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ٍداٛ اإل

..  خيت الػالٔ٘أٚ زّح ـإل

 ... 2018.04.03ْٓو  اليت غادزت إىل األبد 

اٍدٖ مثسٗ جَدٖ ٍرِ                                                                             

 

 

 

 

 

 

 حامدٖ معنس



 
 

  
 

اإلٍداٛ 

.. زّح أمٕ الطاٍسٗ...إىل ميبع اذتياٌ ّ العطف

.... عصٗ ّ الشنْخ الْالد اللسٓهإىل زمص السجْل٘ ّ ال

 ...أطال اهلل يف عنسِ

اهدي هذا العمل المتواضع اهدي هذا العمل المتواضع                                                                                                                                     
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: شلسا ّ تكدٓس 

 

ىتكدو بالشلس ّ العسفاٌ للدكتْز شّامبٔ٘ عبد اليْز علٙ إشسافُ ّ 

.. اتُتْجُٔ

... ّ لألضاترٗ أعضاٛ دتي٘ املياقش٘

حتنلَه ليا ّ اىل كاف٘ الطاقه الرتبْٖ ّ اإلدازٖ لكطه العلْو الطٔاضٔ٘ علٙ 

 ...صربٍه علٔيا ّ  
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مقدمة 

فاجتماع  ،منذ نشػأة اجملتمعات البشرية األكىل  اإلنسافتعترب القيادة  ظاىرة اجتماعية كاكبت 

فيتوىل أحدىم القيادة كيكوف اآلخركف تابعوف , أكثر يتطلب نوعا من تنظيم العالقات بينهم شخصُت أك

. لو

كظاىرة القيادة ال تقتصر على الدكؿ بل صلدىا يف ادلنظمات العمومية كاالقتصادية حيث  -

الذىنيات يعملوف يف  ككعة من األفراد دبختلف الثقافات تتشكل ادلنظمات يف العادة من رلم

تنسيق فيما بينها من أجل ربقيق األىداؼ  إىلحيث ربتاج ىذه اجملموعة , تنظيمي معُتإطار 

يف قدرتو على توحيد اجلهود اجلماعية لغرض ربقيق رؤية  اإلدارمادلرجوة كىنا يربز دكر القائد 

 .ادلنظمة

قفو كدبا أف مواقف العماؿ كادلوظفُت تتأثر باألسلوب الذم يعاملوف بو من طرؼ القائد كموا  -

إف كاف رئيسو يقـو بو، لذا فإف  السيئكتصرفاتو إذ ال ؽلكن أف يعاب على ادلوظف السلوؾ 

توفر ادلوارد كالتكنولوجيا كأساليب التنظيم للمؤسسة ال ؽلكن أف يكوف السبب الرئيسي لتطور 

ادلؤسسة إذا مل يتم إشعار العماؿ بادلسؤكلية اذباه مؤسستهم كالتعامل مع مشكالهتم 

كالتحدم الكبَت ذلم ىو توجيو جهود العماؿ ضلو  اإلداريُتىم كىو ميداف القادة كتشجيع

 .األداء الوظيفي األمثل لنجاح ادلؤسسة



 
 

  
 

باعتبارىا عملية تأثَت يف سلوؾ اآلخرين تعمل على توجيو قدراهتم كاىتماماهتم يف  اإلداريةفالقيادة 

مد أساسا على خصائصو كمساتو الشخصية االذباه الذم يضمن ربقيق األىداؼ كأف صلاح القائد يعت

كاليت ربدد النمط القيادم الذم ؽلارسو كأساليب التحفيز اليت يعتمدىا يف التأثَت على ادلرؤكسُت كربسُت 

 .مستول األداء لديهم

 : أىمية البحث 

ك تكمن أعلية موضوع القيادة اإلدارية ك دكرىا يف أداء العاملُت يف ادلؤسسات يف ضماف الفعالية 

الديناميكية لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة ، ككذا األعلية البالغة اليت يكتسيها موضوع القيادة اإلدارية يف تسيَت 

ادلوارد البشرية احلديثة ، ككذا معرفة الوسائل اليت سبكن القائد اإلدارم من رفع مستول أداء العاملُت لديو 

 .قيادم األحسن للتسيَت لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة ، ك زلاكلة التعرؼ على النمط اؿ

: مبررات اختيار الموضوع

: يلي من األسباب اليت جعلتنا زبتار ىذا ادلوضوع ما

: أسباب شخصية

زلاكلة االستفادة من نتائج ك . اإلداريةرغبة الذاتية ألصحاب البحث يف معاجلة موضوع القيادة اؿ -

 .العامة اإلدارةالبحث يف رلاؿ عملنا كىو 



 
 

  
 

 :األسباب الموضوعية

ضعف كما أف  .زلاكلة فهم العالقة االرتباطية ادلوجودة بُت ظلط القيادة كربسُت أداء العاملُت -

تقدمي اخلدمة العمومية يتطلب رفع أداء  ك .األداء يكوف لسبب ما كجب ربديده كمعاجلتو

. العاملُت كعليو كجب ربديد أىم العوامل ادلؤثرة فيو كسبل ربسينو

: الدراسات السابقة

رسالة ماجستَت يف " الوظيفي كاألداء الرضافعالية القيادة اإلدارية كأثرىا على "  رقة أحمددراسة ز

. 2008إدارة األعماؿ جامعة اجلزائر، 

يف ربقيق الرضا الوظيفي كاألداء  يةراإلداكيف تساىم القيادة : انطلق الباحث من إشكالية مفادىا

. ادلتميز لعماذلا

نلغاز بادلدية كتوصل إىل أف التنظيم داخل ادلؤسسة ىو تنظيم كقد درس الباحث حالة مؤسسة سو

. للتعامل كأداةبَتكقراطي يتبع الرمسية 

إىل عدـ رضا العماؿ عن أجورىم  كمنهم كعدـ العدالة يف  إضافةكثقافة ادلؤسسة غَت كاضحة ادلعامل 

 العماؿ كاإلدارة كالنتيجة الًتقية إىل جانب ضعف االتصاؿ كاحملسوبية شلا كلد الكراىية كزاد اذلوة بُت

. أف ادلؤسسة بعيدة عن ربقيق الرضا لدل عماذلا كغياب الوالء



 
 

  
 

مذكرة '' للمرؤكس اإلنتاجيةكأثره على الفعالية  اإلداريةأسلوب القيادة  ''دراسة سميرة صالحي -

 .2008ماجستَت يف العلـو االقتصادية قسم ادلوارد البشرية جامعة باتنة 

ادلرؤكسُت حيث قامت  إنتاجيةكاألظلاط القيادية ادلناسبة لرفع  األساليبكالية تناكلت الدراسة إش -

ككذا تقييم فعالية القيادة  اإلداريةا إضافة إىل نظريات القيادة قكأعليت اإلداريةبدراسة القيادة 

اإلدارية كسبل تنمية مهارات القائد كتوصلت الدراسة إىل أف أسلوب القيادة ادلتبع يف ادلؤسسة 

 كتشجيعكقد توصلت الدراسة إىل أف تنظيم ادلناقشات  األكتوقراطياؿ الدراسة ىو األسلوب مج

ادلرؤكسُت كيتبادؿ اآلراء كالتفاعل ادلستمر كالقدرة على ازباذ القرارات كإصدار األكامر كاحلوار 

 .كلها عوامل تشجيع ادلرؤكسُت على تطوير مهاراهتم ادلهنية

دراسة حالة الشركة الوطنية " يز كدكره يف تفعيل أداء األفراد يف ادلنظمة التحف: " دراسة مقدود وىيبة

. 2008للهندسة ادلدنية كالبناء، بومرداس، 

مسحت الدراسة ادليدانية كاالستبيانات ادلوزعة على أفراد العينة من الوقوؼ على نقاط القوة كالضعف 

: للشركة الوطنية للهندسة ادلدنية كالبناء

 :ط القوة يف تتمثل أىم نقا -

 توفَت الوسائل كالتقنيات ادلتطورة. 

  االنضباطتوفَت شركط األمن كالنظافة ك. 



 
 

  
 

 مركنة اذليكل التنظيمي  كتنظيمو اجليد. 

 كجود حوار كاتصاؿ بُت القيادة ك العماؿ. 

 إعداد ادلنظمة دلشركع تقييم الكفاءات كترشيد عملية التحفيز. 

: نقاط الضعف

 ضعف برامج التقييم. 

 ية برامج التكوينزلدكد. 

 ضعف التحفيز ادلادم. 

 الشعور بعدـ األماف الوظيفي. 

 ضعف اخلدمات .

 اإلداريةمن خالؿ عرضنا للدراسات السابقة يتبُت أف أغلبها تناكلت دراسة القيادة 

بشكل كأبعاد سلتلفة عن الذم ستتناكلو ىذه الدراسة فمعظمو مل يركز على األداء كما أف ىذه الدراسة 

ف حيث عينة الدراسة كتركيزىا على مؤسسة عمومية غَت رحبية بدؿ ادلؤسسات الرحبية، ككذا زبتلف ـ

. اختالؼ الزماف كادلكاف

 

 



 
 

  
 

 :إشكالية البحث

إف دكر القيادة اإلدارية  ىو توجيو قدرات كاىتمامات األفراد كالتأثَت عليهم يف االذباه الذم  -

مساتو الشخصية كصفاتو كالنمط القيادم يضمن ربقيق أىداؼ ادلؤسسة كصلاح القائد يرتبط ب

 :يتمكن من ربسُت األداء كعليو فإف مشكلة البحث تتلخص يف السؤاؿ التايلؿالذم ؽلارسو 

 على تحسين أداء العاملين في ثانويات بلدية الجلفة ؟ اإلداريةكيف تؤثر القيادة 

 :كسبثلت متغَتات الدراسة فيما يلي

. ريةاإلداكىو القيادة  :متغير مستقل

. اإلشراؼظلط : البعد األول: كيتكوف من بعدين علا

. التحفيز: البعد الثاني                          

 األداء الوظيفي: ىو المتغير التابع

 

:  الفرضيات

بُت القيادة اإلدارية كمستول أداء ادلوظفُت يف ثانويات  ارتباطيوتوجد عالقة : 01فرضية رقم 

. بلدية اجللفة

. كارتفاع مستول األداء -ادلعنوم   -بُت التحفيز ارتباطيوتوجد عالقة : 02م فرضية رق

 .الفعالة يف الرفع من مستول أداء العاملُت اإلداريةتساىم القيادة : 03فرضية رقم 



 
 

  
 

سباشيا مع ادلوضوع كربقيقا لألىداؼ كالنتائج ادلرجوة منو فقد مت االعتماد على ادلنهج : منهج البحث

يف كصف متغَتات الدراسة كالذم يعتمد على مجع ادلعلومات كاحلقائق عن يلي التحلالوصفي 

. ادلتغَتين كربليلها  للوقوؼ على داللتها

: أما اجلانب التطبيقي فتم استعماؿ منهج دراسة احلالة كالذم مت االعتماد فيو على

ؿ أساتذة التعليم أم اختيار عينة عشوائية من رلتمع الدراسة كاليت تشم: أسلوب ادلسح بالعينة -

 .الثانوم بثانويات بلدية اجللفة

جلمع ادلعلومات حوؿ عينة الدراسة كىذا لإلجابة على إشكالية البحث كاختيار : االستبياف -

 .صحة الفرضيات

: صعوبات البحث

، اإلداريةباىتماـ ىائل من طرؼ الباحثُت خصوصا القيادة  متغَتم الدراسة  حظي: الجانب النظري

ؼ عدة ميادين كالعلـو السياسية كاالقتصادية، علم النفس كعلم االجتماع ىذا الشعب كىذا من طر

. أكجد لنا صعوبة كبَتة يف طرح ادلوضوع جبميع أبعاده

على األداء   اإلداريةتكمن صعوبة صياغة أسئلة االستبياف من قياس أثر القيادة : الجانب التطبيقي

. كصعوبة قياس األداء يف حد ذاتو



 
 

  
 

ترجاع االستبياف كعدـ اإلجابة على بعض األسئلة بسبب احلذر ادلفرط أك العتبار أف ىذا النوع ككذا اس

. من الدراسات ىو ىدر الوقت كاجلهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

  

:الفصل األول  

 اإلداريةاإلطار النظري للقيادة 
 وتحسين األداء الوظيفي



 
 

  
 

تمهيد 

أثر بالغ على أداء العاملُت داخل ادلنظمة، كبعبارة أمشل  اإلداريةؼلتلف اثناف على أف للقيادة  ال
. الفرد، ادلؤسسة كعلى اجملتمع ككلسواء كاف إغلابيا أك سلبيا على  للقيادة أثر

على  تأثَتىاكمن ىذا ادلنطلق تعددت الدراسات اليت اىتمت بتحليل ظاىرة القيادة كمدل 
. سلتلف النواحي االقتصادية، السياسية كاالجتماعية

. ادلنظمة كمع البيئة اخلارجية ذلا أكسسة باقي األفراد داخل ادلؤ كثيق حبياة الفرد مع ارتباطكدبا أف للقيادة 

زاد االىتماـ بالقيادة من حيث  اإلدارمعرب العصور كخاصة الفكر  اإلنساينإف تطور الفكر 
، النظريات، كاألىداؼ ... ادلفهـو

، كخاصة تطور مفهومها كمكوناهتا كضلاكؿ اإلداريةعليو سنتناكؿ يف ىذا ادلبحث تعريف القيادة ك
. ك كذلك أظلاطها اإلداريةريات للقيادة معرفة أىم النظ

على  اإلجابةكالعوامل ادلؤثرة فيها كأىدافها، كسنحاكؿ  األداءكيف ادلبحث الثاين نتعرؼ على إدارة 
. ماىية سبل ربسُت األداء الوظيفي

  



 
 

  
 

 اإلداريةماىية القيادة : المبحث األول

 اليت تعٍت القياـ دبهمة   archeinتعود كلمة القيادة للفكر اليوناين ك ىي مشتقة من كلمة 

ك يف اللغة العربية فهي مشتقة من كلمة القود ، ك ىو عكس السوؽ إذ أف القيادة تكوف من األماـ ك 
 1.ك االنقياد ىو اخلضوع. السوؽ من اخللف 

رلموعة من اخلصائص الشخصية اليت ذبعل التوجيو ك التحكم يف اآلخرين امرأ " اصطالحا يعرفها كدلاف 
 .2" جحا نا

بأهنا عبارة عن رلموعة من السلوكيات الشخصية اليت يتم تعميمها هبدؼ التأثَت : " أما كيلياـ فعرفها 
 3"على األشخاص كي يتعاكنوا معا لتحقيق الغايات ك األىداؼ 

 4" القدرة القوية للتأثَت يف الناس يف النواحي ادلرغوبة " ك يرل فنغر أهنا 

 : م ادلمكن للقيادة ىو ك عليو فالتعريف اإلجرائ

عملية تأثَت ؽلارسها القائد على ادلرؤكسُت لتوجيو جهودىم من اجل ربقيق األىداؼ ادلطلوبة حبيث 
زبتلف طريقة تأثَتىا باختالؼ ادلسَتين ك تبعا لفلسفتهم القيادية ك مدل ربفيزىم ك تشجيعهم ألتباعهم 

 .للقياـ  بأدائهم على أفضل كجو شلكن 

 

  

                                                           
1
 . 03، ص 2010جامعة دايل ابراىيم ، : مذكرة ماجستَت ، اجلزائر . يف ربقيق اجلودة الشاملة  اإلداريةمحيدة دريادم ، دكر القيادة  

 . 34، ص 1993دار غريب : القاىرة .  اإلدارة، السلوؾ القيادم ك فعاليتو يف  شوقي طريف  2
 . 14، ص  2014،  3جامعو اجلزائر : اجلزائر . مذكرة ماسًت . العاملُت  أداءك عالقتها جبودة  اإلداريةىبة سكرم ، القيادة   3
 . 14ىبة سكرم ، مرجع سابق ، ص  4



 
 

  
 

  

ادة  دبفهومها  العاـ كجدت يف مجيع احلضارات كأف الكثَت القي إف

  أداةمن ادلفاىيم القدؽلة للقيادة بالرغم من اختالفها من حضارة إىل أخرل من حيث أهنا  
. لتوجيو كتنظيم األفراد أصبحت تشكل أساسا يف الفكر القيادم احلديث

: كعليو سنتعرض بالتفصيل يف ىذا ادلبحث للنقاط التالية

كمكوناهتا  نشأة ك تطور القيادة اإلدارية  :مطلب األولال

األداء الوظيفي  إدارة   :المطلب الثاني

األداء الوظيفي  ةإدارسبل ربسُت  :المطلب الثالث

 

  نشأة و تطور القيادة اإلدارية و مكوناتها  :المطلب األول

: الفكر اإلداري القديم القيادة في : 1فرع 

سباما بالغا منذ أمد بعيد ففي احلضارة ادلصرية كاف مفهـو القيادة يقـو يلقى موضوع القيادة اه 
على التنسيق التاـ لكل اجلهود االقتصادية من اجل ربقيق أعلى درجات الرخاء ك الرفاىية حيث كاف 

 5الفراعنة يعتربكف مصر ملكا ذلم شلا جعلهم يتبعوف األسلوب األبوم يف القيادة 

فقد أكجدت أكثر الوسائل تقدما آنذاؾ لشغل ادلناصب القيادية عن أما يف احلضارة الصينية 
طريق نظاـ االمتحانات لشغل ادلناصب القيادية ك الذم طبق على مدل ألفي عاـ إدراكا منها ألعليتو يف 

 6الكشف عن ادلهارات القيادية 
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حيث كصف بَتكليس يف احلضارة اليونانية أشاد الفالسفة اإلغريق بدؽلقراطية القيادة يف بالدىم 
 " إف حكومتنا دؽلقراطية الف اإلدارة بيد الكثرة ال بيد القلة : " اجلهاز القيادم يف عهد الدؽلقراطية قائال 

يف احلضارة الركمانية شهدت تركية السلطة يف يد احلاكم ك اجمللس ادلساعد لو احملتكر من قبل 
نية ك حىت سقوطها ، أصبح شغل الوظائف القيادية الطبقة االرستقراطية ، ففي عهد اإلمرباطورية الركما

 7.قاصرا على الرجاؿ ذكم القدرات الذىنية ك البدنية كما مت تطبيق أسلوب اإلدارة بادلشاركة 

عاش العرب قبل اإلسالـ حالة من التفكك ك عدـ النظاـ ك الفوضى ك : يف احلضارة اإلسالمية 
اهلل عليو ك سلم  شهدت اإلدارة اإلسالمية تنظيما متقدما  بظهور دكلة اإلسالـ على يد النيب زلمد صلى

مشل مجيع أجهزة الدكلة ك كاف الرسوؿ زلمد صلى اهلل عليو ك سلم  ىو ادلشرع ك القائد ك رئيس اإلدارة 
    8.، ك قد أكد اإلسالـ على حتمية القيادة كضركرة اجتماعية 

: الحديث لفكر القيادة في ا: 2الفرع

احلديث كمن  اإلدارميف التاريخ احلديث عدة مدارس ساىم فيو الكثَت من ركاد الفكر عرفت القيادة 
: أعلها

استهدفت دراسات كذبارب فريديريك تايلور إقامة الدليل على ما تعانيو : نظرية التنظيم العلمي للعمل  
ط اإلدارم داخل اإلدارة يف زمنو من خسائر لعدـ كفاءة اإلدارة ك أف عالج ذلك يكمن يف تنسيق النشا

التنظيم ، كما أسهم تايلور من خالؿ دراستو ك أحباثو بعدد من التوجهات ك ادلبادئ ادلتعلقة بالقيادة 
 اإلدارية ، ك يتضح ذلك من خالؿ تصوراتو دلهاـ ادلدير 

.  أف ادلهمة األساسية للقيادة عند ادلدرسة العلمية لإلدارة ىو احلفاظ على نشاط العاملُت يف ادلنظمة
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، خصائص كصفات غلب لإلدارةلقد حدد ىنرم فايوؿ كىو أحد أبرز ركاد ادلدرسة العلمية  
: 9توفرىا عند القائد كمن أعلها

 .صفات جسمانية الصحة كالقوة -
 .القدرة على الفهم كالتعبَت السليم: صفات عقلية -
 .حسن ادلعاملة: صفات أخالقية -
 .ىي مرتبطة بالوظيفة: صفات ثقافية -
 .بالتجربة كاخلربة صفات تتعلق -

ماكس فيرب فقد أسهمت يف تطوير مفهـو القيادة اإلدارية من خالؿ فهم  أما ادلدرسة البَتكقراطية لرائدىا 
ظلوذج السلطة الرعية ، ظلوذج السلطة : ك ربليل السلطة اليت تقـو حسبو على ثالث ظلاذج أساسية ىي 

ار التمييز بُت النماذج الثالث ىو مصدر احلق أك ك جعل معي. التقليدية ك ظلوذج السلطة الكاريزمية 
 10كما يرل أف ظلوذج السلطة الشرعية ىو أكثر النماذج صالحية لإلدارة . الشرعية لسلطة القائد 

يف نظرية العالقات اإلنسانية اليت قاـ هبا التوف مايو يف العشرينات ك الثالثينات من القرف العشريُت 
نية ك اليت أكدت نتائجها أف القيادة اإلدارية الفعالة ىي التنظيم الرمسي ك ظهرت نظرية العالقات اإلنسا

غَت الرمسي ، ك أف ربقيق ىذا التقارب ك التعاكف يتم عن طريق إشراؾ العاملُت يف اإلدارة ك ربميلهم 
 .دلسؤكلية العمل لتحقيق أىداؼ التنظيم 

رم على انو تنظيم اجتماعي فرعي داخل التنظيم يف ما ؼلص نظرية التنظيم االجتماعي تنظر للتنظيم اإلدا
االجتماعي األكرب ك من الدراسات اليت سبت يف ىذا اإلطار دراسة باؾ ، الذم يرل أف للقيادة اإلمكانية 
لتحقيق ىذا االنصهار ك التالحم بُت الفرد ك التنظيم عن طريق تسيَت اندماج األعضاء يف العمل ك حل 

 مشكالهتم ك توجيههم 
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 :اإلداريةمكونات القيادة : 03رع الف 

من خالؿ أكال القائد من حيث ادلهارات الفكرية  اإلداريةؽلكن التعرؼ على ادلكونات العلمية للقيادة 
ثانيا من خالؿ ادلرؤكسُت كالصفات الواجب أف تتوفر فيهم كالثقة، . كادلهارات الفنية كالشخصية

... الكفاءة

إىل ذلك ادلوقف، كاألىداؼ ادلشًتكة بُت  ضفأالقائد كادلرؤكسُت  ككذلك من خالؿ عملية التأثَت بُت
. مجيع العناصر ادلذكورة

 : ك ؽلكن التعبَت عن القيادة اإلدارية بادلعادلة التالية 

 11موقف + ىدف أو أىداف + تأثير +مرؤوسين + قائد = القيادة اإلدارية 

 القائد اإلداري : أوال 

ر يف القيادة اإلدارية باعتباره من ؽللك اكرب تأثَت على اجلماعة ، إذ أف يعترب القائد اإلدارم أىم عنص
القائد ىو الذم يبذؿ تأثَتا اغلابيا اكرب على اآلخرين شلا يبذلونو ىم ضلوه ، ك نقصد ىنا بالتأثَت ذلك 

 .التأثَت ادلرغوب من طرؼ القائد ك اجلماعة معا 

 : 12أعلها  ك يستمد القائد قوتو ك سلطتو من مصادر عديدة

ك ىو ادلركز الرمسي الذم يتمتع بو ك موقعو يف اذليكل التنظيمي ك تتناسب : السلطة الرمسية  -
 .تلك القدرة مع القدر الذم يتمتع بو القائد من صالحيات 

ك ىي قدرة القائد على مكافأة ادلرؤكسُت على العمل اجليد ك على : قوة الثواب ك العقاب  -
 شلا يؤدم إىل إدراؾ الفرد بضركرة االلتزاـ ك تنفيذ األكامرعقاهبم إذا ىم اخطئوا ، 
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 ك ىي تساىم يف ازباذ الفرارات ادلناسبة ك زيادة احًتاـ ادلرؤكسُت للقائد : اخلربة الشخصية  -
ك ىو األسلوب الذم يتبعو القائد إىل إقناع مرؤكسيو لتنفيذ رغباتو ك ربقيق : قوة اإلقناع  -

  .أىداؼ ادلنظمة 

: د للقائد من مهارات كقدرات تساعده يف ذلك كادلتمثلة فيما يليكعليو الب

 فالقائد ؽلضي كقتا للتخطيط ك كقتا للتنفيذ ك ال يًتؾ شيئا للصدفة: مهارة التخطيط  -
القائد ؼللق زليطا منظما يف الوقت ك األىداؼ ك األكلويات إىل تنظيم ادلكتب ك : التنظيم  -

 األكراؽ ك الوثائق ك غَتىا 
 القائد يصنع األحداث  ك ال ينتظر ما ػلدث: القرار ازباذ  -
 أم مهارة التواصل ك الكالـ ك إيصاؿ الرسائل كما انو مستمع جيد: الذكاء االجتماعي  -
 يعرؼ مىت يفوض ك كيف يفوض ك من يفوض : التفويض  -
 أم يرل ما ال يراه اآلخركف ك يتوقع األحداث ك النتائج : الرؤية االستشرافية  -
 قادر على بث ركح احلماسة يف نفوس أتباعو ك استنفار قدراتو : التحفيز  -
 غزير ادلعرفة يف رلالو يطور نفسو من خالؿ مجيع الوسائل ادلتاحة : الثقافة  -
 إف ثقة القائد يف قدراتو ك مبادئو تعطيو القوة للسيطرة على ادلواقف ك ادلشكالت : الثقة  -
يتطلب اجلهد ك الوقت لذا غلب االلتزاـ باخلطط أف الوصوؿ إىل األىداؼ : االلتزاـ باخلطط  -

 ك تعديلها إىل غاية ربقيق النتائج
 أم االلتزاـ بالقيم ك ادلبادئ األخالقية: األخالؽ  -
ال يشًتط أف يكوف القائد عبقريا لكن غلب أف يتمتع بذكاء يؤىلو للتعامل مع : الذكاء  -

 13.ادلشكالت الطارئة ك ادلواقف الصعبة 
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 بعض المهارات الفكرية للمدير : 1الشكل  

 

 

 

 

 

النيل : ، القاىرة  1ط. -االذباىات ادلعاصرة  –، إدارة ك تنمية ادلوارد البشرية مدحت زلمد أبو النصر  :المصدر
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  المرؤوسين : ثانيا

ال ربدث إال يف مجاعة منظمة يتباين أعضاؤىا يقصد هبا التابعُت ، ك دبا أف القيادة ظاىرة اجتماعية  
ك . يف مسؤكلياهتم ك حاجياهتم ك دكافعهم ، شلا يًتتب عليو حدكث تفاعالت بُت أعضاء اجلماعة 

الفرد الذم ؽللك اكرب تأثَت يصبح قائدا ، إذ أف على القائد أف يراعي اىتماـ اجلماعة إذا أراد كسب 
  .14ىي اليت تؤثر على القائد ليقبل قراراهتا ك ػلقق أىدافها كدىا ك طاعتها ، ك أحيانا اجلماعة 

   :عملية التأثير: ثالثا  

يعترب لب القادة اإلدارية ، ك ىو سلوؾ يقـو بو القائد لتغيَت سلوؾ سلوؾ ك مواقف ك مشاعر اآلخرين 
خرين على الطاعة ك بالطريقة اليت يريدىا ، ك ؼلتلف التأثَت عن القوة ، حيث القوة تعتمد على إجبار اآل

اإلذعاف ، ك ؼلتلف التأثَت عن السلطة إذ أف السلطة ىي قوة شرعية سبنح للقائد اإلدارم هبدؼ إحداث 
 15السلوؾ ادلرغوب لدل ادلرؤكسُت ك يتم ىذا بقرارات أك تعليمات رمسية 

االستمالة ك اإلقناع  :أما تأثَت القائد يف مرؤكسيو فيعتمد على كسائل عدة لعل أعلها ك أكثرىا فعالية ىي 
ك احلث على التعاكف ، ك بقدر ما تكوف درجة تأثَت القائد فعالة ىي سلوؾ مرؤكسيو تكوف قيادتو 

ك تتعدد الطرؽ اليت يستخدمها القائد يف التأثَت تبعا لألسس اليت تقـو عليها قيادتو ، ك من . ناجحة 
 : أىم كسائل التأثَت نذكر ما يلي 

تعترب ادلكافأة عامال ىاما يدفع ادلرؤكسُت إىل العمل بنشاط ك :  المكافأةالتأثير القائم على  -
. حيوية ، ك يستطيع القائد منح مرؤكسيو ادلكافآت ادلادية ك ادلعنوية على أدائهم اجليد 

فيشبع حاجاهتم ك يؤثر يف ميوذلم ك اذباىاهتم بالشكل الذم يساعده يف ربقيق أىداؼ 
 .اجلماعة ك ادلنظمة 

باستخداـ السلطة الرمسية للقائد بدفع مرؤكسيو إىل العمل عن  :ر القائم على اإلكراه التأثي -
طريق استثارة اخلوؼ ك توقيع اجلزاء عليهم ، ىذه الوسيلة تثَت لدل ادلرؤكسُت استجابة 
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زبتلف عن االستجابة الناذبة عن ادلعافاة ، فالعقاب يكبح القدرات االبتكارية  لدل 
م إىل خلق جو من عدـ الثقة بينهم ، ك يًتتب على ذلك اإلحباط يف ادلرؤكسُت ، ك يؤد

الكراىية ك الركح ادلعنوية ادلنخفضة ك العدكانية ضد القائد ، لذلك : العمل الذم من مظاىره 
 .يستخدـ ىذا األسلوب يف حالة الضركرة فقط

ثقافتهم ك  ك تعٍت تفهم القائد خللفيات مرؤكسيو ك :التأثير القائم على أسس مرجعية  -
شخصياهتم ك كجهات نظرىم ، مث ازباذىا مرجعا للتأثَت فيهم ، فإذا أدرؾ القائد أف 

ادلرؤكسُت ؼلتلفوف يف مشاعرىم ك اذباىاهتم ك تقاليدىم ك دكافعهم ك مشكالهتم ، أمكنو 
 .تكييف سلوكو يف التعامل معهم بطريقة تضمن توحيد الصفوؼ ك توجيهها 

ؽلكن االعتماد على اخلربة نتيجة التعليم ك التخصص ادلهٍت ، ك  :برة التأثير القائم على الخ -
ذلك الف الثقة اليت يوليها لو ادلرؤكسُت نتيجة ىذه اخلربة ذبعلهم يذعنوف لو دكف احلاجة إىل 

 16.االستمالة ك اإلقناع من جانبو 
ك ملهمة ك ىذا بتوفر القائد على مسات ك خصائص جذابة  :التأثير القائم على اإلعجاب  -

 .، شلا غلعلهم ػلاكونو يف السلوؾ الذم يسعى لتنميتو فيهم 
يقـو على إدراؾ ادلرؤكسُت أف للقائد حقا رمسيا يف شلارسة  :التأثير القائم على الشرعية  -

التأثَت بسبب مركزه التنظيمي ، فالنفوذ الرمسي يعتمد على السلطة ادلستمدة من ادلركز 
شخصية للقائد باآلخرين ، لذلك يشار إليو أحيانا بقوة السلطة الوظيفي ك ليس من العالقة اؿ

.17 
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 تحقيق أىداف الجماعة و المنظمة : رابعا 

إف ادلهمة األساسية ألم  منظمة ىي اصلاز الواجبات ك ادلسؤكليات من طرؼ اإلفراد لتحقيق 
عات ك أخرل خاصة األىداؼ ، ىذه األخَتة تتنوع كثَتا ، فهناؾ أىداؼ خاصة باألفراد ك اجلما

بادلنظمة ، شلا يًتتب عليو تعقيد دكر القائد يف إغلاد نوع من التوفيق بينهما ليصل إىل ربقيق 
ك ىنا يلجا إىل ربليل اخلالفات ك مظاىر التعارض يف ىذه األىداؼ ك ترتيبها من . األىداؼ ككل 

   .18جديد بشكل يرضي نسبيا مجيع األطراؼ ك ىذا يعتمد على مهارات القائد

 الموقف: خامسا 

يعترب ادلوقف عنصرا أساسيا يف القيادة ، ك ىو ؽلثل الظركؼ اليت سبر هبا اجلماعة سواء يف داخل 
ادلنظمة ك خارجها ، ك ؽلكن القوؿ أف ادلوقف الذم يظهر القائد يف كثَت من األحياف ، إال انو رغم 

      .من يكيفها  ذلك ؽلكن للقائد ادلاىر أف يتكيف مع ادلواقف ك الظركؼ أك

نظريات القيادة اإلدارية : المطلب الثاني

يف تطور نظريات القيادة كمع تشعب كتعدد الدراسات يف رلاؿ  اإلدارملقد ساىم تطور الفكر 
القيادة فإىل جانب الدراسات اليت ركزت على السمات الفردية الشخصية للقائد قامت أخرل بافًتاض 

ف  تعدد ـ كبالرغم. ، كركزت أخرل على متغَتات ادلوقفالسلوكيةمتغَتاهتا أف فعالية القائد تعتمد على 
ىو  ادة إال أف التصنيف األكثر شيوعااألسس اليت اعتمد عليها الباحثوف يف تصنيف نظريات القي

: كاأليت
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 مدخل السمات : أوال 

 :من أىم نظرياتو صلد 

على ضوء مسلمة مفادىا أف القيادة يبٍت دعاة ىذه النظرية رأيهم :  نظرية الرجل العظيم -
ذات طبيعة موركثة ك أف القادة يولدكف ك ىم موىوبوف بالقيادة كما أف لديهم مسات سبيزىم 

 :عن مرؤكسيهم ك تستند ىذه النظرية إىل االفًتاضات التالية 
  ؽلتلك حرية اإلرادة 
 يتمتعوف بقدرة على رسم ادلسار ذلم ك لغَتىم 
  السيطرة على األزمات 
 سبتع بصفات جسمية ك عقلية زلددة م 

 19فرنسيس جاتوف ك جينيجر : من أىم ركاد ىذه النظرية 

أهنا ذبعل برامج التدريب غَت ذات معٌت الف القادة ىم : من أىم االنتقادات ادلوجهة ذلذه النظرية  
 نائهم أشخاص جاىزكف كما أف التاريخ يظهر أف بعض القادة العظاـ مل يورثوا أيا من مساهتم ألب

نتيجة اجلدؿ الكبَت الذم إثارتو النظرية السابقة ظهرت نظرية  :نظرية السمات القيادية  -
أكثر كاقعية تفًتض إمكانية اكتساب السمات القيادية عن طريق التعلم ك التجربة ، ك 

 : اعتمدت مسات سبيز القادة الناجحُت عن الفاشلُت  ك من ىذه السمات 
  صحة ، الطوؿ ،  اؿ: مسات جسمية.. 
 السمات ادلعرفية 
 السمات االجتماعية 
 السمات االنفعالية 
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 السمات الشكلية 

 .رالف ك براكف ك ك اردكام غَتىم : من ركادىا 

 المدخل السلوكي   : ثانيا 

ركز ىذا ادلدخل على سلوؾ القائد ، كسعى الباحثوف إىل ربديد ك تعريف أساليب القيادة اليت سبكن 
 : عالية على ادلرؤكسُت ك من بُت ىذه الدراسات القائد من التأثَت بف

 :دراسة جامعة اوىايو  -

بتحليل القيادة يف مجاعات عمل سلتلفة ، ك يف ظل ظركؼ متفاكتة من خالؿ  1945قاـ باحثيها عاـ 
: ، ك من ابرز ركادىا " كصف سلوؾ القائد " توزيع استبيانات ربوم قائمة من األسئلة مسيت قائمة 

 : ركؿ شارتك اللذاف توصال إىل ربديد بعداف لسلوؾ القائد علا فليشماف ك كا

  سلوؾ االىتماـ هبيكل العمل أم توضيح مهاـ ك أساليب العمل ، ك ربديد قنوات االتصاؿ
 ك تقسيم األداء

  أم األخذ بعُت االعتبار أداء ك أفكار ك مشاعر ادلرؤكسُت ك تنمية : التعاطف مع العاملُت
 قة ، العدالة ك االحًتاـ ك خفض التوترات جو من الصداقة ، الث

رغم ما قدمتو دراسة جامعة اكىايو من أحباث ك امتيازات إال أهنا مل تراعي متغَتات ادلوقف بعُت االعتبار 
 20.رغم أعليتها يف التأثَت على العالقة بُت متغَتم سلوؾ القائد ك صلاحو يف القيادة

 : ميشيغان جامعة دراسة  -

فوجا من أفواج العمل يف  24الباحثُت على رأسهم ليكرت حيث قاـ الباحثوف بدراسة قاـ هبا عدد من 
إحدل شركات التامُت ، حيث قسمت ىذه األفواج إىل قسمُت يتميز األكؿ بإنتاجية عالية ك الثاين 

بإنتاجية منخفضة مث قورف كل فوج من القسم األكؿ بفوج من القسم الثاين ؽلاثلو يف نفس العمل ك يف 

                                                           
20

 . 260، ص  2004مطبعة الدار اجلامعية ، : اإلسكندرية . حسن راكية ، السلوؾ يف ادلنظمات   



 
 

  
 

دد العماؿ ك اختصاصاهتم مث درست الفركؽ بُت األفواج يف السلوؾ القيادم بواسطة إجراء استجوابات ع
  21:مع قادة األفواج ك مرؤكسيهم ك ىكذا توصلت الدراسة إىل ربديد ظلطُت من السلوؾ للقيادة ك علا 

  إلنسانية ، ك يعمل ؽليل القائد ىنا الف يهتم بالعاملُت ك العالقات ا: القيادة ادلهتمة بالعامل
على ربسُت أحواذلم ك تشجيعهم على التعاكف ك التعلق بادلنظمة ، تتصف قيادتو بالعمومية 

 .ك عدـ التدخل يف التفاصيل ك ؼلصص كقتا كبَتا لالتصاؿ 
  ىنا يهتم القائد بتحديد عمل كل فرد إضافة إىل كضع قواعد ك : القيادة ادلهتمة بالعمل

لقياـ بالعمل ك الوسائل ادلستخدمة فيو ، كما ػلدد معايَت لقياس تعليمات صارمة لكيفية ا
األداء ك يكافئ كل فرد كفقا دلستول اصلازه ، ك يكوف اإلشراؼ دقيقا ك مباشرا ك زلكما 

 .باستخداـ أسلوب الثواب ك العقاب ، ك تفاعل القائد مع مرؤكسيو يكوف زلدكدا 

ائد يف الظركؼ العادية ؽليل إىل االىتماـ باألفراد ، بينما يف كجهت ذلذه النظرية انتقادات من قبيل أف الق
 22.الظركؼ الصعبة ؽليل إىل االىتماـ بالعمل 

 : دراسة جامعة ايوا  -
أجريت على تالميذ مقسمُت إىل رلموعات يشرؼ على كل رلموعة قائد يتبع احد األظلاط  -

 .التسلطي، الدؽلقراطي ، التسييب : القيادية 

 : أسفرت عن النتائج التالية  1993ك رالف كايت ك بإشراؼ كَتت ليفن سنة  قاـ هبا  ليبيت

  سبيزت اجلماعات ذات القيادة التسلطية بأهنا أعلى إنتاجية من بُت اجلماعات ك ىي مشركطة
 .بوجود قائد ؽلارس سلطتو ك ضغطو على األفراد

 نشطة ك الدافعية ك التباين اجلماعات ذات القيادة الدؽلقراطية أعلى من نواحي االبتكار يف األ
 .يف مستول األداء ك الرضا ك ركح الفريق ك التفاعل االجتماعي 

 اجلماعة ذات القيادة ادلتسيبة منخفضة يف مجيع النواحي السابقة. 
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 يعاب على ىذه الدراسة إجراؤىا على أطفاؿ شلا يصعب تعميم النتائج على األفراد الراشدين  

 الموقفي  :المدخل المشترك : ثالثا 

يعترب احد ادلداخل األكثر شيوعا ك انتشارا ك ىو مدخل إرشادم كاسع االستخداـ ، يقًتح كيف يصبح 
القادة فاعلُت ك يفًتض أف النجاح يف القيادة ال يتحدد فقط بناء على شخصية القائد ك سلوكو ، بل 

 23.كذلك على متغَتات ادلوقف 

  النظرية الموقفية لفيدلر : 

ة األساسية ذلذه النظرية يف ضركرة مالئمة ظلط القيادة للموقف الذم ػلدث ك قد استطاع أف تتمثل الفكر
 : ؼللص إىل أف القيادة تعتمد على التوافق اجليد ك السليم بُت شخصية القائد ك ثالث متغَتات ىي 

 عالقة القائد بادلرؤكسُت أم درجة كالئهم لو -
 ىيكل العمل ككضوح ادلهاـ ك حرية األعضاء  -
 24القوة ادلستمدة من السلطة ك اليت ذبعل التحكم يف ادلوقف سهال  -
  نظرية المسار و الهدف : 

يرل ىاكس أف القائد يتدخل لتوضيح إجراءات العمل ك ىيكلة ادلهاـ عندما تواجو ادلرؤكسُت عقبات ك 
، أما إذا مصاعب بسبب عدـ كضوح ادلهمات ك عدـ استقرار بيئة العمل أك اطلفاض خربات ادلرؤكسُت 

كانت ظرؼ العمل كاضحة ك مستقرة ك ادلهاـ زلددة ك ركتينية فاف النمط القيادم ادلطلوب يكوف 
 التشجيع على ادلشاركة يف ازباذ القرارات ك ربفيز ادلرؤكسُت على األداء ك اصلاز ادلهاـ 

 

  المدخل المشترك: 
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ك زلاكلة التوفيق بينهما من خالؿ  يعتمد ىذا ادلدخل على اجلمع بُت نظرية السمات ك نظرية ادلوقف
اعتبار القيادة تفاعل اجتماعي يلـز التفاعل بُت شخصية القائد ك مجيع ادلتغَتات احمليطة بادلوقف القيادم 

 كمن ابرز النظريات اليت ظهرت يف إطار ادلدخل لتوفيقي النظرية التفاعلية ك النظرية التبادلية 

 : النظرية التبادلية  -

الذم أكد أف العملية القيادية ىي عملية يف  1978 أعماؿ اكدين ىوالند عاـ ظهرت بوضوح يف
اذباىُت ، ك ىي تتضمن عالقة تبادؿ اجتماعي بُت القائد ك مرؤكسيو ، فالقائد يعطي التوجيهات ك 
التعليمات للوصوؿ إىل ىدؼ معُت ، ك يدير الصراعات ك يقدـ ادلكافآت ، أما ادلرؤكسُت فيقدموف 

 .الوالء ك االحًتاـ للقائد العمل ك 

ك عليو فالنظرية تقـو أساسا على التبادؿ بُت القائد ك اإلتباع على أساس توضيح ادلطلوب من ادلرؤكسُت 
 25.ك التعاطف معهم 

يمثل نموذج القيادة المتبادلة : 02الشكل

 

 

 

 

  632ص  1985عربية، دار النهضة اؿ: زلمود سيد أبو النيل، علم النفس الصناعي، بَتكت :المصدر
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..تنفيذ القرارات إنجاز األعمال  

توجيهات، مكافأة، ترقية، تجديد أىداف 
الخ....الجماعة  

 المرؤوسين القائد



 
 

  
 

 

 :  النظرية التفاعلية   -

 ترتكز القيادة يف نظر ىذا االذباه على عوامل ثالثة يف القيادة ىي السمات الشخصية للقائد كما  
اجلماعة من ك عناصر ادلوقف كالعوامل ادلتداخلة يف أحداثو، .  26ينبغي أف يتوفر فيها من عناصر

 .تطلباهتا كمسالكهاحيث تركيبها كاذباىاهتا كخصائصها ـك

  

 يمثل العالقة التفاعلية بين المتغيرات الثالثة:  03الشكل  -

-  

  

  

  

-  

   

دار كائل،  :كاألعماؿ، األردف اإلدارة صاحل مهدم حسن العامرم، طاىر زلسن منصور الغايل :المصدر -
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 القائد

التؤثٌر  الموقف المرإوسٌن

 القٌادي



 
 

  
 

للقيادة ؼلتلف عن الطرح التقليدم الذم  ظلوذجا (جورج جرين)قدـ  :نظرية الترابط الثنائي الرأسي (ج
 ةعاملوف بطريقة كاحدماعترب أف السلوؾ القيادم يتحدد بنمط مستقر كثابت للقيادة، كأف كل ادلرؤكسُت 

للتعامل  ةجرين أف القائد ال يتعامل مع ادلرؤكسُت بطريقة كاحدة، بل ينمي عالقات فريدة كشليز لحيث ير
كمن ىنا   إىل ظهور عالقات ثنائية رأسية بُت القائد ككل ادلرؤكسُت دا شلا يؤدمحمع كل مرؤكس على 

جاءت تسمية النظرية بالًتابط الثنائي الرأسي كقد توقع جرين كجود نوعُت من العالقات ادلتبادلة بُت 
 27:القائد كادلرؤكسُت علا

العالقات ادلتبادلة داخل اجلماعة   -

العالقات ادلتبادلة خارج اجلماعة  -

 28: ركز جيمس على بعض النقاط اذلامة لتحسُت جودة ادلعامالت التبادلية كىيكلقد 

 .قياـ األفراد اجلدد بتقدمي كالئهم كدعمهم دلديرىم  -
 .عضوا داخل اجلماعة يصبحوازلاكلة ادلوجودين خارج اجلماعة  الف  -
 .دلرؤكسيهمفرصة حقيقية  إعطاءحث القائد على  -

ت القيادة احلديثة اتضح مدل التباين يف تفسَتاهتا كمواقفها من مت طرحو ألىم نظريا بناءا على ما 
، كأف ظهور نظرية جديدة مل يؤدم إىل اختفاء سابقتها، كل ىذا جعل الباحثُت اإلداريةحقيقة القيادة 

يعملوف يف زلاكلة منهم لتحديد األظلاط القيادية ادلختلفة كأيهما األصلح استعماال كاألكثر تأثَتا على رفع 
 .اء العاملُتأد
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  ريةأنماط القيادة اإلدا: المطلب الثالث

إف اختالؼ كسائل التأثَت اليت يستخدمها القائد لتوجيو ادلرؤكسُت تعكس تباينا يف أساليب القيادة ، ك 
ادلعيار األساسي للتصنيف ىو مدل تركيز القائد للسلطات يف يده أك إشراكها مع اآلخرين أك انو يًتؾ 

 :كليات للتابعُت ، لذلك صنفت أساليب القيادة إىل ثالث أساليب مجيع ادلسؤ

 :وتوقراطي التسلطي األسلوب األ -

ينظر لإلنساف كأداة عمل ك كمصدر لإلنتاج ك يلجا القائد ىنا إىل استخداـ سلطتو ادلستمدة من مركزه 
 : الوظيفي ك يستخدـ ىذا النوع من القادة األساليب التالية 

  السليب كالعتاب ك األمر ك النهي استخداـ التأثَت 
 ازباذ فردم للقرارات 
  االنفراد بالرأم 
 التدخل يف تفاصيل ك جزئيات العمل 
 عدـ التسامح 
 29العالقات قائمة على اخلوؼ 
 : األسلوب الديمقراطي ألتشاركي  -

خولة لو ، ينبع من احتياجات اجلماعة ك يعتمد على قبوؿ التابعُت لسلطتو ك ليس على السلطة الرمسية امل
فهو يعمل على تكوين العالقات اإلنسانية اجليدة من خالؿ إشباع حاجاهتم ك االىتماـ هبم ، ك 

كما يركز على مشاركة العاملُت يف ازباذ القرار ك التخطيط ككضع .االعًتاؼ بأعلية دكرىم يف ادلؤسسة 
ميز بعدد من اخلصائص ىي السياسات ك مناقشة ك معاجلة ادلشاكل مجاعيا ، ك عليو فهذا األسلوب يت

:30  
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 احلوار ك ادلشاركة 
 التوفيق بُت أىداؼ اإلفراد ك أىداؼ ادلنظمة 
 يستمد السلطة من قبوؿ التابعُت الطوعي لو 
  اعتماد أسلوب الًتغيب ك اإلقناع غالبا 
  ضماف الوالء للتابعُت 
 احًتاـ شخصية اإلفراد 
 :األسلوب التسيبي الحر  -

رلريات األمور فالقائد يتخلى عن دكره الريادم ك يسَت كفق ما سبليو عليو القيادة ىنا ال تتدخل يف 
 الظركؼ 

 : ك من اخلصائص ادلميزة للقيادة احلرة حسب الدراسات ما يلي 

  سياسة الباب ادلفتوح يف االتصاؿ 
  إعطاء احلرية الكاملة للمرؤكسُت 
 تفويض السلطة على نطاؽ كاسع 
 انعداـ رلاؿ اإلشراؼ 
  ازباذ القرارات التخبط يف 
 31فقداف النجاعة 

كيبقى النمط القيادم الدؽلقراطي ىو األكثر مالئمة حيث أنو يهتم ببناء عالقات جديدة بُت القائد 
كادلرؤكسُت، كيعمل على مشاركتهم يف ازباذ القرار كتفويض السلطة ذلم، من أجل ربقيق أىداؼ ادلنظمة 

. موضوع ادلبحث الثاين ذلذا الفصل العاملُت فيها كالذم سيكوف أداءكرفع مستول 
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 وتحسينو األداءإدارة  :المبحث الثاني

لقد تطرقنا فيما سبق كمن خالؿ ادلبحث األكؿ إىل القيادة اإلدارية كالنظريات ادلفسرة ذلا كسلتلف 
الوظيفي  األظلاط القيادية اليت ؽلارسها القائد يف أداء مهامو الوظيفية، كيف ىذا ادلبحث سنتعرض إىل األداء

كسبل ربسينو، فاألداء زلور اىتماـ مجيع ادلنظمات كتعد عملية تقييم األداء من أىم الوظائف اليت 
، فعن طريق تقييم األداء يتمكن القائد من ربديد مواطن الضعف يف ادلؤسسة اإلداريةؽلارسها القيادة 

ات حوؿ األداء الوظيفي، مث سواء كاف يف السياسات أك الربامج ادلعتمدة كعليو سنتعرض إىل عمومي
 .نتناكؿ عملية تقييم األداء الوظيفي، كمنو نتطرؽ إىل سبل ربسُت األداء الوظيفي

 مفهوم إدارة األداء : المطلب األول 

 تعريف إدارة األداء : الفرع األول 

قيقو من إف إدارة األداء عملية أساسية هتتم بوجود فهم مشًتؾ بُت ادلديرين ك فرؽ العمل عما غلب تح
أىداؼ تنظيمية سلطط ذلا مث إدارة ك توجيو العاملُت بطريقة تزيد من احتماؿ اصلازىا على ادلدل القصَت 

 ك الطويل 

االستخداـ األمثل للموارد إلنتاج السلع ك اخلدمات ، ك عليو فاألداء ال يقتصر " يعرؼ األداء على انو  
" اليت تتوفر لدل ادلؤسسة إلنتاج األىداؼ ادلرجوة على نشاط كاحد بل العديد من األنشطة ك العوامل 

32 

السلوؾ الذم يساىم فيو الفرد بالتعبَت عن إسهاماتو يف ربقيق أىداؼ : " ك يف تعريف آخر األداء ىو 
ادلنظمة على أف يدعم ىذا السلوؾ ك يعزز من قبل ادلنظمة دبا يضمن النوعية ك اجلودة من خالؿ 

 33" التدريب 
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درجة ربقيق ك إسباـ ادلهاـ ادلكونة لوظيفة الفرد ك ىو يعكس الكيفية اليت ػلقق :" سن انو يعرفو راكية ح
 34" أك يشبع هبا الفرد متطلبات الوظيفة 

 35"قياـ الفرد بالنشطة ك ادلهاـ ادلختلفة اليت يتكوف منها عملو :" أما عاشور فيعرؼ األداء على انو 

على انو زلصلة النتائج ك ادلخرجات اليت حققها الفرد نتيجة من التعاريف السابقة ؽلكن تعريف األداء 
 .اجلهد ادلبذكؿ من خالؿ قيامة بادلهاـ ك الواجبات ك ادلسؤكليات ادلوكلة إليو

 العوامل المؤثرة على األداء: الفرع الثاني

 ىا كامل ادلادية للعمل كظركؼ العمل مثل اإلضاءة ، التهوية ، الرطوبة ، احلرارة ، ك غَتالع -

العوامل التقنية الفنية أم نوع التكنولوجيا ادلستخدمة ك نسبة استخداـ اآلالت ك ادلوقع اجلغرايف ك  -
   36غَتىا 

 العوامل االجتماعية كاالعًتاؼ بقيمة الشخص ك النمط القيادم ادلتبع ك تأثَت ذلك على ربفيز الفرد  -

 37القدرة على العمل يف ظل ظركؼ زلددة ك غَتىاالعوامل الذاتية أم القدرة على العمل ك الدافعية ك  -
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  أنواعهاإدارة األداء و  عناصرمراحل و : المطلب الثاني 

 مراحل عملية إدارة األداء : الفرع األول 

 : تتم عملية إدارة األداء كفق مراحل أساسية ربقق التكامل فيما بينها ك ىي 

  اإلمكانيات بوضع األىداؼ ك اخلطط ك تقدير: تخطيط األداء  -

  دبناقشة التقدـ ك توضيح التحديات ك تعديل اخلطط: التدريب المستمر   -

 ادلرحلة السابقة أم  بناءا على النتائج ادلتحصل عليها يف :مرحلة تحسين وتطوير األداء  –       
: مي األداء حيث يتم مرحلة تقي

    اءادلتعلقة  بنقاط القول كالضعف يف األد اخلصائص مراجعة .
  مناقشة التطوير دلهارات العمل .

بعد ربسُت كتطوير األداء تأيت أىم مرحلة من مراحل بناء  دكرة األداء  

: األداءدورة  (04)الشكل 

                                          

                                   

 

 

 لبةمن إعداد الط :المصدر

 تخطٌط األداء (1

     التدرٌب المستمر   (2

تقٌٌم األداء (3  

تحسٌن وتطوٌر االداء (4  



 
 

  
 

:   إدارة األداء  أنواع وعناصر : 2الفرع

 :عناصر األداء الوظيفي  -

 38:يتشكل األداء الوظيفي من رلموعة من العناصر ك ىي 

  ك تشمل ادلعارؼ العامة ك ادلهارات الفنية ك ادلهنية الالزمة لتنفيذ : ادلعرفة دبتطلبات الوظيفة
 الوظيفة ك اخللفية العامة عنها 

  رصة لعملو الذم يقـو بو ، ك ما ؽلتلكو من رغبة ك تتمثل يف مدل إدراؾ الف: نوعية العمل
 مهارات فنية ك قدرة على التنظيم ك تنفيذ العمل 

  أم مقدار العمل الذم يستطيع ادلوظف اصلازه يف الظركؼ العادية : كمية العمل ادلنجز
 للعمل ك مقدار سرعة االصلاز 

  درة ادلوظف على ربمل ادلسؤكلية ك ك تشمل اجلدية ك التفاين يف العمل ك ؽ: ادلثابرة ك الوثوؽ
اصلاز األعماؿ يف كقتها ك مدل حاجة ادلوظف لإلرشاد ك التوجيو من قبل ادلشرفُت ك تقييم 

 نتائج عملو

 

 : أنواع األداء الوظيفي  -

 39توجد عدة تصنيفات لألداء ك عدة معايَت أعلها معيار ادلصدر ، معيار الشمولية ، ك ادلعيار الوظيفي 

  يقسم األداء إىل :ادلصدر حسب معيار: 
 أداء داخلي أم األداء ادلرتبط بالبيئة الداخلية 
 أداء خارجي ك ىو ادلرتبط دبحيط ادلؤسسة 
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  يقسم األداء حسب ىذا ادلعيار إىل :حسب معيار الشمولية: 
  أم االصلازات الكلية للمؤسسة دكف انفراد احد أجزائها:األداء الكلي 
  داء الذم يتحقق على مستول األنظمة الفرعية للمؤسسة يقصد بو األ: األداء اجلزئي 
  40:يقسم إىل : حسب ادلعيار الوظيفي 

  أداء الوظيفة ادلالية 
  أداء كظيفة التسويق 
 أداء كظيفة اإلنتاج 
 أداء كظيفة األفراد 

 محددات األداء الوظيفي :  3الفرع 

بالقدرات ك إدراؾ الدكر ك ادلهاـ ، ك يعٍت إف األداء الوظيفي ىو األثر الصايف جلهود الفرد ك اليت تبدأ 
ىذا إف األداء ىو إنتاج موقف معُت ؽلكن النظر إليو على انو نتاج العالقة ادلتداخلة بُت اجلهد ك 

 :القدرات ك إدراؾ الدكر اذلاـ للفرد ك ذلذا صلد اف احملددات تتوضح يف 

مهمتو للحصوؿ على أعلى معدالت  أم الطاقة اجلسمانية ك العقلية اليت يبذذلا ألداء: اجلهد  -
 العطاء 

 ك تشَت إىل اخلصائص الشخصية اليت يستخدمها ألداء كظيفتو: القدرات  -
ك ىو االذباه الذم يعتقد الفرد انو من الضركرم توجيو جهوده يف العمل من :إدراؾ الدكر  -

 .خالذلا ام مزيج من اجلهد ك ادلهارات
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سبيل تحسين األداء : المطلب الثالث

 ية احلصوؿ على نتائج ذات مصداقيةدكما على تفادم الوقوع يف األخطاء بغ ادلنظمة تعمل   
تساعدىا على جوانب الضعف كالقصور يف أداء العاملُت، ليتم بعد ذلك كضع أسلوب زلدد ككاضح 

: هبدؼ ربسُت األداء كمن األساليب ادلتبعة يف ربسُت األداء نذكر

 األداء الفردي :  1الفرع

إف أداء ادلرؤكسُت يعتمد على ادلؤىالت اليت ؽلتلكها يف رلاؿ عملو كعليو :  القدرة ربسُت -
 :تنمية ىذه ادلؤىالت ب 

  التدريب ك التعليم سواء داخل أك خارج ادلنظمة 
  حسن توزيع األفراد على ادلهاـ ك الوظائف حسب القدرات ك ادلؤىالت 
 ىاـ اليت يكوف أداء الفرد مرتفعا فيهاادلالئمة أم ربليل مكونات العمل قصد اكتشاؼ امل 
 توفَت ادلوارد أم الوسائل ادلادية الضركرية ألداء امثل 
أم شركط العمل ك ضماف األمن ك السالمة للعاملُت لتحقيق االطمئناف :ربسُت بيئة العمل  -

 ك الراحة النفسية ذلم
 :ك ذلك ب: ربسُت الدافعية  -
 على أف تكوف زلددة ك قابلة للقياس ك  كضع األىداؼ كمساعلة ادلرؤكسُت يف كضعها

 متناسقة ك طموحة ك قابلة للتعديل
  أم إدراؾ العقبات اليت يواجهها ادلوظفوف ك إزالتها:تيسَت األداء 
  أم ربط االصلاز بادلكافآت ك احلوافز : استعماؿ ادلكافآت ك اجلزاءات 
 41دية إشباع احلاجات سواء احلاجات النفسية أك االجتماعية أك االقتصا. 
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 األداء الجماعي :  2الفرع 

دبا أف ادلنظمة تسعى لتحقيق أىداؼ مشًتكة لذا فعلى أعضائها التعاكف لتحقيقها أم أف يشكلوا فرؽ 
عمل تتعاكف معا ، ك يتوقف صلاح الفريق على مدل صلاح قائد الفريق يف القيادة ، فالقائد الفعاؿ ىو 

ادلهاـ ك ربديد األىداؼ على أف يتبع القائد اخلطوات الذم ػلقق احلاجات االجتماعية ك حاجات 
 : 42التالية

 توفَت حوافز مجاعية للفريق كاحلوافز ادلادية ك الثناء ك التقدير إضافة إىل احلوافز الفردية  -
 منح الفريق احلرية الكافية للممارسة مهامو بدرجة من االستقاللية من خالؿ التفويض  -
اعتبارىا أكثر العوامل أعلية ك تأثَتا على أداء الفريق ك كضع قواعد للسلوؾ ك التصرؼ ب -

تشمل قواعد السلوؾ طرح األفكار ك اآلراء حبرية ك االعًتاؼ باألداء ادلرتفع ك مكافأتو ك 
غَتىا من القواعد السلوكية احملفزة للعمل لذا على القادة زبصيص الوقت الكايف دلناقشة 

 الفريق لتحقيق األىداؼ 

 تغيير سلوك األفراد و إقناعهم :  الفرع الثالث

يتمثل عمل القيادة اإلدارية يف اصلاز األىداؼ من خالؿ ادلرؤكسُت ك ىذا يتطلب من القائد إقناع ىؤالء 
كي يقوموا دبا ىو مطلوب إال انو قد يواجو بعض الصعوبات بفعل الرفض ك ادليوؿ السلبية للبعض لذا 

يتمكن من التنبؤ بسلوكهم ك تغيَته لالذباىات السلبية ك تبنيو على القائد معرفة اذباىات ادلرؤكسُت ؿ
 لألسلوب األفضل لبناء عالقات جيدة معهم 

 : تعريف االتجاىات  -

استعدادات ك ميوؿ ك قابليات مكتسبة لالستجابة بطريقة مناسبة اك غَت مناسبة :" يعرفها غوردف بأهنا 
 43"ضلو شيء معُت 
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 :مكونات االتجاىات  -
 أم ادلعتقدات ك اإلحكاـ حوؿ ادلوضوع كاعتقاد ادلرؤكسُت أف القائد غَت : دراكي ادلكوف اإل

 عادؿ أك غَت سللص
  يتمثل فيما ػلبو ك ما ال ػلبو األفراد ك يكوف نتيجة ادلكوف اإلدراكي : ادلكوف العاطفي 
  يعكس االستعدادات ك النزعات السلوكية ضلو موضوع االذباه ك ىو ينتج: ادلكوف السلوكي 

فيشعر  –مكوف إدراكي  –عن ادلكوف العاطفي ، كاف يعتقد ادلرؤكس أف القائد يبذر األمواؿ 
ك ىذا الشعور يؤثر على تصرؼ ادلرؤكس  –مكوف عاطفي  –انو ال ػلب العمل ربت قيادتو 

  –مكوف سلوكي  –
 : تغيير االتجاىات  -

أىداؼ ادلنظمة غلب توفر رلموعة من  حىت تقـو القيادة بتغيَت االذباىات السلبية اليت ال تتوافق مع
 44:الشركط 

  التعرؼ على خصائص ادلرؤكسُت ادلراد تغيَتىا 
  القدرة على التأثَت ك اإلقناع  ك ىذا يتطلب اللغة ك مهارات االتصاؿ 
  هتيئة الفرصة لتجربة االذباىات احلديثة مثل تبٍت نظاـ حوافز جديد أك إتباع أسلوب اجلودة

 الشاملة ك غَتىا 

 : ما األساليب ادلستخدمة يف تغيَت اذباىات العاملُت فهي أ

  يأخذ التغيَت اذباه خط السلطة حيث يستخدـ القادة سلطتهم يف  :التغيَت من أعلى إىل أسفل
توجيو التغيَت ، فبعد ربديد ادلشكالت يف اذباىات ادلرؤكسُت يضع احللوؿ ذلا مث يقـو بتنفيذىا ، 

ـ القانوف الداخلي يقـو بدراسة األسباب ليتخذ اإلجراءات ك فمثال عند مالحظة عدـ احًتا
 الوسائل الكفيلة حبل ىذه ادلشكلة 
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 حيث أف التغيَت قد يأيت من ادلستويات اإلدارية الدنيا ، فادلرؤكسُت :  التغيَت من أسفل إىل أعلى
مرىوف بتحسُت عند إدراكهم إف بقاءىم يف ادلنظمة أك حصوذلم على احلوافز ادلادية ك ادلعنوية 

 .اذباىاهتم ، فذلك سيشكل دافعا لتغيَت اذباىاهتم
 

  تكوف مسؤكلية تغيَت اذباىات ادلرؤكسُت مشًتكة بينهم ك بُت القائد ، ك ىذا  :التغيَت بادلشاركة
باف يعمل مع مرؤكسيو على تشخيص ادلشكالت ك السلبيات اليت تعاين منها اذباىاهتم ، اك 

عليهم تكييف اذباىاهتم إزاءىا ك ىذا ال يتم إال إذا امتلك القائد  الظركؼ اجلديدة اليت غلب
 مهارات ادلشاركة ، االتصاؿ ك غَتىا 

ك يعمل القائد يف ىذه ادلرحلة على ضبط إيقاع اجلماعة ك كبح الطموحات الزائدة للسيطرة ك     
 45.التحكم لدل بعضهم قصد احملافظة على مكانتو كقائد
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صل خاتمة الف

من نظريات يف زلاكلة لتحديد  اإلدارمتعرضنا يف ىذا الفصل إىل ماىية القيادة كما قدمت للفكر 
طرح كاليت تفًتض أف القائد يتسم  طبيعة الظاىرة القيادية، فكانت النظريات الفردية للقيادة أك ما

بو الفرد، لكن ىذاف ادلدخل السلوكي فقد طرح القيادة كسلوؾ يقـو  أمابسمات فردية سبيزه عن غَته، 
ادلدخالف أعلال ادلوقف الذم سبارس القيادة إطاره، لتقدـ النظريات ادلوقفية متغَتات ادلوقف على أهنا أىم 
العوامل ادلؤثرة على سلوؾ القائد كادلرؤكسُت، كنظران للتغَتات السريعة كادلستمرة اليت تشهدىا بيئة األعماؿ 

تغَتات جديدة، جاءت نظريات القيادة احلديثة لتؤكد على دلختلف ادلنظمات كادلؤسسات، كظهور ـ
ضركرة ربقيق توليفة مكونة من القائد كمساتو كادلرؤكسُت كخصائصهم كادلوقف كمتغَتاتو لضماف ربقيق 

. األمثلاألداء 

، القيادة  توقراطيةكاألمن النمط القيادم كىي القيادة  أنواعكيف ظل ىذه التحوالت ظهرت ثالثة 
طية، كالقيادة احلرة كقد أثبتت الدراسات أف لكل ظلط شليزات كعيوب كيرجع اختيار النمط الدؽلقرا

ؼلص ادلرؤكسُت كأخرل تتعلق بادلوقف كيبقى  ؼلص القائد كمنها ما القيادم إىل عدة عوامل منها ما
. النمط القيادم الدؽلقراطي ىو األكثر مالئمة

كادلرؤكسُت كيعمل على مشاركتهم يف ازباذ  حيث أنو يهتم ببناء عالقات جيدة بُت القائد
. القرارات كتفويض السلطات ذلم من أجل ربقيق أىداؼ ادلؤسسة كرفع مستول أداء العاملُت فيها

كما تطرقنا إىل إدارة األداء كأىم أىدافو كمقوماتو كاتضح جليا أف إدارة األداء ىي مفهـو أكسع 
. كأمشل من عملية تقييم األداء

سُت األداء ىاجس كل منظمة ترغب يف البقاء كادلنافسة كفكرة ربسُت األداء تقـو كما يعترب تح
على أف كل عامل غلب عليو ربسُت أدائو باستمرار، لذا مت استحداث مناىج كطرؽ عدة من أجل بلوغ 

 ء ادلتميزالتميز يف األداء، فمنها من اعتمد ادلركنة يف األداء، كمنها من رأل أف األفراد ذك اجلدارة كاألدا
يشغلها إال من كاف أىال ذلا،  ىم ادلرجعية يف كضع معايَت االختيار كالتعيُت للوظيفة، أم أف الوظيفة ال

... أم صاحب اجلدارة كادلهارة



 
 

  
 

أما يف الفصل ادلوايل سنحاكؿ الربط بُت القيادة كاألداء الوظيفي من خالؿ دراسة أىم أظلاط 
 .كالًتكيز على التحفيز كأثره على أداء العاملُت يف ادلنظمة القيادة كتأثَتىا على أداء ادلوظفُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

اإلداريةوسائل القيادة   

العاملين أداءالمؤثرة في   



 
 

  
 

تمهيد 

كاليت مت تناكذلا يف ادلبحث  اإلداريةضلاكؿ يف ىذا الفصل الربط بُت متغَتم البحث كعلا القيادة 
ث الثاين من الفصل األكؿ كذلك يف ادلبح إليواألكؿ من الفصل األكؿ كربسُت األداء الذم مت التطرؽ 

 اإلداريوفكاألداء الوظيفي من خالؿ تناكؿ عاملُت يؤثر هبما القادة  اإلداريةبتحديد العالقة بُت القيادة 
. على ادلوظفُت كعلا خط القيادة الذم يتبعو القائد ككذا استعمالو للتحفيز

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

  ءاألدانمط القيادة كوسيلة للتأثير في  :المبحث األول

كيفية تأثَت  إىلبعد استعراض مفهـو القيادة كنظرياهتا ككذا أظلاطها سنستعرض يف ىذا ادلبحث 
: العاملُت من خالؿ ادلطلبُت التاليُت أداءالنمط القيادم على 

  محددات النمط القيادي: طلب األولالم

:عوامل خاصة بالقائد اإلداري: أوال  

كالقيادة  اإلشرافيةيادم الذم يساعده يف ربقيق األىداؼ باختيار النمط الق اإلدارميقـو القائد 
: كالذم يتماشى عادة مع شخصيتو إف سلوؾ القائد يتأثر بالكثَت من العوامل الداخلية كىي

، فرصيده من تلك القيم ألقيميإف سلوؾ األفراد بصفة عامة ينبع من رصيده  :نظم القيم -1
مشاركة اآلخرين كقدرتو على ازباذ القرارات  كتشبعو هبا سيؤثر ال زلالة على سلوكو من حيث

 ..كغَتىا
نظرا الختالؼ السمات الشخصية من فرد إىل آخر يتغَت أسلوب القيادة  :ميولو الشخصية -2

يرتاح إال عندما يتخذ  ، كآخر التشاكريوكالتسيَت فهنالك من يشعر بالراحة عند ازباذ قرارات 
 .قرارات فردية بدكف مشاركة

يتحتم على القائد قليل اخلربة االستعانة بادلوظفُت خصوصا القدماء منهم،  :تراكم الخبرات -3
 .يف حُت أف القائد ذك اخلربة العالية سيعتمد يف الغالب على خربتو يف قيادتو للمرؤكسُت

اف ظلط القيادة يتحدد بنمط ادلرؤكسُت فإذا أبدل ىؤالء تعاكف  :موقفو من المرؤوسين -4
سة، يساىم ذلك يف تسهيل مهمة القائد كىناؾ من ادلرؤكسُت كسباسك كتفهم ألىداؼ ادلؤس

من ال غلدم معهم األسلوب الدؽلقراطي يف التسيَت نفعا، لذا فالقائد ػلدد ظلط قيادتو بناءا 
 .على ذلك

 

 



 
 

  
 

: عوامل خاصة بالمرؤوسين: ثانيا

لياهتم ربدث إال يف مجاعة منظمة يتباين أعضاؤىا يف مسؤك إف القيادة ظاىرة اجتماعية ال
كحاجياهتم كدكافعهم شلا يًتتب عليو حدكث تفاعالت بُت أفرادىا لذا فالقائد ملـز قبل اختياره لنمط 

: 46القيادة ادلناسب األخذ بعُت االعتبار العوامل التالية

يدرؾ القائد من خالؿ معرفتو دبرؤكسيو األفراد الذم ػلبوف عملهم فيثق فيهم  :تحمل المسؤولية -1
 .دلهاـ إضافية ككذا العاملُت الذين يتنصلوف من مهامهم فيقلص من ادلهاـ ادلوكلة إليهمبزيادة ربميلهم 

يف اآلجاؿ  إتقافالعامل الناضج ىو العامل الذم ينجز ادلهاـ ادلوكلة إليو بكل  :نضج المرؤوسين -2
 .احملددة فكلما زاد نضج ادلرؤكسُت ساىم ذلك يف تسهيل مهمة القائد

إف سلوؾ القائد كاختياره لنمط قيادة ما، يتحدد نسبيا دبعاملة : ئدسلوك المرؤوسين مع القا -3
، فردبا ؼلتلف أسلوب القيادة من فرد إىل إليهمادلرؤكسُت لو كمدل اصلازىم للمهمات اليت يوكلها 

 .آخر يف نفس الوقت أك مع نفس الشخص يف مراحل سلتلفة
يهم بأعلية اصلازىا يف اعتماد القائد يساىم تقبل ادلرؤكسُت للمهاـ ككع :إنجاز المهام الموكلة -4

ألسلوب التشجيع كالتحفيز االغلايب مع ادلرؤكسُت، أما يف حالة العكس يلجأ القائد إىل اعتماد 
 .إلصلاز ادلهمة اإلحلاح ك (التلويح بالعقاب)أسلوب التحفيز السليب 

ربدد أسلوبو القيادم ىناؾ جوانب للمهاـ اليت يوكلها القائد للمرؤكسُت : خصائص المهمة: ثالثا
 47:كىي

إف ادلهاـ اليت توكل إىل رلموعة يصعب ربديد ادلسؤكليات فيها بدقة لذا فيجب  :تحديد األدوار -1
تقسيم ادلهمة إىل أجزاء كاضحة كمنفصلة كتوزيعها على عدد من ادلرؤكسُت لتحديد  اإلمكافقدر 

 .ؿ اكتشافو كمساءلتوجزءه من ادلهمة يسو إسباـادلسؤكلية بدقة، كالذم يتعذر عليو 
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يساعد كضوح ادلهمة القائد يف توضيح طريقة أك طرؽ تنفيذىا لدل ادلرؤكسُت،  :وضوح المهمة -2
، أما إذا كانت ادلهمة غامضة كغَت كاضحة أدائهاأك يًتؾ ذلم احلرية يف الطريقة اليت تناسبهم يف 

 .ا قليلي اخلربة فيهمللعاملُت خصوص األداءتوضيح كيفية  اإلداريةيفرض ذلك على القيادة 
إف ىناؾ تناسبا عكسيا بُت سلوؾ التحكم لدل القائد كاستقاللية  :استقاللية وحرية المرؤوسين -3

كحرية ادلرؤكسُت فكلما زاد حكمو هبم كفرض آرائو عليهم قلت احلرية كاالستقاللية كالعكس 
 .صحيح

 48:ة اليت يعمل فيها القائد كىيسبق ىناؾ عوامل مرتبطة بالبيئ إىل ما إضافة:عوامل بيئتو: رابعا

اليت تتوافق مع الثقافة السائدة  السلوكياتاحلذؽ اختيار  اإلدارمإف على القائد  :تقاليد المنظمة -1
ىو مقبوؿ كما ىو غَت مقبوؿ يف كل بيئة عمل كأف أم اضلراؼ عن ىذه  يف ادلنظمة، فهناؾ ما

 .الثقافة يسبب صعوبات يف التسيَت
ف زيادة كفاءة فعالية فريق العمل ربددىا رلموعة من العوامل كادلدة الزمنية إ :كفاءة فريق العمل -2

اليت قضاىا أفراد الفريق مع بعضهم، كخربهتم، كمستوياهتم التعليمية، فكلما ازداد تشارؾ ىذه 
 .الصفات يف الفريق زادت فعالية األداء

تعلق بالقائد يف حد ذاتو كما شلا سبق ندرؾ أف ظلط القيادة يتحدد كفق عدة عوامل منها ما ىو ـ
ؽلتلكو من مسات، كقيم كخربات كعوامل مرتبطة بادلرؤكسُت كاخلربة كربمل ادلسؤكلية كالتوقعات ككذا 
متغَتات بيئة العمل كركح الفريق كتقاليد كثقافة ادلنظمة، كلها عوامل ربدد كتساىم يف اختيار القائد 

. ربقيق رؤية كأىداؼ ادلؤسسة لنمط القيادة ادلالئم للمؤسسة حىت يتسٌت لو

تأثير النمط القيادي على أداء العاملين : المطلب الثاني

إف التأثَت الذم ػلدثو القائد يف مرؤكسيو يرتبط أساسيا بعاملُت يتمثل األكؿ يف اخلصائص 
. الشخصية للقائد كالثاين يف أسلوب القيادة الذم يتبعو
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ائد عن ادلدير أك الرئيس يف عديد اجلوانب تتمثل ؼلتلف الق :الخصائص الشخصية للقائد: أوال

 49:فيما يلي

 .يف ازباذ القرارات كلُتؤادلس كإشراؾالدؽلقراطية  -
 .األحكاـ إصداراالعتماد على احلقائق ادلثبتة يف  -
 .القدرة على التكيف مع الظركؼ احمليطة كادلواقف ادلختلفة -
 .كتقدير األفكار اجلديدة كاإلبداعخلق مناخ لالبتكار  -
 .العدالة كادلساكاة بُت ادلوظفُت -
 .كاإلشراؼالرؤية ادلستقبلية كالقدرة على التخطيط  -
 .ادلرؤكسُت إمكاناتادلبادرة كتفويض السلطات دبا يتالءـ مع  -
 .القدكة احلسنة كالقدرة على االتصاؿ كالذكاء -
 .كالفنية اإلداريةادلهارات  -
 .القدرة على التأثَت يف ادلرؤكسُت -
 .كالشجاعة كاحلرص على مصاحل األتباع ربمل ادلسؤكلية -

ادلؤثر على ادلرؤكسُت كعلى مناخ كثقافة ادلنظمة بصفة عامة  يعترب العامل الثاين :ثانيا نمط القيادة المتبع
: األداءكفيما يلي شرح لتأثَت ظلط القيادة على 

 :على األفراد (الفوضوي ) ألتسيبيتأثير النمط  -1
العاـ للمرؤكسُت من خالؿ تعليمات غَت كاضحة كمالحظات يقـو القائد الفوضوم بالتوجيو  -

 .يف األداء إرباكاعامة شلا يسبب 
 اإلعلاؿيقـو القيادة ىنا أساسا على حرية ادلرؤكسُت كتفويض أغلب السلطات ذلم شلا يسبب  -

 .كالتسيب
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يسبب ىذا النمط شعورا بعدـ الرضا لدل العاملُت، لعدـ توفر مناخ تنظيمي ربدد فيو  -
 .ؤكليات بدقةادلس

يؤدم ظلط القيادة الفوضوم إىل ظهور أفراد يتولوف األمر كالنهي داخل ادلنظمات خارج األطر  -
 .الرمسية

 50:تأثير النمط الديكتاتوري على األفراد -2
تؤدم الديكتاتورية داخل التنظيمات إىل ظهور أفراد يعملوف على التزلف كالتملق للقائد، كبالتايل  -

 .ت بدؿ فرؽ العملظهور الوشاية كالتكتال
ادلركزية يف ازباذ القرارات ككضع السياسات كاخلطط إف كجدت دكف ادلشاركة آلراء ادلرؤكسُت شلا  -

 .يشعرىم بعدـ القيمة
. ؼلضع القائد الديكتاتورم ادلرؤكسُت إىل مراقبة فرعية لصيقة تؤدم إىل كرىهم للعمل -
 تكوف العالقات ىنا مبنية على الشك كعدـ اليقُت -
. ر جو يسوده اخلوؼ كالقلق كالغضبانتشا -
 .يف حالة غياب القائد الديكتاتورم ربدث حالة من التسيب داخل ادلؤسسة -
 :نمط القيادة التشاركية وتأثيره على األفراد -3
 تساىم يف زيادة ركح اجلماعة كاالنتماء للمنظمة كرفع الركح ادلعنوية -
 ات السليمةإشراؾ العاملُت يساعد على حل ادلشكالت كازباذ القرار -
 .تقبل اآلخر كسيادة النقد اإلغلايب بُت أفراد فريق العمل -
كجود جو مالئم يساعد على االبتكار كاإلبداع كالتفكَت يف الصاحل العاـ بدؿ ادلصاحل الشخصية  -

 .الضيقة
 51.الذىنية كالبدنية للتابعُت اإلمكاناتاالستفادة القصول من  -
 .ادلؤسسة كغرس قيم التعاكف كااللتفاؼ حوؿ القيادةيتجزأ من  شعور ادلرؤكسُت بأهنم جزء ال -
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. شلا سبق نستنتج أف للقيادة الناجحة أثر إغلايب على القائد نفسو كعلى العاملُت كعلى ادلنظمة ككل

 52:فالفوائد بالنسبة للقائد تتمثل يف

 .ربقيق أىداؼ ادلنظمة -
 .تنظيم أكثر كضغط عمل أقل كراحة نفسية -
 .عُتكسب احًتاـ كزلبة التاب -

: أما بالنسبة لألفراد

 .كل فرد من فريق العمل يعرؼ مالو كما عليو نتيجة الرؤية الواضحة كالتقسيم اجليد للعمل -
 .يعمل الفريق بنفس الكفاءة يف كجود كيف غياب القائد -
 .يساىم العاملوف حبل ادلشاكل باقًتاح حلوؿ إبتكارية كإبداعية لوجود اجلو الدؽلقراطي يف التسيَت -

: بة للمؤسسةبالنس

 .ربسُت اخلدمات ادلقدمة للجمهور -
 .السمعة اجليدة -
 .حسن أداء -
 .ربقيق األىداؼ ادلسطرة جبهد ككقت أقل -

كاألفضل بسبب التأثَت البالغ للقائد  األصلعشلا سبق يتبُت أف األسلوب الدؽلقراطي يف التسيَت يعترب 
ؽ العمل كاليت تساىم يف ربسُت األداء على سلوؾ كتوجهات العاملُت، كىو األسلوب ادلالئم لبناء فرم

 53.داخل ادلنظمة

التحفيز كوسيلة للتأثير في األداء : المبحث الثاني
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إف ادلنظمات احلديثة تدرؾ أعلية االستثمار يف العنصر البشرم كتطوير إمكانياتو كمهاراتو كلعل 
ا األخَت يصنع الفارؽ بُت أىم ىذه الفواعل ىي التنمية، التدريب، التكوين، كنظاـ احلوافز اجليد ىذ

منظمة سبلك أفرادا يشعركف بالوالء كاالنتماء كأخرل هبا أفراد تنعدـ عندىم الدافعية ، من ىذا ادلنطلق 
 :يهدؼ ىذا ادلبحث إىل إبراز أعلية احلوافز يف ربسُت األداء، كسنتناكؿ ذلك يف ثالثة مطالب ىي

 مفهوم التحفيز وأنواعو: المطلب األول

 :وم التحفيزمفو: أوال -
احلافز ىو النتيجة أك العائد أك الشئ ادلوجود خارج الفرد كالذم يود أف ػلصل عليو كقد يكوف  -

 54.إغلابيا أك سلبيا
ىو عبارة عن مؤثرات أخرل يتعامل مع ادلؤثرات اخلارجية ككيف ؽلكن ذلذه ادلؤثرات أف توجو  -

 55سلوؾ الفرد

فريق  إشراؾالقياـ بدكر أكثر فاعلية يف العمل، تشجيعهم على : غلمع مفهـو ربفيز األفراد بُت
 56العمل يف ربمل ادلسؤكلية كسبكينهم من ازباذ قرارات شديدة األعلية دكف احلاجة إىل ادلسؤكلية

شلا سبق ؽلكن القوؿ أف التحفيز ىو عملية ركتينية يقـو هبا القائد إلثارة الرغبة لدل التابعُت  -
ملو على أداء العمل ادلطلوب منو، فاحلافز ىو كل مؤثر خارجي باعتباره الوسيلة ادلثلى لذلك، حل

 .رغبة ما إشباعيوجد بالبيئة احمليطة بالفرد يؤدم حاؿ حصولو على 
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: الفرق بين الحوافز والدوافع

: الفرق بين الحوافز والدوافع: 01جدول 

الدوافع الحوافز 

تعويض مادم أك معنوم للموظف  -

ىل يف مقابل تقدمي مستول أداء أع

. تنفيذ ادلسؤكليات كادلهاـ

رلموعة عوامل كمؤثرات خارجية تثَت  -

الفرد كتدفعو ألداء األعماؿ ادلوكلة 

 إشباعإليو على خَت كجو عن طريق 

. حاجاتو كرغباتو ادلادية كادلعنوية

شعور كإحساس داخلي ػلرؾ سلوؾ  -

الفرد هبدؼ تقليل التوتر الناتج عن 

 .احلاجة إشباعنقص يف 

كامل داخلية نشطة كالقوة رلموعة ع -

. ادلوجهة لتصرفات اإلنساف

: مذكرة ماسًت يف العلـو السياسية اجلزائر. رياض بن غربيد، أثر احلوافز على األداء الوظيفي: المصدر

 22، ص  2014، 3جامعة اجلزائر

 



 
 

  
 

 57:يمكننا تقسيم الحوافز حسب معيارين اثنين: أنواع الحوافز: ثانيا

 :ممن حيث من تطبق عليو -1
يف إصلاز األعماؿ ادلوكلة إليو، كيكوف ذلذا  رلهداتوتوجد للفرد بغية مكافئتو على  :حوافز فردية - أ

النوع من التحفيز كبَت األثر عندما يستطيع العماؿ العمل يف استقالؿ عن بعضهم البعض كمن 
 .أبرز صورىا احلوافز النقدية

 إنتاجيةعمل اجلماعي كلزيادة حوافز تقدـ للعاملُت مجاعيا لتشجيع اؿ :حوافز جماعية - ب
 :العاملُت كهتدؼ احلوافز اجلماعية إىل

غرس ركح التعاكف اجلماعي كالتعاكف بُت األفراد كتتمثل يف منح العماؿ فرصة للمشاركة يف ازباذ  -
 .القرارات كنظاـ ادلشاركة يف األرباح كمكافأة ادلردكد اجلماعي

 :من حيث أثرىا -2
 :تلفة كىيتأخذ أشكاال مخ: حوافز إيجابية - أ

 أم حوافز نقدية كىي حوافز فاعلة كذات تأثَت كبَت على األداء :حوافز مادية. 
 كربقيق الرضا لدل األفراد كهبا ؽلكن رلاهبة مقاكمة  اإلنتاجيةتساىم يف زيادة : المشاركة

 .التغيَت كبعث العالقات االجتماعية بُت األفراد

: االستقرار الوظيفي والشعور باألمن

ت األساسية اليت يسعى األفراد إىل ربقيقها حاجة األمن حسب ماسلو، فالشعور من احلاجا
باألمن ػلفز األفراد على تقدمي األفضل دكف اخلوؼ من ادلستقبل كما أهنم حباجة للتأمُت من سلاطر 

 .كحوادث العمل كأهنم سيتلقوف العناية الالزمة حاؿ حدكثها
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: المديح والثناء

تقدير رلهوداهتم كعطائهم يف العمل لذا على القادة أال يبخلوا على تابعيهم  إف األفراد يرغبوف يف  -
بالثناء ليس عليهم كأشخاص بل على التصرفات اجليدة اليت يقوموف هبا كأف يكوف ىذا الثناء 

 .علنا ككاضحا تقديرا كاعًتافا جبهودىم

: بعث المنافسة االيجابية

ربقيق األفضل دائما، أك أف يكوف ضمن مجاعة ؽلكن للشخص أف يتنافس مع ذاتو كأف يسعى ؿ
. العمل كربقيق أىداؼ ادلؤسسة مرد كديةعندىم لزيادة  تنافس مجاعة أخرل لتقدمي أفضل ما

 :حوافز سلبية - ب

 58:كتتضمن العقاب كالتهديد كمدخل لتغيَت سلوؾ األفراد كمن كسائلو

 .التنبيو -
 .اإلنذار -
 .التوبيخ -
 .(االقتطاع)خفض األجر  -
 . الدرجةالتنزيل يف -
 59.التنزيل يف الرتبة -

: أنظمة الحوافز الفعالة: ثالثا

: لكي ينجح نظاـ احلوافز كػلقق األىداؼ ادلرجوة غلب توفر العناصر التالية

 .العدالة يف نظاـ احلوافز -
 .أك البدنية اليت يبذذلا العامل/ارتباط نضاـ احلوافز باجلهود الذىنية ك -
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 .كوف يف مواعيد زلددة كمتقاربةإذا كانت احلوافز مادية فيجب أف ت -
أف ترتبط ارتباطا مباشرا بدكافع كبواعث ادلؤسسة كمن ادلقًتحات اخلاصة بتحسُت الدافعية لدل  -

كزمالؤه بعض ادلقًتحات اليت تساعد ادلدير على ربسُت الدافعية   60األفراد يقدـ إيفانسوفيش
 :لدل األفراد كىي 

 .استخداـ برنامج كاضح للحوافز -
 .د على الًتقية الداخليةاالعتما -
 .ربديد مواعيد اصلاز األعماؿ ادلوكلة لألفراد -
 .كجود عالقات حسنة بُت األفراد -
 .داخل ادلنظمة إنسانيةتوفَت بيئة عمل  -
 .كضع أىداؼ قصَتة األجل كأخرل طويلة األجل -

 61:معوقات نظام الحوافز: رابعا

 .عدـ كضوح األىداؼ -
 .قلة التدريب كالتكوين لدل العاملُت -
 .ضعف قنوات االتصاؿ بُت القادة كالتابعُت -
 .كتعدد كتضارب القرارات اإلداريةاألخطاء  -
 .تعدد القيادات أك كثرة تغيَتىا -
 .التوقعات اخلاطئة عن ادلوظفُت ككثرة القواعد -
 .حجب ادلعلومات كالنقد الدائم كادلنافسة السلبية -
 .عدـ العدالة بُت العاملُت -

 األكثر شيوعا تقسيمات الحوافز :  02جدول 

                                                           
نشر يف '' السلوؾ، اذليكل كالعمليات: ادلنظمات'' ، كاتب مهتم بإدارة األعماؿ عرؼ باالنضباط مؤلف كتاب2009-1939جوف إيفانسوفيش   60

 .طبعة 13طبع منو  1973
 . 169ص ،  2012للجامعات، دار النشر : مصر.زلمد الفاتح زلمود بشَت ادلغريب، إدارة ادلوارد البشرية  61



 
 

  
 

مجاعية فردية احلوافز 

 

 

 

 

 

 

مادية 

 

 

 

اغلابية 

  األجر -
 (األداء)ادلكافآت  -
 (البدالت)ادلالبس  -
 (اآلراء كاالقًتاحات)ادلكافآت  -

 ادلشاركة يف األرباح-

ادلرض،العجز، الوفاة، )التأمينات -
 (الشيخوخة

العالج  –النقل  -الوجبات-

مكافأة هناية اخلدمة -

كوينية منح ت –بعثات -

. منح دراسية -

 

 

 

سلبية 

 اخلصم من ادلرتب -
 التخفيض يف الدرجة -
 العزؿ –التسريح  -
 احلرماف من ادلكافآت -
زبفيض الرتبة  -

/ عدة / احلرماف من أحد  -
كل االمتيازات 

 

 

 

 

 

 

 

 

إغلابية 

 الشهادات –األكمسة  -
 الثناء -
 التشجيع –ادلدح  -
 (أماـ زمالءه) اإلطراء -

 ظركؼ عمل مالئمة -
 يف ازباذ القرار اإلشراؾ -
 العالقات الطيبة -
النشاطات االجتماعية  -

 كالثقافية
 توفَت كسائل األمن كالراحة -

االىتماـ بالشعائر الدينية 
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الرضا الوظيفي مفهومو ومحدداتو : المطلب الثاني

فراد كسنحاكؿ يف ىذا ادلطلب ىو إال نتيجة لتأثَت الرضا الوظيفي على أداء األ رأينا أف نظاـ احلوافز ما
: معاجلة مفهـو األداء الوظيفي كزلدداتو

: تعريف الرضا الوظيفي: أوال

يريد كما يتوقع دبا غلعلو أكثر  حصوؿ الفرد على ما" بأنو  ’’Louler’‘يعرفو األستاذ لولر  -
شعور الفرد السلوؾ التنظيمي إىل الرضا الوظيفي كتعبَت عن  ما نشَت أدبياتقناعة كرضا، ككثَتا 

 62"باالرتياح كالسعادة ذباه العمل ذاتو كبيئة العمل
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معنوية 

للعاملُت 

 

 

 

سلبية 

 التوبيخ  –اإلنذار -
 التهديد –التأديب  -
 اإلجبارمالنقل  -
النشر يف القوائم السوداء  -

 احلرماف من النشاطات -

ياضية االجتماعية أك الر

 التهديد بالعقاب -
التحويل إىل جلاف التحقيق  -



 
 

  
 

احلالة اليت يتكامل فيو الفرد مع كظيفتو كعملو أك يصبح " فَتل أنو  ’‘ Stone’‘أما ستوف  -
إنسانا تستغرقو الوظيفة كيتفاعل معها من خالؿ طموحو الوظيفي كرغبتو يف النمو كالتقدـ كربقيق 

  63"الذلاأىدافو االجتماعية من  خ
أما شاكيش فيقوؿ أف الرضا الوظيفي عبارة عن مشاعر العاملُت ذباه أعماذلم، كأنو ينتج عن  -

إدراكهم دلا تقدمو الوظيفة ذلم، كدبا ينبغي أف ػلصلوا عليو من كظائفهم، كعليو فإنو كلما قلت 
 64.الفجوة بُت االدراكُت كلما زاد رضا العاملُت

+ الرضا عن فرص الترقية+ الرضا عن محتوى العمل+ ر الرضا عن األج: الرضا الوظيفي 
الرضا عن + الرضا عن عدد ساعات العمل + الرضا عن جماعة العمل +  اإلشرافالرضا عن 

. ظروف العمل

. 273دار قنديل للنشر، ص : ، عماف1، طاإلنسانيةزلمد الصَتيف، إدارة األفراد كالعالقات   :المصدر
ؼ الرضا الوظيفي على أنو شعور داخلي للعامل ذباه عملو يعرب عن ككتعريف إجرائي ؽلكننا تعرم

بالراحة النفسية ضلو العمل كبيئتو نتيجة إشباع حاجاتو كرغباتو كتوقعاتو من أداءه  إحساس إدراؾ ك
. لعملو

: فوائد الرضا الوظيفي :ثانيا

: للرضا الوظيفي عدة فوائد تعود على العامل كعلى ادلنظمة ككل كىي

 .لوالء التنظيمي كتكريس نشاط كاىتماـ العاملُت دبجاؿ عملهمزيادة ا -
 تقليل الغيابات كمعدؿ دكراف العمل ادلرتفع لدل ادلؤسسة -
 ربسُت صورة ادلؤسسة يف بيئتها -
 .تقليل الرقابة اليت ؽلارسها ادلدراء نتيجة قياـ العاملُت بالرقابة الذاتية -
 .لدل األفراد اإلبداعيربفيز السلوؾ  -
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 65.كاليف ادلتعلقة بالغيابات خصوصاتقليل الت -

: محددات الرضا الوظيفي: ثالثا

 66:للرضا الوظيفي الكثَت من احملددات نذكر منها

يف رلاؿ العمل  إشباعهازبتلف القيم اليت يسعى الفرد إىل  :مدى اتفاق العمل مع قيم الفرد -
ة، االبتكار، االستقاللية، كما زبتلف األعلية النسبية ذلذه القيم من رلتمع إىل آخر، كقيم احلرم

. التعاكف، األماف الوظيفي كإتقاف العمل

.كلما ساعدت ظركؼ العمل على إشباع ىذه القيم ساىم ذلك يف زيادة الرضا عن العمل  

يف رلاؿ العمل يساىم يف رضا الفرد عن عملو أم كلما كاف  :الشعور باحترام الذات -
ا عن عملو كىنا يلعب اجملتمع دكرا كبَتا العمل يشبع احًتاـ الذات كاف الفرد أكثر رض

يف إدراؾ األفراد دلختلف الوظائف كيرتبط شعور الفرد بقيمة العمل الذم يؤديو داخل 
ادلنظمة فعلى سبيل ادلثاؿ ىناؾ رلتمعات ذبل ادلعلمُت كربًتمهم إحًتاما كبَتا، كأخرل 

 .تؤلف عليو النكات
الذم ػلصل عليو الفرد من العمل عاليا  اعاإلشبفكلما كاف  :إشباعوحاجات الفرد ومدى  -

كانت مشاعر الرضا مرتفعة كيتوقف ذلك على مستول الفوائد ادلادية كادلعنوية اليت تشبع ىذه 
احلاجات، كمدل اعتماد الفرد على عملو يف احلصوؿ على ىذه الفوائد فالفرد الذم ػلصل على 

العمل ال سبثل مصدرا مؤثرا على اشباعاتو إشباعاتو االجتماعية خارج رلاؿ العمل غلد أف مجاعة 
 .االجتماعية

فاألفراد الذين يتسموف بالتفاؤؿ كادلركنة ك التوازف العاطفي كالنفسي  :الخصائص الشخصية -
 .كالثقة يف النفس يعتربكف أثر رضا عن العمل من غَتىم

 :كيرتبط ذلك بػ: محتوى العمل -
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  (الركتُت)درجة تنوع ادلهاـ يف الوظيفة. 
 االستقاللية درجة. 
 أىداؼ كمستول الطموح كالتوقعات. 
 مدل استخداـ الفرد دلهاراتو كقدراتو. 
 فرص النمو كالتقدـ كادلسار ادلهٍت .

 :عالقات العمل مع الزمالء كالرؤساء

 التواصل. 
 كلزمالئوأم اعتقاد الفرد بأف ادلهاـ اليت يؤديها ذات معٌت كقيمة لو  :معنى العمل 

 .فةكللمنظمة كاجملتمع كا

أثر التحفيز على أداء العاملين : المطلب الثالث

سنحاكؿ يف ىذا ادلطلب إيضاح العالقة بُت التحفيز كاألداء، تلك العالقة اليت تظهر من خالؿ 
. تأثَت الرضا الوظيفي على أداء العاملُت

ف أجل إغلاد أخذ التحفيز جانبا كبَتا من حبوث إدارة ادلوارد البشرية كذلك ـ :نظريات الحوافز: أوال
ىل ظهور السبل كالوسائل اليت تدفع ادلورد البشرم إىل تقدمي أداء أفضل ك إنتاجية عالية كىذا ما أدل إ

العديد من النظريات كىي  

: فريدريك تايلور: النظرية الكالسيكية

ف كقد أثبتت تايلور أنو ؽلك (األجر)ترل ىذه النظرية أف احلافز الوحيد للعمل ىو احلافز ادلادم 
، كيرل أف احلوافز سبنح لألفراد اإلنتاجيةمن خالؿ نظاـ األجور فزيادة األجر تصاحبها زيادة  اإلنتاجزيادة 

 67.لإلنتاجالذين ػلققوف مستويات عالية 
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شبو آلة تعمل فقط ألسباب اقتصادية ربقيق ادلنفعة كزيادة الدخل، كمن  اإلنسافاعترب تايلور  -
يعمل دائما لألجر فقط رغم أعليتو بل قد  ال اإلنسافأف  أىم جوانب اخللل يف ىذه النظرية

 .يعمل كذلك للتقدير كربقيق الذات كادلكانة االجتماعية كغَتىا

: نظرية الحاجات لماسلو

ادلنشورة ‹‹ اإلنسايننظرية التحفيز ››  اإلنسايننظرية التحفيز " بُت ماسلو يف دراستو القيمة بعنواف 
بية حاجياتو بشكل تدرغلي لذا يقـو بًتتيب حاجاتو األساسية تصاعديا أف الفرد يسعى لتل 1943سنة 

على شكل ىـر فإذا سبكن من ربقيق حاجتو األساسية األكىل، انتقل إىل الثانية كىكذا دكاليك، كقد قسم 
 68:ماسلو ىذه االحتياجات إىل مخسة أنواع

 .كالغذاء كادلاء كاذلواء كالسكن :حاجات فيزيولوجية -
كتتمثل يف شعور الفرد بعدـ التهديد أم بيئة عمل آمنة خالية من األخطار  :نحاجات األما -

 .إضافة إىل األمن الوظيفي كالتأمُت على األخطار كالتأمُت الصحي كاالستقرار الوظيفي
كتعٍت إقامة عالقات كدية مع الزمالء كالرؤساء لالستعانة كاالستئناس هبم  :حاجات اجتماعية -

 .اإلدارمالنقابات يساعد على احلماية من التعسف كما أف االنضماـ إىل 
إف ادلؤسسات كادلهن كالوظائف ادلختلفة تساىم بقدر كبَت يف ترقية العمل  :حاجات التقدير -

 .التقدير كاالحًتاـ ذلم نظَت صلاحهم يف العمل كسبيزىم فيو إظهار إعطاء فرص للمتميزين، ك
الذات أم  إشباعابقة تأيت حاجة العامل إىل كل احلاجات الس إشباعبعد  :حاجة تأكيد الذات -

قدراتو على االبتكار كإظهار ادلواىب اليت تؤىلو ليحظى دبكانة مرموقة يف مؤسستو كيف  إثبات
. رلتمعو ككل

الحاجات األساسية حسب ماسلو (5):شكل رقم    
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 حاجة

 تحقٌق الذات



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

، 4ط، السلوؾ التنظيمي، طعبد اهلل بن عبد الغٍت الطجم، طلق بن عوض اهلل السوا :المصدر

 .120ص ،  2003 ،دار حافظ للنشر كالتوزيع: السعودية

من االعًتاضات على نظرية ماسلو ىو عدـ كجود دليل ملموس يدعم ىذه االفًتاضات، كأف اشباع مجيع 
 احلاجيات غَت ضركرم فهناؾ من يكتفي مثال باحلاجات الثالث األكىل، كما أف ىناؾ فركقا فردية قد تغَت

 69.من ترتيب احلاجات فهناؾ من يرل مثال أف تقدير الذات ذك أسبقية على احلاجات االجتماعية

: نظرية التوقع لفروم
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 حاجات التقدٌر

 حاجات األمان

 حاجات إجتماعٌة

 حاجات فٌزٌولوجٌة



 
 

  
 

تقـو على فكرة أساسية مفادىا أف الناس يتوقعوف نتائج كمكافآت  1964برزت ىذه النظرية عاـ 
لفوائد أك النتائج اليت يعطيها األفراد أعماذلم، تكتسب ىذه النظرية أعلية كبَتة لًتكيزىا على ربليل نوعية ا

أكلوية أك أفضلية، ككيفية ربطها دبعدالت األداء، كذلذه ادلسألة دالالت زلددة حوؿ طبيعة نظاـ احلوافز 
 نظرية التوقع لفروم :(6)شكل .كضركرة ارتباطو بأداء األفراد

      رفع               

ز                   مكافأة                 رضا إنجا       جهد الفرد              

 2توقع                   1توقع                              

دار اليازكردم للنشر، :كالقيادية، األردف اإلشرافيةبشَت عالؽ، تنمية ادلهارات  :المصدر -
 .142، ص 2009

لالـز الصلاز عمل ما تعتمد على مدل توقعو يتضمن ىذا الشكل أف قوة احلافز عند الفرد لبذلو اجلهد ا
 (1توقع )للنجاح يف بلوغ ذلك االصلاز 

 70(2توقع  )إذا حقق الفرد إصلازه فهل سيكافأ أـ ال  -
شلا يالحظ على ىذه النظرية أف تقييم األشياء ؼلتلف من شخص آلخر فادلوظف البسيط قد  -

د زبتلف ىذه الرؤية لشخص آخر يتقاضى ينظر إىل ادلاؿ بنظرة إغلابية الحتياجو للماؿ، بينما ؽ
 71.راتبا مرتفعا كيشغل منصبا مرموقا فهو يبحث عن االعًتاؼ بقدراتو كرسائل شكر من رؤساءه

: ماك كليالند: نظرية االنجاز

: كىي  اإلنسافيرل ماؾ كليالند كجود ثالثة دكافع للعمل لدل 
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 الباحث أف عملية التحفيز يف إلشباع رغبات شخصيتو كقد أثبت  عكىو داؼ :دافع االنجاز
بالعامل تنبع من قناعة العامل كىو يتحمس الصلاز ادلهاـ إذا شعر بأنو  ككلةالعمل الصلاز ادلهاـ امل

 .قادر على أداء عملو بكفاءة
 إف االنتماء إىل رلموعة معينة يدفع إىل التحمس يف العمل كىذ بسبب ميل  :دافع االنتماء

 .اعية مع اآلخرينالبعض إىل بناء عالقات اجتم
 اع السائدة ضيوجد نوع من الناس لديهم دافع قوم للتأثَت يف اآلخرين كتغيَت األك :دافع السلطة

 72.كالقياـ بالكثَت من احملاكالت لتحقيق ىذا الطموح

شلا يؤاخذ على ىذه النظرية ىو إعلاذلا للجانب ادلادم سباما فحسب كليالند كل الدكافع تكوف فقط 
. ز أك االنتماء أك السلطة كىذا غَت صحيح فالكثَت من العاملُت ال ػلفزىم سول ادلاؿبدافع االصلا

ال يسع اجملاؿ  –دلاؾ غريغور  Yك   Xإضافة إىل ىذا توجد نظريات أخرل يف احلوافز كنظرية  -
 .لشرحها ىنا

. كحاتويف نظرنا ليس ىناؾ كسيلة كحيدة كفيلة بتحفيز العاملُت فكل فرد احتياجاتو كرغباتو كطم -

التالية  حىت تكوف احلوافز مؤثرة على األداء غلب توفر الشركط :شروط الحوافز: ثانيا

 أف يكوف احلافز متناسب مع دكافع األفراد أم إشباع حاجات كرغبات آنية. 
  قصَتة نسبيا (احلافز )كادلكافآت  األداءأف تكوف ادلدة الزمنية الفاصلة بُت. 
 73.ىاتكوف ادلكافأة مبالغا يف أف ال 
 أف ػلظى بالقبوؿ من جانب ادلستفيدين منو. 
  كاألعمار كاحلاجات كغَتىا اإلداريةأف تراعى االختالفات يف ادلستويات.. 
 74.أف يكوف للنظاـ منفعة للمنظمة يف شكل إيرادات أك فوائد أك مسعة أك خدمات 
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: العالقة بين الرضا واألداء الوظيفي: ثالثا

 75:ؿ العالقة بُت الرضا كاألداء الوظيفي ؽلكن تفصيلها فيما يليىناؾ ثالثة اذباىات رئيسية حو

 1- (نتائج دراسة اذلاكثورف): الرضا يسبب األداء المرتفع 

ظهر ىذا االذباه يف أعقاب نشر نتائج دراسات اذلاكثورف، كاليت بينت بأف العالقة بُت الرضا كاألداء ليس 
 األداء باعتبارىا عالقة سببية بُت الرضا كمتغَت سبيب ك ااألداء كالرضا، إًل: رلرد عالقة بُت متغَتين

على العمل كيزداد  كاإلقباؿالشعور بالرضا تزداد احلماسة  أزدادكنتيجة كتربير ىذه العالقة أنو كلما 
 76كبالتايل األداء اإلنتاجيةاالمتناف للوظيفة فًتتفع 

 2- (1955يت نتائج دراسات برايفيلد ككركؾ) :األداء العالي يسبب الرضا. 

كصل الباحثاف إىل استنتاج أف األداء الفعلي لألفراد مرىوف دبستول احلوافز كعوائد العمل ادلبذكلة، 
كبالتايل العالقة بُت األداء كالرضا ىي عالقة شرطية، فعند ربقيق الفرد ألداء عاؿ يف ظل نظاـ حوافز 

العايل فتزداد اشباعاتو كيزداد بالتبعية  مشركطة، ػلصل من خالذلا الفرد على حوافز كعوائد نتيجة أداءه
 77رصاه عن العمل

 (دراسات مارش وسايمون): الرضا واألداء يرتبطان بعوامل وسيطة -3

أشار الباحثاف إىل ادلعٌت السابق تقريبا حوؿ عالقة األداء بالرضا ككذا الفوائد ادلتحصل عليها كمن أىم 
: نتائجهما

 .ربقيق الرضايقود بالضركرة إىل  األداء العايل ال -
 :قد تتوقف مستويات الرضا على متغَتات أخرل مثل -
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قيمة الفوائد الفعلية اليت حصل عليها الفرد ككذا مستويات طموح كتوقعات الفرد حلصولو على 
. الفوائد

ػلقق مستول عاؿ من الرضا إال إذا كانت الفوائد  ككنتيجة ذلذه الدراسة فإف األداء ادلرتفع ال
 78.كافق كما كاف يتوقعو الفرد كيطمح يف احلصوؿ عليوادلتحصل عليها تت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء : (07)الشكل 
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اعارتف  

 الرضا

 ارتفاع

 معدل األداء

 ٌإدي إلى

 أو



 
 

  
 

 

 

 

 أكادؽلية: الرياض  .مذكرة ماجستَت .باإلنتاجيةعلي بن ػلي الشهرم، الرضا الوظيفي كعالقتو  :المصدر

 . 64ص ،  2003، يةاإلدارنايف، كلية الدراسات العليا، قسم العلـو 

 

  



 
 

  
 

باستعراض الدراسات ادلعاصرة حوؿ العالقة بُت األداء كالرضا فإف النماذج النظرية احلديثة تقدـ 
أكثر ىذه النماذج قبوال كؽلكن  1967فركضا أكثر تعقيدا من النماذج السابقة كيعترب ظلوذج بورتر كلولر 

: تلخيصو يف ادلخطط التايل

 1967ولر نموذج بورتر ول :(08)شكل 

 

 

 

 

  

 إدراك العامل

 لعدالة المكافآت

 قدرات العامل

 وخصائصه الفردٌة

 قٌمة المكافآت

 المتوقعة

 الجهد المبذول

(الدافعٌة)  

 األداء 

 الفعلً

 المكافآت

 المحصلة

 الرضا

 الوظٌفً

 إدراك العامل

لدوره الوظٌفً 

 وخصائص بٌئة العمل

 إدراك العامل

للعالقة السببٌة بٌن 

 الجهد والمكافؤة

أمحد صقر عاشور، إدارة القول  :المصدر

األسس السيكولوجية كأدكات البحث : العاملة
، ص  1983دار النهضة العربية، : يركتالتطبيقي، ب

49. 



 
 

  
 

العالقة بُت األداء كالرضا ربدده رلموعة من الفركض حوؿ زلددات األداء،  يبُت ادلخطط أف -
كحوؿ زلددات الرضا، فاألداء ػلدده اجلهد ادلبذكؿ، فبذلك الرضا ال يعترب زلددا مباشرا لألداء 
أك اجلهد ادلبذكؿ يف العمل، فنستنتج أف العالقة بُت األداء كالرضا تكمن يف الفوائد ادلتحصل 

 .ة لألداء كتكوف كمتغَت كسيط بينهماعليها نتيج

. كخالصة ؽلكن القوؿ بوجود ارتباط بُت احلوافز كالرضا

: العالقة بُت احلوافز كالرضا الوظيفي كربسُت األداء الوظيفي كربسُت األداء كما يوضح ادلخطط التايل

 العالقة بين الحوافز و الرضا الوظيفي و تحسين األداء  :(9)شكل 

الرضا الوظيفي                     ربسُت األداء              احلوافز    

من إعداد الطلبة  :المصدر

 

  



 
 

  
 

خالصة الفصل 

ادلتبع على أداء العاملُت كبينت الدراسات أف  اإلداريةعاجلنا يف ىذا الفصل تأثَت ظلط القيادة 
فراد دبا يضمن مصاحلهم النمط الدؽلقراطي يف القيادة يعد األكثر تأثَتا يف توجيو كضبط سلوؾ األ

. كمصاحل ادلؤسسة يف آف كاحد

كذلك فإف معرفة القائد حملددات دافعية األفراد العاملُت يساعده على كضع ىيكل متكامل لنظم  -
الدافعية كالتحفيز الذم يعد من الوسائل اليت يستخدمها القادة يف التأثَت على األداء إغلابا حيث 

 اإلطارافة اجلوانب ادلادية كادلعنوية اليت تضمن توجيو السلوؾ يف يعتمد من ادلفركض على تغطية ؾ
. الذم ػلقق أىداؼ الفرد ضمن أىداؼ ادلنظمة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

  

:الفصل الثالث  

 دراسة حالة



 
 

  
 

تمهيد 

بعد تناكلنا يف الفصلُت األكؿ كالثاين ادلفاىيم النظرية للقيادة كاألداء الوظيفي كالعالقة بينهما،  -
اجلانب النظرم ادلتناكؿ سابقا على ظلاذج مؤسسات عمومية  إسقاطنأيت يف ىذا الفصل حملاكلة 

 اإلداريةتتمثل يف ثانويات بلدية اجللفة، لفرض إغلاد عالقة بُت ادلتغَت ادلستقل ادلتمثل يف القيادة 
 :على ادلتغَت التابع كىو األداء الوظيفي، كسنتناكؿ يف ىذا الفصل

 .اإلطار القانوين لسَت الثانويات: المبحث األول -
 .اإلطار ادلنهجي للدراسة: المبحث الثاني -
. ربليل النتائج: المبحث الثالث -



 
 

  
 

اإلطار القانوني لسير الثانويات  :المبحث األول

الثانوية ىي مؤسسة عمومية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية ادلعنوية  :تعريف الثانوية:أوال
ادلكلف بالًتبية  ربت كصاية الوزيركاالستقالؿ ادلايل، زبتص بالًتبية كالتعليم، كىي موضوعة 

يرأس الثانوية  79ادلكلف بالًتبية الوطنية، (ة)الوطنية، تنشأ دبوجب مرسـو باقًتاح من الوزير
مدير كيسَتىا رللس التسيَت كالتوجيو، ادلكوف من أعضاء الطاقم اإلدارم، كأحد األساتذة 

. كأحد العماؿ كأحد التالميذ

 11ادلؤرخ يف  -315-08نصوص عليها يف ادلرسـو التنفيذم يعُت كفق الشركط امل: المدير
سنوات هبذه الصفة تتمثل مهامو يف  05من بُت نظار الثانويات الذين أسبوا  -2008أكتوبر 

: يلي ما

 .التصرؼ باسم ادلؤسسة -
 .(ربقيق األىداؼ ادلسطرة ).متابعة مشركع ادلؤسسة -
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. تنفيذ مداكالت اجملالس ادلختلفة

 .انية كاألمر بالصرؼ كإبراـ الصفقات كاحلساب ادلايلإعداد ادليز -
 80.إعداد التقارير -

ادلوارد البشرية خصوصا األساتذة تعمل ادلصلحة البيداغوجية اليت يرأسها الناظر  ؼلص يف ما
: على

 .تنسيق عمل األساتذة كمتابعة النشاطات البيداغوجية ذلم -
 .ترقية احلياة ادلدرسية -
 .كالرياضيةتفعيل األنشطة الثقافية  -
 .السهر على تطبيق النظاـ الداخلي للمؤسسة -
 .تأخرات الفريق الًتبوم مراقبة حضور ك -
 .أشهر للوصاية 03كترسل كل  (نقطة 40من )عمل األستاذ  مرد كديةتقييم  -
 81.اخلصم من ادلرتبات -
 033-06احملددة يف القرار  اإلداريةاللجوء إىل الوصاية لتطبيق إجراءات العقوبات  -

 .ادلتعلق بالقانوف العاـ للوظيفة العمومية 2006جويلية  15خ يف  ادلؤر
 :(10)شكل  82كما يتوىل ادلدير إعداد سلطط تسيَت ادلوارد البشرية للمؤسسة كل سنة -
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. من إعداد الطلبة :المصدر

  مخطط يوضح الهيكل التنظيمي للثانوية 10ألشكل  

  

 مدٌر

 أمانة

مصلحة  مصلحة مالٌة

 بٌداغوجٌة

عمال 

 مهنٌٌن

نائب 

 مقتصد

 أساتذة

تربوٌة استشارة 

(مستشار تربٌة)  

مشرفٌٌن 

 تربوٌٌن

 تالمٌذ



 
 

  
 

يع الثانويات ادلوجودة يف بلدية اجللفة من حيث اذليكل التنظيمي إال أهنا زبتلف تشابو جم -
باختالؼ عدد التالميذ فكلما زاد عدد التالميذ زاد عدد ادلوارد البشرية ادلؤطرة ذلم كاألساتذة 

. كالعماؿ، كلكن يسَت الثانوية مهما كاف حجمها مدير كاحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

المنهجي للدراسة اإلطار : المبحث الثاني

. نتناكؿ يف ىذا ادلبحث ادلنهج الذم مت استخدامو ككذا رلتمع الدراسة كعينة البحث

مت استخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي ادلقارف الذم يعتمد على مجع ادلعلومات : منهجية الدراسة :أوال
. كمقارنتها كربليلها كتفسَتىا للوصوؿ إىل نتائج كتقسيمات مقبولة كمرضية

البحثية ادلتكاملة لوصف ظاىرة ما اعتمادا  اإلجراءاتيعرؼ ادلنهج الوصفي أنو رلموعة من ك
 إىلعلى احلقائق كالبيانات كتصنيفها كمعاجلتها كربليلها ربليال كافيا كدقيقا الستخالص داللتها كالوصوؿ 

 83النتائج كتعميمها على الظاىرة أك موضوع الدراسة

 (44)رلتمع الدراسة رلموع األساتذة العاملُت بثانوييت، مسعودم عطية يشمل :مجتمع الدراسة: ثانيا 
أستاذ من  20أستاذ من ثانوية مسعودم ك  34أما العينة فتتمثل يف  70: كادلقدرة بػ. (26)كعريوة عمر

كقد مت اختيار الثانويتُت بشكل عشوائي من ثانويات بلدية . 70أستاذا من أصل  54ثانوية عريوة أم 
. ثانوية 16كاليت يقدر عددىا بػ اجللفة 

أما اختيار األساتذة ربديدا من بُت بقية الفئات ىو مستواىم التعليمي العايل، كقدرهتم على 
على أسئلة االستبياف ككذا معرفتنا الشخصية لكثَت منهم مم يسهل من مهمة توزيع كاسًتجاع  اإلجابة

. االستبياف

 .الدراسةمن رلتمع  % 77   كقد بلغت نسبة العينة

 

 

 

: يبُت نسبة عينة البحث من رلتمع الدراسة (03)اجلدكؿ
                                                           

. 100كزارة الثقافة، ص : دمشق .، منهجية البحث ترمجة ملكة اليمن،   ماثيو جيدير  83



 
 

  
 

 % النسبةعدد أفراد العينة  األساتذةعدد الثانوية 

 77 20 26عريوة عمر 

 77 34 44مسعودم عطية 

 77 54 70اجملموع 

من إعداد الطلبة  :المصدر

 
من إعداد الطلبة  :المصدر

 

 

 

عٌنة البحث
77%

مجتمع الدراسة
23%

نسبة عٌنة البحث من مجتمع الدراسة( : 11)شكل 



 
 

  
 

 

 

: أدوات جمع المعلومات: ثالثا

د استخدمنا يف دراستنا ىذه صحيفة االستبياف اليت تعد أداة أساسية جلمع ادلعلومات، لق
على نفس الوثيقة ادلعطاة للمستقصى كاليت تضم خانات  اإلجابةاستخدمنا فيو أسئلة مغلقة كيتم 

: كقد مت إعداده كفق ادلراحل التالية 84اإلجاباتلتسجيل 

  كزلاكر كأبعاد الدراسة بناءاَ على الفرضيات أكيلإعداد استبياف. 
 عرض االستبياف على األستاذ ادلشرؼ كتعديلو. 
 (انظر ادللحق)ربكيمو من طرؼ أساتذة يف االختصاص 
 تعديل االستبياف كتوزيعو على أفراد العينة. 

: كقد بٍت على زلورين

 05كيتضمن .... اجلنس، العمر، ادلستول التعليمي، األقدمية: محور المعلومات الشخصية -
 .لةأسئ

 .أبعاد 3كتضمن : محور القيادة اإلدارية واألداء الوظيفي -
. (سؤاؿ 18موزعة على  أسئلة 6 اإلشراؼ )ظلط القيادة اإلدارية : بعد: ىي

. (أسئلة 6 )التحفيز: بعد      
. (أسئلة 6)األداء الوظيفي : بعد      

ؿ بعد لتوازف لك 06أبعاد بالتساكم  03سؤاال موزعة على  18: يتضمن المحور الثاني
. االستبياف

تحليل نتائج الدراسة : بحث الثالثالم
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منها كإلغاء  21نسخة من االستبياف يف ثانوية عريوة عمر، مت اسًتجاع 23مت توزيع 
نسخة  38أما ثانوية مسعودم فتم توزيع  20كاحدة لعدـ صالحيتها للتحليل فبقي لدينا 

. نسخة 54= 34+20لدينا بذلك  مجيعها صاحلة للتحليل فأصبح 34اسًتجعنا منها 
: محور البيانات الشخصية: أوالً 
 .توزيع أفراد العينة حسب اجلنس -1

 :يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس (04)جدول

 %النسبة التكرار اجلنس 

 42.5 23ذكر 

 57.5 31أنثى 

 100 54اجملموع 

 من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف :المصدر

 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :صدرالم

توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس( : 12)شكل 

ذكور

إناث



 
 

  
 

أعلى من نسبة الذكور كذلك راجع لطبيعة مهنة التعليم اليت  اإلناثيبُت اجلدكؿ أعاله أف نسبة  
سبيل ذلا النساء أكثر من الرجاؿ، ككذلك لتفوؽ اإلناث على الذكور يف شهادة البكالوريا كبالتايل يف 

نعكس ذلك على سوؽ الشغل خصوصا كزارة الًتبية الوطنية اليت ا عات ماأعداد ادلتخرجُت من اجلاـ
. توظف أعدادا كبَتة يف كل موسم دراسي

 :توزيع أفراد العينة حسب السن -2

: يبُت توزيع أفراد العينة حسب السن (05)جدكؿ 

 %النسبة التكرار  (سنة)السن 

 35 19 30إىل  22من 

31–  40 15 28 

41–  50 14 26 

 11 06 50من  أكثر

 100 54اجملموع 



 
 

  
 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

عامان كأقل نسبة ىي الفئة  30إىل  22من اجلدكؿ يتضح أف أعلى نسبة ىي الفئة العمرية من  
أدل سنة كالسبب يف رأينا ىو جلوء احلكومة إىل إيقاؼ العمل بالتقاعد النسيب  50العمرية األكرب من 

سنة إىل التقاعد شلا أدل إىل زيادة التوظيف  50إىل استنزاؼ القطاع كخركج أغلب األساتذة البالغُت 
كىذا بسبب نقص  (سنة 30-22)لسد العجز فارتفع بذلك نسبة األساتذة ذكم الفئة العمرية الصغَتة 

. الكفاءات يف ادلوارد البشرية لقطاع الًتبية الوطنية

 .ستول الدراسيتوزيع العينة حسب امل -3

. توزيع العينة حسب ادلستول التعليمي (06)اجلدكؿ 

 %النسبة التكرار ادلستول التعليمي 

 28 15ليسانس كالسيك 

 26 14ليسانس ؿ ـ د 

30إلى  22من 
35%

31 - 40 
28%

50 - 41
26%

  50أكثر من 
11%

توزٌع العٌنة حسب السن( : 13)شكل 



 
 

  
 

 18 10ماسًت 

 28 15مدرسة عليا 

 100 54اجملموع 

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر 

ف التوظيف يف سلك أساتذة التعليم الثانوم يف الثانويتُت ادلذكورتُت من اجلدكؿ يتضح أ 
 %26ليسانس كالسيك كخرغلي ادلدارس العليا أما ليسانس ؿ ـ د فيشكلوف نسبة  %28كاف بنسبة 

فقط ألصحاب شهادة ادلاسًت، كىذا بسبب الشهادات ادلطلوبة خالؿ التوظيف يف سلك  %18ك 
م كاف يف السابق ليسانس كالسيك أك خرغلي ادلدارس العليا، مث أصبح أساتذة التعليم الثانوم كالذ

يتطلب  شهادة ادلاسًت يف عمـو التخصصات كشهادة ليسانس ؿ ـ د يف التخصصات ادلفقودة يف 
. اإلسالميةالقطاع كالفرنسية كاالصلليزية كالعلـو 

 :توزيع أفراد العينة حسب األقدمية -4

لٌسانس كالسٌك
28%

لٌسانس ل م د
26%

ماستر
18%

مدرسة علٌا
28%

توزٌع العٌنة حسب المستوى التعلٌمً( : 14)شكل 



 
 

  
 

: ينة حسب األقدميةيوضح توزيع أفراد الع (07)جدكؿ 

 %النسبة التكرار  (سنة)سنوات اخلربة 

 30 16 5أقل من 

 31 17 15  –6من 

 22 12 25  –16من 

 17 09 25أكثر من 

 100 54اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر 

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

5أقل من 
30%

15 - 6من 
31%

25 - 16من 
22%

25اكثر من 
17%

توزٌع أفراد العٌنة حسب األقدمٌة( : 15)شكل 



 
 

  
 

 31سنوات، كنسبة  5من ادلبحوثُت لديهم خربة أقل من   %30اجلدكؿ أف نسبة  يالحظ من 
من األساتذة ادلبحوثُت  61سنة أم أف  15ك  6منهم من األساتذة يف عينة البحث خربهتم بُت  %

 26كأكثر من  25إىل  16ادلتبقية موزعة بُت ذكم اخلربة من   %39سنة، أما  15خربهتم أقل من 
أسلفنا للتوظيف السنوم العايل يف القطاع كل سنة، كتفضيل الكثَت من األساتذة األكثر سنة، كىذا كما 

. سنة خربة للتقاعد النسيب نظران لصعوبة ادلهنة 25من 

 :يوضح توزيع العينة حسب الفئة ادلهنية (08)جدكؿ :توزيع أفراد العينة حسب الفئة المهنية

 %النسبة التكرار الفئة ادلهنية 

مي ثانوم أستاذ تعل

أستاذ رئيسي 

أستاذ مكوف 

26 

14 

14 

48 

26 

26 

 100 54اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

أستاذ تعلٌم 
ثانوي

أستاذ رئٌس48%ً
26%

أستاذ مكون
26%

توزٌع العٌنة حسب الفئة المهنٌة( : 16)شكل 



 
 

  
 

ىم أساتذة تعليم ثانوم  (%48)نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف نصف ادلستجوبُت تقريبا  
كىي رتبة ترقية داخلية كأما الربع ادلتبقي ىم  (14صنف )كف مكربع األساتذة ىم رئيس (13صنف )

قبل األخَتة اليت يصل إليها األستاذ يف مساره ادلهٍت  كىي الرتبة ما (16صنف)أساتذة مكونوف 
. كالًتبوم

: وأثرىا في أداء العاملين اإلدارية ةمحور القياد: ثانيا

: ف يتمتع خبصائص قياديةىل على مدير مؤسستكم أ :01س

: سبتع ادلدير باخلصائص القيادية (09)جدكؿ

النسبة التكرار اإلجابة 

نعم 

ال 

36 

18 

65 

35 

 100 54اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

 

نعم
65%

ال
35%

تمتع المدٌر بالخصائص القٌادٌة(: 17)شكل 



 
 

  
 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

يتمتع بصفات قيادية ك  من األساتذة يركف أف ادلدير  %65من خالؿ اجلدكؿ نالحظ أف 
. أفضل من ادلدير العادم  يعتقدكف عكس ذلك كىذا يفسر كوف األساتذة يعتربكف ادلدير القائد  35%

: أسباب سبنع ادلدير باخلصائص القيادية (10)جدكؿ

 %النسبة التكرار  اإلجابة

 40 14األساليب القيادية ادلنتهجة 

 38 14مة التشريعات كالقوانُت طبيعة منظو

 22 08طبيعة ادلنصب 

 100 36اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

 

األسالٌب القٌادٌة 
المنتهجة

30%

طبٌعة منظومة التشرٌعات 
والقوانٌن

39%

طبٌعة المنصب
31%

أسباب تمتع المدٌر بالخصائص القٌادٌة(: 18)شكل 



 
 

  
 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

ذا من األساتذة ادلستجوبُت يعتقدكف أف ادلدير يعترب قائدا إ  %40نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف  
فَتكف أف رلرد التزاـ ادلدير   %38أساليب قيادية يف تعامالتو، أما  إتباعكاف يتمتع بالقدرة على 

ادلتبقُت فيقولوف بأف طبيعة ادلنصب يف حد   %22بالتشريعات كالقوانُت كفيل بأف يصبح قائدا، أما 
. ذاتو تساىم يف مساعدة ادلدير على التمتع باخلصائص القيادية

ادلدير آراءه خالؿ اجملالس دلناقشتها؟  ىل يطرح :02س

خالؿ اجملالس دلناقشتها  آلرائويوضح طرح ادلدير  (11)جدكؿ

النسبة التكرار  اإلجابة

 30 16دائما 

 39 21أحيانا 

 31 17أبدا 

 100 54اجملموع 

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

دائما
30%

أحٌانا
39%

أبدا
31%

طرح المدٌر آلراءه خالل المجالس لمناقشتها(: 19)شكل 



 
 

  
 

يف )لب األحياف يطرح ادلدير بعض آراءه خالؿ اجملالس يالحظ من خالؿ اجلدكؿ أنو يف غا -
ادلتبقُت   %31يركف أنو يطرح آراءه دائما، أما   %30ك (من ادلستجوبُت  %40حدكد 

من  69يطرح أم أفكار للنقاش خالؿ اجملالس فمن عمـو النتائج نرل أف  فيعتقدكف أف ادلدير ال
كأفكاره دلناقشتها كىذا لطبيعة االجتماعات  آلرائواألساتذة يف عينة الدراسة يقولوف بطرح ادلدير 

اليت تعقد كاليت يكوف فيها الكثَت من األخذ كالرد كتبادؿ األفكار كحل بعض الوضعيات، 
 .كمجلس القسم كالتأديب كرلالس التعليم

أف يتقيد باللوائح أك أف يتسم بادلركنة؟  يف رأيك على ادلدير :03س

: دلفضل لدل األساتذةا يوضح ظلط ادلدير (12)جدكؿ 

 % النسبةالتكرار  اإلجابة

 22 12يتقيد حرفيا باللوائح كالقوانُت 

 66 36يتسم بادلركنة مع احًتاـ اللوائح كالقوانُت 

 12 06يرضي األشخاص على حساب اللوائح كالقوانُت 

 100 54اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر



 
 

  
 

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر

يالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف ثلثي ادلستجوبُت يركف أف على ادلدير االتساـ بادلركنة مع احًتاـ  -
 %12من أفراد العينة فأنو عليو التقيد الصاـر باللوائح يف حُت يرل   %22اللوائح كالقوانُت أما 

ألشخاص على حساب اللوائح كالقوانُت، كىذا يفسر يكوف من أفراد العينة بأف عليو إرضاء ا 
يبدك ادلدير القائد الدؽلقراطي الذم ػلاكر كيستمع دلعرفة األسباب كراء  األساتذة يفضلوف على ما

ادلهاـ، كإغلاد طرؽ ككسائل بديلة عند التطبيق الصاـر كاحلريف للوائح أم كجوب  عدـ إصلاز
 .مراعاة ظركؼ ادلوظفُت

 

 

 

 

ٌتقٌد حرفٌا باللوائح 
والقوانٌن

22%

ٌتسم بالمرونة مع احترام 
اللوائح والقوانٌن

66%

ٌرضً األشخاص على 
حساب اللوائح والقوانٌن

12%

نمط المدٌرالمفضل لدى األساتذة(: 19)شكل 



 
 

  
 

 يف حالة التأخر كالغياب ىل يتم ازباذ إجراءات عقابية؟: 04س

: يوضح تصرؼ ادلدير عند الغياب أك التأخر (13)جدكؿ 

 %النسبة التكرار اإلجابة 

 24 13دائما 

 69 37أحيانا 

 07 04أبدا 

 100 54اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : المصدر

 
لبة اعتمادا على نتائج االستبياف من إعداد الط :المصدر

دائما
24%

أحٌانا
69%

أبدا
7%

تصرف المدٌر عند الغٌاب أو التؤخر(: 20)شكل 



 
 

  
 

ترل أف ادلدير يتخذ إجراءات عقابية يف   %69يالحظ أف نسبة كبَتة من ادلستجوبُت تقدر بػ  -
فَتكف أنو ال يتخذ أم  % 07يركف أنو يتخذ إجراءات عقابية دائما، أما   %24أحياف كثَتة ك 
 .إجراءات عقابية

 .ادلتخذة اإلجراءات -
: أك الغياب التأخراءات العقابية ادلتخذة من طرؼ ادلدير يف حالة يوضح اإلجر (14)جدكؿ 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

 

تعوٌض الدروس 
أو الخصم

26%

ٌبحث عن السبب 
وٌعرض المساعدة

65%

ال ٌتخذ أي إجراء
9%

اإلجراءات العقابٌة المتخذة من طرف المدٌر (: 21)شكل 
فً حالة التاخر أو الغٌاب

 %النسبةالتكرار اإلجابة  

 26 11تعويض الدركس أك اخلصم 

 65 27يبحث عن السبب كيعرض ادلساعدة 

 09 03ال يتخذ أم إجراء 

 100 41اجملموع 



 
 

  
 

ف إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف ـ :المصدر

يالحظ من خالؿ نتائج اجلدكلُت السابقُت أف األساتذة يركف بأف على ادلدير أف يستمع لألستاذ  
أكالن عن سبب تأخره أك غيابو، قبل ازباذ اإلجراءات العقابية ادلنصوص عليها قانونا، مع اعتبار كجود 

الغياب شلكن احلدكث كالنقل، كالظركؼ اجلوية، أك ادلرض ادلفاجئ أسباب موضوعية ذبعل من التأخر ك
. للمعٍت أك أحد أفراد أسرتو كغَتىا من األسباب

. عندما تطرح مشكلة عمل على ادلدير ىل عليو أف يعاجلها لوحده؟: 05س
 :يوضح طريقة تعامل ادلدير مع مشكالت العمل (15)اجلدكؿ 
 %النسبة التكرار اإلجابة 

  26 14نعم 

 74 40ال 

 100 54اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر



 
 

  
 

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

يركف أف على ادلدير مشاركة الغَت يف  (%74)من خالؿ اجلدكؿ يتضح أف أغلبية ادلستجوبُت  -
 .أف عليو معاجلتها بنفسو معاجلة مشكالت العمل كيرل الربع ادلتبقي

الذين يستعُت ادلدير يف معاجلة ادلشكالت فنتعرؼ عليهم يف اجلزء الثاين من  األشخاصأما عن  -
 :السؤاؿ كىو

 .من يعاجل ادلشكالت مع ادلدير برأيك؟ -

يوضح ادلشاركوف يف عالج ادلشكالت مع ادلدير  (16)جدكؿ 

 %النسبةالتكرار اإلجابة  

 30 12 اإلدارمالطاقم 

 28 11األساتذة 

طرٌقة تعامل المدٌر مع مشكالت العمل(: 22)شكل 

نعم

ال



 
 

  
 

 42 17كاألساتذة  اإلدارمالطاقم 

 100 40اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

تذة كاألسا اإلدارممن خالؿ اجلدكؿ السابق يظهر أف األساتذة يفضلوف أف يشارؾ ادلدير الطاقم  -
فهم يركف كجوب إشراؾ األساتذة فقط   %28كما أف   %42معان يف معاجلة ادلشكالت بنسبة 

بأف حل ادلشكالت يكوف بتعاكف ادلدير مع الطاقم اإلدارم كاختالؼ   ادلتبقية فَتكف  %30أما 
السبب ىذا يعود لطبيعة ادلشكلة إال أف ىناؾ توافق يف كجوب إشراؾ أطراؼ عدة لعالج 

 .يف ادلؤسسة ادلشكالت
 .ىل تردد ادلدير يف ازباذ القرارات يعيق أداء ادلهاـ؟ :06س -
 :يوضح نتائج تردد ادلدير يف ازباذ القرارات على األداء يف ادلؤسسة (17)جدكؿ  -

 %النسبة التكرار اإلجابة 

الطاقم االداري
30%

األساتذة
28%

الطاقم االداري 
واألساتذة

42%

المشاركون فً عالج المشكالت مع المدٌر(: 23)شكل 



 
 

  
 

 81 44نعم 

 19 10ال 

 100 54اجملموع 

اف من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستيب :المصدر

 
 من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف :المصدر

أف تردد ادلدير يف ازباذ القرارات يؤدم إىل إعاقة أداء   %81يرل أغلبية األساتذة ادلستجوبوف  -
 .منهم أف تردده ال يؤثر على األداء  %19ادلهاـ  داخل ادلؤسسة يف حُت يظن 

ع األداء أف يكوف صارما يف ازباذ القرارات يف التوقيت أنو على ادلدير يف سعيو لرؼ  كمنو نستنتج
. ادلناسب ألف تردده يف ذلك يعيق األداء للفريق الًتبوم

 :بعد التحفيز -
ىل ظركؼ شلارستكم للعمل جيدة؟  :07س

: يوضح تأثَت ظركؼ العمل على األداء (18)جدكؿ 

نعم
81%

ال
19%

تردد المدٌر فً اتخاذ القرارات على األداء فً (: 24)شكل 
المإسسة



 
 

  
 

 % النسبةالتكرار االجابة 

 30 16نعم 

 70 38ال 

 100 54اجملموع 

 من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف: ادلصدر

 
 من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف: ادلصدر

يركف أف ظركؼ العمل غَت جيدة أما النسبة ادلتبقية،  (70)نالحظ أف نسبة كبَتة من األساتذة  -
 :اين يف السؤاؿفيعتقدكف بتوفر ظركؼ العمل كلتوضيح ذلك أكثر نتطرؽ إىل الشق الث

 إذا كاف اجلواب ال دلاذا؟ -
. يوضح ظركؼ العمل غَت ادلتوفرة ادلؤثرة على األداء (19)جدكؿ 

 %النسبةالتكرار اإلجابة  

نعم
30%

ال
70%

تؤثٌر ظروف العمل على األداء(: 25)شكل 



 
 

  
 

 21 08 (..، كسائل ادلخربة،طالسـأقال)كسائل العمل

 29 11 (...،النظافةاإلضاءة)ظركؼ العمل

 50 19عدـ توفر الطبع 

 100 38اجملموع 

 من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف :ادلصدر

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر

من خالؿ اجلدكؿ نالحظ أف ظركؼ العمل الغَت متوفرة باعتقاد األساتذة كاليت تؤثر على أدائهم  -
 :ىي أساسا

 (%21)غَتىااألقالـ، الطالسات، كسائل سلربية، كسائل رياضية ك:كسائل العمل  -
 %29بنسبة  (...كاإلضاءة، النظافة، الستائر، التدفئة)ظركؼ العمل داخل حجرات التدريس -

وسائل العمل
21%

ظروف العمل
29%

عدم توفر الطبع
50%

ظروف العمل غٌر المتوفرة المإثرة على (: 26)شكل 
األداء



 
 

  
 

االستبياف ىو عدـ توفر الطبع الذم يعترب ضركريا ألداء  نتائجيعاين منو األساتذة حسب  أكثر ما -
ق فيجب كعلي   %50األستاذ كدلهامو كطبع الفركض كاالختبارات كالواجبات كالسالسل كبنسبة 

يف حدكد  اإلمكافعلى ادلدير ربفيز األداء بتوفَت الوسائل ادلادية لألساتذة إلصلاز مهامهم قدر 
 .ادلؤسسة إمكانيات

ما مدل شعور األساتذة باألماف كالطمأنينة؟  :08س 

. يوضح مدل شعور األساتذة باألماف كالطمأنينة ألداء أفضل (20)جدكؿ 

 % النسبةالتكرار االجابة 

 35 19نعم 

 65 35ال 

 100 54اجملموع 

 من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف :المصدر



 
 

  
 

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف: المصدر  

ال يشعركف باألماف كالطمأنينة يف عملهم   (%65)يالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف ثلثي العينة -
 .لشق الثاين من السؤاؿ توضح األسبابكثلث العينة يشعركف بذلك اإلجابة على ا

 ىي األسباب اليت ذبعلك غَت مطمئن يف عملك؟ ما -
. أسباب ذبعل األساتذة غَت مرتاحُت يف عملهم (21)جدكؿ 

 %النسبةالتكرار اإلجابة  

 56 19 (..توتر،البعد، احلجم الساعي)ضغوطات العمل

 32 11االكتظاظ يف األقساـ 

 12 04ذ تساىل االدارة مع التالمي

 100 34اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

نعم
35%

ال
65
%

مدى شعور األساتذة باألمان والطمؤنٌنة ألداء (: 27)شكل 
أفضل



 
 

  
 

 

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

 
يالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف األسباب اليت ذبعل األستاذ غَت مطمئن كمرتاح يف عملو حسب  -

 :نتائج االستبياف تتمثل يف
التعليم الثانوم  نصاب أستاذ)لسكن عن مقر العمل، كاحلجم الساعي الكبَتكبعد مقر ا: التوتر -

 (ساعة يف حالة زيادة احلجم الساعي لضركرة اخلدمة 24ساعة ؽلكن أف تصل إىل  18ىو 
 .ضغوط العمل مند زمت إمجاالكىذه األسباب 

سباب اليت كىو أحد األ  %32السبب الثاين من ادلستجوبُت ىو االكتظاظ يف األقساـ بنسبة  -
تلميذ كما  45تزيد الضغط النفسي على األستاذ فقد يصل عدد التالميذ يف الفوج الواحد 

 .الحظنا يف ثانوية مسعودم عطية
إىل أف كل  اإلشارةالسبب األخَت حسب األساتذة ىو تساىل اإلدارة مع التالميذ كىنا ذبدر  -

 .التلميذ على مصلحة األستاذ القوانُت كالتشريعات ىي يف صاحل التلميذ أم تغليب مصلحة

ضغوطات العمل
56%

االكتظاظ فً األقسام
32%

تساهل االدارة 
مع التالمٌذ

12%

أسباب تجعل األساتذة غٌر مرتاحٌن فً عملهم(: 28)شكل 



 
 

  
 

ادلدير يف التعامل مع األساتذة ضركرم ألداء أفضل؟  إنصاؼحسب رأيكم ىل  :09س 

. عالقة العدالة يف التعامل مع األداء (22)جدكؿ 

 % النسبةالتكرار االجابة 

 91 49نعم 

 09 05ال 

 100 54اجملموع 

تبياف من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االس :المصدر

 

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  :المصدر

نعم
91%

ال
9%

عالقة العدالة فً التعامل مع األداء(: 29)شكل 



 
 

  
 

 
يالحظ أف النسبة الساحقة من األساتذة ادلستجوبُت يركف بأعلية العدالة يف التعامل من طرؼ  -

 .فقط ال يركف ضركرة ذلك   %09ادلدير مع األساتذة ك 
داء األستاذ، لذا فعلى ادلدير ذلك أف التمييز بُت األساتذة يعد من العوامل اجلد مؤثرة على أ -

 .القائد أف يظهر ادلساكاة يف ادلعاملة بُت اجلميع

ىل تعتقد أف راتبك كاف للتفرغ سباما دلهامك كأستاذ؟  :10س 

: عالقة الراتب كمحفز لتحسُت األداء (23)جدكؿ 

 % النسبةالتكرار االجابة 

 20 11نعم 

 80 43ال 

 100 54اجملموع 

الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف  من إعداد :المصدر



 
 

  
 

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر -
يركف أف راتبهم احلايل غَت كاؼ لتفرغهم  (%80)يالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف غالبية األساتذة  -

نظرا فقط يركف أف الراتب كاؼ، كىذه الفئة ردبا ىي فئة األساتذة اجلدد  (%20)كليا دلهامهم ك
 .لقلة التزاماهتم ادلادية مقارنة بنظرائهم القدامى

لذا تعترب زيادة الركاتب إحدل أىم احملفزات لتحسُت األداء إال أف ىذه الصالحية تعترب من 
. صالحيات الوزارة

ىل ادلدير يقـو بتشجيعكم معنويا لبذؿ رلهود أكرب؟ :  11س 
: باألداء كعالقتو -التشجيع -التحفيز ادلعنوم (24)اجلدكؿ 
 % النسبةالتكرار االجابة 

 55 30نعم 

 45 24ال 

 100 54اجملموع 

نعم
20%

ال
80%

عالقة الراتب كمحفز لتحسٌن األداء(: 30)شكل 



 
 

  
 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر 

من من ادلستجوبُت يركف أهنم ينالوف التشجيع ادلعنوم   %55يالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف  -
منهم عدـ تلقيهم ألم تشجيع أما كسائل التشجيع ادلعنوم   %45طرؼ ادلدير يف حُت يرل 

 :ادلعتمدة من قبل ادلدراء حسب عينة األساتذة ادلدركسة موضحة يف اجلدكؿ التايل

. كسائل التشجيع ادلعنوم اليت ينتهجها ادلدير لتحسُت األداء (25)جدكؿ 

 %النسبةالتكرار اإلجابة  

 57 17لة اجليدة ادلعاـ

 03 01تقدمي شهادات شرفية 

 40 12االطراء أماـ الغَت 

نعم
55%

ال
45%

وعالقته باألداء -التشجٌع -التحفٌز المعنوي(: 31)شكل 



 
 

  
 

 100 34اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر 

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر  

تليها   %57جليدة لألساتذة بنسبة إف أكثر كسيلة تشجيع معنوم يتبعها مدراء الثانويات ىي ادلعاملة ا
كيلجأ ادلدراء يف الثانوم   %03مث تقدمي شهادات شرفية بنسبة   %40الغَت بنسبة  ـأما اإلطراء

لتشجيع موظفيهم على األداء باالعتماد على التحفيز ادلعنوم نظرا حملدكدية صالحياهتم فيما ؼلص 
مدير الثانوية بصرؼ منحة لألداء اجليد للموظف بل  التحفيز ادلادم االغلايب فالقانوف اجلارم ال ؽلكن

. كحىت مدير الًتبية ال ؽلكنو ذلك

يف حاؿ الغياب يعترب االقتطاع من راتبو تطبيقا للقانوف أـ عقوبة ألسباب شخصية أـ سوء : 12س 
استخداـ للقانوف؟ 

: (االقتطاع من الركاتب)التحفيز السليب  (26)جدكؿ 

المعاملة الجٌدة
57%

تقدٌم شهادات شرفٌة
3%

االطراء أمام الغٌر
40%

وسائل التشجٌع المعنوي التً ٌنتهجها المدٌر (: 32)شكل 
لتحسٌن األداء



 
 

  
 

 %النسبةالتكرار اإلجابة  

 46 25تطبيقا للقانوف 

 26 14ألسباب شخصية 

 28 15سوء استخداـ للقانوف 

 100 54اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر  

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر   

ير باالقتطاع من الراتب ىو ادلشاركُت يف عينة البحث أف قياـ ادلد األساتذةمن   %46يرل 
منهم أف ذلك يعود ألسباب شخصية كسوء استخداـ  %28ك  %26تطبيقا للقانوف يف حُت يرل 

تطبٌقا للقانون
46%

ألسباب شخصٌة
26%

سوء استخدام للقانون
28%

(االقتطاع من الرواتب)التحفٌز السلبً (: 33)شكل 



 
 

  
 

للقانوف على التوايل، أم أف الكثَت من األساتذة يعترب أف االقتطاع من الراتب ىو لتصفية حسابات 
.  رتعسف يف استخداـ السلطة، كلكن البقية يؤيدكف ىذا القراك شخصية 

كىذا يعود يف اعتقادنا إىل جدية األستاذ يف عملو كأداءه فالذم يقـو بعملو كامال يؤيد االقتطاع 
أما أصحاب األداء الضعيف فيقدموف تأكيالت أخرل غَت تطبيق القانوف فالتحفيز السليب قد يؤثر على 

 .إغلابااألداء سلبا أك 

 

 

 

دة مردكدية العمل؟ ىل تعتقد أف تبادؿ اخلربات يساىم يف زيا: 13س 

: العالقة بُت تبادؿ اخلربات كربسُت األداء (27)جدكؿ

 % النسبةالتكرار االجابة 

 91 49نعم 

 09 05ال 

 100 54اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر   



 
 

  
 

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر

يعتقدكف بأعلية  %91دكؿ أف األغلبية الساحقة من األساتذة ادلستجوبُت نالحظ من خالؿ اجل
منهم أف ذلك غَت ضركرم كتفسَت ذلك كوف مهنة التدريس مهنة   %09تبادؿ اخلربات، يف حُت يرل 

ىل ادلدير أف يشجع ىذا عصعبة تتطلب الصرب كاستعانة األساتذة اجلدد خبربات األساتذة القدماء ذلذا 
تفعيلو للمجالس ادلختلفة لتشجيع األساتذة على تبادؿ األفكار كاخلربات  خالؿ تنشيطو كاجلانب من 

. ادلختلفة
ىل تعتقد أف منحة ادلردكدية كفيلة بتحسُت األداء؟ : 14س

: يوضح العالقة بُت تقييم األداء كربسينو (28)جدكؿ
 % النسبةالتكرار االجابة 

 24 13نعم 

 76 41ال 

نعم
91%

ال
9%

العالقة بٌن تبادل الخبرات وتحسٌن األداء(: 34)شكل 



 
 

  
 

 100 54اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر   

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر   

غَت كافية  (ادلردكدية)يعتقدكف بأف منحة األداء الًتبوم %76يالحظ من اجلدكؿ أف أغلبية األساتذة 
. يةمنهم فيعتقدكف بأهنا كاؼ %24لوحدىا لتحسُت األداء، أما 

 ء ؟دلاذا منحة األداء غَت كافية لتحسُت األدا -

 

: (ادلردكدية )اقًتاحات حوؿ منحة األداء الًتبوم  (29)جدكؿ 
 %النسبةالتكرار اإلجابة  

 51 21رفع ادلنحة 

تعديالت يف طريقة  إحداث
التقييم 

12 29 

نعم
24%

ال
76%

العالقة بٌن تقٌٌم األداء وتحسٌنه(: 35)شكل  



 
 

  
 

 20 08ربطها بنتائج األستاذ 

 100 41اجملموع 

بة اعتمادا على نتائج االستبياف من إعداد الطل: ادلصدر   

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر    

يقًتح األساتذة ادلستجوبوف الرفع يف منحة ادلردكدية على اعتبار أف قيمتها ادلادية غَت كافية، 
ـ فيها تنقيط أشهر كيت 03سبنح كل )تعديالت يف طريقة حساب منحة ادلردكدية  إحداث آخركفكيقًتح 
. (-أنظر ادللحق –نقطة لعدة اعتبارات  40من طرؼ ادلدير من  األستاذ

كيعتقد عدد قليل من األساتذة أف ادلنحة غلب أف تكوف قيمتها عالية كاف يتم ربطها بنتائج 
. (كنسبة صلاح التالميذ يف ادلادة، أك يف البكالوريا)األستاذ

ة يساىم يف إصلاز ادلهاـ بكفاءة كفعالية؟ ىل التنسيق بُت األساتذة ك اإلدار: 15س

: كاألساتذة كفعالية األداء اإلدارةالعالقة بُت التنسيق بُت  (30)اجلدكؿ 

رفع المنحة
51%

احداث تعدٌالت 
فً طرٌقة التقٌٌم

29%

ربطها بنتائج 
األستاذ

20%

(ٌةالمردود)اقتراحات حول منحة األداء التربوي :(36)شكل   



 
 

  
 

 % النسبةالتكرار  اإلجابة

 72 39نعم 

 28 15ال 

 100 54اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر

 
دا على نتائج االستبياف من إعداد الطلبة اعتما: ادلصدر

من األساتذة ادلشاركُت يف االستبياف يركف أف التنسيق مع   %72من خالؿ اجلدكؿ يتضح أف 
يركف ضركرة لذلك، كيفسر ذلك بكوف التنسيق مع  منهم ال %28ضركرم لتحسُت األداء ك  اإلدارة
رزنامة االختبارات  صلية كالتوقيت السنوم، كاحلراسة خالؿ االمتحانات الف ؿ، كالتشاكر حواإلدارة

كغَتىا من األمور اليت ذلا عالقة مباشرة دبهاـ األستاذ، يساىم يف ربسُت أداء األساتذة بشكل جد 
. فعاؿ

نعم
72%

ال
28%

العالقة بٌن التنسٌق بٌن االدارة واألساتذة (: 37)الشكل 
وفعالٌة األداء



 
 

  
 

اليت ؽلنحها ادلدير يف تقييمو السنوم؟  اإلداريةىل أنت راض عن العالمة : 16س

. لوظيفي كبالتايل على األداءا ابالرض (التقييم السنوم)اإلداريةيوضح عالقة العالمة  (31)جدكؿ

 % النسبةالتكرار االجابة 

 52 28نعم 

 48 26ال 

 100 54اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر  

يالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف نصف األساتذة تقريبا راضُت عن عالمة التقييم السنوم كالنصف 
من كل سنة كعلى أساسها مع النقطة  31/12تكوف قبل  )السنوية  داريةاإلاآلخر غَت راضُت، فالعالمة 

تؤثر على  (يتم ترقية األستاذ يف الدرجة باقًتاح من اللجنة متساكية األعضاء: الًتبوية اليت ؽلنحها ادلفتش
. الرضا الوظيفي كبالتايل على ربسُت األداء

نعم
52%

ال
48%

(  التقٌٌم السنوي)عالقة العالمة االدارٌة(: 38)الشكل 
بالرضا الوظٌفً وبالتالً على األداء



 
 

  
 

ىل عمل األساتذة كفريق كاحد ػلسن من األداء؟ : 17س

: عالقة العمل بأسلوب الفريق على ربسُت األداء (32)ؿ جدك

 % النسبةالتكرار االجابة 

 89 48نعم 

 11 06ال 

 100 54اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر 
 

 
من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر 

 

نعم
89%

ال
11%

عالقة العمل بؤسلوب الفرٌق على تحسٌن (: 39)الشكل 
األداء



 
 

  
 

حسب نتائج االستبياف ترل بأف العمل ضمن فرؽ عمل أك إف األغلبية الساحقة من األساتذة  -
فريق كاحد يساىم يف ربسُت األداء، كىذا يفسر كوف أغلبية األساتذة يريدكف العمل ضمن بيئة 

 .مجاعية يسودىا التعاكف كادلشاركة
 ػلسن من أدائهم؟ اإلبداعيةىل تعتقدكف أف االىتماـ بآراء كاقًتاحات كأفكار األساتذة : 18س -

كأدائهم يف  اإلبداعيةيوضح العالقة بُت االىتماـ بآراء كاقًتاحات كأفكار األساتذة  (33)ؿ جدك
: العمل

 % النسبةالتكرار االجابة 

 87 47نعم 

 13 07ال 

 100 54اجملموع 

من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج االستبياف : ادلصدر 

 
الستبياف من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج ا: ادلصدر  

نعم
87%

ال
13%

لعالقة بٌن االهتمام بآراء واقتراحات وأفكار (: 40)االشكل 
األساتذة االبداعٌة وأدائهم فً العمل



 
 

  
 

على السؤاؿ يالحظ أف الغالبية من األساتذة يتحسن أداؤىم عند  اإلجابةمن خالؿ نتائج 
اليت ردبا تساىم يف السَت األحسن للمؤسسة  اإلبداعيةاالستماع كاالىتماـ بآرائهم كاقًتاحاهتم كأفكارىم 
ؾ غَت ضركرم كتفسَت من ادلستجوبُت أف ذؿ  %13عند تبنيها كتطبيقها من طرؼ ادلدير يف حُت يرل 

. يقدموف أم أفكار أك اقًتاحات ألداء أفضل ذلك كوف ىؤالء ال

 

  



 
 

  
 

: نتائج الدراسة وخالصة الفصل

يشكل ادلورد البشرم أىم عنصر يف ادلؤسسات باعتباره العامل الديناميكي ادلؤثر كادلتحكم يف 
يف سلوؾ العنصر البشرم كزلورا رئيسيا  من أكثر العمليات تأثَتا لتشاركية بقية العناصر، كتعترب القيادة ا

: للعالقة بُت القادة كادلرؤكسُت كىو احملرؾ الذم ؽلكنو ربسُت األداء من خالؿ العناصر التالية

 .التمتع باخلصائص القيادية سواء الفطرية أك ادلكتسبة -1
 .الدؽلقراطية القائمة على التشاركية اإلداريةأسلوب القيادة  إتباع -2
 .لظركؼ ادلرؤكسُت إعلاؿنة كتطبيق القانوف دكف االتساـ بادلرك -3
ازباذ اإلجراءات العقابية كاحلسم من ادلرتب بعد االستماع دلربرات ادلرؤكس كإغلاد السبل الكفيلة  -4

 .الغيابات بتعويض التأخرات ك
عند الوقوع يف مشكالت غلب تشخيص ادلشكلة بدقة كربديد األطراؼ اليت ؽلكن أف تساىم يف  -5

 . الشركع يف حلهامعاجلتها مث
إغلابية بُت خط القيادة الدؽلقراطي كأداء األساتذة يف  ارتباطيويثبت بوجود عالقة  كىذا ما -6

 .الثانويات
 .ازباذ ادلدير القائد للقرارات يكوف حبـز كيف التوقيت ادلناسب كعدـ الًتدد بازباذىا -7
 .ة ككسائل عمل كغَتىامقياـ القائد بتوفَت ظركؼ العمل ادلثلى للعاملُت من إضاءة كهتو -8
 .العمل على خلق جو داخل ادلؤسسة يبعث على األماف كالطمأنينة كالتعاكف لدل ادلوظفُت -9

كجوب منح ادلوظفُت مرتبات زلًتمة تساىم يف تفرغهم الكامل ألداء مهامهم دبا يتوافق  -10
 .كقدراهتم كتأىيلهم

إلطراء أماـ الغَت كتقدمي الشهادات تشجيع ادلدير للموظفُت كربفيزىم معنويا بادلعاملة اجليدة كا -11
 .الشرفية كاذلدايا الرمزية

 امفيدا يف حاالت كمضرا يف حاالت أخرل لذ (اقتطاع من ادلرتب)قد يكوف التحفيز السليب  -12
 .التشاركي دائما قبل ازباذ اإلجراءات العقابية إىل مساع كجهة نظر ادلوظف يسعى ادلدير

. إغلابية بُت التحفيز ادلعنوم كأداء العاملُت ارتباطيو سبق يتضح أف ىناؾ عالقة من خالؿ ما



 
 

  
 

إف تبادؿ اخلربات كاألفكار كادلهارات بُت العاملُت يساىم بشكل فعاؿ يف خلق ديناميكية  -13
 .كحيوية يف األداء كعلى ادلدير أف يشجع على ذلك

الغيابات منحة ادلردكدية غَت كافية لوحدىا لتحسُت األداء لربطها من طرؼ ادلديرين فقط ب -14
كالتأخرات، فيمكن ألداء موظف يتغيب أحيانا عن عملو أف يكوف أفضل بكثَت من أداء موظف 

 .بأدائوآخر حاضر جبسده كغائب 
كرسالة  إسًتاتيجيةغلب أف يكوف ىناؾ تنسيق بُت اإلدارة كالعاملُت، كيكوف ذلك بوضع  -15

 ىاـ بتحقيق األىداؼ كالكأىداؼ كاضحة يتفق عليها اجلميع، كتشكيل فرؽ عملو كتوزيع امل
 .التنسيق بُت اإلدارة كالعاملُت يكوف ذلك إال يف إطار

يساىم التقييم السنوم للموظف يف ربسُت أداءه إذا كاف ىذا التقييم خاضع دلقاييس موضوعية  -16
 .متعلقة أساسا باألداء كدبخرجات ادلؤسسة كنظاـ

تشكيل فرؽ عمل يساىم بشكل كما أسلفنا أف كضع أىداؼ للمؤسسة يتطلب توزيع ادلهاـ ك -17
 .فعاؿ يف ربقيق رسالة كأىداؼ ادلؤسسة

كاالقًتاحات كحىت  اآلراءيربز احلوار كوسيلة لتحسُت األداء كتظهر  تشاركيويف  كجود قيادة  -18
االبتكارية اليت تساىم يف رفع األداء إىل مستويات أعلى، كعليو فالقيادة  األفكار اخلالقة ك

يف الرفع من مستول األداء على اعتبار أف الفعالية تتحدد من خالؿ  الفعالة تساىم اإلدارية
االستخداـ األمثل لألظلاط القيادية كتعبئة األفراد من خالؿ التحفيز ادلعنوم ألجل ربقيق 

 .األىداؼ التنظيمية كربسُت األداء

 :االقتراحات

على اختيار األفراد ذكم النزعة مراجعة آلية اختيار ادلدراء يف التعليم الثانوم ككضع معايَت تعتمد  -
 .القيادية التشاركية

تكييف ادلناىج اليت يتلقاىا ادلدراء خالؿ السنة التكوينية اليت يتلقوهنا يف معاىد تكوين  -
 .مستخدمي الًتبية كربسُت مستواىم بتنمية ادلهارات القيادية لدل ادلدراء

 .دارية التشاركيةتكوين ادلدراء الذين ىم يف اخلدمة يف جانب القيادة اإل -



 
 

  
 

بتثمُت اجملهودات اليت يقـو هبا األساتذة  (األداء الًتبوم )إعادة النظر يف قيمة منحة ادلردكدية -
 .كعلى نتائجهم

إعادة النظر يف طريقة التقييم السنوية لألساتذة كأف تكوف ذلا عالقة مباشرة باألداء كدبقاييس  -
 .كاضحة

التحفيز السليب، نقًتح كجوب تثمُت أصحاب األداء مثل ما يتم عقاب صاحب األداء ادلتدين ب -
 .العايل ماديا

 

  



 
 

  
 

ــــــاتمة خــ

إف القيادة اإلدارية ىي احملور الرئيسي كحيز الزاكية الذم ترتكز عليو سلتلف النشاطات كاألعماؿ 
. داخل ادلؤسسات كمن ىنا برزت أعلية  دراسة القيادة اإلدارية كمدل تأثَتىا على األداء الوظيفي

زبتلف القيادة اإلدارية يف مفهومها عن بعض ادلفاىيم ادلشاهبة ذلا كالزعامة كالرئاسة، كاإلدارة 
كغَتىا، فالقيادة اإلدارية ىي علم كفن، كىي اتصاؿ بُت القائد كالتابعُت يؤدم إىل التأثَت يف نشاط 

. كسلوؾ ىؤالء األفراد لتحقيق ىدؼ مشًتؾ

ىو فردم كنظرية الرجل العظيم كنظرية  القيادة منها مارت عدة نظريات اليت تفسر قكلقد ظ
السمات، كمنها النظريات السلوكية للقيادة كدراسة جامعة أيوا كاليت قسمت القيادة إىل ثالث أظلاط ىي 

إىل دراسات جامعة أكىايو  إضافةالدؽلقراطي األكتوقراطي كادلتسيب كىو الذم اعتمدناه يف ىذه الدراسة 
. إضافة إىل النظرية ادلوقفية كنظرية األىداؼ كغَتىاكجامعة ميشيغاف 

كبناءا على تصنيف جامعة أكىايو تعرضنا إىل األظلاط الثالثة للقيادة اإلدارية كإغلابيات كسلبيات 
كل ظلط دلا تناكلنا يف اجلانب النظرم دائما األداء الوظيفي كعن عملية تقييم األداء كالعوامل ادلؤثرة 

.  تقييم األداء كاألسباب ادلؤدية إىل فشل عملية تقييم األداءكأىداؼ كمعايَت.فيو

للقيادة اإلدارية كسائلها للتأثَت يف األداء الوظيفي ركزنا يف ىذه الدراسة على ظلط القيادة  -
 .كاختالؼ التأثَت من ظلط قيادة إىل آخر كالوسيلة األخرل ىي نظاـ احلوافز بشقيو ادلادم كادلعنوم

مث إسقاط ادلوضوع على مؤسسات عمومية ىي الثانويات كقد مت توزيع يف دراسة احلالة  -
دكر  (الدؽلقراطية )كصب النتائج كربليلها كقد سبكنا أف نثبت أف للقيادة اإلدارية التشاركية  االستبياف

 .فعاؿ يف الرفع من األداء اعتمادا على التحفيز ادلعنوم خصوصا
ية شلارسة القيادة التشاركية كاقًتحنا باختيار ادلدراء من كقد توصلنا يف هناية الدراسة إىل مدل أىم -

األفراد ذكم النزعة القيادية التشاركية كتكوينهم يف ذلك، ألف السَت احلسن للمؤسسات الًتبوية سيساىم 
 يف ربقيق أىداؼ السياسة العامة للدكلة اجلزائرية باعتبار أف الثركة احلقيقية للبالد ىي يف استغالذلا األمثل

 .لكفاءاهتا كمواردىا البشرية، كخصوصا يف قطاع اسًتاتيجي كقطاع الًتبية الوطنية
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 100ص ................................................... كأدائهم يف العمل اإلبداعيةاألساتذة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 فهرس الجداول

 الجدول                                                                                        الصفحة

 41ص ..................................................الفرؽ بُت احلوافز كالدكافع (01) جدكؿ

 45ص ............................................. تقسيمات احلوافز األكثر شيوعا (2)جدكؿ 

 66ص ...................................:يبُت نسبة عينة البحث من رلتمع الدراسة (03) جدكؿ

 68ص ......................................يوضح توزيع أفراد العينة حسب اجلنس (04) جدكؿ

 69ص .........................................يبُت توزيع أفراد العينة حسب السن (05)جدكؿ 

 70ص ........................................توزيع العينة حسب ادلستول التعليمي (06)جدكؿ 

 71ص ................................................األقدميةتوزيع العينة حسب  (07)جدكؿ 

 72ص .............................................الفئة ادلهنيةتوزيع العينة حسب  (08)جدكؿ 

73ص …………………………………سبتع ادلدير باخلصائص القيادية (09)جدكؿ  

 74 ص........................................أسباب سبنع ادلدير باخلصائص القيادية (10)جدكؿ

75ص ..............................خالؿ اجملالس دلناقشتها آلرائويوضح طرح ادلدير  (11)جدكؿ  

 76ص .....................................ادلفضل لدل األساتذة يوضح ظلط ادلدير (12)جدكؿ 

 78ص ..................................يوضح تصرؼ ادلدير عند الغياب أك التأخر (13)جدكؿ 

 79ص ....أك الغياب التأخريوضح اإلجراءات العقابية ادلتخذة من طرؼ ادلدير يف حالة  (14)جدكؿ 

 80ص ............................يوضح طريقة تعامل ادلدير مع مشكالت العمل (15)اجلدكؿ 



 
 

  
 

 81ص ............................يوضح ادلشاركوف يف عالج ادلشكالت مع ادلدير (16)جدكؿ 

 82ص .............يوضح نتائج تردد ادلدير يف ازباذ القرارات على األداء يف ادلؤسسة (17)جدكؿ 

 83ص .....................................يوضح تأثَت ظركؼ العمل على األداء (18)جدكؿ 

 84ص ..........................يوضح ظركؼ العمل غَت ادلتوفرة ادلؤثرة على األداء (19)جدكؿ 

 85ص .................يوضح مدل شعور األساتذة باألماف كالطمأنينة ألداء أفضل (20)جدكؿ 

 86ص ............................حُت يف عملهمأسباب ذبعل األساتذة غَت مرتا (21)جدكؿ 

 88ص ........................................عالقة العدالة يف التعامل مع األداء (22)جدكؿ 

 89ص ......................................عالقة الراتب كمحفز لتحسُت األداء (23)جدكؿ 

 90ص ...............................كعالقتو باألداء -التشجيع -التحفيز ادلعنوم (24)اجلدكؿ 

 91ص ..................كسائل التشجيع ادلعنوم اليت ينتهجها ادلدير لتحسُت األداء (25)جدكؿ 

 92ص .....................................(االقتطاع من الركاتب)التحفيز السليب  (26)جدكؿ 

 94ص ....................................العالقة بُت تبادؿ اخلربات كربسُت األداء (27)جدكؿ

 95ص ......... ...........................يوضح العالقة بُت تقييم األداء كربسينو (28)جدكؿ

 96ص .................:.........(ادلر دكدية )اقًتاحات حوؿ منحة األداء الًتبوم  (29)جدكؿ 

 97ص .....................كاألساتذة كفعالية األداء اإلدارةالعالقة بُت التنسيق بُت  (30)اجلدكؿ 

 (التقييم السنوم)اإلداريةيوضح عالقة العالمة  (31)جدكؿ

 98ص  ..................................................الوظيفي كبالتايل على األداء بالرضا 

 99ص .............................عالقة العمل بأسلوب الفريق على ربسُت األداء (32)جدكؿ 



 
 

  
 

يوضح العالقة بُت االىتماـ بآراء كاقًتاحات  (33)جدكؿ 

 100ص ...........................................العمل  كأدائهم يف ةاإلبداعير األساتذة كأفكا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 فهرس المحتويات 

 الصفحة                                                                                      العنوان 

 ................................................................................المقدمة 

وتحسين األداء الوظيفي  اإلداريةاإلطار النظري للقيادة : الفصل األول 

 01...................................................................................سبهيد

 02......................................................اإلداريةماىية القيادة : المبحث األول

 03................................. ..نشأة و تطور القيادة اإلدارية و مكوناتها :المطلب األول

  03.....................................الفكر اإلدارم القدميالقيادة يف : الفرع األكؿ              

 04...........................................احلديث الفكرلقيادة يف ا: الفرع الثاين               

 06...........................................اإلداريةمكونات القيادة : الفرع الثالث              

 11...................................................اإلدارية نظريات القيادة: لثانيالمطلب ا

 12................................................مدخل السمات : لفرع األكؿ ا               

 13................................................ادلدخل السلوكي : الفرع الثاين                 

 15........................................ادلوقفي : ادلدخل ادلشًتؾ : الفرع الثالث                

 19.....................................................أنماط القيادة اإلدارية: المطلب الثالث

 19.................................. ......التسلطي  النمط األكتوقراطي: الفرع األكؿ            



 
 

  
 

 19.............................................التشاركي راطيالنمط الدؽلق: لثاينالفرع ا          

 20...................................................احلر التسييبالنمط : ثالفرع الثاؿ          

 21......................................................وتحسينو األداءإدارة : المبحث الثاني

 21........................................................مفهوم إدارة األداء: األولالمطلب 

 21...............................................إدارة األداء تعريف: الفرع األكؿ                

 22....................................العوامل ادلؤثرة على إدارة األداء: الفرع الثاين                

 23...................................أنواعها وإدارة األداء  و عناصر مراحل : المطلب الثاني

 23.......................................مراحل عملية إدارة األداء: فرع األكؿاؿ                  

 24.................................... ...إدارة األداء  عناصر ك أنواع: الفرع الثاين                

 26......................................................سبل تحسين األداء: المطلب الثالث

 26...................................................األداء الفردم:  الفرع األكؿ                

 27..................................................األداء اجلماعي : الفرع الثاين                

 27....................................تغيَت سلوؾ اإلفراد ك إقناعهم : الفرع الثالث                

 30.............................................................................خاسبة الفصل 

 وسائل القيادة اإلدارية المؤثرة في أداء العاملين: الفصل الثاني 

 33..................................................................................سبهيد



 
 

  
 

 34.....................................األداءنمط القيادة كوسيلة للتأثير في : المبحث األول

 34.....................................................زلددات النمط القيادم: ادلطلب األكؿ

 34.........................................................عوامل خاصة بالقائد اإلدارم: أكال

 35.............................................................عوامل خاصة بادلرؤكسُت: ثانيا

 35.....................................................................خصائص ادلهمة: ثالثا

 36.........................................................................قمعوامل بيئ: رابعا

 36.................................ملينتأثير النمط القيادي على أداء العا: المطلب الثاني

 37...........................................................اخلصائص الشخصية للقائد: أكال

 37.....................................................................ثانيا ظلط القيادة ادلتبع

 39.........................................للتأثير في األداءالتحفيز كوسيلة : المبحث الثاني

 40................................................مفهوم التحفيز وأنواعو: المطلب األول    

 40.............................................................التحفيزمفهـو : أكال      

 42.............................................................. كافزأنواع احل: ثانيا 
 43........................................................أنظمة احلوافز الفعالة: ثالثا
 44........................................................معوقات نظاـ احلوافز: رابعا

 46.......................................الرضا الوظيفي مفهومو ومحدداتو: انيالمطلب الث   



 
 

  
 

 46......................................................يفتعريف الرضا الوظي: أكال      

 47.......................................................فوائد الرضا الوظيفي : ثانيا     

 47.....................................................زلددات الرضا الوظيفي: لثاثا
 48...................................أثر التحفيز على أداء العاملين: المطلب الثالث

  49.............................................................نظريات احلوافز: أكال
 52............................................................شركط احلوافز : ثانيا 
 53............................................العالقة بُت الرضا كاألداء الوظيفي: ثالثا

 58.................................................................خالصة الفصل
 دراسة حالة ثانويات بلدية الجلفة: الجانب التطبيقي  :الفصل الثالث 

 60............................................................................سبهيد 

  61...........................................اإلطار القانوني لسير الثانويات: المبحث األول

 61........................................................................نويةتعريف الثا:أكال

 65..................................................اإلطار المنهجي للدراسة: المبحث الثاني

 65......................................................................منهجية الدراسة: أكال

 65.......................................................................سبع الدراسةمج: ثانيا

 67................................................................أدكات مجع ادلعلومات: ثالثا

 67....................................................تحليل نتائج الدراسة: المبحث الثالث



 
 

  
 

 68.......................................................زلور البيانات الشخصية: أكالن 

 73...........................................كأثرىا يف أداء العاملُت اإلدارية ةزلور القياد: ثانيا

 102........................................................نتائج الدراسة ك خالصة الفصل 

 103...........................................................................االقًتاحات 

 105.................................................................................خاتمة

 106................................................................ملخص الدراسة بالعربية

 108..............................................................ملخص الدراسة االصلليزية

 الفهارس 

 ادلالحق 

 ادلراجع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 : ملخص الدراسة 

على أداء العاملُت ، ك قد لقد حاكلنا خالؿ دراستنا ىذه تسليط الضوء على تأثَت القيادة اإلدارية    

ظلط القيادة ك التحفيز ، كالف الدراسة التطبيقية تناكلت : ركزنا على بعدين يف متغَت القيادة ك علا 

فقد  2016.07.15: ادلؤرخ يف  06/03مؤسسة عمومية ىي الثانوية ك اخلاضع موظفوىا لألمر 

التحفيز السليب ، نظرا حملدكدية صالحيات تناكلنا بعد التحفيز من جانبو ادلعنوم أساسا ، إضافة إىل 

 .ادلدير يف ادلؤسسات الًتبوية خصوصا ك ادلؤسسات العمومية عموما 

تناكلنا يف ىذه الدراسة اإلطار النظرم للقيادة اإلدارية ك لتحسُت األداء يف الفصل األكؿ ، ك العالقة     

بات العالقة االرتباطية ادلوجودة بُت متغَتم بينهما يف الفصل الثاين ، أما يف الفصل الثالث فأردنا إث

 .القيادة ك األداء : الدراسة 

اتبعنا ادلنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات ك استخدمنا  كأداة جلمع البيانات استبياف مكوف من    

 70نسخة من االستبياف من رلموع  54متعلقة بالبيانات الشخصية ك مت اسًتجاع  5سؤاؿ منها  23

 .دلوزعة ا



 
 

  
 

توصلنا يف نتائج الدراسة إىل إثبات صحة الفرضيات ك أثبتنا كجود عالقة ارتباطيو اغلابية بُت ظلط القيادة 

 .التشاركي ك األداء ، ك كذلك بُت التحفيز ادلعنوم االغلايب ك األداء

دلدراء على فللحصوؿ على ادلؤسسة التعليمية ذات اجلودة ك األداء العايل ، على الوصاية تدريب ا   

القيادة التشاركية إثناء اخلدمة ك  إدراجها يف مناىج الناجحُت اجلدد ، ك جعل الصفات القيادية أىم 

ك كذا إعادة النظر يف أساليب التحفيز احلالية ، ك . معايَت االنتقاء للتوظيف الداخلي يف ىذه الرتبة 

دارة ادلوارد البشرية ك يتالءـ مع السياسات ربسينها أك استبداذلا دبا يتوافق ك التوجهات اجلديدة يف إ

 .العامة للدكلة اجلزائرية 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Abstract:  

This study aims to analyse the role of leadership in determining 

the performance of human resources. The focus is made on two 

dimensions of leadership: the style of leadership and motivation.  

The case study is about high schools in the province of Djelfa as 

Public Organisations, which are ruled by the provisions of the 

Ordonnance 06-03, concerning the General Status of Public 

Service in Algeria. The motivation, as a function of human 

resources, is studied from two perspectives. Firstly, its moral 

dimension. Secondly, its negative dimension. These limits in 

studding ‘motivation’ is due to the narrowness and restrictions, 

imposed to high schools’ managers, when they exercise their 

authority in the decision making process. 

This paper is structured into three chapters. The first chapter is a 

theoretical framework about leadership and performance.  The 



 
 

  
 

second chapter deals with the relationship between leadership and 

performance, while the third chapter emphasises the correlation 

between the two variables. 

The survey method is used in this study, the questionnaire as a 

means of collecting data. It encompasses 23 questions; 54 copies 

were retrieved out of 70 (distributed). 

The findings of this research confirm the hypotheses, in the sense 

that there is a positive correlation between the style of leadership 

(participative) and the performance on the one hand, and a 

positive correlation between the moral motivation and the 

performance, on the other.  

In the same vein, it is worth mentioning that the achievement of 

high quality and performance in secondary schools requires 

training programs towards leaders on such institutions. The 

Ministry of National Education should organise training sessions 



 
 

  
 

on participative leadership for managers (already in service or 

freshly recruited). Moreover, the selection of Managers of these 

organisations should be based on leadership characters. 

Similarly, the current methods of motivation should be improved 

according to the new trends of human resources management and 

the overall strategy and public policies of Algeria. 

 


