطة ها.

تلف اماطها و  ،فالقيادة هي تفاعل و عاقات متبادلة بن القائد و امعاونن فباعتبارها عملية مرنة 

 حسب متطلبات اموقف. أساليبها

ائد و يتفاعل مع تابعيه يتحرك الق الوظيفة, ومن مركز  أكثر التأثريعتمد القائد على سلطة  -

رد  أرحبي نطاق  ظيمي الرمي. اإطارمن   الت

اصر امخاطرة و عدم  - و هذا فان  اإنساالسلوك  تأثر إئدة االع التأكدتتضمن القيادة ع

هم من  لأفراد الازمةتعتمد على قدرة القائد على توفر امعلومات  أساسهاالقيادة ي  ما مك

تا 1ئج امطلوبة بكفاءة.قيق ال
 

 و التابعن و امواقف امختلفة. بآشخاصالقيادة و فعاليتها  أماط تتأثر -

مية اموارد البشرية ي  إعدادمن خال عمليات  اإداريةترز فعالية القيادة  - ظومة مو ت

يةمتجانسة تعكس ااهتمامات  ظمة و متطلبات اإسرا  تطويرها. للم

طق يلتزم القائد الفع - ودة الشاملة. إدارةال ي كل امواقف القيادية م  ا

يةي تصميم أساسيا دورا  اإداريةتلعب القيادة  - مية اموارد البشرية  إدارةو  إعداد إسرا و ت

يةي  إدماجهاو  ابية للتعاون بن  اإسرا مية ثقافة  ظمة و ت  .أفرادهاالعامة للم

                                                           

شر و التوزيع،القيادة و عاقتها بالرضا الوظيفي ،هاشم عادل عبد الرزاق 1  .28ص،2010،ااردن،دار اليازوري لل
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ه من  آداء إدارة أساليبهي تطبيق مفاهيم و  للقائد الفعال آساسيةامهمة  - ما تتضم

 ماعة العمل. أوللفرد  آداء أهدافديد 

اقص القيادة الفعالة مع  -  .الامركزية أعمالا تت

جح ي تكو  فالقائد موعة من القادة بتحول دور القائد امتفوق هو الذي ي مية   إين و ت

ب القائد الفعال ي تطبيقه  لذا ،مراقب ،مدير ،ا من رئيسبد مدرب ،مسر ،موجه ،مساعد،رائد يتج

يركز  إماو  .عمل امساعدين و الدخول ي التفاصيل اإشرافيتزايد و التعا ي  أن آداء إدارةمفاهيم 

 و يرك هم الغوص ي التفاصيل. آداء أموري  آساسيةعلى التوجيهات و القضايا 

يوية ل  إطاقهو العمل على شحد و  آداءودورها ي توجيه  الفعالة اإداريةلقيادة من امهام ا

فيزهم على اابتكار و توظيف خراهم و معارفهم ي  اإبداعيةالطاقات الفكرية و   أداءللتابعن و 

ه و بن امساعدين،الواجبات امكلفن ها مية ااتصاات بي على  و يعمل ،و يهتم القائد الفعال ي ت

وار ي قضايا العمل و البحث عن حلول للمشكات و  وات و تعميق ا التطوير مع  أفكارفتح الق

هم. وار مع مساعديه و فيما بي رص على استمرارية و شفافية ا   1ا

 .اإنتاجيةعلى  تأثيرهادور القيادة في تطوير فريق العمل و مدى  المطلب الثاني:

يوجه ما ملكون من قدرات  أنيه جيدا هو الذي يستطيع من خال ذلك القائد الذي يعرف مرؤوس    

شود إو مهارات  الكيفية ال يب فيها قرار  إيساعد  أمكن أنو هذا الفهم لكل فرد  ،اهدف ام

هائي  طقي بن ،ال اك توازن معقول و م ماعةأ ي  إمكانياتو  آهدافيث يكون ه فريق العمل)ا

                                                           

مية امه،مذكرة اجسر،ناصر بن علي صامل  1  .28ص ،الرياض،2011،ارات القيادية للعاملن و عاقتهما بااداء الوظيفي ت
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از  از و كميته  أنو قد وجد  آخريكون احدما على حساب  أندون اا اك عاقة كبرة بن اا ه

ماعة وتركيبتها و   بن القائد من حيث موذجه القيادي. أيضاو نوعيته و بن ا

 تساهم القيادة في تطوير فريق العمل من خال:

دمات  أداءسن  .1 ماعة من خال زيادة مستويات ا  .ة للعماءامتقدما

 فريق العمل. ٓعضاءالوظيفي  آمانو  آمنسن ظروف  .2

 الفريق. أعضاءفيض مستويات الصراعات الشخصية بن  .3

 الفريق. أعضاءفيض مستويات الضغوطات الواقعة على  .4

 تساهم القيادة في دعم كفاءة الفريق من خال المساهمة في:

 الفريق لرسالة امؤسسة. أعضاءفهم  .1

 السلوكيات امتفق عليها للفريق.ديد  .2

ددة. .3  العمل من خال خطة واضحة و

وية للفريق. .4 مية امهارات و الكفاءة و ااتصاات و دعم الروح امع  ت

 من خال القيادة كما يلي: تأيكفاءة فريق العمل   أنهذا و يرى بعض الباحثن 

ميع  أن - أ  تتم مع الفريق دوريا ابات الالفريق ي امق أعضاءتكون القيادة مستمعة جيدة 

اجة.  و حسب ا

مية قدرات  - ب  جديدة. أفكار إنتاجو  إدراكالفريق على  أعضاءت
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فيض ااختافات و ااحتكاكات  - ت اءا لثقة مع  أعضاء الشخصية بنهذيب و  الفريق ب

 .اآخرين

اء فرق ع إطاري  قق القيادة ماسك فريق العمل و تساهم ي ب فعالة و عظيمة تتسم ما مل ما سبق 

 يلي: 

 زيادة حجم امخرجات و العوائد.-       

 زيادة التعاون الداخلي.-      

 زيادة الرضا الوظيفي.-      

 بصفة عامة. اإنتاجيةزيادة -      

اك مانية  أن weiss و molinaro 2007هذا و يرى بعض كتاب  اء القيادة لفريق  تكتيكاته لب

 العمل و هي:

فسه . عم و تعزيزد .1  معرفة الفريق ب

 السماح بتشكيل فرق العمل. .2

 احددة . آهداف إطارالفريق ي  أداءقياس  .3

 على مسؤولية و التزام الفريق. تأكد .4

ع القرارات داخل الفريق. .5  قيق عملية ص

 ديد و تعريف التوقعات متبادلة. .6

 الفريق. أداءاستخدام التدريب لدعم  .7
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1توى الفريق.الصراع على مس أداة .8
 

 

 :اإنتاجيةالقيادة على  تأثير

ظمة أصول أهمالقيادات و امديرين و امشرفن و العاملن من  إن     فامديرين و القيادات ما  ،هذ ام

و   و هم الذين يسعون استغال كافة اموارد البشرية و امعدات . لإنتاجالقوى احركة و الدافعة 

ولوجيا امعلومات  ظمة أهدافو ذلك لتحقيق تك اجتمع و العماء من سلع و و تلبية احتياجات .ام

 خدمات.

د  فإذا ظمة ا من العاملن ذوي امهارات و امعارف و القدرات امتميزة ,فلن  آدم تتوفر ي ام

ولوجيا و احدث امعدات. اإنتاجيةنزيد  أننستطيع  ظمة احدث التك  ح لو امتلكت ام

قيق وا ظمة  اك لديها  أنن و بد أهدافها تستطيع ام و القدرات و  عاملن هم من مهاراتيكون ه

ديثة و قيادة  أنتتعامل و  أنامعارف ال تستطيع  ولوجيا ا تستخدم هذ امعدات ي ظل هذ التك

ا الصحيح . و اا  مرؤوسيها 

ديرين هم الذين يستطيعون  امديرين أوالقادة  ظمة  إدارة أي ،آداء إدارةفهم و ا اموارد ال لدى ام

قيق رضا  أهدافو ذلك لتحقيق  أموالمعدات و  و من موارد بشرية ية و  ظمة من زيادة ر ام

 العاملن.

دمات عملية سهلة  إدارةو  اموارد البشرية  بإدارةما قورنت  إذابسيطة  أواموارد امالية و امعدات و ا

يد  ٓنهية صعبة فهي عمل و الذي عادة ما  اإنساالسلوك  إدارةامدير  أومن امطلوب من القائد ا

                                                           

مد جاب الرب 1  .512،516:ص  ،مرجع سبق ذكر ،سيد 
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ظمة  أداءيؤثر على  تجأو بشكل عام فان ،التطوير،اإنتاجيةو يضيف قيم للمؤسسة )،ام جودة ام

 هو)تعظيم القيم و تقليل التكاليفأ. آداء إدارةاهدف من 

 أساسمن قبل امديرين و امشرفن هو  آداءهذا  إدارةوظيفي للعاملن و ال آداء أنما سبق يتضح 

ظمة ككل و لقد تبن من الدراسات  أو اإنتاجيةالعملية  دمات للم امائم هو  امدخل أنتقدم ا

مية و تطوير و تكوين قيادات هم  و مستقبل ،ااهتمام بت   أفضلو حشد الطاقات و توجيهها 

ظمات  لإنتاجية آساسيحور باعتبارها ا   1.آعمالي م

 و تنمية مهارات العاملين)قادة المستقبل(. إعداد أساليب: المطلب الثالث

 أنشخص  ٓيالقيادة مهارة مكن  أن nanus(1985) نانوس و bennis بينسيقول         

ياة ,تدرس للجميع  أنيتعلمها و مكن  رم من تعلمها احد ,ففي ا اك عدد من البشر ا  هم الذين ه

اك حاج .و لكن عدد من سيقودون الشركات سوف يكون با شك آمميقودون  ة و سوف تكون ه

اء الذين ا يعملون كرؤساء موعات الصغرة داخل الشركات و هؤ اج أو آقسامعدد اكر لقيادة  إ

اس يبدؤن ولديهم ،رات امعقدة و القيادة كغرها من امها،يكونوا مشرفن أنمكن   لأقسام بعض ال

ها اآخرينمن  أكثرالقدرات القيادية اكر و  سي ميتها و  اسبة مكن تعلمها و ت و ،و لكن امهارات ام

ا يع مية امهارات القيادية. آساليب kotter 1988كوتررض ل  التالية لت

 التطوير.مراكز التقييم و  .1

اقشات التخطيط للعمل مع  .2  .ساءالرؤ م

مو و التطور . .3  توفر فرص العمل ال تتيح ال

                                                           

مد الرادعي  1 مية مهارات امديرين ي تقييم أداء العاملن،بسيو  شر و التوزيع ،ت ديدة ،ايراك لل  .19،20:ص ،2008الطبعة آو  ،مصر ا
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 و استخدام التغذية امرتدة. ،مات حول الفرص ال يتيحها العملتوافر امعلو  .4

 القيادة. إمكانياتبرامج خاصة من تتوافر لديهم  إعداد .5

ية إدارةعمليات  إعداد .6 يث توضح ما يكون عليه شكل العمل ي  إسرا تكون مصممة 

وات قادمة و ما هو عدد ادوار القيادة الذي سيكون مطلوبا  10 إ 15اوح من فرة تر  س

دئذ و   نوعية هذ القيادة. ما هيع

مية امهارات القيادية لدى امرؤوسن.  مكافأة .7  امديرين على جهودهم ي ت

مية قدرهم على تطوير  .8 اس على ت  .عن طرق التدريب بأنفسهم أنفسهممساعدة ال

 ة المستقبل:تدريب قاد

سبة      مية مهارات قادة امستقبل مكن القول  إعداد أساليب نم آخر لأسلوببال ظرة  أنو ت ال

ديثة  ع  أنتعليمها و  أوالقيادة هي انه مكن تعلمها  إا ب  أكثرالقائد يص ما يولد و من م 

دد   ح يصبحوا قادة . و تدريب امتميزين على القيادةااهتمام بتدريب القادة ا

ال القيادة   تكسب امتدربن ها على: أنو على الرامج التدريبية ي 

 لدى امتدربن عن القيادة. ةزيادة امعلومات و امعرف .1

ا  .2 ابية لدى امتدربن و ا اهات اا ا  أميةتدعيم اا  .أميتهالقيادة و ا

اسب حسب طبيعة ا .3 مط القيادي ام اعموقف و امرؤوسن مثل الصدق و اختيار ال  .اإق

ابية لدى امتدربن و خاصة امتعلقة بالقيادة مثل الصدق آخاقياتتدعيم  .4 و آمانة ،اا

اور برنامج تدريي عن القيادة ي  امساواة ديد   :آيفعلى سبيل امثال مكن 

 .مفهوم و وظائف -
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 .اإدارة أنواعمستويات و  -

 مواجهتها.و كيفية  ةاإدار مشكات  -

 القيادة. أمية -

 نظريات القيادة. -

 القيادة. أماط -

 القيادة. أنواعمبادئ و  -

1مهارات قادة امستقبل. -
 

مية قدرات امديرين ي القطاع العام  إدارةيعتر  اإداريفالتدريب         و مع التسليم بان ،حيوية لت

قيق در  أساسياقد كان عائقا  اإداريالقصور   إا جة مرضية من التقدم ااقتصادي و ااجتماعي.ي 

ل الوحيد مشكلة القصور  أن يكون  أنادعاء ساذج و لكن ابد  اإدارياادعاء بان التدريب هو ا

على مدى حياته  اإداريةتمرار لتطوير قدراته سالتدريب عملية مستمرة .و يتعن على اموظف التعلم با

ياة آخرالعملية ومع  ه  تأهيلي عملية تعلم مستمرة و مهما يكن مستوى هالعملية  فا د تعي الفرد ع

دمة د البعض القصور و بذلك فان عليه  ،با للعمل  مهيأيصبح  أنقبل  الكثريتعلم  أنفا زال ع

ا  دمة العامة و ذا فعالية و من ه يث هو الذي مكن  أمية تأيبا  أويعتر الركيزة  أنالتدريب 

اجح امستقبلي. سآسا  2الذي يب عليه القائد ال

 

                                                           

صرم 1  .215،218 :ص ،مرجع سبق ذكر ،دحت أبو ال
عم 2 مود عبد ام  .93ص  ،الرياض:معهد اإدارة العامة، 2001،العدد الثا ،اجلة العربية للتدريب،التدريب و أثر ي تغير السلوك  ،فايز 
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اإدارية بداية بالشخص نظرة شاملة حول القيادة  إعطاءمكن تلخيص و  إليه او من خال ما تطرق 

و ذلك   الغرض من وراء هذ العملية أخراال تقع على امرؤوسن و  اإداريةيقوم هذ العملية  يذال

             ي:ي الشكل اا

 (:دور القيادة في المؤسسة. 9) الشكل                          

 مهمة وظيفة  

 القوة          عملية                        

  

                                                                                       

 نأبش     

 اتفيز الطاق القدرات إطاق  

سيق بن      اجهودات إرشاد اجهودانالت

ع القرارات   ص

 آعمالتسهيل  آداءالرقابة على    

 

 التصرفات ,آفكار ,اآراءي  التأثر  آنشطةتوجيه        

فيذ العمل امطلوب وضع ااهداف                    ت

از ااهداف                  اذ موقف مرغوب            ا  ا

از مرغوب اموضوعة                آهدافتغير           قيق ا

 مشرك بشيءالقيام                                                           

 

يضرار  :المصدر  واري ،الع و علم  أصول)مبادئ و اإداريةالعملية  ،غريس إبراهيم ،نضال ا

شر ،فنأو       .166ص،2007الطبعة العربية  ،آردن ،عمان،و التوزيعدار اليازوري لل

 القائد مارسها   

 المرؤوسين     

 بغرض    
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 :خاصة  

اءا على ما سبق       و  عيشها امؤسسات اليوم ي عام متغر تالظرف ال أماممكن القول انه   ب

اجة  حن  و  ملقيادة فعالة تاخد بعن ااعتبار ميع العوا إوقت مضى من أي  أكثرمتطلب ف

الية ع قراراها مواكبة التطورات ا اسب ،الظروف ي ص ع القرار ام قق  الذيقيادة قادرة على ص

يث يتجمعون حوها ويقررون  والتأثر اهدف امطلوب في امشاركة الفعالة بإرادهمي العاملن  .و ت  ذ

ش  أميةونظرا هذ القرارات من  لديهم  أكفاءها  فيجب البحث عن مدراء و بقائ اةكبرة ي استمرار ام

اذ القرارات الرشيدة مية مهارات  و،القدرة عل ا و القادة مواجهة التحديات  آفراديتحقق ذلك بت

رد تسير امؤسسة  امعاصرة و متطلباها كيفية التحول قيادها ح تستطيع اللحاق بركب التقدم  إمن 

ديد  .ي ظل الواقع العامي ا

 ممارسة العمل القيادي  ولتأهيلهمبدورات تدريبية لشغل الوظائف القيادية  يقومون أنفعلى امدراء 

اهات امعاصرة هم قادة متميز ،وذلك اكتساب امعارف و امهارات و اا عل م ين و لديهم خرة ما 

و العمل  ، اإدارة اليببأستزويدهم لدى القيادات و  اإداريةال تعميق امفاهيم قبلية تساهم من خ

شاركة اممن خال امؤسسة  أداءمؤسسة بارتفاع ي على التكيف مع امتغرات ااقتصادية ما يعود على ا

 .أخرىامؤسسة من جهة  إنتاجيةاذ القرار و رفع من رضا العاملن من جهة و رفع ي ا
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 مقدمة:

حاول  و ،القيادة اإدارية و نظرياها و أساليبهاإ  طرق سابقاتال لقد م        معرفة واقع ي ما يلي س

ليب و مشتقاته  SAIMAXالقيادة اإدارية ي مؤسسة سامكس   ديد  إنتاج ا  وذلك من خال 

 و سر العل  و مد  انعكاسه أداء امرؤوسنعلى  ي التأثرامؤسسة تبعه تاأسلوب القيادي الذي 

 .و ك  ما يتعلق بالقيادة اإدارية ،على مرد ودية امؤسسة 

و القائد و  كلا اعتلدنا ي هذا الفص  بتقدم استبيان       اهاهم  ا أكثر ا لللرؤوسن لتوضيح ل

هم و أهم السلات الي يتحلى ها قائدهم .  جو العاقة بي
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 تقديم مؤسسة سايمكس. المبحث اأول:

ليب بواية  قب  أن نتعرف      على تاريخ و نشأة مؤسسة سامكس نتحدث على مؤسسات إنتاج ا

ليب و أهم مؤسسة توزيع امادة  مستغام، ومن بن هذ امؤسسات و الي مث  أول وحدة إنتاج ا

زائر اا و هو "اجلع  هذا اجلع إ ثاث وحدات ي " حيث يقسم  اورولياأولية للحليب ي ا

زائر العاصلة و "اورواك" و" اوروليالغرب " هة الشرقية للباد .اورولي" ي ا  " ي ا

ية ل " تطرق إ تسلية امؤسسة و حة تار  " .ساسيمكسس
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 المطلب اأول: نبذة تاريخية لمؤسسة سايمكس.

زائرية لاسراد و التصدير" ذات الشخص الوحيد و تسلى هذ امؤسسة ذ.ش.و.ذ.م.م"الشركة ا

طقة  صامندرامسؤولية احدودة الوقعة ب  .بلدية مستغام ,واية مستغام اوروليم

ة   زن للخضر   "ofla"كانت تسلى هذ امؤسسة الفواكه   1991سبتلر 2قب  س  كانت 

كان   امسؤولية احدودة م تأسيس هذ امؤسسة كانت على شك  شركة ذات  1991سبتلر02

 " .sarl saimaxنشاطها الرئيسي شراء و بيع اأماك اجهزة "

 يب امعدات و اآات اإنتاجية .بداية ترك 2000ي  -

ليب امبسر. 2003ي  -  بداية نشاط امؤسسة ي إنتاج مادة ا

ليب امبسر  2004ي  - افس شرك ،لر يومي120000وص  إنتاج كيس ا  .ارولية أصبحت ت

ت امؤسسة إفاسها و بعدم قدرها  2007ي  - ليب و هذا سبب أعل ارتفاع سعر مسحوق ا

 على تغطية تكاليفها رغم وعد الدولة بتدعيلها.

وات م إعادة فتحها ي  - شاط مدة ثاث س هدف إعادة إحياء  2001بعد التوقف من ال

ي من إنتاج ا شاط ااسرا شاط و يستلد هذا ال اإنتاج و تعزيز  ،الرائب ،اللن،ليب ال

ارية شعبية ي السوق احلية.الممتازتسلية "  " الي سيتم تركيبها كعامة 
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 (: يلخص مراحل تطور شركة سايمكس.10الشكل رقم )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 الداخلية لللؤسسة.: من إعداد الطالبة بااعتلاد على وثائق المصدر                    

 

 

 

 

 

 مؤسسة الفواكه و الخضر 1991قبل سنة 

 اأسماكشراء و بيع  02/09/1991في 
 المجهزة

 تركيب المعدات و اآات 2000في 

 إنتاج مادة الحليب المبستر 2003في 
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 :سايمكس المؤسسة و مهام نشاط

 :أوانشاط امؤسسة يرتكز 

ليب      ليب امبسر بامادة اأولية املونة من طرف الديوان الوطي امهي للحليب بودرة ا ي إنتاج ا

ليب  0%  . 26%)خالية من الدسم( و بودرة ا

  ثانيا:

ص قسم الفاحي الذي يعل  على إثبات اتفاقية ي إنتاج حليب البقرة امب      شاط  سر و هذا ال

صول على  ه الدسم مقاب  ا زوع م ليب غر م ضر ا ص على أن مري  مع مري اأبقار و الي ت

 علف اأبقار و التسديد هاية الشهر.

 مهام و أهداف الشركة:

ليب و موظفا و هدف امؤسسة إ رفع هذا الع 30توظف حاليا  تجات ا دد بالتوازي مع تطور م

 من بن أهدافها: مشتقاته,

توجات ام - ويع ام ليب البقر "الرايب,ت ". اللن, توجة   الزبدة...ا

توجات ذو جودة عالية. -  إنتاج م

ليب. - افسن ي سوق ا  إثبات نفسها مع ام
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 المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمؤسسة سايمكس.

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 امدير العام لللؤسسة.المصدر:                                           

 امدير العام  

 امدير     

 اأمانة العامة     مصلحة مراقبة التسير

 مصلحة اإدارة العامة قسم توزيع العلف  

 مصلحة الصيانة  

 مصلحة امستخدمن مصلحة اإنتاج  

ظافة و اأمن  قسم ال

 قسم التجاري

 قسم الفاحي 

 قسم امالية   قسم احاسبة

 قسم التلوين   
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 المدير العام: .1

ظيم سياسة اإنتاج اسق ،تتلث  امهام اأساسية هذ امصلحة ي متابعة ت البيع و التلوين و هذا بت

 مع امديرية العامة:

 دير اجلع.توضيح وضعية الوحدة إ م -

 مراقبة نشاط الوحدة. -

 ديد امشاريع امستقبلية لللؤسسة. -

 تسير امشاريع امستقبلية لللؤسسة. -

 المدير : .2

 توضيح وضعية الوحدة إ مدير العام. -

فيذ مهامهم. -  تسير و توجيه رؤساء امصا مساعدهم على ت

 مراقبة نشاط الوحدة. -

 مصلحة مراقبة التسيير: .3

تقارير أسبوعية إ إدارة اجلع من رؤساء امصا و مقارناها مع التقارير تقوم بإرسال  -

 امسطر.

رافات. -  حساب اا

رافات. -  مراقبة اا

صص ااقتصادية و امالية. ،مراقبة التكاليف -  ا
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 مصلحة اإنتاج: .4

ليب و مشتقاته أي هي مسؤولية على اإنتاج. هذ  امصلحة خاصة بإنتاج ا

توج هائي)حليبوي  اما -  لن(. ،رائب ،دة اأولية إ م

 تجة و امقدمة للتسويق.تسجي  و اإمضاء على الكليات ام -

 

 مصلحة الصيانة: .5

 من مهامه:

شاط امصا الي تشللهم مسؤوليتها. -  مراقبة ال

 مراقبة ميدان الطاقة الكهرباء و الغاز. -

وعي للعتاد. - يد و ال فظ ا  ضلان الصيانة و ا

سارة .تط - ب الوقوع ي ا  بيق الصيانة و الوقاية لتج

 مصلحة النظافة و اأمن: .6

 و على وسائ  العل .اأمن على الوحدة  -

 مراقبة دخول و خروج العلال و البضائع احللة. -

 تأكد من نظافة الوحدة. -

 قسم توزيع العلف: .7

الذي مث  الغذاء اأو "املتاز" الي تقوم بشرائه امؤسسة على شركة اأم  و هي مادة العلف

 لأبقار.
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ليب الذي م معه. -  تقسيم العلف إ الفاحن بقدر ا

 مصلحة المستخدمين )تسيير الموارد البشرية(: .8

ة امستخدمن. - ظيم مه  وضع القرارات امتعلقة بت

 تسير املفات اإدارية. -

 متابعة برامج التكوين. -

 مصلحة التموين: .9

ليب و مشتقاته و  تتلث  امهام الرئيسية   هذ امصلحة ي توفر امواد اأولية امستعللة ي إنتاج ا

قسم إ نوعن و هي: توجن و امواد الكيليائية و ت اصة هذين ام  العاقات ا

زائر. -  امواد اأولية احلية أي م شرائها ي ا

 امواد اأولية امستوردة. -

 . القسم الفاحي:10

لي -  ب.مع ا

ليب امبسر. -  إعادة ا

 .القسم التجاري:11

ليب و مشتقاته على مستو  الواية.    -       توزيع ا

ارجية. -  دراسة السوق و البحث عن اأسواق ا

لات ااشهارية. -  القيام با
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 .قسم المالية والمحاسبة:12

ت و الوثائق الي فيها يقوم احاسب بعد استامه لك  الفاتورامصلحة المحاسبة العامة:  - أ

اص ها. مث   تثبت و تبن امعطيات الي قامت ها امؤسسة بتسجي  ك  عللية لللحاسب ا

بتقدم طلبيه الشراء و هذا بعد أن مر ،خروج امواد اأولية من امخزون،البيع،علليات الشراء 

ة  از هذ الفاتورات مصلحة امالية الي تقوم بتسديد امبلغ و ي آخر الس يقوم احاسب با

تيجة وية لتحديد ال تيجتن أي ،اميزانية الس طبق هاتن ال ب أن ت تائج و  من خال جدول ال

تيجة باستعلال الطريقتن و إا فانه يوجد خطا ما. اد نفس ال  إ

تتلث  امهام اأساسية هذ امصلحة و تسديد مبلغ الفاتورات امختلفة  مصلحة المالية: - ب

راء حليب البقرة الي تعر مصاريف و ي نفس الوقت لديها مداخي  تتلث  ي مبالغ مث  ش

لوع  لوع امصاريف و  ساب  ليب و مشتقاته و هي تقوم شهريا  اصة با البيع ا

اك أربع وثائق ذلك و هي: ب أن تكون ه دما  تريد تسير مبلغ شراء مثا   امداخي  و ع

 وثيقة الطلبية. -

 ة الي تبن الثلن.الفاتور  -

 وثيقة طلب الشراء. -

 وثيقة الدخول. -
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 المبحث الثاني: واقع القيادة اإدارية في مؤسسة سايمكس .

اح و فعالية القائد اإداري م اك  تهقدر يظهر  على تقييم نفسه بن اآخرين تقييلا صحيحا، فه

تلف عن الفكرة الي  للون عن أنفسهم فكرة  للها اآخرون. فقد يعتقد بعض الكثرون الذين 

ليلهم لللشاك  الي  ممرؤوسيهي معاماهم  ورحيلنالرؤساء بأهم عادلون  وموضوعيون ي 

جههم، إا أن مرءوسيهم قد يروا بأن هؤاء الرؤساء متحيزون وا يتليزوا بالعدل أو الرمة أو اتو 

  .اموضوعية

ديد ا اجح هو الذي يستطيع  لقو  الي دفعت مرءوسيه أن يسلكوا سلوك معن. إن قدرته فالقائد ال

ه من تفهم أفض  لسلوك امرؤوسن وبالتا توجيههم  لي  اأمور موضوعية مك ليد العاطفة و على 

.وإرشادهم  

 

 

 

.  
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 المطلب اأول: القيادة اإدارية مؤسسة سايمكس .

ا      ليب و مشتقاته لقائد امؤسسة الذي  من خال استجواب تتلحور نشاطها ااقتصادي ي إنتاج ا

ا على  ا القائد و ،معلومات حول القيادة بامؤسسة صل لط القيادي الذي يتب حيث ركزنا على ال

ديد ،عاقته مرؤوسيه و كذا الصفات القيادية الي يتلتع ها  و باعتبار أن القادة يلعبون دورا هاما ي 

لاعة و  شاط امؤسسةأهداف ا سن ل اح أو فش  القيادة يعتلد على  ،العل  على السر ا فان 

 اأسلوب الذي يتبعه القائد ي امؤسسة , وقد كانت إجابات امسؤول ااول)القائد( كلا يلي:

 نمط القيادي المتبع في مؤسسة سايمكس إنتاج الحليب و مشتقاته:فيما يتعلق بال -1

لط أو اأسلو         لط امتساه  حيث ير  أن إن ال ب الذي يتبعه القائد ي امؤسسة هو ال

ديا إذ سه  مرؤوسيه سب  ااتصال به لتوضيح اآراء و  رية ي اإدارة لن يكون  أسلوب ا

 اأفكار الي يتلبس عليهم أمرها .

اد الواجبات بطريقة عامة و غ ددة فهو يقوم بتفويض السلطة على أوسع نطاق و ميله إ إس ر 

رية ي مارسة أعلاله و فرصة ااعتلاد على نفسه و تقييم  ان ذلك يعطي مرؤوسيه امزيد من ا

 نتائج علله.

ويات امرؤوسن و وضع ثقة ي       لط القيادي أسلوبا ناجحا باعتبار يرفع مع و يعتر هذا ال

ابا بزيادة ي اأداء و كذ عكس على امؤسسة إ ا رفع من إنتاجية العل  و القائد يتبع قائدهم ما ي

رات السابقة الي يتلتع ها موظفيه برغم أن هذا اأ سلوب هذا اأسلوب باعتبار يعتلد على ا

 غر ناجح ي بعض امؤسسات 
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 عاقة القادة بمرؤوسيه في المؤسسة:فيما يتعلق ب -2

ا مكن القول أن عاقة القائد مرؤوسيه عا    ة برغم من أها عاقة عل  من خال دراست قة حس

اقشهم و يرك لاخرين حرية لكن إ جانب ذلك فهو يشجع مرؤوسيه على ا،فقط  بداء رايهم و ي

لول و البدائ   اذ القرار و اقراح ا   .ا

انب الفكر  د توظيفه  يفهو يهتم كثرا با رات السابقة أو امؤهات العللية ع و يعتلد على ا

ية من جهة أخر . و،للعلال   يركز على امؤهات الف

و امائم للعل  من رعاية صحية و ماية من أخطار العل  و التعويض   فهو يوفر و يضلن هم ا

ظافة خاصة،ي حالة حدث عل  يصيب العام   انب ال حيث انه حيث يعطي  ،كلا انه يهتم 

ظافة ي امؤسسة. ية حول موضوع ال  دورات تكوي

 الصفات القيادية التي يتميز بها القائد:ا يتعلق بأما فيم -3

 تتوفر ي القائد هذ الصفات:       

 القدرة على التحلي  و ااستقالية و القدرة امشاركة. -

 القدرة على خلق جو عل  يسود الوئام و ااحرام . -

مرت امعرفة اإدارية و ذلك باإمام الواسع جدا خاصة أن امؤسسة نشاطها حديث و  -

 بعدة تغرات و تطورات ي نشاطها.

ة و هذ اأخرة ضرورية  - س فسه و السلعة ا رة و الكفاءة ي العل  ما زادته الثقة ب ا

 لثقة اآخرين به من موردين و زبائن .
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 ب التصرفات اانفعالية . -

اسب . - اسبة ي الوقت ام اذ القرارات ام  ا

صول على احرام اآخرين بفض  - ة. ا س  معاملته ا

سن. -  ااهتلام بامظهر ا

أساس نجاح القيادة في مؤسسة سايمكس  و قد ادلى لنا المسؤول ااول بشروط و  -4

 كما يل:

لى ها القائد مؤسسة   إا أن القيادة يستلزم وجود تابعن  سايمكسبإضافة إ ك  الصفات الي 

عام  م ارتفع  22ال الذي كان يبلغ عددهم ,حيث يقوم امدير باإشراف على عدد كبر من العل

ة  30إ  ا مع تطور 2014عل  س و  و مازالت تطلح امؤسسة ي رفع عدد علاها و ذلك تزام

ويع تجاها و توسيع نشاطها  ت تج ،حيث كان م ليب و اللن  و اصبح ي يقتصر على إنتاج ا

ن و غرها م ليب و ذلك لتحت  مكانة ي الرايب و إنتاج الزبدة و الياغورت و ا ن مشتقات ا

افسيها. افس م  السوق و ت

فيزهم للقيام بأعلاهم على                                   و يعل  القائد جاهدا على توجيه مرؤوسيه و التأثر فيهم و 

 أهم نقطة و هيحيث يظهر ذلك ي ،أحسن وجه و ذلك لتحقيق اأهداف الي سطرها امؤسسة

اذ القرار ما  ع  العل  اكثر متعة و معاملة اعضاء اجلوعة بالتساوي مع إشراك مرؤوسيه ي ا

 و احرام و اعطاء ااهتلام لكافة العاملن دون مييز.عاقات صداقة 

اذ القرارته الي تكون احيانا صعبة  الصادرة و امدونة ب   فهو ا يعتلد على امعلوماتاما ي مسالة ا

راء و مستشارين خارج امؤسسة. سرع ا يت ،قوم باجتلاعات مع اموظفني  ب  يستعن 
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تجاته إ قيق أداء و جودة عالية ي م اح القائد ي قيادته بامؤسسة من خال  جانب رضا  و يظهر 

اجة ماسة إ شخص يثقون به خاصة إذا واجهت امؤسسة صعوب،امرؤوسن  ات كلا أن امرؤوسن 

ا هو الذي يتحكم ي  ،فهذ اأخرة ليس ها زمان فهي تطرأ دون سابق إنذار اجح ه فالقائد ال

امشك  الذي يواجه امؤسسة و يسيطر عليه وذلك بإتباع أساليب قيادية فعالة تتلاشى مع اموقف و 

لاعة.     الزمان و هذا ا يتم اا بالتعاون  مع افراد ا
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 أهمية القادة اإدارية بمؤسسة سايمكس إنتاج الحليب و مشتقاته. ثاني:المطلب ال

إن الصورة الي تعكسها القيادة اإدارية ي مؤسسة سامكس ي مد  قوة تأثر القائد ي          

قيق اكر قدر من الربح إ جانب  و اهدف الذي تسعى إليه امؤسسة و هو  مرؤوسيه و توجيههم 

اعية اقتصادية ي امقام اأول إ جانب أها  و يةااستلرار  مكانة ي السوق باعتبارها مؤسسة ص

 مؤسسة خاصة.

بع هذ اأمية من جانب اثر القيادة و مطها  سايمكستاقي القيادة اإدارية ي مؤسسة  أمية بالغة ت

 و أسلوها امتبع على اأفراد امرؤوسن و يرز ذلك ي ما يلي:

  هم أدائه بن امهام و امسئوليات و معدات قيام القائد بتعريف امرؤوسن ما هو متوقع م

 اأداء و أساليب العل  و أساليب امكافأة حيث يركز على امهام و متطلباها.

 ,اي  توفر امشورة و الرعاية الصحية و ااهتلام باحتياجات امرؤوسن و خلق جو عل  ا

 اجتلاعي .

 قائد مرؤوسيهم و تشجيعهم من خال أسلوبه امتساه  ي العل  و إعطاء هم اهتلام ال

 حرية التغير و إبداء الرأي.

  مشاركة القائد بوضع أهداف تتطلب بذل الطاقة القصو  ي العل  من العاملن و توحي

 مد  الثقة ي العاملن.

 شاط موجب شأة و ال اها كانت تغر ي  تعد مؤسسة سامكس مؤسسة خاصة و حديثة ال

تجاها وع م افظ على مكانتها ي السوق،نشاطها و ت  احلية. اا اها تسعى ان 

 .تشجيع القائد روح اابتكار و اإبداع مرؤوسيه ي امؤسسة 
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 المبحث الثالث: القيادة اإدارية في مؤسسة سايمكس.

ليب قامت بعل  جيد من حيث سايمكسإن مؤسسة       استعادة مكانتها ي السوق  إنتاج ا

تجاها .فلؤسسة  اولتها بتذكر م تعتر مؤسسة خاصة  سايمكسو ذلك بعد إفاسها من حيث 

ا هذ إ معرفة السلات و اأساليب القيادية الي  لية ااقتصادية.هذا أردنا ي دراست ي خدمة الت

 توافرت ي القادة اإدارين.

ا طريقة ااست ا اتبع لع امعلومات عن أراء امرؤوسن ي قادة امؤسسة )سامكس(.من ه  بيان 
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 عينة المرؤوسين.المطلب اأول:  تقديم استبيان و 

توي      لع امعلومات عن اجتلع امدروس و هو يتلث  ي استلارات  يعتر ااستبيان أداة جيدة 

وعة يتم توجيهها لوعة من اأسئلة امت ة مثلة لللجتلع امدروس على  و ما أن ذلك يستغرق إا  ،لعي

ة.،وقتا قصرا  ظى باستجابة و تعاون أفراد العي  حيث أها 

و نظرا أن القيادة اإدارية تركز على التأثر القادة ي مرؤوسيهم من اج  دفعهم لتحقيق أهداف امؤسسة 

ا استبيان لللرؤوسن و معرفة اين ،عن طريق أداء العل  بكفاءة و فعالية وص  هذا التأثر فقد وجه

صول على تقييلهم لقائدهم.  قصد ا

 هدف ااستبيان. أوا:

إ معرفة مد  توافر مات  )سايمكس(يهدف هذا ااستبيان اموجه لعلال و قائد امؤسسة     

ل موضوع القيادة و ذلك عن طريق مع آراءهم حو  القيادية واأسلوب القيادي امتبع من طرف القادة

اإدارية وأثرها على امؤسسة من حيث أداء العاملن و إنتاجية امؤسسة على اعتبار ان هؤاء هم خر 

كم على فعالية القيادة من حيث التوفيق بن أهداف العل  و رضا العاملن .  من 

ا  حاول من خال هذا ااستبيان تطبيق امفاهيم القيادية الي تطرق اليها ي الفصلن ولذلك س

 السابقن.

 : ثانيا: تحليل عينة المرؤوسين

ا على ما يلي:   ص  م توزيع ااستبيان على موظفي مؤسسة سامكس و قد 
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س العلال إ معرفة نسبة الذكور و نسبة  التوزيع حسب الجنس: (1 يهدف السؤال عن ج

على مستو  مؤسسة  امساواة و العدالة ي الشغ  بن هذين الفئتن اإناث و درجة

دول. سايمكس  مثللا يوضحه ا

 (: توزيع عينة المرؤوسين حسب الجنس.4جدول رقم )         

 %النسبة  التكرار الجنس

 83 25 مذكر

 17 05 مؤنث

 100 30 المجموع

اءا على امعطيات من ااستبيان المصدر:                  .ب

دول أن الفئة العاملة ي  سبة   سايمكسمؤسسة ناحظ من ا ,أما  %83يغلب عليها الرجال ب

سبة قليلة قدرت ب  ساء فال  .%17ال

يهدف السؤال عن الفئة العاملة إ معرفة اي الفئات العلرية الي  التوزيع حسب السن: (2

تلي إليها امرؤوسن دول التا ي  :مثللا يوضحه ا
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 السن.(: توزيع عينة المرؤوسين حسب 5الجدول) 

 %النسبة  التكرار السن

ة30اقل من  20 06 س

ة40إلى  30من  50 15 س

ة40 أكثر من  100 09 س

اءا على معطيات ااستبيان. المصدر:                       ب

اصب, ة ي ام دول ضعف فئة الشباب اأق  من الثاثن س ما يبن أن التعين ي هذ  ناحظ من ا

شاط امؤسسة يعتلد أ  كثر على امدة الي يقضيها الفرد ي امؤسسة ,عللا أن  امؤسسة حديثة ال

ة اكر نسبة ب  30ي حن أن الفئة أكثر من   . 50%س

يهدف السؤال عن امستو  التعليلي لللرؤوسن إ التعليمي لعينة المرؤوسين: المستوى  (3

اصب, اءا عليها ي ام : ديد اأسس الي يتم التعين ب دول التا  و هو ما يوضحه ا

 (:المستوى التعليمي للمرؤوسين.6لجدول رقم)ا         

 %النسبة  التكرار البيان

 17 05 الثانوي

امعي  23 07 ا

 60 18 بن اابتدائي و امتوسط

 100 30 المجموع

اءا على معطيات ااستبيان. المصدر:                       ب
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دول  سبة ناحظ من ا ا  60%أن أغلبية العلال ذو مستو  ابتدائي و متوسط ب ما يتضح ل

ي حن  ،أن امؤسسة تعتلد ي علليتها اإنتاجية على عدد كبر من العلال ي اميدان العللي

امعي قدرت ب  تاج  23%الفئة ذات امستو  ا و هذا شيء طبيعي حيث أن امؤسسة 

امعية أما الفئة ذات  ،إ مهارات عللية و معرفية و الي تتوفر ي حاملي الشهادات ا

 .17%امستو  الثانوي قدرت ب

كم على معيار  ااقدمية في العمل: (4 يهدف السؤال عن اقدمية امرؤوسن ي العل  إ ا

.و هذ ،امؤه  للقيادة ي امؤسسة دول التا  ا ما يوضحه ا

 (:توزيع عينة المرؤوسين حسب ااقدمية.7الجدول)         

 %النسبة  التكرار البيان

وات 3اق  من   90 27 س

وات10إ 3من   03 01 س

 07 02 سنوا 20إ  10من

 100 30 المجموع

اءا على معطيات ااستبيان. المصدر:                     ب

دول السابق أن أغلبية امرؤوسن ا تتجاوز اقدميتهم ي العل  بامؤسسة اق  من ثاث ناحظ من ا

سبة ب  وات و الي قدرت ال ليب و ،90%س كم أن امؤسسة غرت نشاطها إ إنتاج ا و ذلك 

وات  4هذا فقط من حوا اطها بعد إفاسها هذا يتطلب إطارات متخصصة ي نش إحياء إعادةو  س

سبة  20 إ10 م تليه الفئة من جالهذا ا وات مثلة ب وات 10 إ 03أخرا الفئة من،07%س س

سبة  رة و امؤهات ما  ،03%ب صر ا تج أن امؤسسة تعتلد ي تسيرها على ع ا نست و من ه
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توج جيد كلا و نوعا  ذ بداية نشطاها تعتلد ،يساعدها على إعطاء م و دلي  على ذلك أن مؤسسة م

ذ انطاق نشاطها.  على نفس امرؤوسن الذين م اختيارهم م

 المطلب الثاني: نظرة المرؤوسين للعملية القيادية في المؤسسة.

لط القيادي الذي يتبعه القائد ي سر العل  و      انا ي هذا امطلب إ استفسار امرؤوسن حول ال

اذ القراريظهر ذلك ي العاقة الي تربط القائد بامرؤوس تطرق إ مد  تأثر  ،يه و ي عللية ا كلا س

 القيادة ي أداء العاملن بامؤسسة.

 أوا: تحليل العاقة بين القائد و المرؤوسين.

هدف اأسئلة امطروحة لللرؤوسن إ مد  اهتلام قادهم بالعل  و العاقة الي تربط الطرفن      

روج باأسلوب الذي ي اءا على اأجوبة امتحص  عليها.اولن ا  تبعه القائد ي توجيه امرؤوسن ب
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 (: تحليل العاقة بين القائد و المرؤوسين.8الجدول رقم)             

 %النسبة التكرار البيان

و امرؤوسن؟-  ه  تعتقد أن القائد يقدم سلوك رعاية 
                                                                                                                                          ا مطلقا  
 أحيانا   
 غالبا   
 ه  تعتقد قائدك؟-
 يهتم بامرؤوسن ي امقام اأول  
 ا يهتم إا بالعل   
هلا    اول التوفيق بي
 ه  قائدك يستخدم؟-
 ابية ي العل تأثرات سلبية و عق  
 يعتلد على نوع من امشاركة ي العل   
رية    إعطاء ا
 ه  تعتقد أن قائدك؟-
اذ القرار    يعطي أمية وقيلة أرائكم و إشراككم ي ا
 ا يبا بآرائكم  
؟-  ه  يلجا قائدك إ

اء و امدح  الث
از العل   ا يعطي أمية لكم مه الوحيد هو ا
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04 

 100 30 المجموع

اءا على معطيات ااستبيان :المصدر                             ب

دول أن معظم امرؤوسن ميلون إ نفس اإجابة و هي أن القائد يقدم س لوك ناحظ من خال ا

سبة  وهم أحيانا حيث قدرة ب وهم و ر هم من ير  أن قائدهم غالبا ما يقدم الو م 83% رعاية  عاية 
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و فئة اخر  م تتجاوب مطلقا مع هذا  07%ااهتلام هم و هذ الفئة قليلة قدرت نسبتها ب 

 السؤال.

سبة ب أما السؤال الثاي أكثر من نصف امرؤوسن يرون أن قائدهم ا يهتم إا ب العل  و قدرت ال

 و نسبة ا باس ها يرون أن القائد ،هيمرؤوستاز بالصرامة ي التعام  مع و يؤكد على االتزام و م %66

سبة ب  و هذا يوضح ان القائد من  34%اول التوفيق بن العل  و الرغبات امتشاهة و قدرت ال

وع التوفيقي و الوسط. وما يلفت اانتبا هو أن ن سبة معدومة تعر على أن قائدهم ا يهتم مرؤوسيه ال

ب أن يؤديه العاملن و ا يعر  الة يكز على ما  ي امقام اأول و الواضح أن القائد ي هذ ا

 للعاقات اإنسانية اهتلاما كرا.

سبة فقد ق ،قائدهم يعتلد على نوع من امشاركة ي العل  أنامرؤوسن   السؤال الثالث فر  أما درت ال

اذها و هذا يشر   66%ب صول على قبول العاملن لقراراته قب  ا اول ا القائد يتبع ي  أنحيث 

الة  امرؤوسن و  أراءو قيلة  أمية الذي يبن لتااتوقراطي خر و هذا ما يؤكد السؤال ا أسلوبهذ ا

سبة ب إشراكهم اذ القرار و قدرت ال كانت تر  أن القائد ا يبا   07% ,أما نسبة   83%ي ا

 بآرائهم.

اء و امدح فكانت معظم اإجابات متشاهة أن  وء القائد إ الث أما السؤال اأخر الذي خصص إ 

سبة ب  از  96%القائد يلجا إ امدح حيث قدرت ال و فئة قليلة جدا يرون انه مه الوحيد هو ا

ا نسأميةالعل  و ا يعطي  تج ان القائد يركز كيفية تعامله مع اا,و من ه رين ه  هو شخص خت

 دمقراطي ام ديكتاتوري و ا يركز على الصفات القائد كلا جاءت به نظرية السلات.

 ثانيا: تحليل مدى مشاركة القائد مرؤوسيه في اتخاذ القرار
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لوعة أسئلة موجه إ اموظفن و الي خ  صصت ي مد  مشاركة و هدف هذ الدراسة و امتلثلة ي 
ع قرار بامؤسسة. اذ و ص د ا  استشارة القائد للتابعن و مستشارين ع

 .(: تحليل مدى مشاركة القائد مرؤوسيه في اتخاذ القرارات9الجدول رقم)     

 

اءا على معطيات ااستبيان. المصدر:                         ب

 %النسبة التكرار البيان

ع القرار؟-  ه  قائدك يشارك التابعن و امستشارين ي عللية ص
 نعم  
 ا  
 القرار ديكتاتوري متسلط؟ متخذ-
 نعم  
 ا  
فسه إ حد الغرور؟-  ثقته ب
 نعم  
 ا  
ان؟-  يأخذ القرار بثقة و اطلئ
 نعم  
 ا  
د - إذا شارك بعض امرؤوسن فاهدف هو إلقاء امسؤولية عليهم ع

 فش  القرار؟
 نعم  
 ا  
راء ومستشارين؟-  ه  قائدك يستعن 
 نعم  
 ا   
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دول الذي يعكس مد  مشاركة القائد مر          اذ القرارناحظ  من خال ا حيث ،ؤوسيه ي ا

ع  ا عليهم السؤال اأول الذي يتلث  ي إذا كان القائد يشارك التابعن و امستشارين ي عللية ص طرح

سبة ب ،القرار عم و قدرت ال ي جدا قالت 96%فلعظم اإجابات كانت ب ا  04%ا  نسب ق .و ه

ا أن القائد استشاري دمقراطي ي بعض اأح  يان و ذلك بتوافق مع الفئة الي يتعام  معها.يتبن ل

يرونه غر  100%أما السؤال الثاي فكانت اإجابات متشاهة حول صفة متخذ القرار فكانت نسبة 

اذ القرار متاز باموضوعية و الكفاءة و امشاركة. أنمتسلط و ديكتاتوري و هذا ين  ع و ا  عللية ص

ص الثقة القائد ي نفس من نصف العاملن يرون ه إ درجة الغرور ي بعض اأوقات فان أكثر و فيلا 

سبة  أن سبة امتبقية و الي قدرت ب أما 66%هذا صحيح ب قائدهم يتليز هذ  أنا يرون    34%ال

فسه لدرجة الوصول إ ،الصفة عله يثق ب تج أن القائد يكتسب كفاءة و مهارات عالية  ا نست و من ه

سبون إليه هذ الصفة السلبية و هذا قد يؤدي إ ضعف القائد ي التأثر الغرور ما  جع  مرؤوسيه ي

ان .على مرؤوسيه أنه ير  نفسه عليهم وي السؤال التا حول إذا كان القائد يأخذ القرار بثقة و اطلئ

سبة  مرؤوسيه و  وذلك نتيجة امشاركة و ثقته ي أراء "نعم" 100%فكانت اإجابات متطابقة جدا ب

رات السابقة.  كم ا

د فش  القرار كانت  ص اهدف من مشاركة القائد مرؤوسيه هو إلقاء امسؤولية عليهم ع و فيلا 

سبة  ,أما الفئة الي تر  أن هذا صحيح قدرت نسبتهم  94%اإجابة "ا" هي اأكثر طغيانا ب

تج أن القائد يتحل  امسؤولية و ا يلقيه06%ب ا على اآخرين أنه يدرك حجم امخاطرة و .ما نست

ص امؤسسة فلعظم القادة يلجئون إ خراء و  اذ قرار  مستعد لتحللها. أما ي حالة صعوبة ا

اذ قرار صحيح طلق أردنا معرفة إذا كان  ،مستشارين متخصصن أكفاء مساعدهم على ا ومن هذا ام



 مشتقاتهمؤسسة سايمكس إنتاج الحليب و لدراسة تطبيقية          الفصل الثالث

 

 
105 

عم و قدرت نسبتهم ب القائد يلجا إ خراء و مستشارين خارج ا مؤسسة  فكانت معظم اإجابات ب

س أجابتو الفئة امتبقية  %90  هذا مايؤكد أن القائد سليم ي قراراته..10%ة بب "ا" ب

 تحليل و تقييم الصفات الخلقية اإنسانية للقائد. ثالثا:

يدة الي تربط القائد مرؤوسيه مد  التعاون و التفاهم    لعهم  تعكس العاقة ا حيث كللا ،الذي 

قيق  و  ريك طاقات مرؤوسيه  ابا و  توفرت السلات اإنسانية بالقائد ساعدته على التأثر إ

اجح. ،أهداف امؤسسة  هذا ما يعطي دراسة الصفات القيادية دورا هاما ي مد  توفرها ي القائد ال

لوعة من ال اك  صائص الي تفسر القدرات هذا ما جاءت ها نظرية السلات على ان ه صفات و ا

د البعض.  القيادية ع
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 (: تحليل الصفات الخلقية و اإنسانية للقائد.10الجدول رقم)             

 %النسبة التكرار البيان

 كيف هي طريقة معاملة القائد اإداري لك؟-

 عل   

 صداقة  

 سلطة  

 ماذا مث  القائد اإداري لك؟-

 خأ  

 مساعد  

 رد رئيس  

الية بالقائد اإداري؟-  كيف تقيم عاقتك ا

 جيدة  

 مقبولة  

 سيئة  
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اءا على معطياتلمصدرا                                 ااستبيان : ب
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دول أن معظم امرؤوسن و الذين قدرت نسبتهم ب  ير أ طريق معام القائد  97%ناحظ من ا

ل فقط أ  م هي معام تقو ع أساس عاق ع عاقة صداقة حيث  بأها أبداعاقة رمية وا يروها ل

عدم قدرت ب ،نسبة كانت معدومة فق على أن طريقة معاملة توا 03%  ي حن نسبة قليلة تكاد ت

اول التدخ  أكثر ي  ،القائد هم سلطة تج أن القائد ا يهتم كثرا بالعاقات اإنسانية و ا  ما نست

 مرؤوسيه. 

فلعظم اإجابات كانت ترا ،أما السؤال الثاي الذي يبن نظرة امرؤوسن إ قائدهم و ماذا مث  هم 

ترا مساعد و معظم امرؤوسن ا ترا أخ 04%   ي حن, 96%رد رئيس فقط و قدرت نسبة ب

سبة كانت معدومة.  هذا ما يؤكد مد  إمال القائد للعاقات اإنسانية و ايهتم سو  بالعل . هذا ال

عكس على مرودية العل . ويات العاملن ما ي  و هذا قد يؤدي إ إحباط و نقص مع

الية بقائدهم فكانت نسبة أما السؤال اأخر ين مد  تقييم ا  عاقة مقبولة 85%مرؤوسن لعاقتهم ا

ص إذا كانت عاقتهم سيئة فلم يتجاوبوا  15% ي حن يرون أن عاقتهم جيدة مع قائدهم أما فيلا 

ج أن العاقة بن الطرفن مقبولة يسودها ااحرام و التفاهم .،أبدا مع هذ العاقة  ما نست

ا يتضح ل ب توافرها ي ك  قائد ليكون ناجحا ب  و من ه ة  ا ان القيادة ا ترتكز على صفات معي

ظرية اموقفية(. ديد فعالية القيادة )ال  اموقف له امية كبرة ي 

 رابعا: تقييم المرؤوسين السمات العلمية التي تتوفر في القائد.

رات ي قادهم و مد  هدف اأسئلة اموجة لللرؤوسن عن مد  توفر السلات ا      لعللية و ا

اجحة ,و هو ما  انب الفكري و امعري و ذلك أها الركيزة اأساسية للقيادة اإدارية ال ااهتلام با

. دول التا  يوضحه ا
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 (: تقييم المرؤوسين السمات العلمية التي تتوفر في قائدهم.11الجدول رقم)    

  %النسبة التكرار البيان

ال اإدارة؟ه  يتل- رة ي   تع قائدك 

 نعم                                                                

 ا  

رات و امهارات الي يتلتع ها قائدك؟-  ما نوع ا

ية    مهارات ف

 مهارات إدارية  

ابية جديدة    مهارات ا

 ه  تعتقد أن قائدك كفئ ي قيادته؟-

 نعم  

                                         ا       
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اءا على معطيات ااستبيانالمصدر                                      : ب

يستطيع التأثر ي  إن القائد الذي تتوفر فيه الصفات القيادية خاصة الصفات العللية هو الذي        

دول فيلا كان ،سلوك مرؤوسيه و ا يواجه صعوبات ل  اإجابات الي يوضحها ا لذلك سوف 

دول اءا على معطيات ا حيث ناحظ أن ك  امرؤوسن يعتقدون أن  ،القائد تتوفر فيه هذ الصفات ب

سبة كانت  ال اإدارة و ال رة ي  ص نوع امهارات الي يتلتع ها أما فيلا ، 100%قائدهم يتلتع 
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ال اإدارة 68%فكانت نسبة  كم انه لديه خرة ي    26% ي حن ،يرون انه يتلتع مهارات إدارية 

ية سبة ضعيفة قدرت ب  ،يرون انه يتلتع مهارات ف ديدة فكانت ال ابية ا ص امهارات اا أما فيلا 

ا أن القائد ا مي  إ %02 رات و التجارب السابقة باعتلاد ما يوضح ل  التغير ب  يعتلد على ا

و امسار الصحيح.و  سن للعل  و توجيه مرؤوسيه  على مهاراته اإدارية الي تساعد على السر ا

سبة  ا ي السؤال اأخر حيث أن أغلبية امرؤوسن يعتقدون القائد كفئ ي قيادته و ال هذا يتضح ل

أما الفئة الي كانت الضد و ا تعتقد أن القائد كفئ كانت  96%قدرت ب  تثبت ذلك و الي

 ،ان هذ الصفات العللية هي الي تاهله لتسلم موقع قيادي ي امؤسسة. 04%نسبتها

 خامسا:تحليل و تقييم المرؤوسين في مدى تأثير القائد على أداء العاملين.              

 %النسبة التكرار البيان    

   تستعل  امؤسسة حوافز لرفع مرد ودية العل ؟ه-
 نعم  
 ا  
وافز التالية,- ها له تأثر اكر؟ من بن ا  أي م
افز امادي    ا
وي   افز امع  ا
 ه  يقوم قائدك بتشجيع التفكر اإبداعي لللرؤوسن؟-
 نعم  
 ا  
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اءا على معطيات ااستبيان.المصدر                                      : ب
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دول طرح بعض اأسئلة حول الكيفية الي يتبعها القائد ي التأثر على أداء      ا ي هذا ا حاول

وافز لتحقيق اأفض  . العاملن, لوعة من ا  و ذلك من خال 

إذا كانت امؤسسة تستعل  حوافز لرفع مرد ودية العل  فاتفق أغلبية فالسؤال اأول كان حول معرفة 

سبة ب ما  ،أجابت ب "ا" 04%و نسبة قليلة قدرت 94% امرؤوسن على كللة "نعم" و قدرت ال

اي على امؤسسة. تج أن القائد يهتم بالتحفيز ما له اثر ا  نست

افز الذي يؤثر  فكانت معظم امرؤوسن اتفقوا على نفس ،أكثرأما السؤال الثاي كان حول نوع ا

سبة  افز امادي ب وي هو اأكثر تأثرا  % 73اإجابة و هي ا ,ي حن فئة أخر  تر  أن التحفيز امع

سبة  ب أن يتفهم اأوضاع و الظروف الي قد  % 27على أداء العاملن ب فهذ الفئة تر  أن القائد 

لعاملن إ احرام القائد و إتباع تعليلاته دون أي عذر و القيام امهام مر ها العام  هذا ما يدفع ا

ازها.  امطلوب ا

يرون أن  90%فكانت نسبة ،أما السؤال اأخر فكان حول تشجيع التفكر اإبداعي لللرؤوسن

انب التكوين و التدريب اك تساب قائدهم يشجع و يدفع مرؤوسيه لإبداع و اابتكار و ااهتلام با

ية تتكيف مع اأوضاع و التغرات الي مس امؤسسات ااقتصادية ي حن أن نسبة ،مهارات إدارية و ف

سبة  قليلة ا تتجاوب مع هذا السؤال و تر  ي نظرها أن القائد ا يشجع التفكر اإبداعي و كانت ال

.%10 
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 اأساليب القيادية في مؤسسة سايمكس:

تج من خال إج      ابات امرؤوسن و كذا ااستجواب السابق لللسؤول اأول أن القائد يدمج نست

تلف اأساليب القيادية ي اختيار  رونيو  روبرت تنومفكرة  إالقائد مي   ان الحيث اتضح ،بن 

لوذج القيادي  اك ثاث ماذج قيادية واضحة و هي: سلوك القائد نظريةحيث يرو ان ي ال  ه

 ة مطلقة )ديكتاتوري او اتوقراطي(.قائد ذو سلط -

 (.الرأي إبداءقائد دمقراطي)متساه ،يسلح بامشاركة و -

لاعة امرؤوسة. أوقائد ذو وسط - امكبة ا  متغر حسب طبيعة اموقف و الظروف دي

تم عليه انتهاج اأسلوب ،يكون متساه  ي علله و يعطي حرية التصرف للعاملنحيث    و عادة 

اسب مع هذا اأسلوب حيث تكون ميوله استبدادية  ااتقراطي ر أنه يكون أمام فئة علالية تت ا

وهم على انه نوع  ر  ظرون إ سلوكه ا بشك  عام فهو يؤمن بامشاركة و عادا إا أن امرؤوسن ي

اورة و يلجا إليها لتحقيق اأهداف ئد هذا اأسلوب كلا انه يتبع اأسلوب الدمقراطي يتبع القا ،من ام

ع القرار بامؤسسة م لية اإدراك السليم حيث يتقبلوا و  اأنه اأفض  ي ص يتكيفوا له من اثر مهم ي ت

ظلة. احه،و ذلك بتحفيزهم و مساعدهم لغرض الوصول إ أهداف ام  معه و يسهلوا ي 

تهج القائد موذجا قياديا واحدا ي ك  الظر انه من      طأ أن ي لاعة ا وف و اأحوال فاموقف و ا

لوذج القيادي امائم،و هذا  امرؤوسة و ماسكها و مستو  القدرات و امهارات له اثر ي نوع ال

ديثة ي اإدارة.  ااعتقاد هو من تؤمن به امدرسة ا
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 خاصة 

تلف مؤهاهم و مس سايمكستضم مؤسسة       سن حيث  راسية من توياهم الدموظفن من كا ج

اعية فإها تعتلد ي نشاطها على عدد كبر من العلال ي او باعتبار  شخص إ أخر، ن امؤسسة ص

انب العللي هذا ما يستلزم على القائد أن يضع تركيز ي التأثر على مرؤوسيه لرفع أدائهم عن طريق  ا

قيق اأهداف امسطرة. اح و م فيزهم للعل  و من م  لع و أهم سر  و امؤسسة هو أن القائد 

بن ثاث أساليب قيادية تتلاشى مع اجلوعة العاملن الي يتعام  معهم حيث تقب  امرؤوسن هذ 

اح امؤسسة و يرز ذلك من  و أهم نقطة خال العاقة الي تربط الطرفن ،اأساليب أو السلطة هو 

سن للعاقة الي تربطه مرؤوسيه ب الركيز عليها هو أن القائد الفعال هو ال ذي يعتلد على السر ا

 إنسانيةعاقات فالقيادة اإدارية تقوم على ،هذ العاقة  يهل  أحيانا سايمكسهذا فان قائد مؤسسة 

هم من التعاون مواجهة العل  و بتا من  ع  الطرفن قادرين على عاج مشكاهم و مك ابية ما  ا

جاح. قياديدور  أداء  ب
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 خاتمة عامة

ا مكن القول انه أمام الظروف ال تعيشها امؤسسات اليوم       هاية لبحث تعيش ي عام متغر و ،ك
زائرية فحقيقة تعاي  حن حاجة أكثر من أي وقت مضى إى قيادة فعالة خاصة بامؤسسات ا متطلب ف

ريك من سوء التسير و هذا ناتج عن ضعف القادة و ضعف الفئات امشرفة  على توجيه اأفراد و 
وياهم من اجل دفعهم إى العمل ا ا نعمم هذ الفكرة بل يوجد  ،الدافعية لديهم وكذا رفع مع غر أن

لصن يعملون بإتقان و يسعون لتحقيق أهدافهم . اك أشخاص   ه

زائرية سواء اإنتاجية الدراسة اميدانية ارية و كذا  ،خدماتية ،و من اماحظ اليوم ي امؤسسات ا
ليب م ااتفاق على أن اكر مشكل يعيق القيادة هو نتيجة العاقة ال  سايمكسمؤسسة  إنتاج ا

ا طاقات بشرية ذات مهارات و كفاءات و لكن  قيقة لدي تربط الطرفن سواء القائد أو العامل ان ي ا
مل فكرة سلبية ي فن امعاملة, جد الكثر  مع اأسف  سن فن ااتصال مع اآخرين ف من القادة ا 

ه و بن امؤسسة هي عاقة عمل مقابل اجر و ا  مل فكرة سيئة أو خاطئة بان العاقة بي مثا العامل 
 يعرف أن عاقته معها تتعدى ذلك فهو مسئول عن زيادة مرد وديتها.

رد عاقة شخصية بن شخصن و إما  ظم ااجتماعية ما ا شك أن القيادة ليست  متد تأثرها إى ال
سن مقدرته على اإمام و التبصر ،اموجودة ي امؤسسة اجح بأنه يعمل جادا ي  و يتصف القائد ال

ا كااعتقاد و اإدراك الذاي و  ه سلوكا معي ي أحوال اأفراد الذين يعمل معهم و يتطلب ذلك م
ب أن يعرف اجح  م وأين يستعمل أسلوب قيادي معن على حسب اموقف  اموضوعية, و القائد ال

د قادة يستعملون عدة أساليب قيادية ي نفس امؤسسة و ا يعتمدون على أسلوب  أو الظرف هذا 
ا اميدانية فعادة يكون متساها و عادة اتوقراطي "خر"و عادة ،قيادي واحد ا ي دراست هذا ما رأي

ا من صحة  ،عة العمل ال يتعامل معها و اموقفدمقراطي و ذلك على حسب ما قق ا  من ه
تلفة ي امؤسسة .  الفرضية  انه يوجد أساليب قيادية 

ح  اأسلوب أن أكدتفالدراسات  امؤسسة، فالقائد الدمقراطي ي  اسلوبالدمقراطي ي القيادة هو ا
ماعة و  تلف  رأيهم يأخذيشارك السلطة مع ا وية  قراراتهي  ها رفع الروح امع تج ع و هذ امشاركة ت

و التزامهم.و عموما مكن القول ان القيادة الدمقراطية ترتكز على ثاث مرتكزات  و زيادة و ائهم
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اذ القرار فضا  تتمثل ي العاقات  اإنسانية السليمة بن القائد و مرؤوسيه و كذا امشاركة ي ا
مط الدمقراطي. تفويض السلطة للمرؤوسن الق ا ترز امية ال  ادرين حكم كفائتهم و خراهم ومن ه

زائرية خاصة سوء التسير و الذي يتمثل ي فشل القادة ي توجيه  ها امؤسسات ا فامشاكل ال تعاي م
صر البشري ال،مرؤوسيهم  زائرية و ذلك باستثمار الع ا إمانا و أما بتطور امؤسسة ا  ذي إا أن لدي

قيق اأهداف امخطط ها فان دور القادة  ،ملك قدرات و مهارات جاح امؤسسة مرهون مدى  ف
ودة العالية بإتباع أسلوب قيادي يساهم ي مشاركة فريق  اذ قرارات ذات ا اإدارين هو العمل على ا

عه و هذا ما يبن أن القيادة اإدارية ها دور أساسي ي أداء ا لعاملن و الذي يعتر أهم العمل ي ص
ظمة.  ددات ام

 :التوصيات

اي  - مط القيادي الدمقراطي ي امؤسسة و حث القادة على إتباعه ما له من تأثر ا تعزيز ال
 على فعالية القرار.

مط ااتوقراطي التسلطي ما له من تأثر على العاقة بن الطرفن . -  اابتعاد عن ال

ويات العاملن بامؤسسة.ااهتمام بالعاقات  -  اإنسانية أكثر ما يساهم ي رفع مع

وافز ما له اثر على دافعية العاملن. - ظام ا  ااهتمام ب

وعة و الذي لديه القدرة على ااستفادة من  - رات الطويلة و امت ب وضع قائد صاحب ا
 خراته السابقة.

ظيمية ي امؤسسة. -  نشر ثقافة ت

 دة يسودها السلم و ااحرام بن العاملن و كذا بن العاملن و القائد.تكوين عاقات جي -

ضرورة فتح دورات تطويرية  ي القيادة اإدارية لتأهيل القادة ي امؤسسة خاصة ي امؤسسات  -
مية. زائري و دفع عجلة الت هوض بااقتصاد ا زائرية ما له اثر على اإنتاجية ل  ا

مية مهارات العاملن - ظمة خاصة ااهتمام اانب التدريب الذي ت  ما يضمن عملهم ي ام
 يساهم ي تطوير مهارات العمال.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                              

 كلية العلوم ااقتصادية و التجارية و علوم التسيير                         

 مستغانم -باديسجامعة عبد الحميد ابن                               

 

 .الناجحة ومدى انعكاساتها على المؤسسة اإداريةرة:القيادة موضوع المذك

 استمارة.

 : تحليل عينة المرؤوسين.( 1رقم ) لملحقا

نس:.1  توزيع عينة امرؤوسن حسب ا

 ذكر   

 مؤنث  

 توزيع عينة امرؤوسن حسب السن.2

 30اقل من   

 40إ  30من 

 40من  أكثر

 توزيع عينة امرؤوسن حسب امستوى التعليمي:.3

امعي     ا

                  الثانوي  

 ما بن اابتدائي و امتوسط  

 :توزيع عينة امرؤوسن حسب ااقدمية.4



 سنوات  3اقل من   

 سنوات 10ا  3من   

             سنوات 20ا 10  من  

 

 بمرؤوسيه.عاقة القائد (:2)لملحق رقم ا

 قائدك ؟ أن.هل تعتقد 1

    اأولتم بامرؤوسن ي امقام يه   

 بالعمل إاا يهتم     

 اول التوفيق بينهما                                                       

و 2  ؟امرؤوسن.هل قائدك يقم سلوك رعاية 

 ا مطلقا             

 أحيانا                    

   غالبا    

 .هل قائدك يستخدم؟3

 سلبية وعقابية ي العمل تأثرات   

 نوع من امشاركة  يعتمد على   

رية         إعطاء                   ا

 .هل قائدك؟4

   ر ي اخاذ القرا إشراككميعطي أمية و قيمة أرائكم و    



 ا يبا بآرائكم    

 :إ.هل يلجا قائدك 5

 الثناء و امدح   

از العمل أميةا يعطي      لكم مه الوحيد هو ا

 .مدى مشاركة القائد مرؤوسيه  (:3الملحق رقم )

 ؟.هل قائدك يشارك التابعن و امستشارين ي عملية صنع القرار 1

 نعم        

                                        ا       

 .متخذ القرار ديكتاتوري متسلط؟2

 نعم

 ا

 حد الغرور؟ إ.هل ثقته بنفسه 3

 نعم 

 ا

 القرار بثقة و اطمئنان؟ يأخذ.هل 4

 نعم 

 ا

 

 



 امسؤولية عليهم عند فشل القرار؟ إلقاءشارك بعض امرؤوسن فاهدف هو  إذا.5

 نعم 

 ا

 قائدك يستعن خراء و مستشارين؟.هل 6

 نعم 

 ا

 للقائد اإنسانية(:الصفات الخلقية و 4الملحق رقم)

 لك؟ اإداري.كيف هي طريقة معاملة القائد 1

 عمل

 صداقة

 سلطة

 لك؟ اإداري.ماذا مثل القائد 2

 أخ

 مساعد

 جرد رئيس

لية بالقائد   ؟اإداريكيف تقيم عاقتك ا

 جيدة

 مقبولة

 سيئة



 :السمات العلمية التي تتوفر في القائد.(5الملحق رقم )

 ؟اإدارة.هل يتمتع قائدك خرة ي جال 4

 نعم 

 ا

 

رات و امهارات الي يتمتع ها قائدك؟5  .ما نوع ا

 مهارات فنية 

 إداريةمهارات 

ابية جديدة  مهارات ا

 العاملين و مردودية المؤسسة.  أداءالقائد على  تأثير(:5الملحق رقم )

 هل تعتمد امؤسسة حوافز لرفع مردودية العمل؟.1

 نعم      

 ا 

وافز التالية أي منها له 2  اكر: تأثر.من بن ا

افز امادي   ا

افز امعنوي  ا

 ؟اإبداعي.هل قائدك بتشجيع التفكر 3

  نعم 

 ا 
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