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 املقدمة العامة 
لقد أصبح التميز يعين الوجود وأن الرتاجع عنه يعين هناية هذا الوجود، لذلك مل يبق حل أمام املؤسسات 
لضمان بقائها وإستمرارها قوية ومؤثرة يف السوق سوى العمل على إكتساب ميزة تنافسية متينة وقوية، خاصة وأن 

 ى يف منو وإتساع.الزمان يف تصاعد واحلاجات والطموحات هي األخر 

وال خيتلف إثنان على أن اإلبداع هو مصدر قوة لكل مؤسسة، وهو السبيل الفعال خللق ميزة تنافسية  
تساعدها على بلوغ هديف البقاء والتميز، حيث ميدها بتفوق تنافسي يف مواجهة املؤسسات املنافسة من خالل 

 تقدمي اجلديد واملفيد واألفضل دوما.

من األمهية املتزايدة لإلبداع يف بقاء املؤسسات ابت لزاما على هذه األخرية أن متنحه وإنطالقا لذلك،  
الرعاية واإلهتمام، وتعمل على تنمية القدرات اإلبداعية لدى كل أفرادها، وجتعله سلوكا راسخا ميارسه كل أعضاء 

 املؤسسة على إختالف مستوايهتم.

اخل املؤسسات، وعلى إعتبار أن أمناط القيادة هي أكثر القيادة هي الدعامة األساسية لإلبداع د إن 
العوامل أتثريا على هذا األخري، وجب على كل املؤسسات أن تتبىن أمناط قيادة تدرك أمهية اإلبداع، وتشجعه، 
وتوفر العوامل الالزمة إلستمراره ومنوه، حبيث تعمل هذه القيادة على توجيه سلوك األفراد حنو إكتشاف الفرص 

يد األفكار اجلديدة، وحتمل املخاطرة يف سبيل دعمها وتطبيقها، وكل هذا لن يتأتى إال حتت القيادة وتول
الدميقراطية اليت تدعم قدرة أي مؤسسة يف متيزها عن املؤسسات األخرى من خالل تشجيعها للسلوك اإلبداعي 

روف اليت تسمح ببزوغ األفكار اجلديدة، وعلى قدر جناح القيادة يف هتيئة الظ وتوفريها للبيئة احملفزة لإلبداع.
وإطالق الطاقات اإلبداعية الكامنة يف النفس، وحفز القدرات اإلبداعية لدى العاملني، على قدر ما يكون 

 جناحها وجناح املؤسسة، والوصول هبا إىل أعلى درجات التفوق والتميز.

على أحد أمناط القيادة وهو القيادة لتلقي الضوء  -موضوع الرسالة -من هذا املنطلق جاءت دراستنا  
 الدميقراطية ودراسة دورها يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل دورها يف تنمية إبداع العاملني فيها.

 : إشكالية البحث -1

 وعلى ضوء ما سبق ميكن أن تتمحور إشكالية البحث يف السؤال التايل: 

 ية مستوى إبداع العاملني وحتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة؟يف تنم القيادة الدميقراطية دور وما ه
 وقصد معاجلة هذه اإلشكالية، البد من اإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية:

 يف تنمية مستوى األصالة لدى العاملني داخل املؤسسة؟ ما هو الدور الذي تلعبه القيادة الدميقراطية  -

 يف تنمية مستوى الطالقة لدى العاملني داخل املؤسسة؟دة الدميقراطية ما هو الدور الذي تلعبه القيا -
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 تنمية مستوى املرونة لدى العاملني داخل املؤسسة؟ما هو الدور الذي تلعبه القيادة الدميقراطية يف  -

يف تنمية مستوى احلساسية للمشكالت لدى العاملني داخل ما هو الدور الذي تلعبه القيادة الدميقراطية  -
 املؤسسة؟

 فرضيات البحث:  -2
 إنطالقا من التساؤل الرئيسي والتساؤالت الفرعية، مت وضع الفرضيات التالية: 

 يف تنمية مستوى اإلبداع لدى العاملني وحتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة. للقيادة الدميقراطية دور كبري -
 العاملني. يف تنمية عنصر األصالة لدىكبري للقيادة الدميقراطية دور   -

 يف تنمية عنصر الطالقة لدى العاملني.كبري للقيادة الدميقراطية دور   -

 يف تنمية عنصر املرونة لدى العاملني.كبري للقيادة الدميقراطية دور   -

 يف تنمية عنصر احلساسية للمشكالت لدى العاملني.كبري للقيادة الدميقراطية دور   -

 أهداف البحث:  -3
 ىل بلوغ مجلة من األهداف أبرزها:يسعى هذا البحث إ 

 إبراز دور إبداع العاملني يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة؛ -

 حماولة الكشف عن مدى أتثري النمط القيادي الدميقراطي يف رفع القدرات اإلبداعية لدى األفراد؛ -

دورها يف حتقيق ميزة تنافسية هلذه إظهار دور القيادة الدميقراطية يف حتقيق متيز املؤسسات وبقائها من خالل  -
 األخرية؛

 تقدمي بعض املقرتحات والتوصيات العلمية ابإلعتماد على نتائج هذا البحث. -

 أمهية البحث: -4
يستمد هذا البحث أمهيته يف العصر احلايل وما يتميز به من تغريات سريعة يف كثري من اجملاالت، واملؤسسات  -

 عليها مواكبة هذه التغريات أبسلوب إبداعي؛  لكي تتمكن من البقاء والنمو

كما يستمد هذا البحث أمهيته العلمية من أمهية املوضوع الذي يتناوله، كون موضوع القيادة أحد املواضيع   -
املهمة اليت حظيت وال تزال حتظى إبهتمام ابلغ من قبل الباحثني والكتاب املهتمني هبذا اجملال، حيث أن القيادة 

 عيار األساسي الذي حيدد على ضوئه تقدم اجملتمعات وتطور املؤسسات وإستمرارها؛أصبحت امل

تنبثق أمهية البحث من الناحية العملية من أمهية الدور القيادي الدميقراطي وأتثريه على بقاء املؤسسات  -
 وإستمرارها بشكل عام، واملؤسسات حمل الدراسة على وجه اخلصوص؛
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ة املؤسسات حمل الدراسة، واملؤسسات عموما على إلقاء الضوء على األفراد كوهنم البحث قاد اذقد يساعد ه -
دعم ب القيادة الدميقراطي وأهم أسسه، و مصدر قوة للمؤسسة، وعلى أمهية إبداع هؤالء األفراد وتعريفهم أبسلو 

 تميز ملؤسساهتم؛هؤالء القادة لتغيري أمناطهم القادية كخطوة أساسية إلبداع العاملني وحتقيق البقاء وال

 إثراء املكتبة اجلامعية مبسامهة حبثية تضاف إىل الدراسات والبحوث السابقة. -

 منهج البحث: -5
كما سبق وأن ذكران، أن اهلدف الرئيسي الذي يسعى هذا البحث إىل بلوغه هو معرفة الدور الذي تلعبه  

الل إبداع عامليها، وابلتايل وإنطالقا من هذا اهلدف، القيادة الدميقراطية يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة من خ
 سوف نستعني ابملنهجني التاليني:

املنهج الوصفي التحليلي: الذي يعد األكثر مالءمة وتناسبا مع طبيعة هذا البحث، والذي يقوم على مجع  -
 املعلومات وتلخيصها من أجل إستخالص النتائج.

 .SPSSألدوات اإلحصائية املناسبة اليت يتيحها النظام اإلحصائي املنهج اإلحصائي: حيث مت إستخدام ا -

 الدراسات السابقة: -6
إن إشكالية هذا البحث تربط بني ثالثة متغريات أساسية هي: القيادة الدميقراطية، امليزة التنافسية،  

ناولت هذه املتغريات واإلبداع، وعليه سيتم يف هذا الصدد تقدمي عرضا موجزا لبعض الدراسات واألحباث اليت ت
 الثالث ودرست العالقة بينها:

"أثر القيادة يف تنمية اإلبداع: حالة منظمات قطاع اإلتصاالت ابجلمهورية  اليمنية" دراسة حامد علي شريف:  -
: هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع القيادات اإلدارية يف منظمات 2006رسالة ماجستري غري منشورة 

ابجلمهورية اليمنية، ودور هذه القيادات يف تطبيق ممارسات قيادية حتفز اإلبداع لدى املوظفني وتنميه، اإلتصاالت 
وتتمثل هذه املمارسات يف: حتديد ووضوح األهداف، التمكني، املشاركة، احلوافز واملكافآت، اإلتصال الفعال، 

 توفري املوارد، التدريب.

أمهها وجود  جطاع اإلتصاالت، وتوصلت إىل جمموعة نتائموظف يف ق 220ولقد أجريت الدراسة على 
وبني اإلبداع من جهة  عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني املمارسات القيادية الداعمة لإلبداع من جهة،

 أخرى، أي أن اإلبداع يزيد بزايدة ممارسة القادة للمارسات القيادية الداعمة لإلبداع. 

 

: " القيادة التحويلية وعالقتها ابإلبداع اإلداري: دراسة مسحية على ن تويلي العازميحامد ب دراسة حممد بزيغ -
لوم األمنية: تركزت جبامعة انيف العربية للع 2006العاملني املدنيني بديوان وزارة الداخلية" رسالة ماجستري منشورة 

ماتيكي، الدفع واإلهلام أو التحفيز اريز لقائد التحويلي )التأثري الكحول معرفة العالقة بني مسات اهذه الدراسة 



 المقدمــة العامـــة

 ث

 

املهم، التشجيع اإلبداعي، اإلهتمام ابألفراد(، وتوافر اإلبداع اإلداري لدى العاملني املدنيني بوزارة الداخلية، 
وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة طردية متوسطة بني إمتالك القيادات اإلدارية لسمات وخصائص القائد 

 ؤوسيها ملهارات وقدرات إبداعية.التحويلي وإمتالك مر 

: "دور اإلبداع واإلبتكار يف إبراز امليزة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: دراسة حالة مؤسسة مسية برويب -
سة ملعرفة مدى أمهية اإلبتكار يف . رسالة ماجستري منشورة: ولقد أعدت هذه الدرا2011املشروابت الغازية مامي" 

 حتقيق املزااي التنافسية للمؤسسات متكنها من البقاء يف السوق، وقد مت تدعيم الدراسة بتشخيص واقع اإلبداع
راسة إىل أنه يتعني مؤسسة مامي للمشروابت وأمهيته يف حتسني قدرهتا التنافسية، ولقد توصلت الدواإلبتكار يف 

 عزيز قدرهتا التنافسية، خاصة يف ظل الظروف الراهنة.ألخذ بعني اإلعتبار اإلبتكار كأهم مداخل تعلى املؤسسة ا

"أثر التوجه اإلبداعي على حتقيق امليزة التنافسية: دراسة ي، فيصل غازي عبد العزيز عبد هللا: دراسة املطري  -
جبامعة الشرق األوسط ابألردن: ولقد  2012تطبيقية على البنوك التجارية الكويتية: رسالة ماجستري منشورة 

تبيني أثر التوجه اإلبداعي على حتقيق امليزة التنافسية للبنوك التجارية الكويتية. ولقد و هذه الدراسة إختبار  حاولت
مفردة، وخلصت الدراسة إىل جمموعة نتائج أبرزها: وجود أثر ذو داللة  102على عينة حجمها أسقطت لدراسة 

 البنوك.إحصائية لتأثري اإلبداع على حتقيق امليزة التنافسية هلذه 

وهي عبارة عن مقال منشور حتت عنوان "العالقة بني ورغيد إبراهيم إمساعيل:  دراسة أكرم أحدم الطويل، -
نواع اإلبداع التقين وأبعاد امليزة التنافسية: دراسة ميدانية يف جمموعة خمتارة من الشركات الصناعية يف حمافظة نينوي أ

إلرتباط واألثر بني أنواع اإلبداع التقين )إبداع املنتج، إبداع العملية ابلعراق"، حيث ختترب هذه الدراسة عالقة ا
اإلنتاجية( وأبعاد امليزة التنافسية )التسليم، املرونة، الكلفة، واجلودة(، وخلصت دراسة هذان الباحثان إىل وجود 

قيد البحث، وكذا وجود أتثري عالقة إرتباط معنوية بني أنواع اإلبداع التقين وأبعاد امليزة التنافسية يف الشركات 
 معنوي ألنواع اإلبداع التقين يف أبعاد امليزة التنافسية يف الشركات قيد الدراسة.

 ة عن الدراسات السابقة:طالب* ما مييز دراسة ال
حول بعض الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع الدراسة، ميكن القول أن كل  السابقمن خالل العرض 

على العالقة بني متغريين فقط، إما بني القيادة واإلبداع، وإما بني اإلبداع وامليزة التنافسية، هذه الدراسات ركزت 
إال أن الشيء اإلضايف يف دراستنا تعدى العالقة الثنائية إىل عالقة ثالثية تربط بني ثالثة متغريات هي: القيادة 

لتايل وخالفا للدراسات السابقة، فإن دراستنا هذه وامليزة التنافسية، من خالل متغري وسيط وهو متغري اإلبداع، واب
 فيها متغري واحد مستقل، ومتغريين اتبعني.

كما أن دراستنا هذه ختتلف عن الدراسات السابقة يف كوهنا إختارت أسلواب قياداي قدمي وحديث يف 
يادة احلديثة كالقيادة ذات الوقت وهو األسلوب الدميقراطي، عكس الدراسات السابقة اليت ركزت على أساليب الق

 التحويلية مثال. 
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 إستفدان من الدراسات السابقة من انحية:* جماالت اإلستفادة من الدراسات السابقة: 
 اإلملام ببعض املصادر اليت سهلت بناء اإلطار النظري للبحث احلايل؛ -

 التعرف على املنهجيات اليت سارت عليها هذه الدراسات؛ -

 ج اليت توصلت إليها، وأفادتنا يف اإلنطالق من حيث إنتهت دراستهم؛اإلطالع على النتائ -

 اإلستعانة ابجلزء التطبيقي هلذه الدراسات خاصة عند إعداد اإلستمارة؛ -

 ار أنسب الوسائل اإلحصائية للبحث احلايل.يالتعرف على الوسائل اإلحصائية املستخدمة، مما سهل علينا إخت -

 : فصول البحث -7

اإلطار النظري لكل من القيادة،  : خصصت الثالثة منها ملناقشة وحتليلنا هذا من أربعة فصوليتكون حبث
 ما الفصل الرابع فخصص للدراسة امليدانية، وسنوضح فيما يلي حمتوايت كل فصل.أامليزة التنافسية، واإلبداع، 

 والذي تضمن اإلطار النظري للميزة التنافسية، حيث: الفصل األول:

حث األول إىل بيئة املؤسسة كون أن هذه األخرية تؤثر وتتأثر ابلبيئة اليت تعيش فيها، كما أن دراستها تطرق املب
 ومعرفة متغرياهتا تساعد املؤسسات على إختاذ القرارات اإلسرتاتيجية الصائبة.

بينها وبني بعض  وتناول املبحث الثاين ماهية امليزة التنافسية، من خالل التطرق إىل تعريفها، خصائصها، الفرق
املصطلحات األخرى، هذا ابإلضافة إىل أمهيتها، مكوانهتا، شروط فعاليتها، مث األنواع الرئيسية هلا، أبعادها 

 وحمدداهتا.

أما املبحث الثالث فتم التعرف فيه على األسس العامة لبناء املزااي التنافسية، ودور سلسلة القيمة يف بناء وتعزيز 
 مصادرها بنوعيها التقليدية واحلديثة. هذه األخرية. وأخريا

وكذا ظروف احملافظة  وخصص املبحث الرابع لعرض معايري احلكم على جودة امليزة التنافسية، معوقات إكتساهبا،
 عليها.

 

 

 فتناول القيادة يف إطارها النظري من خالل: الفصل الثاين:

 لقدمي واحلديث.املبحث األول الذي خصص لعرض تطور فكرة القيادة يف الفكر ا

مهية وبني بعض املفاهيم األخرى، وكذا أثاين فتعرض إىل تعريف القيادة، خصائصها، الفرق بينها لأما املبحث ا
 القيادة يف احلياة اإلنسانية بصورة عامة، ويف املؤسسات على وجه اخلصوص.



 المقدمــة العامـــة

 ح

 

 حث الرابع أهم نظرايت القيادة.أما املبحث الثالث فتناول أنواع القيادة حسب عدة أسس ومعايري، وتناول املب

فكرة القيادة الدميقراطية كنمط قيادي مهم يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل  تناول الفصل الثالث:
أثره يف تنمية اإلبداع لدى العاملني، ولقد ركز املبحث األول منه على ماهية اإلبداع، من خالل التطرق إىل تطوره 

 خصائصه، وكذا مستوايته، مكوانته، مراحله على املستويني الفردي واجلماعي، وأهم أشكاله.التارخيي، مفهومه، 

تناول املبحث الثالث شرح أما املبحث الثاين: فعرض عوامل اإلبداع، مقوماته، معوقاته وأساليب تنميته، يف حني 
امليزة التنافسية للمؤسسة، حيث ركز  مسامهة القيادة الدميقراطية يف تنمية اإلبداع لدى العاملني وحتقيقوتوضيح 

هذا املبحث أوال على مفهوم النمط القيادي الدميقراطي، وشروط فعاليته، وبعض التجارب املتعلقة به، مث بعدها 
 درس العالقة بني اإلبداع وامليزة التنافسية من جهة، مث العالقة بني القيادة الدميقراطية واإلبداع من جهة أخرى.

فاشتمل على الدراسة امليدانية اليت مشلت ثالث مؤسسات خمتصة يف صناعة اخلزف بوالية  :الفصل الرابع
 سطيف، وقد تضمن هذا الفصل املباحث التالية:

املبحث األول: عرض اإلطار املنهجي للدراسة، من خالل إستعراض منهج وأدوات الدراسة وكذا نبذة عن 
 االت الدراسة.املؤسسات حمل الدراسة، مربرات إختيارمها وجم

بدءا ابلبياانت  أما املبحث الثاين فإستعرض وصفا وتشخيصا إلجاابت عينة الدراسة يف املؤسسات الثالث،
الشخصية والوظيفية، مث البياانت األساسية اخلاصة بكل من توفر مسات القيادة الدميقراطية لدى الرؤساء املباشرين، 

ني، مع حتليل التباين بشأن داللة الفروق اإلحصائية بني املؤسسات وكذا توافر القدرات اإلبداعية لدى املرؤوس
 الثالث، وحتديد إجتاه أو مصدر هذه الفروق.

ما املبحث الثالث فتضمن مناقشة وتقييم نتائج الدراسة، وفيه مت إختبار صحة الفرضيات املوضوعة، وخلص إىل أ
 جمموعة من النتائج والتوصيات.

 صعوابت البحث: -8
 هذا البحث العديد من الصعوابت أثناء إجنازه، نذكر منها:إعرتضت 

بني القيادة الدميقراطية وامليزة التنافسية، وإنعدام املراجع املتخصصة واملعلومات اليت تربط املباشر صعوبة الربط  -
 ا؛مبينه

اسة ميدانية ذات نقص املعلومات واملعطيات والبياانت وعدم توفرها ابلقدر الكايف، والذي يسمح إبجراء در  -
 مصداقية مثلى؛

صعوبة إجراء املقارنة بني املؤسسات حمل الدراسة لنقص املعلومات خاصة املتعلقة مبؤشرات قياس امليزة  -
 التنافسية.



 المقدمــة العامـــة

 خ

 

ها هذا إضافة حتليلية يف ميدان امليزة التنافسية، القيادة، أن يشكل جهد طالبةتقدمي، ترجو الوختاما هلذا ال
  مع ابقي الدراسات لتساهم يف إثراء املكتبة اجلامعية.واإلبداع تتكامل 
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 ولالفصل األ 
 الميزة التنافسية...اإلطار النظري

 
   مقدمة

 
كثرية عّما كان سائدا يف سنوات قليلة مضت، وقد كان   ايعيش عاملنا اليوم مرحلة جديدة تغريت فيها أمور  

جتد ها، ومن هنا أخطر آاثر هذه املرحلة اجلديدة بروز التنافسية كحقيقة أساسية حتدد جناح املؤسسات أو فشل
ت مركز تنافسي متني هلا يف املتواصل من أجل بقائها وتثبييف موقف حيتم عليها العمل اجلاد و نفسها خرية األ هذه

 السوق، ألهنا إن مل تفعل فستحكم على نفسها ابلزوال.
ولعل ما ميكن أن ختتاره املؤسسة كحل لبقائها، هو العمل على إكتساب وتعزيز ميزة تنافسية واحملافظة  

 األخرية هي السالح الذي ينبغي أن تتسلح به لكسب املعركة التنافسية اليت ختوضها. عليها، هذه
 مباحث، ركز أربعةومن أجل تغطية موضوع امليزة التنافسية من الناحية النظرية، توزع هذا الفصل على  

زة التنافسية، يإللقاء نظرة على طريقة حتليلها من أجل كسب امل ةساملؤساملبحث األول منه على دراسة بيئة 
فتطرق إىل بناء وتعزيز امليزة التنافسية، ليختم  ثالثماهية امليزة التنافسية، أما املبحث ال ووصف املبحث الثاين

واألخري هذا الفصل ابلتطرق إىل معايري جودة امليزة التنافسية، وعرض بعض معوقات إكتساهبا  رابعلااملبحث 
 وبعض ظروف احملافظة عليها.    
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 بيئة املؤسسة :األولاملبحث 
و حجمها أو طبيعة نشاطها، ال ميكن أن تعيش مبعزل عن احمليط أإن أية مؤسسة مهما إختلف شكلها  

 الذي تنتمي إليه. فهي ال توجد يف فراغ، بل موجودة ضمن بيئة كبرية حميطة هبا، متنوعة ومتعددة املكوانت.
وىل تؤثر وتتأثر يف ، فال يوجد أدىن شك يف أن هذه األهبذا الشكل ومبا أن عالقة املؤسسة ابلبيئة هي 

فهي تستمد منها قدراهتا يف إكتساب مدخالهتا وتوليد خمرجاهتا، إضافة  قت نفسه ابلبيئة اليت تعيش ضمنها،الو 
 إىل ما تواجهه من معوقات تقف يف طريقها وحتول دون حتقيقها ألهدافها.

ئتها يعتمد ابلدرجة األوىل على قدرهتا على التكيف والتالؤم مع هذه البيئة، فبقاء املؤسسة مستمرة يف بي 
 فهذه األخرية إذن هي املؤثر يف دميومة املؤسسات وإستمرارها.

تلزم األمر التعرف عليها، وحتديد مستوايهتا وأبعادها سوملا كانت البيئة هبذه األمهية ألية مؤسسة، ي 
، مما ميكنها من البقاء واإلستمرار وذلك من خالل كي تستوعبها وتتوافق معهاودراستها جيدا من طرف املؤسسة ل

 صياغة إسرتاتيجية انجحة هلا.
     مفهوم البيئة األول:املطلب 
 يتناول هذا املطلب تعريف البيئة، أهم اخلصائص اليت تتسم هبا، وكذا أنواعها. 

 تعريف البيئة األول:الفرع 
  مبفومها العامألمر الذي جيعل تقدمي تعريف دقيق هلا أمرا صعبا، وتعترب البيئة البيئة كتب عنها الكثري، ا 

اخلية وخارجية تستمد منه داإلطار الذي تعمل من خالله املؤسسة بصفة دائمة، ويتكون من عناصر متشابكة 
 . 1مقومات اإلستمرار والبقاء والنجاح لتحقيق أهدافها ومن الصعب التحكم فيها

 خصائص البيئة :الثاين الفرع
 :  2إن التعريف السابق يبني بوضوح أهم اخلصائص اليت تتسم هبا البيئة متمثلة يف 

فالبيئة تشمل متغريات متعددة ومتنوعة، بعضها خارجية صعب التحكم فيها، وأخرى داخلية التعدد:  -1
 ابإلمكان التحكم فيها والسيطرة عليها؛

خلارجية دائمة التغري، لذا جيب أن تكون هناك متابعة مستمرة للتغري الذي هذه املتغريات الداخلية وا التغري: -2
 يطرأ عليها؛

فتداخل املتغريات الداخلية واخلارجية يشكل مزجيا يؤثر على أداء املؤسسة، ومن الصعب التفرقة بني  التداخل: -3
 هذه املتغريات؛

ستمرارها مرتبط بصورة مباشرة أبداء أعماهلا يف إطار جناح املؤسسة يف الوصول إىل أهدافها وحتقيق إ اإلرتباط: -4
 هذه املتغريات البيئية الداخلية واخلارجية، وبقدر التفاعل يزداد النجاح؛

 فاملؤسسة يصعب عليها التحكم بعناصر البيئة الداخلية واخلارجية.  الصعوبة: -5

                                                 
 .135، ص 2009، األردن، 1محمد سمير أحمد، اإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية، دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة  - 1
 .136 -135المرجع نفسه، ص  - 2



 ياإلطار النظر …الميزة التنافسية                                                                                                        ولالفصل األ

 3 

خذ ؤ من الظروف اليت جيب أن ت إىل جمموعةتؤدي هذه اخلصائص  ن املتمعن يف خصائص البيئة جيد أنإ 
 بعني اإلعتبار: 

أمام بعض ، مما يؤدي إىل إاتحة فرص جديدة أن مجيع املؤسسات تعمل يف ظل جمموعة من املتغريات البيئية -1
 املؤسسات وحرمان البعض اآلخر من إستغالل هذه الفرص؛

  ؛تلف يف الدرجة وليس يف النوعن مدى أتثري متغريات البيئة على تنفيذ وظائف وأهداف املؤسسة خيأ -2
إن إختالف درجة السيطرة على السوق أو احملافظة على املركز التنافسي قد خيتلف إبختالف قدرة املؤسسة  -3

 على التكيف مع متغريات البيئة املختلفة؛
 حمللي أو الدويل؛أن مجيع املؤسسات تتأثر بدرجات متفاوتة ابلكثري من املتغريات البيئية سواءا على املستوى ا -4
    يعتمد على حتليل الفرص احلالية واملرتقبة يف البيئة اليت تعمل هبا.إن التخطيط اإلسرتاتيجي للمؤسسة  -5

 أنواع البيئة الثالث:الفرع 
مرا يف غاية الضرورة هلذه أإن معرفة نوع البيئة احمليطة ابملؤسسات واخلصائص اليت تتصف هبا، يعد  

لفرص والتهديدات املصاحبة لكل نوع من تلك البيئات، وحتديد اخليار اإلسرتاتيجي الذي املؤسسات لتحديد ا
حيقق هلا مركزا تنافسيا يضمن هلا النجاح واإلستمرار، واجلدير ابلذكر أن عملية التعرف على نوع البيئة وخصائصها 

 تمرار والنجاح هذه.سا ما أرادت املؤسسة بلوغ حالة اإلجيب أن يكون بصورة مستمرة ومتواصلة، إذ
 ة أنواع كما هي موضحة يف الشكل التايل:عولقد مت تصنيف البيئة إىل أرب 

 
 نواع البيئةأ (:01)شكل رقم 

 
 ي، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان،لصاحل عبد الرضا رشيد، حسان دهش جالب، اإلدارة اإلسرتاتيجية، مدخل تكام املصدر:

 .103، ص 2008
 

جمعةاملتالبيئة اهلادئة  البيئة اهلادئة العشوائية  

اهلائجــــــــــــــــــــــــة البيئة املضطربة اإلنعكاسيةالبيئة    

التعقيــــــــــــــــــــــــددرجة   منخفضــــة مرتفعــــــــــــــــــة 

رارية
ستق

 اإل
الية

 ع
ضــــة

خف
 من
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 :1نواع البيئية األربعةوفيما يلي شرح هلذه األ 
لنوع إبخنفاض درجة التعقيد وإرتفاع درجة اإلستقرار، وتتوزع الفرص يتصف هذا االبيئة اهلادئة العشوائية:  -1

قيق والتهديدات فيها بصورة عشوائية، وتوجه املؤسسة يف هذا النوع من البيئات منصب بدرجة أساسية على حت
 الفاعلية التشغيلية.

هنا مستقرة نسبيا، ورغم أن الفرص والتهديدات أتتميز بدرجة تعقيد عالية، إال معة: جالبيئة اهلادئة املت -2
)عناصر البيئة( يف هذا الصنف من البيئات تكون خمتلفة، إال أهنا عادة ما تكون جمتمعة، فيصبح اإلهتمام مركزا 

 وقع األمثل ألن هذا األخري عامال مهما يف بقاء املؤسسات؛بصورة أساسية على البحث عن امل
تتميز هذه البيئة بدرجة إستقرارية ودرجة تعقيد منخفضتني، إضافة إىل وجود البيئة املضطرة اإلنعكاسية:  -3

زها عدد كبري من املنافسني، هذا ما جيعل تركيز املؤسسة يف هذه البيئة منصبا بشكل أساسي على احملافظة على مرك
 التنافسي.

يصف هذا النوع البيئة املتحركة عدمية اإلستقرار شديدة التعقيد، واليت تتطلب إستجابة سريعة  البيئة اهلائجة: -4
ملا حيدث فيها من تغريات، وعليه فإن إهتمام املؤسسة يف هذه البيئة مرتكزا بدرجة كبرية على السلوك العالقايت مع 

    ابقي املؤسسات األخرى.
 دراسة وحتليل بيئة املؤسسة الثاين:لب املط

دراسة وحتليل بيئة املؤسسة أمر على قدر كبري من األمهية وهناك العديد من األسباب اليت تربر أمهية إن  
 :2دراسة البيئة تتمثل يف

طيط ال يتجزأ من نظام أمشل، لذلك فالدراسة والتخ نظم، اليت ترى أبن أي نظام هو جزءإنطالقا من نظرية ال -1
 ألي نظام فرعي يستوجب دراسة ما حييط به من أنظمة متشاركة معه، وما يرتبط به أساسا من نظام أمشل؛

و نوع من التوافق بني ما متلكه املؤسسة من قدرات وموارد، وما أدراسة البيئة يعين يف حقيقته خلق حالة  -2
 جل الوصول إليها وبطريقة انجحة؛تواجهه من متغريات خارجية ومتمثلة حتديدا ابلفرص املتاحة من أ

عمال اليت تقوم هبا املؤسسات معرضة للفشل نتيجة حمدودية ونقص املعلومات املتاحة هلا عن الكثري من األ -3
طبيعة وخصوصية تلك األعمال، وعليه فإن دراسة البيئة وابلتحديد اخلارجية منها جتعل املؤسسة أكثر قدرة على 

زالة حالة عدم التأكد اليت تعرتض عملية التخطيط والتنفيذ للخطة، وتكون بذلك إة هبا، و املتغريات احمليط ءإستقرا
 أكثر قراب للتحقق؛

دراسة البيئة وإكتشاف متغرياهتا جيعل املؤسسة أكثر قدرة على إختاذ القرارات اإلسرتاتيجية الصائبة  -4
 ليل الدقيق للمتغريات البيئية املبحوثة.   والصحيحة، ومن خالل الوقوف على أرضية صلبة من املعلومات والتح

 
 

                                                 
، وكذلك كاظم نزار الركابي، اإلدارة اإلستراتيجية، العولمة 103 -102راجع: صالح عبد الرضا رشيد، حسان دهش جالب، مرجع سابق، ص  - 1

 .121 -120، ص 2004، األردن، 1والمنافسة، دار وائل للنشر والتوزيع، الطعة 
 . 90، ص 2008البكري، إستراتيجيات التسويق، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  ثامر - 2
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 حتليل البيئة اخلارجية للمؤسسة األول:الفرع 
إن املؤسسة ليست خمرية يف أن هتتم بدراسة وحتليل عناصر بيئتها اخلارجية، فحىت تضمن بقاءها  

لدراسات والتحاليل حمليطها، وإستمرارها ضمن هذا احمليط املعقد والسريع التغري أصبح أمرا الزما عليها إجراء هذه ا
وذلك لتكون على دراية ومعرفة بكل الفرص املتاحة اليت من املمكن إغتنامها من جهة، ومعرفة كل املخاطر 

 والتهديدات اليت يتعني عليها مواجهتها من جهة أخرى.
  تعريف البيئة اخلارجية -1

و غري مباشر يف أواليت تؤثر بشكل مباشر املقصود ابلبيئة اخلارجية مجيع العوامل احمليطة ابملؤسسة،  
 .1عمليات إختاذ القرار

 مكوانت البيئة اخلارجية: -2
 تنقسم البيئة اخلارجية إىل ثالثة أقسام هي:  

 و البعيدة(؛أالبيئة العامة )الكلية،  -أ
 البيئة الصناعية؛ -ب
 البيئة التنافسية )التشغيلية(. -ت

 :البيئة العامة )الكلية/البعيدة( -أ
تشمل مكوانت البيئة العامة أو الكلية كل العناصر اليت تقع خارج سيطرة املؤسسة، وليس هلا عالقة  

، فهي إذن تتأثر هبا 2مباشرة مبوقفها التشغيلي أو نوعية الصناعة اليت تنتمي إليها أو النشاط الذي تتخصص فيه
 بشكل غري مباشر، وتتضمن البيئة العامة:

  * العوامل اإلقتصادية:
، وتتمثل يف معدل 3تتعلق حبركة املال يف اجملتمع، كما تتعلق ابلقرارات اليت تتخذ لتنظيم هذه احلركة

الفائدة، الدخل القومي ومعدالت منوه، متوسط دخل الفرد ومعدالت منوه، نسبة البطالة، طبيعة النشاط 
خلاصة ابلضرائب على الدخل، الضرائب اإلقتصادي السائد )زراعي، صناعي، جتاري(، السياسات املالية للدولة وا

، وهذه العوامل 4على األرابح التجارية والصناعية، السياسة اجلمركية أو القيود املفروضة على التجارة اخلارجية...
 وغريها تعترب من عوامل البيئة الكلية اهلامة املؤثرة على املؤسسات.

 
 
 
 

                                                 
 .118كاظم نزار الركابي، مرجع سابق، ص  - 1
 -2200مفاهيم ونماذج تطبيقية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ، ثابت عبد الرحمن إدريس، جمال الدين محمد المرسي، اإلدارة اإلستراتيجية - 2

  . 149، ص 2003
 .98، ص 2004محمد أحمد عوض، اإلدارة اإلستراتيجية، األصول واألسس العلمية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  - 3
 .116، ص 2005 -2004عبد السالم أبو قحف، أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  - 4
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 :    العوامل السياسية والقانونية *
جه السياسي للبلد كنظام احلكم، التعددية احلزبية، درجة تدخل اليت تتعلق ابلتو املتغريات  وتشمل كافة 

ذلك على طبيعة القوانني والتشريعات اليت تصدرها الدولة يف اجملاالت  دولة يف النشاط اإلقتصادي وإنعكاسال
 املختلفة.
من طرف ياسات احلكومية املعتمدة وهلذه العوامل دورا كبريا يف صياغة إسرتاتيجيات املؤسسات، فالس 

ن تساهم يف خلق فرص جديدة للمؤسسات أالدولة، كما أن إضافة أو حذف قيود تشريعية أو قانونية إما 
ن تفرض قيودا كبرية عليها وتشكل أو ألإلستثمار يف قطاعات إقتصادية خمتلفة كالصناعة والزراعة والتجارة..اخل، 

  .1أدائها وأرابحها هتديدا هلا، مما ينعكس سلبا على
 * العوامل اإلجتماعية: 

إن التقاليد والقيم والعادات ومنط املعيشة واألخالق املكتسبة لكل أفراد اجملتمع الواحد، وما يطرأ عليها  
 ، كما يوضحه الشكل التايل:2من تغريات تؤثر ابلضرورة على املؤسسات من حيث أن هؤالء األفراد هم أنفسهم

 
 فراد اجملتمع املتعاملني مع املؤسسةأ (:2شكل رقم )

 
 .103، مرجع سابق، ص صاحل عبد الرضا رشيد، حسان دهش جالباملصدر: 
  

من خالل الشكل، يتضح أن مجيع املتعاملني مع املؤسسة هم كلهم أفراد اجملتمع احلاملني لكل متغرياته، 
  اإلجتماعية شامال ومتواصال مع املؤسسة. وبذلك يكون التأثري هلذه املتغريات

                                                 
  .110 جالب، مرجع سابق، ص صالح عبد الرضا رشيد، حسان دهش - 1
 .63، ص 2005دارة اإلستراتيجية للمنظمات في ظل العولمة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، صالح عباس، اإل - 2

فراد اجملتمعالعمال أ  

أفراد اجملتمع املوردون  

أفراد اجملتمع احلكومة اإلدارة أفراد اجملتمع   

املنافسون أفراد اجملتمع  

أفراد اجملتمع صحاب رؤوس األموالأ أفراد اجملتمع املستهلكني   

 املنظمــــــــــــــــــــــــــــــة
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 * العوامل التكنولوجية:
يقصد ابلتكنولوجيا تطبيق املعرفة واألدوات املستخدمة ملعاجلة املشاكل اليت ميكن مواجهتها يف إجناز  

نحها ، وإستخدام التكنولوجيا واإلستجابة للتطور الفين يساعد املؤسسة على النمو، ومي1مهمة معينة وبشكل فاعل
القدرة على تطوير منتجاهتا وأساليب اإلنتاج، وتنويع املزيج التسويقي، والقدرة بذلك على التصدي لألسواق 

 . 2العاملية
مهية التكنولوجيا ابلنسبة للمؤسسات خاصة يف عصران احلايل، أصبح من الضروري على كل أوابلنظر إىل  

تكنولوجية القادرة على خلق فرص جديدة لإلستفادة منها، أو املؤسسات القائمة القيام بتحليل أثر املتغريات ال
 فرض هتديدات يتوجب جتنبها.

 * العوامل الدميغرافية:
ن تؤثر على الفرص والتهديدات البيئية للمؤسسة، وتتضمن زايدة عدد السكان أإبمكان هذه العوامل  

إخنفاض حجم السكان سيؤدي إىل و خدمات املؤسسة، وابملقابل ؤدي إىل زايدة الطلب على منتجات أامل
إخنفاض هذا الطلب، كما أن حتركات السكان من الريف إىل املدينة، تغري مستوايت الدخل، التعليم، السن، 

 .3كلها تلزم املؤسسة إبختيار اإلسرتاتيجية املالئمة لتلك البيئة الدميغرافية احمليطة هبااخل،  الداينة، املوقع اجلغرايف...
 ئة الدولية والعاملية:* العوامل البي

اتحة الفرص وخلق التهديدات، إهذه أيضا تلعب دورا ابرزا ومؤثرا على املؤسسات بسبب قدرهتا على  
وتدخل ضمن العوامل الدولية: اإلئتالفات اإلسرتاتيجية بني الشركات، التكتالت اإلقتصادية الدولية، التحالفات 

 .4ات اإلقتصادية والسياسية، التطورات التكنولوجية السريعة...اخلزمة الدولية، الكوارث الطبيعية، األالسياسي
خالصة القول، ينبغي على املؤسسات حتليل موقفها وحتديد بدقة الفرص والتهديدات اليت حتيط هبا، عرب و  

ا، ستغالهلإحتليلها للعوامل البيئية السالفة الذكر من أجل حتديد اإلسرتاتيجيات القادرة على إقتناص الفرص و 
 وتوقي أو جتنب التهديدات إما ابلقضاء عليها أو التقليل من خماطرها.  

 البيئة الصناعية -ب
، 5ات اليت تقدم منتجات أو خدمات متماثلة أو قابلة لإلحالل فيما بينهاجمموعة املؤسسمتثل الصناعة  

م عينة، وهلا قدرة للقياللمستهلكني أو املستفيدين يف أسواق م خدماتو أوهي جمموعة شركات تقدم منتجات 
 .6األخرى ؤسساتبتقدمي منتجات بديلة لكل من امل

                                                 
 .93ثامر البكري، مرجع سابق،  - 1
 .64صالح عباس، مرجع سابق،  - 2
 .91، ص 2005ت دراسية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، زكريا مطلك الدوري، اإلدارة اإلستراتيجية، مفاهيم وعمليات وحاال - 3
 .92المرجع نفسه،  - 4
  .115صالح عبد الرضا رشيد، حسان دهش جالب، مرجع سابق، ص  - 5
 .97، مرجع سابق، ص زكريا مطلك الدوري - 6
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ات العاملة يف متلك أتثريا مباشرا على مجيع املؤسسأما بيئة الصناعة، فهي تعرب عن "جمموعة املتغريات اليت  
السوق، وعلى و اإلجياب على حصة املؤسسة يف أوابلسلب  ة، وميكن هلذه املتغريات أن تؤثر مباشر 1"صناعة ما

 .2جليدةارحبيتها ومنوها ومركزها التنافسي، وقدرهتا على جلب العمالء، وعلى احملافظة على العمالة 
وضح فيه أن حدة املنافسة يف ألذي او لعل خري حتليل للبيئة الصناعية هو ذلك الذي جاء به بورتر و  

 سية، كما هي موضحة يف الشكل التايل:الصناعة تتحدد من خالل التفاعل بني مخسة عوامل أو متغريات تناف
   العوامل اخلمسة املؤثرة يف الصناعة(: 3شكل رقم )

 
Sourse: Michel Porter, L’avantage concurrentiel, traduit par Philippe de lavergne, Dunod, 

Paris, page 17. 
  ا بورتر يف حتليله:وفيما يلي شرح للقوى اخلمس اليت أورده 

 املنافسون احلاليون: -1
تتوقف حدة املنافسة بني هؤالء على عدة إعتبارات أمهها عدد هؤالء املنافسني، درجة تعلقهم ابلصناعة،  

 .3مدى التنوع يف املنتجات املعروضة، مدى وجود تكاليف اثبتة مرتفعة، وجود عوائق للخروج
 املنافسون احملتملون: -2

ثل هتديدا لكل املؤسسات املوجودة حاليا، ذلك أن دخول هؤالء سيجلب زايدة يف الطاقة، مي فدخوهلم 
والرغبة يف احلصول على حصة سوقية جيدة، وميتلكون غالبا موارد بديلة، وعلى ذلك لن تتوقف النتيجة على 

، وسيتأثر هيكل زايدة حدة املنافسة فحسب، وإمنا يؤدي ذلك إىل إخنفاض نسبة املبيعات واحلصة السوقية
 .4األسعار الذي بدوره يؤثر على األرابح

                                                 
 .115صالح عبد الرضا رشيد، حسان دهش جالب، مرجع سابق، ص  - 1
 .106د عوض، مرجع سابق، ص حمأمحمد  - 2
 .166ثابت عبد الرحمان إدريس، جمال الدين محمد المرسي، مرجع سابق، ص  - 3
 .105زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص  - 4

 الداخلني اجلدد

ون ـــــــــــــاملنافس
ونـــــــــــــــــاحلالي  

 املنتجات البديلة

 املوردين العمالء

داخلنيهتديد ال  
 اجلدد

 هتديد املنتجات 
 البديلة

 

 قوة تفاوض  الزابئن
 

  املوردين قوة تفاوض
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 املنتجات البديلة: -3
وتتمثل يف جمموعات املنافسني الذين مت حتديدهم على أهنم مصدرا للمنافسة أقل حدة من املنافسني  
وجود بدائل  ، ويؤثر1منو الصناعة وعلى معدالت الرحبية فيها لن أتثريهم مازال قائما على معدأإال  املباشرين،

الصناعة نتيجة توفر حرية اإلختيار أمام املستهلك، وتزداد حدة هذا التأثري حينما يتعود للمنتوج على رحبية 
 .2املستهلك على شراء السلع البديلة أو عدم والئه لعالمة معينة

 العمالء: -4
 :3وتظهر قوة العمالء يف ظل احلاالت التالية 

 لتغيري يف أسعار السلع أو اخلدمات؛إرتفاع درجة حساسية الطلب ل *
 وجود بعض املؤسسات اليت تبيع مباشرة للمستهلك الذي قد يفرض شروطه على هذه املؤسسات؛ *
 إذا كان العمالء على علم ودراية كاملة ابلسلعة أو اخلدمة املقدمة؛ *
 عندما يكون العمالء مبثابة هتديد ألية حماولة للتكامل الرأسي اخللفي؛ *
  حجم مشرتايت هؤالء العمالء؛كرب  *
 وجود بدائل للسلع واخلدمات؛ *
 جتانس السلع أو اخلدمات. *
 املوردون:   -5

ميكن للموردين ممارسة ضغطهم على املنتجني يف صناعة معينة من خالل رفع األسعار أو خفض جودة  
ضغوطهم على ملوردين من ممارسة ، وهناك العديد من احلاالت اليت متكن هؤالء ا4السلع أو اخلدمات املشرتاة

 :5املؤسسة، منها
 وجود عدد حمدود من املوردين للمستلزمات املطلوبة؛ *
 إرتفاع تكاليف التحول من مورد إىل آخر؛ *
تقوم مؤسسة ما ببيع منتجاهتا إمكانية قيام املورد ابلتكامل األمامي يف الصناعة اليت تعمل املؤسسة فيها، كأن  *

 سويقية خاصة هبا؛من خالل منافذ ت
 غياب املنتجات البديلة؛ *
     التفرد يف خصائص املستلزمات أو املنتجات اليت يقدمها املورد إىل السوق. *
 
 
 

                                                 
 .168ثابت عبد الرحمان إدريس، جمال الدين محمد المرسي، مرجع سابق، ص  - 1
 .125عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص  - 2
 .125 -124جع نفسه، ص المر - 3
  .129ثابت عبد الرحمان إدريس، جمال الدين محمد المرسي، مرجع سابق، ص  - 4
 .123صالح عبد الرضا رشيد، حسان دهش جالب، مرجع سابق، ص  - 5
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   املنافسون: -ت
دخوهلا مستقبال،  نافسة املوجودة حاليا، واملتوقعيركز حتليل املنافسني على دراسة وحتليل املؤسسات امل 

هو معرفة املؤسسات املنافسة احلقيقية للمؤسسة وإسرتاتيجياهتا، ودراسة ردود األفعال واهلدف من هذا التحليل 
املعتمدة من قبل املؤسسة، وكذا حماولة التأثري يف سلوك هذه املؤسسات املتوقعة هلذه املؤسسات إجتاه اإلسرتاتيجية 

 .نافسني، والشكل التايل يوضح لنا العناصر األربعة لتحليل امل1مبا حيقق ميزة هلا
 

 عناصر حتليل املنافسني (:4شكل رقم )

 .127صاحل عبد الرضا رشيد، حسان دهش جالب، مرجع سابق، ص  املصدر:
 

 :2وفيما يلي شرح لكل عنصر من هذه العناصر على حدى 
 * أهداف املنافسني: 

اإلسرتاتيجي هلاته املؤسسات، ويسهل من  هدافهم يساعد املؤسسة على معرفة التوجهأفالتعرف على  
 جتاه التحركات التنافسية املختلفة؛إإمكانية التنبؤ بردود أفعاهلا 

 * إفرتاضات املنافسني:
حول و  تساعد اإلفرتاضات اليت يستند إليها املدراء التنفيذيون يف املؤسسات املنافسة حول مؤسساهتم 

 ليت سوف متارسها تلك املؤسسات؛و النشاطات اأالصناعة يف معرفة التحركات 
 

                                                 
 .126 صالح عبد الرضا رشيد، حسان دهش جالب، مرجع سابق، - 1
 .129 -127ص  المرجع نفسه، - 2

نــــــــــــــأهداف املنافسي نـــــــــإفرتاضات املنافسي   

حلالية للمنافسنياإلسرتاتيجيات ا موارد املنافسني وقابلياهتم  

 موجهات سلوك املنافسون

 السلوك الفعلي أو املتوقع للمنافسني

نـــــــــــــإستجاابت املنافسي  
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 * إسرتاتيجيات املنافسني:
ضروري جدا دراسة إسرتاتيجيات املؤسسات املنافسة ومعرفة األساس الذي تقوم عليه، هل هي قائمة  

على أساس ردود األفعال، أو قائمة على أساس الفعل املسبق، وللتعرف على إسرتاتيجيات املؤسسات املنافسة 
مصادر معلومات متعددة كالتقارير السنوية، املقابالت مع احملللني، مراجعة املزيج التسويقي هلذه  البد من إعتماد

 املؤسسات؛
 * موارد وقابليات املنافسني:

هبدف تقييم قدرة املؤسسات املنافسة على حتقيق أهدافها، جيب التعرف على مواردها وقابلياهتا، واليت  
كل منها، ذلك أن معرفة نقاط ضعف املنافسني ميكن املؤسسة من إستغالل تعكس نقاط القوة والضعف اخلاصة ب

نقاط قوهتا للرتكيز على نقاط ضعف منافسيها، وأن معرفة نقاط قوة املنافسني يساعد املؤسسة على مواجهتها أو 
  التخفيف من حدهتا.

 حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة الثاين:الفرع 
اليت متتلكها املؤسسة، والضعف اليت قد تعرتي  يعين احلديث عن مكامن القوةاحلديث عن البيئة الداخلية  

و تشوب عملها أو أدائها املستهدف لبلوغ ما تريد حتقيقه، ولعل خري حتليل ميكن إعتماده يف تقييم البيئة أ
 الداخلية للمؤسسة هو حتليل سلسلة القيمة واملوارد الرئيسية اليت متتلكها هذه األخرية. 

 حتليل سلسلة القيمة -1
ملفكر اإلسرتاتيجي بورتر منوذجه املسمى سلسلة القيمة، وهو منوذج يقسم املؤسسة إىل قسمني من اطرح  

األنشطة: أنشطة أساسية وأخرى مساندة أو داعمة، واليت يسهم كل منها يف تقدمي جزء من القيمة اإلمجالية اليت 
. )وسيتم التطرق إىل سلسلة 1سامهة يف حتقيق األرابح هلذه األخريةحيصل عليها الزبون من املؤسسة، وابلتايل امل

 القيمة ابلتفصيل الحقا(. 
 املوارد األساسية للمؤسسة -2

واملعرفة  املميزة والعمليات التنظيمية واملعلوماتتعرف موارد املؤسسة على أهنا "كافة املوجودات والقدرات  
  .2اإلسرتاتيجية"واليت يتم السيطرة عليها لتطوير وتنفيذ 

والغرض من حبث هذه املوارد ضمن البيئة الداخلية للمؤسسة هو تبيان ومعرفة مقدار التأثري الذي ميكن  
 أن ختلقه هذه املوارد على نقاط قوة وضعف املؤسسة، وابلتايل ينعكس ذلك على موقفها التنافسي.

 :3وتتمثل املوارد األساسية للمؤسسة يف 
 ة:املوارد امللموس -أ

تعرب عن كل املوجودات اليت ميكن حتديدها بسهولة من خالل خاصيتها املادية امللموسة، واليت  
 جتاه خلق قيمة لزابئنها، وتتضمن املوارد امللموسة:إتستخدمها املؤسسة 

                                                 
 .150ص يد، حسان دهش جالب، مرجع سابق، صالح عبد الرضا رش - 1
 .104ثامر البكري، مرجع سابق، ص  - 2
 .106 -105المرجع نفسه، ص  - 3
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 تتمثل ابلنقد الذي متلكه، وكل احلساابت املدينة وما يتعلق بقدرهتا على توليد النقد؛ * املالية:
 تتضمن أبنية املصنع، التجهيزات، املكائن، املعدات، واليت من شأهنا تقريب املؤسسة من الزبون؛ ية:* املاد

تشمل عمليات التخطيط اإلسرتاتيجي للمؤسسة، تطوير العاملني، أنظمة التقييم، أنظمة املكافآت  * التنظيمية:
 واحلوافز...اخل؛

القدرة على التقليد واإلستنساخ، أسرار املهنة، براءات  تضم عمليات اإلبتكار يف املنتجات، * التكنولوجيا:
 اإلخرتاع...اخل.

 املوارد غري امللموسة:   -ب
يف   رتاكمة والتجارب اليت حتصلتعترب هذه املوارد من أصعب املوارد التنافسية، وتتمثل يف اخلربة امل 
جية املتخذة على مدار الزمن الذي عملت كسياسات أو أعمال أو ممارسات خمتلفة يف القرارات اإلسرتاتي  املؤسسة

 فيه املؤسسة وإدارهتا، وتشمل املوارد غري امللموسة:
اليت يعملون هبا كفريق  ةوالفاعلي* املوارد البشرية: وتتمثل يف القدرات واخلربات املوجودة لدى عمال املؤسسة، 

 عمل واحد وموحد، وما ميتلكونه من مهارات؛
د كل اخلربات العلمية والفنية واألفكار اجلديدة اليت يتم التعامل هبا يف املؤسسات * اإلبداع: يصف هذا املور 

 ومبختلف املستوايت؛
خرى )سواءا مستهلكني، مسعة ومكانة يف ذهنية األطراف األ* السمعة )الشهرة(: وتعين ما متلكه املؤسسة من 

 و اخلدمة املقدمة.اخل( جلودة املنتج أموردين، وسطاء...
 الدكتور اثبت عبد الرمحان إدريس:ويضيف  

يقصد هبا جمموعة القيم اليت تساعد أعضاء املؤسسة على حتقيق الفهم ألهداف وغاايت هذه  * الثقافة التنظيمية:
األخرية، وطريقة وأسلوب أداء املهام، وما الذي جيب إعتباره هاما، وتعترب ثقافة املؤسسة أحد املكوانت الرئيسية 

داخلية، إن مل تكن األساس الذي تستند إليه هذه العناصر، فهي تلعب دورا مؤثرا على سلوك لعناصر البيئة ال
وأمناط التصرفات اإلدارية يف خمتلف املؤسسات، هلذا ميكن إعتبارها كسمعة وميزة تنافسية تدعم موقف املؤسسة 

 .1التنافسي
هو مجع معلومات مكثفة عن نقاط أو إن الغاية من إجراء التحليل لبيئة املؤسسة الداخلية واخلارجية  

مواطن القوة والضعف اليت ستواجه هبا املؤسسة الفرص والتهديدات اخلارجية، هذه املواجهة هي اليت ستحدد نوع 
واليت ستمكنها من اإلسرتاتيجية التنافسية اليت ستتبناها وتتبعها املؤسسة خالل فرتة معينة لتواجه حدة املنافسة، 

 تنافسية قوية ودائمة، فما هي هذه اإلسرتاتيجيات ؟.خلق وبناء مزااي 
 
 
 

                                                 
 .166، ص 2005ثابت عبد الرحمان إدريس، إدارة األعمال، نظريات ونماذج وتطبيقات، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  - 1



 ياإلطار النظر …الميزة التنافسية                                                                                                        ولالفصل األ

 13 

   اإلسرتاتيجيات التنافسية الثالث:الفرع 
  .اإلسرتاتيجية فير عنقف عند تالتطرق إىل أنواع اإلسرتاتيجيات التنافسية، البد أوال أن  قبل

     تعريف اإلسرتاتيجية: -1
إابن احلرب اليت واجهها حيث أستخدم ا قبل امليالد، صطلح إىل مهذا املمن الناحية التارخيية متتد جذور  

  .1قبل امليالد ليعرب عن فن قيادة اجليوش 506اإلغريق مع الفرس عام 
أبن اإلسرتاتيجية متثل الطرق واألساليب والوسائل  Claueswitzويرى اخلبري اإلسرتاتيجي العسكري  

 .2احلرب بصورهتا الشموليةاملستخدمة واليت يراد منها حتقيق اهلدف النهائي لربح 
، إنتقل هذا املفهوم من اجملال العسكري إىل جمال إدارة 1947وبعد احلرب العاملية الثانية، وحتديدا سنة  

واإلجتهادات الفكرية يف حتديد مفهوم اإلسرتاتيجية، وإزداد اإلهتمام هبذه األعمال، فعرفت الكثري من احملاوالت 
 ورها الكبري يف حتقيق األهداف يف أي جمال تستخدم فيه. األخرية ألمهيتها البالغة ود

لذلك يصعب حصر التعريفات املقدمة لكثرة ما كتب عنها، ولكثرة املهتمني هبا، غري أننا سنقدم بعض  
خطة طويلة األجل تساعد املؤسسة على هنا أب التعاريف اليت تتصف بنوع من الشمولية، حيث تعرف اإلسرتاتيجية

قيق ميزة تنافسية متيزها عن غريها، من خالل إستغالل املوارد املتاحة للمؤسسة يف ظل بيئة تنافسية الوصول إىل حت
 .3متغرية ملواكبة حاجات العمالء، وتوقعات أصحاب القرار

وتعرف كذلك أبهنا خطة شاملة ومتكاملة تتضمن جمموعة األفكار واملفاهيم والطرائق املتناغمة ذات  
إىل املوارد والقابليات واملقدرات اجلوهرية ملصممة لتحقيق أهداف املؤسسة، وذلك ابإلستناد الصلة ابملستقبل وا

  . 4اليت متتلكها، ويف ضوء الفرص والتهديدات اليت تتضمنها البيئة اخلارجية احمليطة هبا
ملها( نوع من اإلرتباط بني املؤسسة )أهدافها وقيمها، مواردها وقدراهتا، هيكلها ونظام عوهي أيضا 

 .5")املنافسني، الزابئن، املوردين...(وحميطها 
يشري هذا التعريف األخري إىل أن اإلسرتاتيجية هي مهزة وصل بني املؤسسة ممثلة يف األهداف والقيم  

الفرص والتهديدات املنافسني واملوردين...أي والطرق واملوارد...من انحية، والبيئة اخلارجية اليت تعمل فيها ممثلة يف 
 أخرى.ن انحية م

وعلى هذا ميكننا القول أن اإلسرتاتيجية ليست ابألمر السهل، خاصة وأهنا مرتبطة ابملستقبل الذي عادة  
صعب التنبؤ هبا، فهي إذن حتتاج إىل تفكري يما يكون غري واضح، كما وأهنا مصممة إلجتياح بيئة معقدة متغرية 

خل وخارج املؤسسة حىت تضمن جناحها إذا ما وضعت عميق ودراسات وأحباث مكثفة من كل اجلوانب من دا
  وصممت بطريقة حمكمة وصحيحة، ومن مثة ضمان بلوغ املؤسسة ألهدافها. 

                                                 
 .17 ص بق،صالح عبد الرضا رشيد، حسان دهش جالب، مرجع سا - 1
، األردن، 1طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس، اإلدارة اإلستراتيجية، منظور منهجي متكامل، دار وائل للنشر، الطبعة  - 2

 .30، ص 2007
 .99، ص 2009إلهام فخري طمليه، التسويق في المشاريع الصغيرة، مدخل إستراتيجي، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن،  - 3
 .24صالح عبد الرضا رشيد، حسان دهش جالب، مرجع سابق، ص  - 4

5- J ean- Louis Magakian, Marielle Audrey Payaud, 100 fiches pour comprendre la stratégie d’entreprise, 2ème 

édition, Paris, 2007, page 12.  
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 أنواع اإلسرتاتيجيات التنافسية -2
تركز اإلسرتاتيجيات اليت تضعها املؤسسة على حتسني الوضع التنافسي ملنتجاهتا وخدماهتا داخل قطاع  

هذه اإلسرتاتيجيات إىل إسرتاتيجيات تنافسية )القتال مع كل املنافسني لتحقيق ميزة صناعة معينة، وتتفرع 
و أتنافسية(، أو إسرتاتيجيات تعاونية )العمل مع منافس أو أكثر لتحقيق ميزة تنافسية تتفوق هبا على املنافسني(، 

 تكون تنافسية تعاونية يف ذات الوقت.
 سرتاتيجيات التنافسية:اإل -أ

فسة اليت تواجهها املؤسسة دورا كبريا وهاما يف التأثري على حتقيق أهدافها، مما يتطلب ضرورة إن للمنا 
التعرف على املنافسني، وحتليل موقفهم التنافسي، وإسرتاتيجياهتم التنافسية، وهذا كله حىت تتمكن املؤسسة من 

 حتديد اإلسرتاتيجية اليت ستتبعها.
موضحة يف الشكل  ر ثالثة أنواع رئيسية لإلسرتاتيجيات التنافسيةولقد حدد املفكر اإلسرتاتيجي بورت 

 التايل:
 اإلسرتاتيجيات التنافسية حسب بورتر (:5شكل رقم )

 
Source : Jean-Charles Mathé, Management stratégique concurrentiel,Librairie Vuibert, Paris, 

2001, page 100. 

 
 
 
 

                                                 

  يل في مبحث الحق من هذا الفصل.سيتم التطرق إلى هذه اإلستراتيجيات بالشرح والتفص 
 

 إسرتاتيجية
زـــــــــــــالتميي   

 إسرتاتيجية الرتكيز

ايدةالر إسرتاتيجية   
يف التكلفة   

 النطاق التنافسي

الصناعة )سوق 
 مستهدف واسع(

 امليزة التنافسية القيمة التكاليف

قطعة صناعية )سوق 
 مستهدف ضيق(
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 اإلسرتاتيجيات التعاونية: -ب
لتحقيق ميزة تنافسية داخل صناعة معينة،  املبينة يف الشكلتستخدم املؤسسة اإلسرتاتيجيات التنافسية  

هنا ليست اخليار الوحيد للمنافسة بنجاح يف الصناعة، بل هناك أبواسطة املعارك ضد املؤسسات املنافسة، غري 
اونية، واليت أيضا حتقق ميزة تنافسية داخل صناعة معينة ابلتعاون مع مؤسسات أيضا ما يعرف ابإلسرتاتيجيات التع

 أخرى شريكة هلا، وتتضمن هذه اإلسرتاتيجيات نوعني أساسيني مها:
 * إسرتاتيجية التواطؤ أو التآمر:  

لفعال لبعض املؤسسات داخل اهدفها ختفيض حدة املنافسة، ومضمون هذه اإلسرتاتيجية هو التعاون  
اعة معينة خلفض مستوى اإلنتاج )املخرجات(، ورفع األسعار هبدف زايدة األرابح وفقا لقانون العرض صن

  .1والطلب، وتكون هذه اإلسرتاتيجية إما ضمنية أو صرحية
 * إسرتاتيجية التحالف:

 ، ومعىن2تصلح هذه األخرية يف الصناعات النامية املزدهرة الرائجة، وأيضا يف الصناعات املتدهورة 
على التحالف التعاون أو الشراكة بني مؤسستني أو أكثر لتحقيق أهداف إسرتاتيجية ذات منافع وفوائد متبادلة 

، والذي قد ينتهي ابإلندماج بني املؤسسات املتحالفة، وتسعى املؤسسات لتبين هذه بعيدأو ال قصرياملدى ال
ية/إنتاجية، احلصول على منافذ ومداخل اإلسرتاتيجية من أجل حصوهلا على تكنولوجيا أو تسهيالت صناع

  .3ألسواق معينة، ختفيض املخاطر املالية وتقليل السياسية منها، حتقيق وأتكيد امليزة التنافسية
 امليزة التنافسية  ماهية الثاين:املبحث 

 لعمل جاهدة على خلق ميزة تنافسيةات القائمة إىل اؤسسة وشدهتا، دفعت بكل املإن حدة املنافس
 امليزة التنافسية، وهذا ما ما معىنف ،كيدها هبدف حتقيق اإلستمرار والنمو يف القطاع الصناعي الذي تنشط فيهوأت

 املبحث. هذا اوله يف سنتن
 امليزة التنافسية مفهوم األول:املطلب 
بني ، والفرق بينها و تطور منوذج التنافسية، مستوايهتا، تعريف امليزة التنافسيةسنعرض يف هذا املطلب  

 بعض املصطلحات األخرى.
 التنافسيةتطور منوذج  األول:الفرع 

 معينة. بيئة داخل والعمل والرؤية التفكري طريقة به يقصد "منوذج" لفظ أن إىل اإلشارة جتدر البداية، يف 
 هذه داخل النجاح حتقيق وكيفية احلدود توضح اليت واإلجراءات والقواعد حكاماأل من جمموعة هنا النموذج ويعين

 احلدود.

                                                 
 .272 -271ثابت عبد الرحمان إدريس، جمال الدين محمد المرسي، مرجع سابق، ص  - 1
 .125محمد أحمد عوض، مرجع سابق، ص  - 2
 .273 -272ثابت عبد الرحمان إدريس، جمال الدين محمد المرسي، مرجع سابق، ص  - 3
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 اليت واألعمال النشاط إخرتاع أو إكتشاف إعادة هي مؤسسة ألي املستقبلية اإلسرتاتيجية كانت وإذا 
 :1كاآليت التنافسية منوذج تطور وإبختصار عرض املفيد من فإنه ،فيها التنافس جوهر عن حبثا متارسها

 ،السوق منو على أيضا وإعتمد بل األعمال احجن إرتبط احلقبة هذه خالل السبعينات: خالل التنافسية منوذج -1
 ويعترب ،التنظيمي ابهليكل اإلسرتاتيجية ربط الضروري من كان املتعددة األسواق داخل املرتقب النمو على وللرمسلة
 خالل املؤسسة إسرتاتيجيات إطار يف وإستخداما شهرة األكثر املدخل BCG اإلستشارية بوسطن جمموعة منوذج
 الالزمة النقدية التدفقات أو النمو لتعظيم املوارد حتويل كيفية على النموذج هذا تركيز حمور كان حيث الفرتة، هذه

 ككل. املؤسسة لتطوير
 عمليتني )يف للمنافسة جديدة قواعد PORTER بورتر قدم العقد اهذ خالل :ثمانيناتال خالل التنافسية منوذج -2

 خبمس السوق جاذبية بورتر حدد وقد .(1985 التنافسية وامليزة 1980 لتنافسيةا اإلسرتاتيجية كتابه يف متثلتا رئيسيتني
 ثالث تبين إىل حباجة فإهنا ما مؤسسة تنجح ولكي ،ألخرى صناعة ومن آلخر وقت من ختتلف أساسية قوى

 املؤسسة ستوىم على سرتاتيجياتاإل هذه بتطبيق تقوم وأن ،والرتكيز التمايز، التكاليفية، القيادة هي: إسرتاتيجيات
 ،ومتنوعة خمتلفة سلوكية وأمناط إدارية وترتيبات متعددة موارد إىل حيتاج اإلسرتاتيجيات هذه تطبيق أن كما ككل.

 مقارنة والصناعة األسواق على تركيزا أكثر تصبح املؤسسة أن هي اإلسرتاتيجيات هذه لتطبيق النهائية والنتيجة
 ابملنافسني.

 جلهود وكنتيجة اجلودة، على منصبا املؤسسات تركيز أصبح الفرتة هذه يف :تسعيناتال خالل التنافسية منوذج -3
 إىل أيضا إمتدت بل فقط، األعمال منظمات على قاصرة تعد مل اجلودة( )موجة املوجة هذه فإن "دمينج"و "جوران"

 متفوقا أو متميزا مركزا ختلق ألهنا اإلسرتاتيجة على جوهري أتثري هلا أصبح اجلودة فإن عامة وبصفة احلكومة.
 اجلودة. يف التميز لتحقيق املداخل أجنح من الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق ويعترب ،الصناعة داخل للمؤسسة
 انتج وهي اإلسرتاتيجية، ابلطاقة يسمى امب األبعاد ثنائي اإلطار بفكرة اي""أومه جاء فقد بورتر جهود إىل وابإلضافة

 واليت املؤسسة هبا عتتتم اليت القوة جوانب وفكرة والسلع، األسواق منو بدرجة يهتم خلكمد السوق جاذبية فكرة
 يركز التسعينات عقد يف التنافسية منوذج إن النشاطات. أو العمل إدارة كيفية على املؤثرة العوامل حتتوي أو تعكس

 واحد. آن يف وكيف ماذا إرتباط على كبرية وبدرجة أيضا
 املفهوم حيث من ابلتنافسية خاص منوذج عقد لكل كان إذا :اجلديدة اجلديد/األلفية القرن يف التنافسية منوذج -4

 اآلن الرتكيز أصبح حيث واملنافسة، لألعمال جديدة وأحكام بقواعد جاء الثالثة األلفية يف اجلديد القرن فإن واآللية،
 كمثال: يلي ما على

 اخلدمة؛ أو السلعة عليها تنطوي أو تقدمها اليت القيمة -
 وغريها؛ والعمليات واخلدمات للسلع والتطوير املستمر التجديد -
 اجملاالت؛ خمتلف يف التنافس بتحقيق تسمح واليت والوظائف األقسام يف التميز عالية أو املتفوقة املهارات -

                                                 
ذائية اللبنانية: دراسة ميدانية، رسالة تغيرات التسويقية والبيئية على القدرة التنافسية للصناعات الغرنا أحمد ديب عيتاني، تأثير بعض الم - 1

 .24 -23، ص 2003ماجستير غير منشورة، جامعة بيروت العربية، لبنان، 
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 السلع وتقدمي إلنتاج الالزم الزمن وختفيض املستمر اإلبتكار خالل من العمالء لطلب اإلستجابة سرعة أو الوقت -
 اجلديدة؛

 جديدة؛ منتجات خللق داخلية أعمال شبكات بناء -
 لذلك؛ كنتيجة أتيت التنافسية فامليزة أجزائه، نواتج جمموع من أكرب الكل يكون حبيث والتعاون الدأب نواتج -
 وأخرى. مؤسسة بني الفروق لقونخي الذين هم واألفراد دائما، جتديده واملمكن املتجدد املورد أو األصل هم األفراد -

 على الرتكيز مرحلة من إنتقل األخري هذا أن القول ميكن التنافسية، منوذج لتطور الوجيز العرض هذا وبعد 
  مــــبتعظي هــــــــــــالتوج ةـمرحل إىل املاضي القرن من األخرية عاما الثالثني خالل األعمال حمفظة وتنويع والعمليات، النتائج

         والعشرين. احلادي القرن بداية من إعتبارا مةالقي
  مستوايت التنافسية الثاين:الفرع 

اعات( فحسب، وإمنا ميتد إىل الدول، صن)ال ات والقطاعاتؤسسالتنافس ال يقتصر على اململا كان 
قطاع صعيد الة خيتلف عنه على ؤسسإبختالف موضع احلديث، فهو على صعيد امل إختلف مفهوم التنافسية

ز بني ثالثة لتنافسية البد من التفرقة والتمييوالدولة، لذا وقبل التطرق إىل بعض التعريفات اليت تناولت مفهوم امليزة ا
 مستوايت للتنافسية هي:

 ؛التنافسية على مستوى الدولة -1
  ؛قطاع )الصناعة(التنافسية على مستوى ال -2
   .ةؤسسالتنافسية على مستوى امل -3
  سية على مستوى الدولة:التناف -1

 الدولية، األسواق إختبارات جتابه اليت واخلدمات السلع إنتاج على "القدرة أبهنا: الدولة تنافسية تعرف 

 .1الطويل" املدى على املواطنني معيشة مستوى يف ومتصاعد متواصل منو وتضمن
 خالهلا من تستطيع ئمةمال ظروف توفري على احلكومات "قدرة أبهنا الدولية التنافسية تعرف ماك

 اخلام". الداخلي الناتج معدل منو زايدة بغية اخلارجية األسواق إىل جاهتامبنت النفاذ إقليمها يف العاملة تاملؤسسا
 إىل لوالتوغّ  النفاذ على اتؤسسامل قدرة يف تتمثالن أساسيتني نقطتني يف والثاين األول التعريف يشرتك

 وأن أقل، يفوبتكال عالية جودة ذات وخدمات سلع توفري على مقدرهتا خالل نم دوليةال أو اخلارجية األسواق
 للمواطنني املعيشي املستوى حتسني يف يزيد بدوره والذي اخلام، الداخلي الناتج وإرتفاع نحتس يف ذلك أثر يظهر

 الطويل. دىامل وعلى مستمر بشكل
 :التنافسية على مستوى القطاع )الصناعة( -2

حتقيق جناح مستمر يف  علىمعني صناعي يف قطاع  الشركات التنافسية "قدرة لقطاع تعينوعلى مستوى ا 
 .2متيز تلك الدولة يف هذه الصناعة" ماية احلكومية، وابلتايلاألسواق الدولية دون اإلعتماد على الدعم واحل

                                                 
عي للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، نيفين حسين شمت، التنافسية الدولية وتأثيرها على التجارة العربية والعالمية، دار التعليم الجام - 1

 .21، ص 2010
 .18ص  مرجع سابق،رنا أحمد ديب عيتاني،  - 2
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لصناعي أو ركز هذا التعريف على أن التنافسية تكون بني املؤسسات من نفس القطاع أو النشاط ا 
يد القطاع بدقة، وحتقيق هذا دجيب حتاخلدمايت، ذلك أن جماالت وظروف اإلنتاج ختتلف من قطاع آلخر، لذلك 

قطاع لنجاحات متواصلة جيعل تلك الدولة متميزة يف هذه الصناعة، دون الدعم واحلماية احلكومية هلا ال
 )للصناعة(.

 التنافسية على مستوى املؤسسة: -3
قدرة على الصمود أمام املنافسني بغرض حتقيق الفتعين " م التنافسية على مستوى املؤسسةهو أما عن مف 

بصفة مستمرة إىل  ع وإبتكار وجتديد، وتسعى الشركات ورجال األعمالة ومنو وإستقرار وتوسّ رحبياألهداف من 
 .1لية"ستمرار أتثري املتغريات العاملية واحملإلحتسني املراكز التنافسية بشكل دوري نظرا 

كما تعرف أبهنا كفاءة وقدرة املؤسسة على مواجهة املنافسة والتصدي هلا، بفضل قوة مواردها دون  
 .2التعرض لعائق

نستنتج من هذين التعريفني أن تنافسية املؤسسات تتحقق بقدرة هذه األخرية على الوقوف يف وجه  
وة مواردها )الكامنة( من أجل حتقيق أهدافها، منافسيها والتصدي هلم مستخدمة ومعتمدة يف نفس الوقت على ق

وقدرة الصمود هذه ال تكون إال بقدرة املؤسسة على مقابلة إحتياجات وأذواق املستهلكني بصورة أفضل من 
 األخرى.املؤسسات 

 تعريف امليزة التنافسية الثالث:الفرع 
ث بدأت هذه الفكرة ابإلنتشار والتوسع بداايت اإلهتمام مبفهوم امليزة التنافسية إىل الثمانينات، حي ترجع 

أستاذ اإلدارة اإلسرتاتيجية جبامعة هارفارد، فهو أول  (Micheal Porter)كتاابت مايكل بورتر خاصة بعد ظهور  
 املسمى ابإلسرتاتيجية التنافسية. 1985من قدم إسهامات يف جمال امليزة التنافسية من خالل مؤلفه عام 

احثني وأصحاب التخصص وضع مفهوم حمدد ودقيق للميزة التنافسية إال أهنم ولقد حاول العديد من الب 
وجدوا صعوبة يف ذلك، حيث إختلفت آراؤهم ووجهات نظرهم حول هذا املفهوم، مما جعله يعرف عدم إتفاق 

 ت عليها.أبرز التعاريف املقدمة للميزة التنافسية مع حتديد األبعاد اليت إرتكز فيما يلي وسنعرض  إىل غاية اآلن.
   تعريف امليزة التنافسية ابلرتكيز على اإلسرتاتيجية: -1

على أهنا "قدرة املنظمة على صياغة وتطبيق ابلرتكيز على هذا اجلانب ميكن تعريف امليزة التنافسية 
 .3ات األخرى العاملة يف نفس النشاط"اإلسرتاتيجيات اليت جتعلها يف مركز أفضل ابلنسبة للمنظم

 .4ق للمنظمة يتم حتقيقه يف حالة إتباعها إلسرتاتيجية معينة للتنافس"هنا "ميزة أو عنصر تفوّ وتعرف على أ 

                                                 
ب فريد النجار، المنافسة والترويج التطبيقي، آليات الشركات لتحسين المراكز التنافسية، مدخل المقارنات التطويرية المستمرة، مؤسسة شبا - 1

 .11، ص 2000الجامعة، اإلسكندرية، 
2 - Michel Darbelet et autres, L’essentiel sur le management, 5ème  édition, Paris, 2006, page 396. 

 .13، ص 2008مصطفى محمود أبو بكر، الموارد البشرية مدخل تحقيق الميزة التنافسية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  - 3
 .38 -37ص ، 1998 مصر، األعمال، مركز اإلسكندرية للكتاب، الميزة التنافسية في مجالنبيل مرسي خليل،  - 4
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ة إلسرتاتيجيات معينة، جتعل ؤسسافسية تتحقق يف حالة إتباع امليشري هذين التعريفني إىل أن امليزة التن 
  على أحد هذه اإلسرتاتيجيات ثاينالتعريف ال ت األخرى املنافسة، ودلّ ؤسساتتفوق وتتقدم على امل هذه األخرية
 ز املؤسسة عن غريها وهي إسرتاتيجية التنافس، واليت تعترب أحد مصادر امليزة التنافسية.كأساس لتميّ 

 افسية ابلرتكيز على اإلبداع:تعريف امليزة التن -2
ر فعالية تنشأ عندما تتوصل املؤسسة إىل إكتشاف طرق جديدة وأكث، فإن امليزة التنافسية Poterحسب  

من تلك املستعملة من قبل املنافسني، حيث يكون إبستطاعتها ترمجة هذا اإلكتشاف وجتسيده ميدانيا، ومبعىن 
 .1ة لعملية إبداع مبفهومه الواسعنظمآخر مبجرد إحداث امل

 ز صاحبه على اإلبداع كعنصر أساسي ومهم لتحقيق امليزة التنافسية، فاإلبداعأما هذا التعريف، فقد ركّ  
 يضمن للمؤسسة أن تبقى دوما هي األفضل، من خالل إكتشافها وإبستمرار لكل ما هو جديد، فهو إذن لبّ 

 امليزة التنافسية وجوهرها.
 افسية ابلرتكيز على إنتاج القيمة للعمالء:تعريف امليزة التن -3

ح للمنظمة إنتاج قيم الذي يتيتقنية أو املورد املتميز أو الأبهنا "املهارة امليزة التنافسية علي السلمي  ىير 
يؤكد متيزها وإختالفها عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر  وأا يقدمه هلم املنافسون، ومنافع للعمالء تزيد عمّ 
اإلختالف والتميز، حيث حيقق هلم املزيد من املنافع والقيم اليت تتفوق على ما يقدمه  هذاالعمالء الذين يتقبلون 

 .2ن"هلم املنافسون اآلخرو 
يؤكد هذا التعريف على خلق القيم واملنافع للعميل كسبيل لتحقيق امليزة التنافسية، وإعترب ذلك سببا  

ة عن ؤسسالتميز واإلختالف هلذه املهذا عن للتميز عن اآلخرين واإلختالف عنهم، وإعترب العميل هو احلاكم 
 ت.ؤسساابقي امل

 انة الذهنية:افسية ابلرتكيز على املكتعريف امليزة التن -4
ابيا عن املنافسني وطبقا هلذا التوجه تعرف امليزة التنافسية أبهنا "أي شيء مييز املنظمة ومنتجاهتا متيزا إجي 

 . 3من وجهة نظر الزبون واملستعمل النهائي للمنتجات"
 بورتر على أنه إذا كانت مؤسسة موجودة يف السوق، فذلك يعين أن هناك بعض األشياء أو علىوأكد  

بسعر التكلفة، خصائص املنتج، اخلدمة،  والذي يتعلق األقل شيء واحد تصنعه هذه املؤسسة أفضل من اآلخرين،
  .4ميزة تنافسية ةللمؤسسالصورة...، وكل هذه األشياء تؤسس وتبين 

ملني ئن واملستعلدى الزاب يركز هذا التوجه على األشياء اليت تبين املكانة الذهنية للمؤسسة أو ملنتجاهتا 
 .البقاء يف السوق النهائني، واليت متنح للمؤسسة فرصة

                                                 
1 - Michael E. Porter, L'avantage concurrentiel des nations, Inter-éditions, Paris, 1993, page 48. 

 .318ص مرجع سابق،  محمد سمير أحمد، - 2
قراءات وبحوث، دار اليازوري العلمية للنشر  ى نجاح منظمات األعمال،الفكر اإلستراتيجي وإنعكاساته عل زكريا الدوري، أحمد علي صالح، - 3

  .205ص  ،2009والتوزيع، األردن، 
4- Bruno Jarrosson , 100 ans de management, un siècle de management a travers  les écrits, Association Progrès 

Du Management, Dunod, Paris, 2000, page 60.       
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  افسية ابلرتكيز على املقارنة مع املنافسني املماثلني يف الصناعة:تعريف امليزة التن -5
نظر من وجهة "القدرة على التميز اإلجيايب مقارنة ابملنافسني  هي ويرى آخر أبن امليزة التنافسية 

 .1املستهلكني"
 واليت منافسيها مع ابملقارنة ميزة خلق على املؤسسة قدرة عن تعرّب  رى أبن امليزة التنافسيةوهناك من ي

    .2التنافسية بيئتها ظل يف قوي مركز إبمتالك هلا تسمح
نها من ة أبن تكون أفضل من خصومها ومتكّ ؤسسويف املفهوم األوسع، امليزة التنافسية هي اليت تسمح للم 

 .3ةممتدفرتة زمنية مدى ها على أن ترتفع مبستوى أدائ
، هو أن امليزة التنافسية تتمثل يف ذلك اإلختالف والتميز الذي السابقة التعاريفلكل املشرتك القاسم إن  

حتوزه املؤسسة عن منافسيها، والذي سيقودها إىل اإلستفادة من مزااي عدة منها احلصول على أرابح مرتفعة، 
قاء أطول مدة ممكنة، حتقيق حتقيق النمو والبسوقية أكرب، إلستحواذ على حصة فسية منخفضة، اتطبيق أسعار تنا

 اخل.مرتفعة... ءمعدالت أدا
جتاه النظر إليها والرتكيز إمن التعاريف السابقة يتضح أبن امليزة التنافسية ختضع إىل إجتهادات خمتلفة و  

إىل أخرى يف كيفية إستخدامها أو التعامل  عليها، وهذا ما يعكس صعوبتها ودرجة تعقدها وإختالفها من مؤسسة
 معها.

امليزة التنافسية ترتبط ابألساس ابألداء املتحقق من  أنولكن الشيء املؤكد الذي نود الرتكيز عليه هنا، هو  
 ن ترتقي أبدائها إىلأدون أو متتلك أية مؤسسة ميزة تنافسية  تبين أناملؤسسة والعاملني فيها، وابلتايل ال ميكن 

الذي تتفوق به على املنافسني اآلخرين وملدى زمين مناسب، وقد يطول أو يقصر تبعا لقدرهتا يف احلفاظ ستوى امل
 وإدامة ميزهتا التنافسية. 

 التنافسية وبعض املصطلحات األخرىالفرق بني امليزة  الرابع:الفرع 
سية وذات العالقة ومنها هيم األسالتوضيح مفهوم امليزة التنافسية بصورة أكثر، إرأتينا حتديد بعض املفا  

 وتبيان الفرق بينها وبني امليزة التنافسية.امليزة النسبية، ، الضرورة التنافسية، القدرة التنافسية، املنافسة
 املنافسة:امليزة التنافسية و  -1

 تتسعى إليه املؤسسا فعملية بني مؤسستني أو أكثر تعمل كل منها لتحقيق هد هي ببساطةفاملنافسة  
 األخرى، فهي إذن مبثابة سباق سببه سعي كل مؤسسة إىل التقدم والفوز والتفوق على ابقي املؤسسات.

    :4وللمنافسة أنواع تعمل يف ظلها املؤسسات وهي
د املسوقون وتنافسهم ألجل كسب العميل ابإلعتماد على أساليب خمتلفة كاألسعار واملقصود هبا تعدّ  املنافسة: -أ

 البيع وكسب الوالء السلعي وغريها؛اصفات وتوقيت البيع وأسلوب التوزيع واخلدمة بعد واجلودة واملو 
                                                 
1 - Michel Darbelet et autres, op.cit, page 396.   
2 - Octave Jokung et autres, Introduction au management de la valeur, Dunod, Paris, 2001, page 23. 

، 2008جر للنشر والتوزيع، القاهرة، التنافسية، ترجمة عبد الحكم الخزامي، دار الف اإلدارة اإلستراتيجية، بناء المزايا روبرت.أ.بتس، ديفيد.لى، - 3

 .24ص 
 . 20فريد النجار، مرجع سابق، ص  - 4
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م والسيطرة على السوق لفرد أو إثنني أو أكثر، ويسمى إحتكار السوق لفرد واحد يعين التحكّ  اإلحتكار: -ب
فيه أكثر من فردين إلحتكار الوحيد، ويسمى إحتكار السوق لفردين إبحتكار القلة، أما السوق الذي يتحكم اب

 إحتكار الكثرة؛فيسمى 
وهذه تشري إىل املنافسة غري الصافية، وهي الصورة الواقعية للسوق، حيث تغيب حاالت  املنافسة املقيدة: -ت

من املنافسة احلرة املطلقة )حرية الدخول يف السوق واخلروج منه، السلعة النمطية، إنتشار السعر الواحد، توفري 
 ، عدد كبري من البائعني واملشرتكني(.وقمعلومات عن الس

التطرق إليها ابلتفصيل سيتم كون أن أنواع امليزة التنافسية ) امليزة التنافسية واملنافسة يف  ويكمن الفرق بني 
 من جهة، ومن جهة أخرى جند أن أيّ  اواع املنافسة املذكورة سابقا، هذ(، تتباين عن أناملباحث الالحقةيف 

ان إىل القول أبن امليزة التنافسية هي هلا ميزة تنافسية ال ميكنها أن تنافس غريها، هذا ما جيرّ  مؤسسة إن مل تكن
 ملنافسة. للتنافس وااملؤسسة وسيلة 

 ضرورة التنافسيةالامليزة التنافسية و  -2
بغرض اللحاق ابملنافسني  اتتشري الضرورة التنافسية إىل إستخدام كل األساليب وإختاذ كل اإلجراء 

 ة.والبقاء يف إطار املنافس
فإن التمييز ما بني امليزة التنافسية والضرورة التنافسية يكمن يف أن األوىل تشري  وبناءا على هذا التعريف 

كل من أجل التقدم والتفوق على اخلصوم، وتشري الثانية إىل إستخدام   كل األساليب والطرقإىل إستخدام  
 ل تقليد وحماكاة اخلصوم واللحاق هبم.جأمن إلجراءات ااألساليب وإختاذ كل 

 حالة يفلها، وكمثال ة يف حتمّ ؤسسمقدار املخاطر اليت ترغب املمن انحية (Hicks 1993)  ق بينهمافرّ و  
النظام، فإن ذلك يصحبه هذا م املعلومات من أجل كسب ميزة تنافسية وال ينجح فيها انظلاملؤسسة إستخدام 

ة تقلد النظام ؤسسم املعلومات من أجل الضرورة التنافسية، فإن املاالة إستخدام نظويرافقه خماطر كبرية، أما يف ح
. 1ة املنافسة، فنجدها هنا تبين نشاطاهتا على جناحات اآلخرينؤسسة أخرى لغرض تقليد املؤسسم هرتالذي طو 

زة ل ابلنسبة للميهو احلاكما ة، املنافس اتؤسسة تفوقا على املؤسسعليه، فالضرورة التنافسية ال حتقق للمو 
 .شروط الدخول يف اللعبة التنافسيةعلها ضمن املستوى األدىن لتحقيق التنافسية، وإمنا فقط ميكن أن جت

 امليزة التنافسية والقدرة التنافسية: -3
أن متيز هبا نفسها عن أقراهنا وحتقق  -أو الدولة-معىن القدرة التنافسية "الكيفية اليت تستطيع هبا املنظمة  

 .فسها التفوق والتميز عليهم"لن
ومت حتديد هذا املفهوم أيضا "من حيث إنطباقه على املنظمات والقطاعات واملناطق ومن إرتباطه بقدرة  

واإلبقاء  هذه الكياانت عند تعرضها للمنافسة الدولية على أتمني عائدات عالية نسبيا إستنادا إىل عوامل اإلنتاج
 ."على مستوايت توظيف عمالة نسبيا

                                                 
لكم، عمر عوض الغويري، تأثير نظم المعلومات اإلستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية، "دراسة ميدانية في شركتي" الملكية األردنية وموباي - 1

 .51 -50، ص 2004رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، 
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واليت  ،ةؤسسكسمات داخلية للم  ويكمن الفرق بني القدرة التنافسية وامليزة التنافسية يف كون األوىل تعدّ  
عرب الزمن، يف حني أن امليزة التنافسية، تصف امليزة اليت  هامن املفاهيم اليت ترتاكم داخلتتضمن مهارات وجمموعة 

املنتجات املقدمة للزابئن ابلسعر من اخلدمات/تعتمد على جمموعة  ة يف بيئة املنافسة اخلارجية واليتؤسسمتتلكها امل
واجلودة املطلوبة، ومن هنا فإنه ميكن بناء القدرات التنافسية بتكاليف أقل من بناء امليزة التنافسية، وذلك من 

شرتكة سواءا من خالل اإلتفاقيات أو املشاريع امل أخرى ؤسساتمن م خالل إستعارة املهارات والتكنولوجيا
 وغريها.

أبن "القدرة التنافسية هي ما تنجزه املنظمة بصورة أفضل من منافسيها، بينما (Fehey 1989) ح أوضو  
 .امليزة التنافسية هي ما مييز املنظمة أو منتجاهتا بصورة مفضلة يف أنظار الزابئن"

هذه األوىل هتتم بتشخيص نقاط وعليه، ميكن القول أن القدرات التنافسية تدعم وتقوي املزااي التنافسية، ف 
أقراهنا، واإلعتماد عليها يف تطوير أو بناء املزااي التنافسية، وكذا على ة قوة ؤسسالقوة اخلاصة اليت تعطي امل

ت ال حتتاج إىل أكثر من ؤسساة واليت جيب التخلص منها، ومن مثة فاملؤسستشخيص نقاط الضعف اخلاصة ابمل
مثة ختصيص املوارد لتطوير ميزة تنافسية ألجل توليد قدرات تساعد على رفع  تشخيص قدراهتا التنافسية، ومن

 .  1ة على اإلستجابة والتكيف السريع مع الفرص املتغريةؤسسمستوى العاملني وتعزز من قدرة امل
   امليزة التنافسية وامليزة النسبية: -4

وخاصة على مستوى الصناعة. ويقصد ابمليزة  يعترب مصطلح امليزة التنافسية إمتدادا ملصطلح امليزة النسبية 
النسبية يف ظل ظروف حرية التجارة الدولية "أنه سوف يتخصص أي بلد يف إنتاج السلع اليت تكون تكاليفها فيه 

 .2أقل من مثيالهتا يف بقية الدول، وأنه سوف يستورد السلع اليت ال ميتلك ميزة نسبية يف إنتاجها أو زراعتها"
األوىل تقوم على أسس التحليل الساكن،  ههذ ة النسبية عن امليزة التنافسية يف كون أنوختتلف امليز  

وتعتمد على الوفرة النسبية للموارد اليت تؤدي إىل إختالف التكاليف النسبية بني الدول، وبذلك يتحدد منط وإجتاه 
وميكن وتبىن ختلق لديناميكي، وهي فتقوم على أساس التحليل اوالتخصص. أما امليزة التنافسية  التجارة الدولية

إكتساهبا، من خالل قدرة عوامل اإلنتاج على اإلنتقال، وخاصة إمكانية إنتقال رأس املال، والتكنولوجيا، والعمل 
 املاهر من أجل تدعيم القطاع الصناعي ككل، لتحقيق النمو وإقتناص الفرصة يف األسواق العاملية. 

قيق امليزة التنافسية يف الصناعة ال يكون بسياسات احلماية لبعض ويوضح "بيكر" أن الطريق إىل حت 
  .3والتنويع الصناعات، واإلنغالق على الذات، وإمنا ابملنافسة يف السوق العاملية ابإلبتكار

 
 
 

                                                 
 .52 -51ص  ،عمر عوض الغويري، مرجع سابق - 1
علي أحمد ديوب، عوامل تعزيز القدرة التنافسية ومدى إمكانية تفعيلها في الصناعات السورية، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق،  - 2

 .25، ص 2006، 2005
 .26 -25نيفين حسين شمت، مرجع سابق، ص  - 3
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    ، شروط فعاليتها، وأمهيتهاخصائص ومكوانت امليزة التنافسية الثاين:املطلب 
أبرز اخلصائص اليت متيز امليزة التنافسية، مكوانهتا، شروط فعاليتها، سنتطرق يف هذا املطلب إىل أهم و  

 وكذا أمهيتها ابلنسبة للمؤسسات. 
 خصائص امليزة التنافسية األول:الفرع 

 :1للميزة التنافسية جمموعة من اخلصائص هي 
 هنا نسبية، معىن ذلك أهنا تتحقق ابملقارنة وليس ابملطلق؛أ -1
 وق والتقدم واألفضلية على املنافسني؛تؤدي إىل حتقيق التف -2
 وليس من اخلارج، وحتقق قيمة هلا؛ ةؤسسج من داخل املتنت -3
 أو يف قيمة ما تقدمه إىل املشرتين؛طتها، شة ألنؤسستنعكس يف كفاءة أداء امل -4
 ة؛ؤسسينبغي أن تؤثر يف سلوك املشرتين وتفضيالهتم فيما تقدمه إليهم امل -5
 ة، وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وجتديدها.بعيدتتحقق ملدة  -6

 :2امليزة التنافسية القوية هلا اخلصائص التالية نأب Wheelwright رىالسياق، ي ذاتويف  
 أهنا حتدد ابإلعتماد على حاجات ورغبات الزبون؛ -1
 أهنا تقدم دعما هاما يسهم يف جناح األعمال؛ -2
 ة والفرص البيئية؛ؤسسوارد املأهنا توفر اإلنسجام الفريد بني م -3
 أهنا تتصف ابلدميومة والقوة وصعوبة تقليد املنافسني هلا؛ -4
 أهنا تقدم أساس للتحسينات املستقبلية؛ -5
 ة.    ؤسسأهنا تقدم التوجيه والتحفيز لعموم امل -6

 مكوانت امليزة التنافسية الثاين:الفرع 
 :3للميزة التنافسية ثالثة مكوانت أساسية هي 

وهذه هي جوهر امليزة التنافسية اليت تتحقق من خالل إما التمايز وإما إبخنفاض  امليزة التنافسية األساسية: -1
 التكاليف مقارنة ابملنافسني؛

 ة ابلنسبة للمنافسني؛ؤسساحلصة السوقية الظاهرة، وهي اليت تعكس احلصة السوقية للم -2
 ة يف السوق يف األجل الطويل.ؤسسافظ على املكانة التنافسية للمامليزة التنافسية املستدامة، وهي اليت حت -3
 
 
 

                                                 
طائي، نعمة عباس خضير الخفاجي، نظم المعلومات اإلستراتيجية، منظور الميزة اإلستراتيجية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، محمد عبد حسين ال - 1

 .155، ص 2009الطبعة األولى، اإلصدار األول، عمان، 
 .206زكريا الدوري، أحمد علي صالح، مرجع سابق، ص  - 2
 .95إلهام فخري طمليه، مرجع سابق، ص  - 3
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 شروط فعالية امليزة التنافسية الثالث:الفرع 
عن املنافسني،  هو حتقيق التفوق واألفضلية مبا أن اهلدف األساسي من حبث املؤسسة عن ميزة تنافسية 

 :1لكي تصل إىل ذلك اهلدف وهيأساسية شروط  ثالثة هناكوحتسني الوضعية التنافسية هلا، فإن 
 سبق والتفوق والتقدم على اآلخرين؛ة عامل الؤسسمح للتتيحامسة: معىن ذلك أهنا أن تكون  -1
 تبقى مستمرة ومتواصلة عرب الزمن؛ الدميومة: وذلك أبن -2
 إمكانية الدفاع عنها: مبعىن صعوبة تقليدها، أو حماكاهتا، أو إلغائها من قبل املنافسني. -3

حىت تضمن هذه الشروط الثالثة فعالية امليزة التنافسية، جيب أال ينظر إىل كل واحد منها على حدى، و  
حيث شرط احلسم مقرون بشرط اإلستمرارية،  ،بل ينبغي تفعيلها جمتمعة، ألن كل شرط مرهون ومرتبط ابآلخر

ة ميكن إلغاؤها، وكيف هلا أن وهي هشوتدوم وهذا األخري مقرون بشرط إمكانية الدفاع، فكيف هلا أن تستمر 
  تكون حامسة وهي مل تستمر طويال.

ويضيف حممد حممود مصطفى شرط رابع وهو أن يتوىل العميل نفسه تقييم املفهوم، فامليزة اليت ال يقدرها  
يكون ن أالعميل لن تنتج عنها زايدة يف املبيعات، وحىت تتمتع املؤسسة مبيزة تنافسية فعالة، فإن هذه امليزة ينبغي 

 . 2هلا أتثري على املعيار الذي يستخدمه العميل يف إختاذ قرار الشراء
 للمؤسساتامليزة التنافسية  أمهية الرابع:الفرع 

إن نظرة سريعة لتعريفات امليزة التنافسية تؤكد  ليس هناك إختالف حول أمهية امليزة التنافسية للمؤسسات، 
 :3هناأاألمهية الكبرية هلا، واليت تتمثل يف 

ات هي اليت توجد وإبستمرار مناذج جديدة للميزة ؤسس، ألن هذه املات الناجحةؤسسا للممتثل معيارا مهمّ  -1
نافسني على علم ودراية كاملة وأن امل ة أصبحت معروفة ومتاحة بشكل واسع،التنافسية، طاملا أن مناذجها القدمي

 هبا؛
إختالف أنواعها ومنتجاهتا، ألهنا األساس الذي تصاغ حوله  ات وعلىؤسستعد عامال مهما وجوهراي لكافة امل -2

تيجية التنافسية الشاملة اإلسرتاتيجية التنافسية، وتتفاعل سائر العوامل واملتغريات لدعم هذه امليزة، وإنبثاق اإلسرتا
 ة؛ؤسسللم
املنافسة يف القطاع  اتؤسسمن قبل امل ةؤسسظر امللة فعالة ملواجهة التحدي الذي ينتمتثل أداة هامة ووسي -3

بتنمية معرفتها التنافسية ومقدرهتا على تلبية إحتياجات الزابئن يف  ةؤسساملعين، وأييت ذلك من خالل قيام امل
نها من التكيف للفرص املتغرية املستقبل القريب عن طريق توحيد التقنيات واملهارات اإلنتاجية بصورة مقدرات متكّ 

 بصورة سريعة.

                                                 
ة، كلية العلوم اإلقتصادية ، مجلة العلوم اإلنسانيعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح اإلستراتيجيتالطيب داودي، مراد محبوب،  - 1

 .43، ص 2007، بسكرة، نوفمبر 12التسيير، جامعة محمد خيضر، العدد و
 .39، ص 2010شر والتوزيع، األردن، محمد محمود مصطفى، التسويق اإلستراتيجي للخدمات، دار المناهج للن - 2
 .28 -27عمر عوض الغويري، مرجع سابق، ص  - 3
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أعلى من متوسط الصناعة أو  ابحلصول على دخلللمؤسسة  تسمحن امليزة التنافسية أىل هذا ابإلضافة إ 
 .1جمموعة املؤسسات اليت تقارن هبا نفسها

من خالل أبرز النتائج اليت ستحققها هذه األخرية من أيضا للمؤسسات أتيت أمهية امليزة التنافسية كما  
 :2وتتمثل يفإمتالكها مليزة تنافسية، 

ا على إقناع زابئنها مبا تقدمه هلم من منتجات تكون أكثر متيزا هبا عن املنافسني، وما يؤول ابلتايل إىل قدرهت -1
 رضاهم؛حتقيق 

أفضل وأكرب قياسا ابملنافسني إذا ما حققت الرضا والقبول املطلوب لدى إمكانية حصوهلا على حصة سوقية  -2
 ة املخططة؛أهدافها اإلسرتاتيجيمع املستهلكني، ومبا يتوافق 

 ستنعكس هذه الزايدة يف احلصة السوقية وإستمرار جناحها على زايدة العوائد املالية املتحققة واألرابح الصافية. -3
 حمدداهتا ومؤشراهتالميزة التنافسية، أبعادها ،الرئيسية لنواع األ الثالث:املطلب 
 حمدداهتا، ومؤشرات قياسها.أهم بعادها، كال الرئيسية للميزة التنافسية، أاألشسنتناول يف هذا املطلب  

    لميزة التنافسيةالرئيسية لنواع األ األول:الفرع 
 مها:إىل نوعني رئيسيني مليزة التنافسية تصنف أغلب الكتاابت يف إدارة األعمال ا 

  ميزة التكلفة األقل؛ -1
 ميزة التمايز )التفاضل(. -2
 ميزة التكلفة األقل: -1

نها من حتديد أسعار تنافسية، ويضمن هلا حتقيق ، ميكّ مؤسسةا هاما كسالح تنافسي للتلعب التكلفة دور  
 أعلى مستوايت األرابح.

منتجاهتا أو خدماهتا هي أقل تكلفة تكلفة ة وإبستمرار إىل أن تكون ؤسستسعى امل ،ولتظفر هبذه امليزة 
من أقل للقيمة وفق تكاليف مرتاكمة  ، وال يتحقق ذلك إال إذا متكنت من ممارسة أنشطتها املنتجة3ابلسوق

 .4ا لدى املنافسنيهتمثيال
إن احلصول على نفس التكلفة األقل ليس ممكنا يف كل الظروف، فهناك جمموعة من الشروط الواجب  

 :5توفرها لتطبيق هذه امليزة، تتمثل يف
 لكني للسلع؛وجود طلب مرن للسعر، حيث يؤدي التخفيض يف السعر إىل زايدة مشرتايت املسته -أ

 منطية السلع املقدمة، أي تشاهبها يف اخلصائص واملميزات؛ -ب

                                                 
1- Rodolphe Durand, Guide du management stratégique, (99 concepts clés), Dunod, Paris, 2003, page 18. 

 .110، ص 2009، عمان، 1للنشر والتوزيع، الطبعة عالء فرحان طالب، عبد الفتاح جاسم محمد، أساسيات المقارنة المرجعية، دار صفاء  - 2
 .56، ص 2007جاري ديسلر، إدارة الموارد البشرية، ترجمة سيد أحمد عبد المتعال، دار المريخ للنشر، الرياض،  - 3

4 - Michael Porter, L'avantage concurrentiel, Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, 

Dunod, Paris, 1999, page 81.  
الميزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية: مصادرها ودور اإلبداع التكنولوجي في تنميتها: دراسة ميدانية في شركة راجع: حجاج عبد الرؤوف،  - 5

           ،2007، سكيكدة، 55 أوت 20روائح الورود لصناعة العطور بالوادي، رسالة ماجستير منشورة، كلية التسيير والعلوم اإلقتصادية، جامعة 

 .37، وكذلك عمر عوض غويري، مرجع سابق، ص 16 -15ص 
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 عدم وجود طرق كثرية لتمييز املنتج؛ -ت
 وجود طريقة واحدة إلستخدم السلعة من طرف املشرتين؛ -ث
سبة نحمدودية تكاليف التبديل )تبديل منتج مؤسسة ما مبنتج مؤسسة أخرى(، أو عدم وجودها هنائيا ابل -ج
 شرتين.للم

وجتدر اإلشارة إىل أنه يتعني على املؤسسة اليت تسعى للحصول على ميزة التكلفة األقل أن تتفادى بعض  
 :1األخطاء، واليت تؤدي مع مرور الوقت إىل فقدان هذه امليزة، وتتمثل هذه األخطاء يف

يستهلك املوارد الكثرية،  -نظرهميف  -الرتكيز على تكلفة األنشطة املتعلقة ابلتصنيع إبعتبار أن هذا األخري  -أ
نشطة األخرى رغم أمهيتها كالبيع، اخلدمات، التطوير التكنولوجي، واليت تشكل تكاليفها جزءا مهاهلا لتكاليف األإو 

 هاما من التكلفة الكلية؛
 إمهال أنشطة التموين؛ -ب
 نشطة الصغرية أو غري املباشرة، مثل الصيانة؛إمهال األ -ت
 ؛التكاليفلعوامل تطور الفهم اخلاطئ  -ث
النقص يف إستغالل الروابط وخاصة تلك املوجودة مع املوردين، وكذلك األنشطة فيما بينها كضمان اجلودة،  -ج

 تفتيش املنتجات، خدمات ما بعد البيع؛
 ختفيضات متناقضة يف السعر؛ -ح
 التفكري يف اهلامش وإمهال البحث عن وسائل جديدة؛ -خ
  ك إذا مت إلغاء املصادر اليت جتعل املؤسسة فريدة يف نظر املستهلك. هتديد التميز، وذل -د
 ميزة التمايز )التفاضل(: -2

ة وتفوقها على اآلخرين فيما يقومون به ويقدمونه من منتجات أو خدمات، ؤسسد امليقصد ابلتمايز تفرّ  
لتمايز عن منافسيها يف السوق يف إىل حالة ا ، وتصل املؤسسة2ما هو أكثر من توقعات الزبونتلبية ويعين أيضا 

صل أيضا إىل هذه احلالة يوليها العمالء قيمة هامة، كما ت لها إىل احليازة على خاصية منفردة واليتحالة توصّ 
ة متميزة عن منافسيها يف عيون ، وهنا تبدو املؤسس3زا يتعدى العرض العادي لسعر مرتفع قليالعندما تقدم شيئا مميّ 

 وأذهان عمالئها.
 
 
 
 

                                                 
1- Michael Porter,  op.cit, page 147- 150. 

 .174 -173، ص 2008إياد شوكت مصطفى منصور، إدارة خدمة العمالء، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع،  - 2
3 - Michael Porter, L'avantage concurrentiel, Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, op. cit, 

page 152- 153.  
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هيئة فروقا متيز عروضها املقدمة للعمالء، وميكن هلا أن ة للتميز تعمل بصورة دائمة لتية الساعؤسسوجند امل 
 :1تتميز يف أحد أو بعض اجملاالت التالية

 ؛من حيث التجهيزات وطرائق األداء املستخدمة... التكنولوجيا املستخدمة: -أ
 من انحية: املنتج: -ب
 ؛كل، اللون، والرتكيب املادياهليئة: كاحلجم، الش -
 ج؛ليت تضيف بصمة خاصة ألداء املنتالسمات أو اخلصائص الفريدة واملميزة وا -
 ائص املنتج مع املواصفات احملددة؛م خصتوافق وتالؤ  -
 ن العاملني يف تطويره؛ته ومدى تفنّ مصداقية املنتج اليت تنبع من مستوى جود -
 ية؛علها طويلة يف ظل ظروف تشغيل عادية أو طبيعالطول النسيب ملدة اإلستخدام، جي -
 إصالح منتج ما عند فشله أو تعطله؛ ضبط و سرييأي ت سهولة اإلصالح -
 املنتج للزبون.مظهر الشكل: وهو مقياس ملدى جاذبية  -
أن تكون حريصة على تعيني عمال لديهم مستوى عال من املعرفة  ؤسسةفعلى امل صائص العاملني:خ -ت

ناع وحبسن اخللق ولطف ون مبهارات اإلتصال واإلقوالثقة ابلنفس، ومن مثة سرعة ودقة األداء، ويتحلّ واملهارة 
، موإقرتاحاهت هموشكاوي ماملعاملة وإحرتام العمالء، ومن مثة القدرة على اإلستجابة السريعة والسليمة لطلباهت

 والتصرف السريع والسليم حنوها، فيساعد ذلك على كسب ثقتهم.
إما من خالل متاجر اجلملة ة هليكل قنوات توزيع منتجاهتا، ؤسسمن خالل حسن إختيار امل وات التوزيع:قن -ث

بتوزيعهم على نطاق جغرايف  ا اخلاصة، وأيضا إختيار موزعيهاأو التجزئة أو التوزيع مباشرة إبستخدام منافذ توزيعه
 صول العمالء إليها.وتتميز متاجرهم مبواقع يسهل و من ذلك اخلاص مبنافسيها، سع أو 
 من خالل: :خدمة العميل -ـج
 تيسري مهمة العميل يف طلب املنتج؛جعل تلقي طلب العميل سهال، أي  -
ع املناسب ليعمل ابألداء ة البائعة مهمة تركيب اآللة أو اجلهاز لدى العميل يف املوقؤسسالرتكيب، أبن تتوىل امل -

 املتوقع؛
ي على ة برانجما لتدريب العاملني لدى املشرت ؤسسبيع منتجاهتا، تضع املتدريب عمال العميل: إضافة إىل  -

 التشغيل السليم للتجهيزات؛
تياجات تقدمي النصح واملشورة للزبون بشأن أنسب التجهيزات املمكن شراؤها لتكون أكثر تناسبا مع إح -

 وظروف التشغيل لدى العميل؛
فظ على ج للصيانة الدورية املتكاملة للتجهيزات املباعة مبا حياالصيانة واإلصالح: وذلك من خالل تصميم برانم -

 سالمة وإستمرارية تشغيلها؛

                                                 
 .142 -136ص  ،2001، شركة ناس للطباعة، اإلسكندرية، 1درة التنافسية للتصدير، الطبعة بناء الق التسويق العالمي،أحمد سيد مصطفى،  - 1
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ة الدقة والصراحة يف إتصاالهتا ابلعمالء، فال تعلن عن توفر ميزات ليست ؤسسالصراحة واإلحرتام: تراعي امل -
كل إستفسار أو شكوى،   يق عنلدقالصريح واو السريع  موجودة أصال يف منتجاهتا، كذلك إحرتام العمالء ابلردّ 

  اإلعتذار هلم.وتقدمي
ت املتميزة ؤسساة يف هذه اجملاالت جمتمعة، غري أن املؤسسوميكن القول أنه من الصعب أن تتميز امل 

ة ال ميكنها حتقيق التميز يف ملؤسسحتاول دوما بناء نقاط قوهتا ومتيزها يف إحدى أو بعض هذه اجملاالت، كما أن ا
ض هذه اجملاالت إال إذا جنحت يف نقل هذا التميز إىل أذهان العمالء وكل األطراف األخرى يف أحد أو بع

 اجملتمع.
يتوقف على عنصرين هامني مها: أن هذا األمر  ة، أنؤسسدوام وإستمرار متيز امل بشأن  Porterيقول و  

أن ال يتمكن املنافسون من حماكاهتا.كما ة، و ؤسسيدرك العمالء بطريقة دائمة للقيمة املميزة اليت متنحها إايهم امل
أهنا أيضا تتوقف على العوامل اليت ترتكز عليها يف حتقيق التميز، واليت جيب أن تكون هي األخرى غري قابلة 

 .1املنافسني قبلللتقليد أو احملاكاة من 
واجب توفرها إن احلصول على ميزة التمايز ليس ممكنا يف كل الظروف، بل هناك جمموعة من الشروط ال 
    :2تتمثل يف

 عندما يقدر املستهلكون قيمة اإلختالفات يف املنتج )سلعة أو خدمة(، وبدرجة متيزه عن غريه من املنتجات؛ -أ
 تعدد إستخدامات املنتج وتوافقها مع حاجات املستهلك؛ -ب
   .مايزعدم وجود عدد كبري من املنافسني يتبع نفس إسرتاتيجية الت -ت

ارة إىل أنه يتعني على املؤسسة اليت تسعى وراء احلصول على ميزة التمايز أن تتفادى بعض وجتدر اإلش 
 :3األخطاء، واليت تؤدي مع مرور الوقت إىل فقدان هذه امليزة، وتتمثل هذه األخطاء يف

الة تكون إحتياجات الزابئن مثال، ألن املؤسسة يف هذه احل أي جيب أن ال تتعدى جودة املنتج التميز املفرط: -أ
 هدفا سهال للمؤسسة اليت متلك منتج ذو جودة مناسبة وسعر منخفض؛

يرتبط السعر اإلضايف املصاحب للتميز ابلقيمة املمنوحة للزبون، وإبستمرارية التميز  سعر إضايف مرتفع جدا: -ب
فهي مطالبة أبن توازن ذاته، فالسعر اإلضايف املرتفع قد يؤدي ابلزبون إىل التخلي عن منتجات املؤسسة، ومن مثة 

 بني القيمة املنتجة والسعر اإلضايف املرافق هلا؛
نشطة املسؤولة عن التميز، وتفرتض حتديد تكلفة األ -عادة -تنسى املؤسسات  عدم معرفة تكلفة التميز: -ت

ح، أو هتدر منذ الوهلة األوىل أن هذا األخري مربح، فتعمد إىل تسخري موارد مالية بشأنه أكرب مما يدره من أراب
   فرص ختفيض التكلفة؛

                                                 
1 - Michael Porter, L'avantage concurrentiel, Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, op. cit, 

page 194.   
 .18 -17حجاج عبد الرؤوف، مرجع سابق،  - 2

3- Michael Porter, L'avantage concurrentiel, Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, op. cit, 

page 199- 200.  
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فبعض املؤسسات ال تنظر إىل التميز إال من الناحية الفيزايئية، وهتمل  الرتكيز الشديد على املنتج: -ث
 ، حيث ميكن أن تقدم هذه األخرية فرصا عديدة ومستمرة للتميز.أنشطتهااإلمكانيات املوجودة يف خمتلف 

لرئيسية للميزة التنافسية للمؤسسة، يتضح لنا أبن احلصول على نوع من خالل ما مت عرضه حول األنواع ا 
من أنواع هذه امليزة سواءا كانت تكلفة أقل أو متييز يف املنتج يتوقف على مدى توفر أو غياب جمموعة من 

قوع الشروط والعوامل املساعدة من أجل الوصول إىل تلك امليزة، كما ينبغي على املؤسسة جتنب قدر اإلمكان الو 
 يف األخطاء املشار إليها، واليت تعرضها مع مرور الوقت لفقدان ميزهتا.  

ن املعرفة اجليدة مليزيت التكلفة األقل والتميز، تسمح للمؤسة بتصويب اجلهود يف إجتاه حيول دون أكما  
أن يتم ن من املفيد لتحكم نسبيا يف العوامل اليت تؤثر يف هذين النوعني. قد يكو اهدر لقدراهتا وكفاءاهتا، وكذا 

شريطة أال تتعارض الواحدة منها مع  -إن أمكن ذلك  -حتقيق ميزة التكلفة األقل وميزة التميز يف ذات الوقت 
  األخرى، حىت ال تكون النتائج معاكسة للتوقعات.

 : 1ويتم اإلستناد يف إختيار نوع من امليزة دون اآلخر إىل العوامل التالية 
 جاذبية النشاط؛ -1
 حدة املنافسة؛ -2
 التكنولوجيا املستعملة؛ -3
 تطور إحتياجات الزابئن عرب الزمن؛ -4
 الفرص املستقبلية. -5

 هذه األخرية.  ألمهيةكما ميكن إضافة عوامل أخرى وذلك حسب نظرة املؤسسة  
 يزة التنافسيةامل أبعاد الثاين:الفرع 

 :2اتوفر بعدين أساسني مهبيرتبط حتقيق امليزة التنافسية  
تتحقق امليزة التنافسية إذا ما أدرك العميل أنه حيصل نتيجة تعامله مع هذه  القيمة املدركة لدى العميل: -1
أن تستغل  ؤسسةت األخرى املنافسة هلا. لذلك، على املؤسساة على قيمة أعلى ومنفعة أكرب من ابقي املؤسسامل

دركها العميل للمنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها، مما يساهم يف املختلفة يف حتسني القيمة اليت يإمكانياهتا املتميزة 
 بناء امليزة التنافسية.

ورغم ما أشارت إليه الدراسات من أن السعر يلعب الدور األكرب يف حتديد مفهوم القيمة لدى العميل،  
أن ة، جند  السعر واجلودإال أن األمر أعقد من جمرد مقارنة مستوى جودة املنتج ابلنسبة لسعره، حيث ابإلضافة إىل

مفهوم القيمة يتضمن أيضا مدى اإلقتناع ابملنتج أو اخلدمة، ومدى اإلعتمادية عليه، وخدمات ما بعد 
 اخل...البيع.

                                                 
ية عمار بوشناف، الميزة التنافسية في المؤسسة اإلقتصادية، مصادرها تنميتها وتطويرها، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم اإلقتصاد - 1

 . 24، ص 2002وعلوم التسيير بالخروبة، جامعة الجزائر، 
 .15 -14ص ، 2008الدار الجامعية، اإلسكندرية، ، تنافسيةالموارد البشرية مدخل تحقيق الميزة المصطفى محمود أبو بكر،  - 2



 ياإلطار النظر …الميزة التنافسية                                                                                                        ولالفصل األ

 30 

ة بقدرهتا على عرض سلعة أو خدمة ال يتسىن للمنافسني تقليدها مؤسستتحقق امليزة التنافسية لل التميز: -2
ىن القدرة على اإلتيان مبا ال ميكن تقليده من طرف اآلخرين، فهذا جيعل منها بسهولة، أو عمل نسخة منها، مبع

 ة متميزة وخمتلفة عن غريها.ؤسسم
 :ة إىل التميز أمههاؤسسوهناك العديد من املصادر اليت توصل امل 

من إنتاج متكنها  ة على احلصول على متويل إحتياجاهتا بشروط خاصةؤسساملوارد املالية: وذلك أبن تعمل امل -أ
 ؛سلع أو خدمات بسعر أقل من املنافسني

احلصول على اإلمدادات  علىة ؤسس، إضافة إىل إمكانية املاملوارد املادية: وتتضمن املعدات والتكنولوجيا -ب
الالزمة للعملية اإلنتاجية، فاإلستغالل األمثل هلذه املوارد يسمح بعرض منتج أو خدمة بصورة مغايرة ومميزة عن 

 ؛اآلخرين
يرجع جناحها  -إن مل نقل معظمها-ت ؤسسااملوارد البشرية: مورد مهم جدا لتحقيق التميز، فالعديد من امل -ت

 ما متلكه من مهارات وقدرات بشرية؛إىل 
امليزة التنافسية، وتتمثل يف ة ؤسسللتميز الذي حيقق للم واألخرياإلمكانيات التنظيمية: وهي املصدر الرابع  -ث

على اإلدارة الفعالة ألنظمتها واألفراد املوجودين هبا، هبدف مقابلة إحتياجات عمالئها  ةاألخري قدرة هذه 
 ورغباهتم.

 حمددات امليزة التنافسية: الثالث:الفرع 
 :مؤسسة من خالل بعدين أساسيني مهاتتحدد امليزة التنافسية لل 

 حجم امليزة التنافسية:  -1
إذ كلما كانت  .هلا ات املنافسةؤسسوجهود املللمؤسسة افسية هناك عالقة طردية بني حجم امليزة التن 

أثرها، وتتحقق صفة  حتييداملنافسة للتغلب عليها أو  اتؤسسامليزة أكرب كلما إستدعت جهودا أكرب من امل
اجهة ج يف مو ة التكلفة األقل، أو متييز املنتاإلستمرارية للميزة التنافسية إذا متكنت املؤسسة من احملافظة على ميز 

  املؤسسات املنافسة.
ن ابلنسبة لدورة حياة املنتج اجلديد، فإن للميزة التنافسية أيضا دورة حياة على نفس وكما هو الشأ 

الشاكلة، بدءا مبرحلة التقدمي أو النمو السريع، تليها مرحلة التبين من طرف املؤسسات املنافسة، تعقبها مرحلة 
امليزة التنافسية والتفوق عليها، وأخريا أتيت مرحلة الضرورة أو احلاجة إىل تقدمي  الركود حينما يقوم املنافسون بتقليد

ومن هنا تبدأ املؤسسة من جديد يف جتديد  أو تدعيم ميزة متييز املنتج،و/ كلفة تكنولوجي جديد لتخفيض الت
والشكل املوايل  .1لك أو الزبونمي ميزة تنافسية جديدة حتقق قيمة أكرب للمستهتقدوتطوير وحتسني امليزة احلالية أو أ

 .يوضح لنا املراحل اليت متر هبا دورة حياة امليزة التنافسية
 
 

                                                 
 .85نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص  - 1
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 دورة حياة امليزة التنافسية(: 06شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .86نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص  املصدر:
 
 نطاق التنافس أو السوق املستهدف: -2

ة هبدف حتقيق مزااي تنافسية، فنطاق النشاط ؤسسأنشطة وعمليات امليشري هذا البعد إىل مدى إتساع  
على مدى واسع ميكن أن حيقق وفورات يف التكلفة عن املؤسسات املنافسة، ومن األمثلة على ذلك اإلستفادة من 

، أو تقدمي تسهيالت إنتاج مشرتكة، خربة فنية واحدة، إستخدام نفس منافذ التوزيع خلدمة قطاعات سوقية خمتلفة
 مناطق خمتلفة، أو صناعات مرتابطة.

ومن جهة أخرى، ميكن للنطاق الضيق حتقيق ميزة تنافسية من خالل الرتكيز على قطاع سوقي معني  
 .1وخدمته أبقل تكلفة أو توفري منتج مميز له

 : 2وهذا البعد بدوره له أربعة أبعاد من شأهنا التأثري يف امليزة التنافسية وهي 
وهنا يتم اإلختيار  ة والعمالء الذين يتم خدمتهم،ؤسسويعكس مدى تنوع خمرجات املاع السوقي: نطاق القط -أ

 معني من السوق أو خدمة كل السوق؛ بني الرتكيز على قطاعما  ضلةواملفا
أو خارجيا ابإلعتماد على  )قرار التصنيع(ة ألنشطتها داخليا ؤسسيعرب عن مدى أداء املالنطاق الرئيسي:  -ب

مزااي التكلفة  فالتكامل الرأسي املرتفع ابملقارنة مع املنافسني قد حيقق ،)الشراء اتقرار (التوريد املختلفة  مصادر
أو (يف تغيري مصادر التوريد  ةؤسسم، يتيح التكامل درجة أقل من املرونة للىخر األقل أو التمييز، ومن انحية أ

 ؛)ميمنافذ التوزيع يف حالة التكامل الرأسي األما
 ة، ويسمح النطاق اجلغرايفأو الدول اليت تنافس فيها املؤسسغرافية يعكس عدد املناطق اجلالنطاق اجلغرايف:  -ت
بتحقيق مزااي تنافسية من خالل املشاركة يف تقدمي نوعية واحدة من األنشطة والوظائف عرب عدة مناطق  ؤسسةللم

عمل حاليا على نطاق اليت ت ةؤسسمه امليزة ابلنسبة للوتربز مدى أمهية هذ ،(أثر مشاركة املوارد)جغرافية خمتلفة 
 ماهتا يف كل ركن من أركان العامل؛، حيث تقدم منتجاهتا أو خدعاملي

                                                 
 . 87 -86ص  مرجع سابق، ،نبيل مرسي خليل - 1
 .88 -87المرجع نفسه، ص  - 2

 املرحلة الضرورة التقليد التبين التقدمي

( 1ميزة تنافسية ) ( 2ميزة تنافسية )   

 حجم
التنافسية  امليزة  
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ة، فوجود روابط بني ؤسس عن مدى الرتابط بني الصناعات اليت تعمل يف ظلها امليعرّب  نطاق الصناعة: -ث
فقد ميكن إستخدام  ،عديدة لتحقيق مزااي تنافسيةاألنشطة املختلفة عرب عدة صناعات، من شأنه خلق فرص 

   .ةؤسسالصناعات اليت تنتمي إليها امل خمتلف أو األفراد أو اخلربات عرب انفس التسهيالت أو التكنولوجي
 مؤشرات امليزة التنافسية الرابع:الفرع 

افسية، وتتمثل هذه ة للميزة التنؤسستوجد العديد من املؤشرات اليت تستخدم للداللة على إمتالك امل 
املؤشرات يف: الرحبية، احلصة السوقية، النمو السنوي للمبيعات، رضا املستهلك وغريها. غري أن املؤشرات األكثر 

توفر البياانت الالزمة حلساهبا، ، ملا تتمتع به من مزااي عديدة، كداما هي املؤشرات الثالثة األوىلشيوعا وإستخ
 .كميةمؤشرات  ألهنا  ساهبا بدقة وسهولةحاحلصول عليها، إمكانية  سهولة

 :1يفيما يل ، بتعريفه وعرض طريقة حسابهوسنتطرق بشيء من اإليضاح والتفصيل لكل مؤشر 
األمر الذي ال شك فيه وال خالف أن هدف كل مؤسسة قائمة هو حتقيق أعلى درجات الرحبية. الرحبية:  -1
أداء املشروعات عن طريق نسبة صايف الدخل إىل األصول  على أهنا مقياس يستخدم لتقييم هذه األخريةتعرف و 

أو اإلستثمارات، وميكن تعظيم الرحبية عن طريق حتسني إستثمارات املشروع، وإستخدام التقنيات احلديثة، 
 وإستغالل املوارد بشكل أفضل.

لكية، العائد وهناك أربع طرق مستخدمة لقياس الرحبية، وهي العائد على األصول، العائد على حقوق امل 
 على اإلستثمارات، وهامش الربح.

 سب هذه املقاييس كما يلي:وحت
صايف  وحيسب بقسمة ،ةد إىل قياس كفاءة التشغيل يف املؤسسيهدف حساب هذا العائ العائد على األصول: -أ

األرابح بعد إضافة الفوائد إليها على متوسط إمجايل األصول، ويقصد هبذا األخري، حاصل قسمة رصيد إمجايل 
 :بداية وهناية املدة على إثنني. ولغرض حساب العائد على األصول تستخدم املعادلة التاليةاألصول 

 
 العائد على األصول = 

 
ذا األخري بقسمة صايف األرابح بعد أن يتم طرح حصص األرابح وحيسب ه العائد على حقوق امللكية: -ب

وسط حقوق امللكية إمجايل قيمة رأمسال لى متوسط حقوق امللكية، ويقصد مبتاملوزعة على األسهم املمتازة ع
 :وتعرب املعادلة التالية عن العائد على احلقوق امللكية ة وهناية املدة مقسوما على إثنني،األسهم العادية بداي

 
 

 العائد على حقوق امللكية = 
 

                                                 
ية لشركات إنتاج األدوية األردنية، دراسة مهدي صالح الدين جميل عثمان، أثر العوامل اإلستراتيجية واستراتيجيات المنافسة على الميزة التنافس - 1

 . 52 -50، ص 2003ميدانية من منظور المديرين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، 

  صايف الربح + الفوائـد
 وسط إمجايل األصولمت

 حصص األرابح املوزعة على األسهم املمتازة  –صايف الربح 
 متوسط حقوق امللكية
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س املهمة يف تقييم كفاءة األداء، فهو يعرب عن مقدار يعترب هذا املقياس من املقايي العائد على اإلستثمارات: -ت
الرحبية ويقيس األداء اإلستثماري، وميكن من خالل هذا املقياس معرفة الربح كنسبة من املبيعات، وكذا معرفة 

 وتستخدم املعادلة التالية حلساب معدل العائد على اإلستثمارات:س املال، معدل دوران رأ
 ×  ×  إلستثمار =                  العائد على ا

 
ة بعد الضرائب على املبيعات، ؤسسحيسب هذا اهلامش بقسمة صايف األرابح املتحققة للم هامش الربح: -ث

الربح وحيسب هامش ة، ؤسسلدة والناجتة عن مبيعات املرابح املتو وتفسر النسبة الناجتة عن ذلك أبهنا نسبة األ
 :إبستخدام العالقة التالية

 
 =   هامش الربح  
 
 احلصة السوقية: -2

ة ؤسسبني الراحبني واخلاسرين يف السوق، فهو يستخدم حلساب نصيب املمييز يستخدم هذا املقياس للت 
 سني الرئيسيني.مع املناف تهمن املبيعات يف السوق، ومقارن

 ة يف السوق، وعن حركة املستهلكني بنيؤسسويستفاد من هذا املقياس أبنه يعطي مؤشرا عن وضع امل 
فإخنفاض احلصة السوقية يدل بوضوح على وجود مشكلة  ات املنافسة، لذلكؤسسامل ة ومنتجاتؤسسامل منتجات

 إبستخدام طرق ثالث:معينة يتوجب على اإلدارة حلها، وميكن قياس امليزة التنافسية 
 ؛ة الكلية على إمجايل املبيعات الكلية يف السوقؤسسبقسمة مبيعات امل وحتسب :احلصة السوقية اإلمجالية -أ

ة الكلية على مبيعات أكرب املنافسني يف السوق، ؤسسوحتسب بقسمة مبيعات امل احلصة السوقية النسبية: -ب
 وأكرب منافسيها بدقة؛ة ؤسسبني املعلى مدى الفرق  افهذا يعطي مؤشر 

على املبيعات اإلمجالية للسوق ة ؤسساملوحتسب احلصة السوقية هنا بقسمة مبيعات  حصة السوق املخدوم: -ت
 ة برتكيز نشاطاهتا عليه.ؤسساملخدوم، أي السوق الذي تقوم امل

 :النمو السنوي للمبيعات -3
عن خمرجات النشاط اليت من خالهلا يتم  ، وهي عبارةاتؤسسللمتعترب املبيعات حمور النشاط الرئيسي  

على جيدا النمو السنوي يف املبيعات مؤشرا  النمو واإلستمرارية يف السوق، ويعدّ حتقيق  حتقيق األرابح، وابلتايل
 من موقفها التنافسي يف السوق.ة، وعلى زايدة حصتها السوقية، مما يدعم ؤسسجناح أعمال امل

ل قيامها بعملية التخطيط اإلسرتاتيجي إىل وضع هدف حمدد ملقدار خالات ؤسساملوتسعى العديد من  
  :وتستخدم الصيغة التالية حلساب النمو السنوي يف املبيعات ملراد حتقيقه كأحد معايري النجاح.النمو يف املبيعات ا

   = يف املبيعاتالسنوي النمو 
 

 الربـح املبيعات
 مررأمسال املستث املبيعات

حصايف الرب  
 املبيعات

مبيعات السنة املرجعية –ية مبيعات السنة احلال  
ةمبيعات السنة املرجعي  
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 : بناء وتعزيز امليزة التنافسيةالثالثملبحث ا
ة التنافسية األساس الذي يضمن للمؤسسة البقاء أطول مدة ممكنة يف السوق، وعليه يتطلب امليز  تعترب 

لذلك سيتم صلبة وقوية، من أجل بناء وتعزيز املؤسسة مليزة تنافسية الضرورية والعمل األمر إختاذ كل اإلجراءات 
دور سلسلة القيمة يف بناء وتعزيز  مث إبرازامليزة التنافسية،  األسس العامة لبناءحتديد عرض و  ضمن هذا املبحث

 .امليزة التنافسية
 التنافسية األسس العامة لبناء امليزة األول:املطلب 
جها وتؤديها أن تبين عي أو املنتجات واخلدمات اليت تنتميكن لكل مؤسسة بصرف النظر عن جماهلا الصنا 

منافسيها، وتتمثل هذه اجملاالت يف: الكفاءة، ميزة تنافسية ابإلستفادة من جماالت تستطيع إحراز تفوق فيها على 
أسس البناء العامة للمزااي يف جمملها ل ربعة تشكّ األاجلودة، التجديد )اإلبداع(، اإلستجابة حلاجات العميل، وهذه 

 .التنافسية، كما يوضحها الشكل أدانه
 األسس العامة لبناء املزااي التنافسية(: 07شكل رقم )

اإلدارة اإلسرتاتيجية، اجلزء األول "مدخل متكامل"، ترمجة رفـاعي حممـد رفـاعي، حممـد سـيد أمحـد  جونز، شارلز وجاريث املصدر:
 .196 ، ص2007عبد املتعال، دار املريخ للنشر، الرايض، 

 
 
 
 

 اجلودة املتميزة

 امليزة التنافسية
 التكلفة املنخفظة 

 التمييــــــــــــز

 التجديــــــــــــــــــــــــــد

جتاه حاجات العميلإرد الفعل  الكفاءة املتميزة  
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 الكفاءة األول: الفرع
ض، اليد العاملة، رأمسال، اإلدارة، املهارة وسيلة لتحويل املدخالت )عوامل اإلنتاج كاألر  تعترب املؤسسة 

التكنولوجية...( إىل خمرجات )السلع واخلدمات(، وتقاس الكفاءة مبقدار املدخالت املطلوبة إلنتاج خمرجات 
فض مقدار انت املؤسسة أكثر كفاءة، كلما إخناملخرجات/املدخالت، لذلك، كلما ك معينة، مبعىن الكفاءة =

 .1تاج خمرجات معينةاملدخالت املطلوبة إلن
 اجلودة الثاين:الفرع 

مل يعد السعر عامال حامسا يف إختاذ قرار الشراء كما كان األمر من قبل، بل أصبح الزبون يسعى للحصول 
 ، منتجات ميكن اإلعتماد عليها والثقة هبا إلجناز الوظائف املصممة ألدائها. 2على منتجات ذات جودة أعلى
زيد جات عالية اجلودة يا مضاعفا، فمن جهة، فإن توفري منتى املزااي التنافسية أتثري وتؤثر اجلودة العالية عل

من قيمة هذه املنتجات يف أعني املستهلكني، فيسمح للمؤسسة بفرض سعر عايل ملنتجاهتا، ومن جهة اثنية، فإن 
فأقل وقت  ،للوحدة ملنخفضةاصدر عن الكفاءة العالية والتكاليف ر للجودة على املزااي التنافسية يالتأثري اآلخ

ة أو أقل من املستوى القياسي، أما إختصار الوقت فيؤدي إىل العامل يؤدي إىل خروج منتجات معيبيضيعه 
 .3إنتاجية أعلى للعامل وتكاليف أقل للوحدة

 التجديد الثالث:الفرع 
يت تقدمها، أي شيء جديد أو حديث يتعلق بطريقة إدارة املؤسسة أو املنتجات الالتجديد يصف  

وبذلك فهو يشتمل على كل تقدم وحتديث يطرأ على أنواع املنتجات وعمليات اإلنتاج وأنظمة اإلدارة واهلياكل 
 التنظيمية واإلسرتاتيجيات املعتمدة.

هذه العملية متنح املؤسسة شيئا ويعترب عامل التجديد أحد أهم األسس البنائية للمزااي التنافسية، ألن  
ليه املنافسون، ويسمح للمؤسسة بتمييز نفسها، وابلتايل إختالفها ومتيزها عن أقراهنا، فضال عن فردا يفتقر إمت

  .4فرض أسعار عالية ملنتجاهتا أو ختفيض تكاليف هذه املنتجات بنسبة كبرية مقارنة مبنافسيها
 اإلستجابة حلاجات العميل الرابع:الفرع 

ل، يتعني عليها أن تكون قادرة على أداء املهام يف حتديد حىت تتفوق املؤسسة يف حتقيق اإلستجابة للعمي
 ز. ملنتجاهتا، وسيخلق هلا التمياملستهلكون قيمة أكرب ل أفضل من املنافسني، عندئذ سيويّل وإشباع إحتياجاته بشك

البد وأن يتماشى مع حتقيق اإلستجابة حلاجات العميل، مبعىن آخر حتقيق وإجناز  إن عملية حتسني اجلودة
ودة العالية والتجديد كجانب تكاملي لتحقيق اإلستجابة للعميل، هذا إضافة إىل جانب آخر يربز عند احلديث اجل

 يف احلاجة إىل موائمة السلع واخلدمات مع املطالب الفردية واجلماعية.  تمثلعن اإلستجابة للعميل وامل

                                                 
 .197 -196شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  - 1
 .205ثامر البكري، مرجع سابق،  - 2
 .200شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  - 3
 .201، ص نفسهالمرجع  - 4
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أو وقت اإلستجابة للعميل، وهو  ومثة جانب آخر يستدعي املزيد من اإلنتباه، أال وهو عامل التسليم
قت ، حيث أصبح عامل الو 1الوقت املستغرق ابلنسبة للسلعة حىت تسليمها هلذا األخري، أو اخلدمة حىت أدائها

عدا لدفع سعر أعلى ن طرف العميل، هذا الذي أصبح مستسي أمهية كبرية يف جوهر قرارات الشراء املتخذة ميكت
 .2مقابل حصوله على حاجته يف الوقت املناسب له -ض األحيانيف بع-متغاضيا عن مستوى اجلودة 

وأخريا، ميكن القول أن هذه العناصر األربعة مهمة جدا يف حتقيق املزااي التنافسية، فالكفاءة املتفوقة متنح 
قة التكلفة، كما أن اجلودة املتفو  منخفضةاملؤسسة فرصة لتخفيض تكاليفها، وتساعدها على حتقيق مزااي تنافسية 

ن املؤسسة ، ومن جهتها اإلستجابة املتفوقة للعمالء متكّ اتسمح هلا بفرض سعر عايل فضال عن تقليص تكاليفه
 أيضا من فرض سعر عايل، أما التجديد املتفوق فيؤدي إىل فرض سعر أعلى، أو تكلفة أقل ابلنسبة للوحدة.

 سيةالتناف تعزيز امليزةو دور سلسلة القيمة يف بناء  الثاين:املطلب 
ة ؤسسة كوحدة واحدة، فاملؤسسأن امليزة التنافسية ال ميكن فهمها إذا ما نظران إىل امل Porter أوضح بورتر 

ها ، تسويقها، وإيصاهلا إىل املشرتي، فصلة، منها تصميم املنتجات، تصنيعينشأ بداخلها العديد من األنشطة املن
و التمايز، أ، من حيث التكلفة األقلة ؤسسسية للممن هذه األنشطة إبمكانه أن خيلق ميزة تناف نشاط وكل

النظر إىل الكيفية اليت تتفاعل هذه األنشطة و  ة بطريقة علمية،ؤسسوابلتايل فإن إختيار األنشطة اليت تقوم هبا امل
  .، وتعترب سلسلة القيمة الوسيلة الوحيدة لذلك3افسيةوري جدا لتحليل مصادر امليزة التنفيما بينها ضر 

 تعريف سلسلة القيمة ألول:االفرع 
 ددمتثيل للمؤسسة واليت حتو تعترب سلسلة القيمة من بني املقارابت األوىل اليت أجريت إلجياد عرض  

بفهم  بوضوح األنشطة األساسية أو املهمة من وجهة نظر إسرتاتيجية، واليت تسمح )هذه األنشطة األساسية(
 .4أتثرياهتا على التكاليف وعلى القيمة

 تعدّ لذا فهي إلجراء التحليل الداخلي هلا،  -الذكر بقكما س-م املؤسسة حتليل سلسلة القيمة وتستخد
فهم كيف ختلق القيمة أو تضيع يف  منه هووالغاية األساسية همة املعتمدة إلجراء هذا التحليل. أحد األدوات امل
 .5جمال نشاط معني

فاعلة كلها ومرتابطة مع بعضها البعض، وهي على تقسيم املؤسسة إىل تسعة أنشطة مت Porterإقرتح ولقد  
احل اإلنتاج، واألنشطة واألربعة املتبقية مساعدة، فاألنشطة األساسية حتمل على مر  نوعني: مخسة منها أساسية

أن هذه األنشطة سواءا األساسية  أيضا، ويرى 6وتسهل عمل األنشطة األساسية تساعد هذه املراحلاملساعدة 

                                                 
 .202ص شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق،  - 1
 .207ثامر البكري، مرجع سابق، ص  - 2

3 - Michael Porter, L'avantage concurrentiel, Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, op. cit, 

page 49. 
4 - Octave Jokung et autres, op.cit, page 49.  
5 - Richard Soparnot, Samuel Grandval, Concepts et cas en management stratégique, LAVOISIER, Paris, 2005, 

page 52. 
6 -  Octave Jokung et autres, op.cit, page 63.  
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منها يف تقدمي جزء من القيمة اإلمجالية اليت حيصل عليها الزبون من املؤسسة، وابلتايل  تساهم أيّ منها والثانوية 
 .1املسامهة يف حتقيق األرابح هلذه األخرية

 خصائص سلسلة القيمة الثاين:الفرع  
 :2لسلسلة القيمة ثالث خصائص هي 

نشطة ألبني امما جيعل التمييز ، نتاجهإل ةالالزم من حيث األنشطة عنيم (خدمةأو )منتوج قيمة عن تعرب  -1
 ساسية واألنشطة املساعدة؛ألا

لنشاط والتكلفة  ة بني نشاط معنياملوجود" العالقة  "الرابطة ومعىنالروابط بني خمتلف األنشطة، عن  تعرب -2
 آخر؛

من  ا أكثرة لديهبني املنتجات واخلدمات وبني جماالت النشاط )إذا كانت املؤسس تعرب عن التآزر الكامن -3
إقصادايت  كما يولد أيضا  -مثال اإلقتصادايت يف التوزيع ويف اإلمداد-فالنشاط يولد إقتصادايت احلجم  .نشاط(

ة موالشكل املوايل يوضح سلسلة القي .خدماتو النشاط ميكن أن يساهم يف عدة منتجات احلقل، ألن نفس 
 .لبورتر

 سلسلة القيمة لبورتر (:08شكل رقم )

 
 

Source : Michel Porter, L’avantage concurrentiel des nations, op.cit, page 44. 
 

  قيمة منيز بني نوعني من األنشطة:المن خالل شكل سلسلة 
 :3أنشطة هي اليت تساهم مباشرة يف إستغالل النشاط، وتنقسم إىل مخسةو األنشطة األساسية:  -أ

                                                 
 .150صالح عبد الرضا رشيد، حسان دهش جالب، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Giorgio Pellicelli, Stratégie d'entreprise, 1ère  édition, de Boeck et Larcier, Bruxelles, 2007, page 187. 
3 - Richard Soparnot, Samuel Grandval, op. cit, page 53.  

 البنية التحتية )كالتخطيط املايل(
شريةإدارة املوارد الب  

 التطوير التكنولوجي

 التزويد )املشرتايت(

خدمات ما بعد 
 البيع

التسويق 
 واملبيعات

 اإلمداد 
 اخلارجي

اإلنتاج 
()العمليات  

 اإلمداد الداخلي

 األنشطة األساسيــــــــــــــــــة

 األنشطة
الداعمة   

مش
 اهلا

 

مش
 اهلا

 



 ياإلطار النظر …الميزة التنافسية                                                                                                        ولالفصل األ

 38 

واملنتجات  اخلي: يضم األنشطة املتعلقة إبستقبال، ختزين، وتوزيع املواد األولية، األجزاء املكونة،اإلمداد الد -
اإلمداد يكمن ف، ويف حالة اخلدمات، املخزوانت، النقل والتوزيع...اخل نقل وتفريغ البضاعة، تسيري النهائية. تشمل

 الزبون مع املنتج أو العرض؛ إلتقاءضمان يف 
األجزاء املكونة إىل أو  عملية حتويل وسائل اإلنتاج، املواد األولية والعناصر تتمثل يفمليات(: و اإلنتاج )الع -

 ؛اخلمنتجات أو خدمات اتمة )هنائية(، وتتضمن التحويل، التجميع، صيانة اآلالت، التغليف، مراقبة اجلودة...
 حنو املوزعني أو الزابئن النهائيني؛اإلمداد اخلارجي: جيمع األنشطة املتعلقة إبرسال أو توجيه املنتج  -
ت البيع: متثل العمليات )املراحل( اليت تسمح بعرض )أي بيع وترويج( املنتجات أو اخلدما -وظيفة التسويق -

، ووضع أو شهار، الرتويج، قوة البيع، إختيار قنوات التوزيع، العالقات مع املوزعنيللزابئن، هذه الوظيفة تتضمن اإل
 حتديد األسعار؛

 حتتوي على األنشطة اليت تنمي أو حتافظ على قيمة املنتج أو اخلدمة، كالرتكيب،اخلدمات ما بعد البيع:  -
 ف املنتج، والتزويد ابلقطع املنفصلة.اإلصالح، املعلومة، مطابقة وتكيي

  األنشطة املساعدة: -ب
 :1ة أنشطة هيساسية، وتتمثل يف أربعزيد من فعالية وكفاءة األنشطة األوهذه األنشطة ت 

املشرتايت )التموين(: وتتعلق بعمليات احلصول على املوارد األساسية للوظائف األولية، وتتضمن شراء املواد  -
ختيار املوردين واملواد إ ،األولية أو األجزاء نصف املصنعة أو اتمة الصنع اليت حتتاجها العملية اإلنتاجية، العالقات

 ؛اخلاملشرتاة...
احملددة: واليت تكون متعلقة مباشرة بتصور األفكار وتطوير املنتجات، تطوير األساليب أو املوارد التكنولوجيا  -

 طوير وحتسني املادة األولية(؛اخلاصة )مثال ت
 ف، التكوين، تطوير وزايدة األجور؛إدارة املوارد البشرية: واليت تتضمن التعيني، التوظي -
ستخدام اجليد للمجموعة، هذا الصنف يتضمن اإلدارة إلطة الضرورية لتوي على كل األنشوحت البنية التحتية: -

العامة، أنظمة التخطيط، التمويل، مراقبة اجلودة، املعلومة، احملاسبة، القانون، العالقات اخلارجية، الثقافة 
 التنظيمية...

 جمموع املبلغقابل ة تطابق أو تإن األنشطة األساسية واملساعدة معا تساهم يف خلق القيمة، هاته القيم 
  .2الذي يكون الزابئن مستعدين لدفعه من أجل احلصول على منتجات و/ أو خدمات املؤسسة

  
على سبيل فعلى أنشطة فرعية، هو اآلخر وجتدر اإلشارة، إىل أن كل نشاط من هذه األنشطة حيتوي 

  الشكل التايل:  وضحة يفإىل أنشطة فرعية كما هي مميكن تقسيمه املثال، النشاط األساسي "التسويق" 
 

                                                 
1 - Giorgio Pellicelli, op. cit, page 188. 
2 - Richard Soparnot, Samuel Grandval, op. cit, page 53- 54. 
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 تقسيم وظيفة التسويق (:09شكل رقم )
 تسيري األنشطة التجارية اإلشهار تسيري قوة البيع توظيف قوة البيع الواثئق التقنية الرتويج

 Source: Richard Soparnot, Samuel Grandval, op.cit, page 327.     

 
سلسلة القيمة شكل ن إجراء تعديالت مناسبة يف وجتدر اإلشارة، إىل أن هناك عدة حماوالت بشأ

ما ها جزءا متمّ املعلومات، وإعترب  جيامتغري تكنولو  1995عام  Martin، حيث أضاف  Porter بورترلصاحبها 
ملتغريات عنصر "املقدرة اجلوهرية" وبعض ا 2000عام  Macmillian et Tampoe إليها السلسلة القيمة، وأضاف

 يمة على النحو التايل:القاألخرى، لتصبح سلسلة 
  سلسلة القيمة املعدلة :(10)شكل رقم 

 .153صاحل عبد الرضا رشيد، حسان دهش جالب، مرجع سابق، ص  املصدر:
 
 

ة للمنظمةـــــــــــــــــــــالبنية التحتي  
 التكنولوجيا واملتاجــــــــــــــــــــــرة

 اإلدارة اإلسرتاتيجية

 النشاطات املساندة

 نظم املعلومات وإدارة املعــــــــــــــــــــــارف

 رضا
 الزبون
 ووالئه

 التكنولوجيا،
 اإلدارة،
 التسويق،
 املبيعات،
 واإلنتاج

 املقدرة 
 اجلوهرية

 املهارات
 األساسية،

كيف،معرفة ال  
 التكنولوجيا،
 املوجودات
 اإلسرتاتيجية

النشاطات 
 األساسية

  ،عائد
 أرابح،
 حصة

سوقية   

 إدارة املوارد البشريــــــــــــــــــــــــــة

 إدارة املشرتايت واملوردين
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  :1ن اجلوانب التاليةالباحثني بشأومهما كان شكل سلسلة القيمة، فإن هناك نوع من اإلتفاق بني 
حتديد النشاطات  إىلالقيمة هو أداة حتليلية مناسبة لتحديد املقدرات اجلوهرية للمؤسسة، إضافة  حتليل سلسلة -1

 خاصة فيما يتعلق بـ:اليت من املمكن أن حتقق ميزة تنافسية 
ات طوذلك من خالل التعرف على التكاليف اخلاصة بكل نشاط وحماولة ترشيدها خاصة تلك النشا التكلفة: -أ

 ؛لق القيمة بصورة حمدودةاليت تساهم يف خ
وذلك من خالل الرتكيز على األنشطة املتعلقة ابملقدرة اجلوهرية للمؤسسة وقابلياهتا هبدف أداء هذه  التمايز: -ب

 .األنشطة بشكل أفضل من املنافسني
ألنشطة يساعد حتليل سلسلة القيمة على إبقاء األنشطة اليت تساهم يف خلق القيمة، وإستبعاد أو حتويل تلك ا -2

حمدود يف هذا اجلانب، والنظر فيما إذا كانت هناك جهة خارجية أخرى ميكنها أداء ضعيفة اإلسهام، أو إسهامها 
 هذه األنشطة بكفاءة وفاعلية، حىت يتم التعاقد معها يف هذا اجملال.

 توجد ثالث خطوات إلجراء حتليل سلسلة القيمة وهي: -3
وة للمؤسسة )مقدرة جوهرية(، وتلك اليت تشكل نقطة ضعف يف أدائها،  النشاطات اليت تشكل نقطة قتعيني -أ

  املؤسسة مبيزة تنافسية؛ة هذه متدّ يند فيما إذا كانت نقاط القوة املعمث حتدي
من وحدات األعمال، كتحديد العالقة بني فحص اإلنتاج  طبيعة العالقة اليت جتمع األنشطة يف أيّ حتديد  -ب

مثال، وما ينتج عن ذلك من زايدة يف تكاليف   (%10 (فقط أو فحص جزء منه( % 100) بنسبة مئوية كاملة
إىل أوقات عمل رار خبصوص تقليل عدد مرات اإلصالح، أو احلاجة  النتائج اليت ترتتب على هذا القاإلنتاج، وبني

 إضافية لقوة البيع؛
إلسرتاتيجية يف املؤسسة، كإمكانية بني سالسل القيمة لوحدات األعمال ا ) )La synergieحتديد التداؤب -ت

عمل ما ملنتج معني ذو إستخدام مشرتك مع وحدة أعمال اإلستفادة من إقتصادايت احلجم يف إنتاج وحدة 
 ؛تيجية بعملية اإلنتاج بشكل منفردأقل تكلفة مما لو قامت كل وحدة أعمال إسرتا إسرتاتيجية أخرى يعدّ 

رب يتضمن سالسل القيمة للموردين، وسالسل القيمة لقنوات الرتويج أن سلسلة القيمة هي جزء من نظام أك -4
ملوردين، كون من االنظام املتذلك ه السالسل إسم نظام القيمة، وهو على هذ Porter والزابئن، وقد أطلق

 املوزعني، الزابئن. 
ن بعضها تعترب عملية ن ابملواقع احلالية ألجزاء هذا النظام، وإعادة ترتيبها وتنظيمها أو التخلص متمعّ وال

دور األطراف الداخلية على ز مهمة لتحسني املوقف التنافسي للمؤسسة، وعليه فإن هذا النوع من التحليل يركّ 
واخلارجية يف عملية خلق القيمة عوضا عن دور النشاطات الداخلية فقط، ويعرف هذا التحليل بتحليل سلسلة 

 .التجهيز
 

                                                 
 .155 -153هش جالب، مرجع سابق، ص ضا رشيد، حسان دصالح عبد الر - 1

  ع التداؤب هي ظاهرة تستند إلى أن القيمة اإلجمالية المضافة الناجمة عن العمل الذي يؤدى بتعاون وتكامل بين أجزائه هي أكبر من حاصل جم

 القيمة المضافة لكل جزء من األجزاء بشكل منفرد. 
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 رنظام القيمة لبورت (:11شكل رقم )

 
 Michel E.Porter, L'avantage concurrentiel des nations, op.cit, page 46. : Source 

 
 مصادر امليزة التنافسية الثالث:املطلب 

تتعدد مصادر امليزة التنافسية وختتلف، والسبب هو أن هذه األخرية ال تعتمد على مصدر واحد فقط 
ة ؤسستضمن احليازة على ميزة تنافسية قوية، لذا يتعني على املجمموعة متكاملة من العوامل اليت  وإمنا ترتكز على

مصادر مكن من توجيه كل اجلهود لتعزيزها، وتتباين هذه املصادر بني أن تتعرف على مصادر ميزهتا حىت تت
 تقليدية وأخرى حديثة.

 تقليدية للميزة التنافسيةال املصادر األول:الفرع 
ما املصادر التقليدية، فقد مت التطرق إليها سابقا يف اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس كأساس لتحقيق امليزة أ 

ة قدرهتا ؤسسالتنافسية، وتتمثل يف: إسرتاتيجية التكلفة األقل، إسرتاتيجة التمايز، وإسرتاتيجة الرتكيز، وتستمد امل
ناء إسرتاتيجية تنافسية تساهم يف خلق وتعزيز مركز تنافسي قوي على إجياد امليزة التنافسية من خالل كفاءهتا يف ب

 ومربح يف ظل املنافسة الشديدة اليت تعّم قطاع الصناعة.  
 :إسرتاتيجية التكلفة األقل -1

هتمام به أساسا، وفيها حتاول املؤسسة يتميز حبساسية كبرية للسعر، واإل تطبق هذه اإلسرتاتيجية يف سوق 
وجه أقل سعر تكلفة ممكن، من خالل سعيها قدر اإلمكان إىل ختفيض كل ما ميكن ختفيضه من إنتاج منتجاهتا أب

التكلفة، حىت تتمكن يف األخري من بيع منتجاهتا أو خدماهتا بسعر أقل من سعر منافسيها الذين يعرضون نفس 
 . 1و اخلدمة وبنفس اجلودةأالسلعة 

، مما يكسبها 2هامش ربح أعلى، وتطبيق سعر بيع أقلتسمح للمؤسسة ابحلصول على هذه اإلسرتاتيجية  
 موقعا متميزا بني املتنافسني.

 
 

                                                 
 .175محمد أحمد عوض، مرجع سابق، ص  - 1

2- Michel Darbelet, Op.cit, page 406. 

سالسل قيمة 
 الزبون

قناة سالسل قيمة 
 التوزيع

سالسل قيمة 
 املنظمة

سالسل قيمة 
 املوردين
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 :1إن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية حيقق عدة مزااي للمؤسسة هي
فاملؤسسة املنتجة بتكلفة أقل تكون يف موقع أفضل من حيث املنافسة على أساس  فيما يتعلق ابملنافسني: -أ

 السعر؛
فاملؤسسة املنتجة بتكلفة أقل تتمتع حبصانة ضد العمالء األقوايء، حيث ال ميكنهم  ين:فيما يتعلق ابملشرت  -ب

 املساومة على ختفيض األسعار؛
أن تكون يف مأمن من  –بعض احلاالت يف  -فاملؤسسة املنتجة بتكلفة أقل ميكنها  فيما يتعلق ابملوردين: -ت

 العادة اإلستحواذ على حصة سوقية كبرية، وابلتايل شراء  املوردين األقوايء، وخاصة أن قيادة التكلفة تتطلب يف
 كميات كبرية نسبيا، مما يعزز قوهتا التفاوضية يف مواجهة املوردين؛

مما جيعلها فاملؤسسة حتتل موقعا تنافسيا ممتازا ميكنها من ختفيض السعر،  فيما يتعلق ابلداخلني اجلدد: -ث
 ادرة على اإلحتفاظ هبذه امليزة؛طاملا هي ق تساهم يف إرساء عوائق للدخول

إذا ما ظهرت منتجات بديلة يف السوق، فإن املؤسسة تلجأ إىل إستخدام  فيما يتعلق ابملنتجات البديلة: -ج
 ختفيضات يف السعر، كسالح ضد هذه املنتجات، واليت قد تتمتع أبسعار جذابة.

ال يعين خلوها من بعض العيوب، واليت تتمثل إن متتع إسرتاتيجية التكلفة األقل ابملزااي السالفة الذكر،  
 :2يف
 قيام املنافسني بتقليد اإلسرتاتيجية مما قد يؤدي إىل إخنفاض أرابح الصناعة ككل؛ -أ

 قد يتحول إهتمام الزابئن إىل عناصر أخرى خبالف السعر. -ب
مؤسسات ضد كل يتضح من العرض السابق مدى أمهية هذه اإلسرتاتيجية يف توفري قدر من احلماية لل 

 أنواع قوى التنافس اخلمس، وأيضا مدى أمهيتها يف زايدة مقدرة املؤسسة على حتديد سعر الصناعة.  
 إسرتاتيجية التمييز -2

، 3و خدماهتا وجعلها فريدة وأكثر جاذبية من منتجات منافسيهاأوفيها تعمل املؤسسة على متييز منتجاهتا  
، األمر الذي 4ذين يهتمون ابلتميز واجلودة أكثر من إهتمامهم ابلسعرلتناسب رغبات وإحتياجات الزابئن ال

  .5جيعلهم يدفعون إبذهال من أجل احلصول على هاته املنتجات املتميزة
إن اهلدف األساسي هلذه اإلسرتاتيجية هو خلق نوع من التوازن بني القيمة اإلضافية اليت يقدمها املنتوج  

 الزبون مستعدا لدفعه، والشكل املوايل يوضح ذلك:وبني السعر اإلضايف الذي يكون 
 
 
 

                                                 
 .115سي خليل، مرجع سابق، ص نبيل مر - 1
 .58حجاج عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص  - 2

3- STRATEGOR, Politique général de l’entreprise, 4ème édition, Dunod, Paris, 2005, page 146. 
 .176محمد أحمد عوض، مرجع سابق، ص  - 4

5- STRATEGOR, Op.cit, page 146. 
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 التوازن يف إسرتاتيجية التمييز (:12شكل رقم )

 
 

Source: Jean-Pierre et autres, Management stratégique et organisation, 6ème édition , Paris, 

Vuibert, page 177. 

  
والذي جيعل فردا، تتزويد املشرتين بشيء ما يكون خمتلفا أو مأساس  علىيز تؤسس التمي ن إسرتاتيجيةإ

منتج أو خدمة املؤسسة متميزا عن تلك اخلاصة ابملنافسني، حيث يكون اإلفرتاض األساسي وراء متييز 
األقل يفهم  كثر للمنتج املتميز )أو علىأاإلسرتاتيجية أن يكون العمالء على إستعداد أكرب ألن يدفعوا أسعارا 

تكون القيمة متفوقة ألن املنتج عايل اجلودة ومتفوق تقنيا بطريقة ما،  على أنه كذلك( يف بعض الطرق املهمة.
يقدم خدمات متفوقة، أو له جاذبية خاصة بطريقة ما مدركة أو أبخرى. ويف الواقع يبين التميز ميزة تنافسية جتعل 

ألسعار ابلنسبة ملنتج معني من مؤسسة ما، ويضاف إىل ذلك أنه من العمالء أكثر والءا، وأقل حساسية إجتاه ا
   .1ال يبحث العمالء عن منتجات أخرى بديلة عندما يشبعون حاجاهتمتمل أاحمل

 :2جتين املؤسسة من تبين هذه اإلسرتاتيجية العديد من الثمار، تتمثل يفو  
فسيها لدرجة قد تصل إىل مبدأ الوالء للعالمة من إن التمييز حيمي املؤسسة من منا فيما يتعلق ابملنافسني: -أ

 ، وهو ما يشكل صمام أمان للمؤسسة إجتاه املنافسني؛إجتاه منتجاهتا قبل العمالء
 وناألقوايء، نظرا لكون املنتج شرتينن تواجه املؤسسة مشكالت مع املأميكن  فيما يتعلق ابملشرتين: -ب

العمالء لديهم ألن ستطيع املؤسسة فرض زايدات على األسعار، وذلك منتجا متميزا للزبون، وت ونيقدم وناملتميز 
 اإلستعداد لدفع أسعار إستشنائية عالية؛

تفرضه أكثر مما تتجه حنو تكاليف مبا أن إسرتاتيجية املؤسسة تتجه حنو السعر الذي  فيما يتعلق ابملوردين: -ت
وهكذا فإن املنتج يتسامح إجتاه الزايدات الطفيفة يف  اإلنتاج، وابلتايل اندرا ما يشكل املوردون مشكلة للمؤسسة،

 أسعار مدخالته؛

                                                 
 .323 -322روبرت. أ. بتس، ديفيد لي، مرجع سابق، ص  - 1
 .318 -317شارلز هل وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  - 2

 التكلفة
 اإلضافية املستحقة 
 من أجل التمييز

 السعر
 اإلضايف املدفوع من 

 طرف الزبون
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يشكل كل من التمييز والوالء للعالمة عوائق للدخول يف وجه املؤسسات  فيما يتعلق ابلداخلني اجلدد: -ث
األخرى الساعية للدخول يف نفس القطاع، وابلتايل جتد املؤسسات اجلديدة نفسها مضطرة لتطوير كفاءاهتا 

 مرا مكلفا للغاية؛أاملتميزة، لكسب القدرة على املنافسة، علما أن إجناز ذلك يعترب 
 يف الوفاء إبحتياجات العمالء يعتمد هتديدها على قدرة منتجات املنافسني فيما يتعلق ابملنتجات البديلة: -ج

 ء العمالء للعالمة.منتجات املنتج املتميز، ويف قدرهتا أيضا على إعاقة والهبا بنفس الدرجة اليت تفي 
 : 1يف ةوكما أن هلذه اإلسرتاتيجية مزااي، فهي حتمل العديد من املساوئ، واملتمثل

أن املستهلكني قد ال يعتربون املنتج متميز بدرجة تربر إرتفاع سعره، مما جيعلهم مييلون إىل املنتجات األقل  -أ
 سعرا؛

اصة إذا كان التمييز ينبثق من التصميم أو السمات الطبيعية سهولة قيام املنافسني بتقليد املنتج املتميز، خ -ب
للمنتج، أما إذا كان مصدره معنوي )اجلودة، اخلدمة...( فإنه من الصعب التقليد، وابلتايل على املنتجني املتميزين 

 إجياد مصادر متيز يتعذر تقليدها يف وقت قصري.
توصلت إليه الدراسات احلديثة، اليت تقول أبن كإشارة يف األخري حول هاتني اإلسرتاتيجيتني هو ما  

تؤدي يف الغالب إىل معدالت رحبية عالية مقارنة إبسرتاتيجية التكلفة األقل، ذلك أن التمييز إسرتاتيجية التمييز 
يؤدي إىل حوافز أفضل للدخول يف الصناعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الدراسات ترى أن إسرتاتيجية 

      . 2قل تؤدي يف الغالب إىل حصة سوقية أكرب ابملقارنة بنظريهتا اليت تقوم على التمييزالتكلفة األ
 إسرتاتيجية الرتكيز: -3

تتمثل مالمح هذه اإلسرتاتيجية برتكيز املؤسسة على خدمة جمموعة معينة من الزابئن )تقسيم سوقي  
 على إستخدامات معينة للمنتج. معني(، أو بواسطة الرتكيز على سوق جغرايف حمدود، أو الرتكيز

لذلك فالسمة املميزة هلذه اإلسرتاتيجية هي ختصص املؤسسة يف خدمة نسبة معينة من السوق الكلي  
وليس كل السوق، كما تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على إفرتاض أساسي مفاده إمكانية قيام املؤسسة خبدمة سوق 

 ة ما هي قامت خبدمة السوق الكلي.مستهدف وضيق بشكل أكثر فاعلية وكفاءة يف حال
وحتقق املؤسسة ميزة تنافسية يف ظل هذه اإلسرتاتيجية إبستخدامها إلحدى اإلسرتاتيجيتني السابقتني أو   

 كالمها مع بعض، حيث ميكنها القيام بتمييز املنتج بشكل أفضل حبيث يشبع حاجات القطاع السوقي
 .3أو التميز والتكلفة األقل معا قدم هلذا القطاع السوقي،املستهدف، أو من خالل تكاليف أقل للمنتج امل

 
 
 
 

                                                 
 .59حجاج عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص  - 1
 .257 -256ثابت عبد الرحمان إدريس، جمال الدين محمد المرسي، مرجع سابق، ص  - 2
 . 121ص مرجع سابق، ل، نبيل مرسي خلي - 3
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 :1وال ميكن أن تتحقق امليزة الناجتة عن إسرتاتيجية الرتكيز إال إذا توفرت الشروط التالية 
 عند وجود جمموعات خمتلفة ومتميزة من املشرتين، هلم حاجات خمتلفة أو يستخدمون املنتج بطرق خمتلفة؛ -أ

 د؛و تسمح موارد املؤسسة إال بتغطية قطاع سوقي حمدعندما ال  -ب
 تفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبري من حيث احلجم، معدل النمو والرحبية؛عندما ت -ت
 ؛عندما ال حياول أي منافس آخر التخصص يف نفس القطاع السوقي املستهدف -ث
   ر جاذبية من غريها.عندما تشتد حدة عوامل التنافس اخلمس حبيث تكون بعض القطاعات أكث -ج

 :2واملزااي اليت جتنيها املؤسسة من وراء تبنيها وتطبيقها إلسرتاتيجية الرتكيز عديدة، تتمثل يف
إن املؤسسة اليت تتبىن إسرتاتيجية الرتكيز، تتمتع ابحلماية من املنافسني إىل املدى الذي  فيما يتعلق ابملنافسني: -أ

 ة ال يستطيع منافسوها تقدميها؛تستطيع من خالله تقدمي منتج أو خدم
ألهنم ال يستطيعون مينح املؤسسة قوة ضغط على مشرتيها، نظرا تبين الرتكيز إن  فيما يتعلق ابملشرتين: -ب

 احلصول على نفس الشيء من مصدر آخر؛
، وذلك عليهم التغلب على والء العالمة للمؤسسة اليت تنتهج إسرتاتيجية الرتكيز ابلنسبة للداخلني اجلدد: -ت

 أن هذا الوالء يشكل حاجزا للدخول؛على إعتبار 
فبتطبيق املؤسسة إلسرتاتيجية الرتكيز فإن العمالء ليسوا يف حاجة إىل هذه  ابلنسبة للمنتجات البديلة: -ث

 وذلك كون والء العمالء للعالمة يعمل على التخلص من هتديدها. املنتجات،
 يف:ل ثأما عن عيوب هذه اإلسرتاتيجية، فتتم 

 إرتفاع حجم التكاليف الثابتة مقارنة مع قائد التكلفة، وهذا نظرا لصغر حجم اإلنتاج؛ -أ
لشرحية العمالء املستهدفني من قبل املؤسسة، بسبب التغريات التقنية أو على  إحتمال اإلختفاء املفاجئ -ب

 مستوى أذواق املستهلكني؛
الت اليت تركز عليها املؤسسة، ويقدمون منتجات جبودة إمكانية ظهور منافسني جدد يعملون يف نفس اجملا -ت

 أفضل وأسعار أقل؛
        إمكانية إضمحالل احلدود بني السوق املستهدف من قبل املؤسسة والصناعة ككل. -ث

ال توجد إسرتاتيجية تنافسية واحدة مثلى تضمن النجاح من املؤكد أنه يف األخري البد من اإلشارة إىل أنه  
على سبيل املثال املؤسسة اليت تنطوي على بعض املخاطر، ل إسرتاتيجية من تلك اليت حددها بورتر التام، فك

ن تتأكد من أن السعر العايل ملنتجاهتا املتميزة وذات اجلودة العالية ليس أترغب يف تطبيق إسرتاتيجية التمييز عليها 
و خدمة متميزة ال أون أن قبوهلم جلودة أعلى أعلى بكثري من سعر منتجات منافسيها، وإال فإن العمالء سيدرك

                                                 
 .122ص نبيل مرسي خليل، مرجع سابق،  - 1
 .328 -327شارلز هل وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  - 2

ألقوياء منهم، فالمؤسسة التي تتبنى هذه االخاصة بالموردين، خاصة بالنسبة لمزايا إستراتيجية التركيز لم يتم ذكر مزايا هذه اإلستراتيجية  *

ون في وضع تفتقد فيه إلى المزايا حيال هؤالء الموردين، نظرا ألن هذه المؤسسة تشتري وفق أحجام صغيرة، االمر الذي يمنح اإلستراتيجية تك

قوى على حساب المشترين، إال أنه مادامت المؤسسة قادرة على تحميل الزيادة في األسعار على العمالء الذين لديهم والء للمؤسسة، أالمورد وضعا 

 يب ال يمثل مشكلة كبيرة.فإن هذا الع
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ويوضح اجلدول املوايل املخاطر املتعلقة بتطبيق كل إسرتاتيجية  يربره هذا اإلرتفاع يف السعر املرتفع الذي يدفعونه،
 تنافسية.
   خماطر اإلسرتاتيجيات التنافسية (:1رقم )جدول 

 خماطر إسرتاتيجية الرتكيز ية التمييزخماطر إسرتاتيج خماطر إسرتاتيجية الرايدة يف التكلفة
 هذه اإلسرتاتيجية ال تقوم طويال بسبب:

 التقليد واحملاكاة من طرف املنافسني؛ -
 التغيري التكنولوجي؛ -
قواعــــــــــد أخــــــــــرى لتــــــــــدهور الــــــــــرايدة يف  -

 التكلفة.

 هذه اإلسرتاتيجية ال تدوم طويال بسبب:
 التقليد واحملاكاة من جانب املنافسني؛ -
يب التمــايز الــيت تصــبح أقــل أمهيــة أســال -

  للمشرتين.

 إسرتاتيجية الرتكيز يتم تقليدها عندما:
يصـــبح قطـــاع الســـوق املســـتهدف غـــري  -

جذاب هيكليـا بسـبب التالشـي التـدرجيي 
 هليكله، أو تالشي الطلب؛

يـــدخل املنافســـون الكبـــار هـــذا القطـــاع  -
وعلـى نطـاق كبــري بسـبب تضـاؤل الفــروق 

ه مـــــن قطاعـــــات بـــــني هـــــذا القطـــــاع وغـــــري 
السوق األخرى، وبسبب مميزات التسويق 

 الشامل؛
تتبـــع ظهـــور مؤسســـات أخـــرى جديـــدة  -

إســرتاتيجية الرتكيــز علــى أجــزاء مــن نفــس 
  القطاع السوقي.

 .262اثبت عبد الرمحان إدريس، مجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص املصدر: 
 

 سيةاملصادر احلديثة للميزة التناف الثاين:الفرع 
إن سرعة التغريات والتطورات جعل املؤسسة تبحث عن مصادر أخرى جديدة مليزهتا تضمن هلا البقاء،  

 ، وتتمثل هذه املصادر يف:اليومألنه ما كان صاحلا ابألمس أصبح ال جيدي نفعا 
 (:Reengineeringإعادة اهلندسة ) -1

سات األفضل اليت تسمح هلا بتحسني تعتمد تنافسية املؤسسة أيضا على طرق التسيري، على املمار  
، وتعترب إعادة اهلندسة أحد هذه الطرق، وهو أسلوب إداري جديد تسعى املؤسسات من ورائه 1فاعليتها الداخلية

 إىل حتقيق ميزة تنافسية متواصلة.
وتظهر إعادة اهلندسة للعمليات التنظيمية كإعادة تعريف للعمليات للحصول على مكاسب كبرية من  

 .2التكاليف، اجلودة، السرعة واخلدمةحيث 
ومفاد هذا األسلوب اجلديد هو إعادة تصميم سريع وجذري للعمليات اإلسرتاتيجية واحملققة للقيمة 

مما حيقق  ،تصميم النظم والسياسات واهلياكل التنظيمية الداعمة هلااملضافة يف جمال أعمال معني، وكذلك إعادة 
 .3نتاجية يف مؤسسة معينةيف تدفقات العمل واإلاملثالية 

                                                 
1 - Frédéric Leroy, Les stratégies de l'entreprise, 2ème  édition, Dunod, Paris, 2004, page 56. 
2 - Ibid, page 56. 

 .131 -130نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص  - 3
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ا وبصورة شاملة فيما يتعلق ابلطريقة اليت متارس هبا لى املدراء أن يعيدوا التفكري مليّ ووفقا هلذا التعريف، ع
ائف املؤسسة، يكون الرتكيز على العمليات املرتبطة ابألنشطة  شاطاهتا، وعوضا عن الرتكيز على وظمؤسساهتم ن

فاألمر إذن يتعلق إبعادة .1اخللية الرقابة على املخزون، عملية تصميم املنتج...كعملية إصدار أوامر الشراء، عم
 .عميق للمؤسسات فيما يتعلق بعملية إنشاء القيمةو تنظيم جذري 

إن هذا األسلوب، ليس معناه إصالح وترميم الوضع القائم، وإمنا يقتضي البدء من جديد أي من نقطة 
 الصفر.

منح يف نفس الوقت حتقيق أهداف و بق بطريقة علمية وسليمة وحمكمة إىل ويرمي هذا األسلوب إذا ما ط
 :2املؤسسة املزااي التالية

، وذلك من خالل متكني  والنتائج حتقيق تغيري جذري وجوهري يف األداء: أي التغيري يف أساليب وأدوات العمل -أ
 ؛املؤسسة ل العاملني من تصميم العمل والقيام به وفق إحتياجات العمالء وأهدافك
رتكيز على متطلبات العمالء، ابلتحديد الدقيق إىل اله املؤسسة يلرتكيز على العمالء: من خالل توجا -ب

 إلحتياجاهتم ورغباهتم والعمل على حتقيقها؛
السرعة: بتمكني املؤسسة من أداء أعماهلا بسرعة فائقة، وذلك من خالل توفر املعلومات الالزمة إلختاذ  -ت

  ل احلصول على هذه املعلومات أمرا يسريا، مما يقلص من وقت األداء؛القرارات وجع

املقدمة لتتناسب وتتواءم مع  حتسني جودة املنتجات واخلدمات إىل حيث هتدف إعادة اهلندسةاجلودة:  -ث
 إحتياجات ورغبات العمالء؛

فقط على العمليات ذات  الناتج عن إلغاء كل العمليات غري الضرورية والرتكيز :التكلفة ضغط()ختفيض  -ج
 القيمة املضافة.

  : 3التالية الفوائد كما جتين املؤسسة إذا ما إتبعت هذا األسلوب اجلديد
 ؛اتعمليإىل فرق  إدارات وظيفيةتغيري وحدات العمل من  -أ

  ؛متعددةبعاد أذات مركبة و أعمال من مهام بسيطة إىل  واملناصب تغيري األعمال -ب
 ؛ستقلاملالعمل املراقب إىل  العمل منتغيري دور الفرد  -ت

 ؛اإلعداد الوظيفي من التكوين إىل التدريبتغيري  -ث

   ؛إىل النتائج ةطنشمن األواملكافآت األداء  عايريمالرتكيز يف  تغيري -ج

 ؛قدرةمن األداء إىل امل قيةتغيري معيار الرت  -ح

 ؛إنتاجية من قيم وقائية إىل قيمالسائدة يف املؤسسة تغيري القيم  -خ

 ؛موجهنيإىل  من مشرفني ملسيريينتغيري ا -د
                                                 

 .  728، ص مرجع سابقشارلز وجاريث جونز،  - 1

                                 .2009406.0  www.hrdiscussion.com -2                                  

 
، جامعة بسكرة، 2012، ديسمبر 12أحالم، إعادة هندسة العمليات كمدخل لتمييز إدارة الموارد البشرية، أبحاث إقتصادية وإدارية، العدد  خان -3

   .163 -160ص 
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 ؛أفقيإىل  تسلسلي تغيري اهليكل التنظيمي من هرمي -ذ
 تغيري املسؤولني من مراقبني إىل قياديني. -ر

 :1ومن بني األهداف اليت يسعى إليها أسلوب إعادة اهلندسة 
 جعل املؤسسة أكثر قدرة على املنافسة، -أ

 ؛ العمليات اإلداريةإحداث حتسينات يف -ب
 ؛حتسني شعور وإحساس األفراد العاملني ابلتشجيع واملشاركة يف وضع أهداف املؤسسة -ت
 ؛تقليل املنافسة بني األقسام الوظيفية وزايدة التعاون بني أفراد املؤسسة -ث
 ؛ختفيض التكاليف وزايدة اإلنتاجية وإشباع حاجات العمالء -ج
 ستقبلي للعملية اإلدارية داخل املؤسسة؛حتديد الشكل واإلطار امل -ح
 ينة؛عدمج عدة عمليات يف عملية واحدة وختصيصها لشخص واحد أو جملموعة م -خ
تساعد املؤسسات ذات املستوى الرفيع على بقائها يف نفس املستوى، ومتكن املؤسسات األقل أن تصبح  -د

 أكثر تنافسية؛
 سرعة األداء وجودة املنتج. -ذ

 وتعزيز ميزهتا التنافسية. كسبهداف واملزااي تسمح للمؤسسة يف النهاية بوكل هذه األ 
 (:Benchmarkingالقياس املقارن ) -2

نرال يقبل امليالد خبمسمائة عام، قال اجل ، األوىلهناك حقيقتان قدميتان تسمحان بفهم القياس املقارن 
فتأيت من  ، واحلقيقة الثانيةاملعارك القادمة"الصيين سان تسو "إذا عرفت عدوك ونفسك فلن ختف أبدا من نتيجة 

 .2اليت تعين "أن تكون األفضل من بني األفضل" Dontotsuالكلمة الياابنية 
هاتني احلقيقتني ال تنحصران فقط يف فهم ومراقبة العامل الداخلي للمؤسسة )إعرف نفسك(، بل تتعدى  

 عدوك(، واملقارنة معه )األفضل من بني األفضل(. ذلك لتشمل تقييم وفهم العامل اخلارجي وإبستمرار )إعرف
ا مقارنة أداء املؤسسة املقارنة املرجعية( العملية اليت يتم من خالهلأو املعايرة، أو ويقصد ابلقياس املقارن ) 

 .  3جه بعض منافسيها األقوايء على مستوى العامل، وكذلك أدائهم وما يقدمونه من خدماتمبا ينت
ملية تتضمن مقارنة املؤسسة ألدائها، تقنياهتا التجارية...، مع عدد من املؤسسات كما يعرف أبنه ع 

 .  4هتا األفضلاالعاملة يف نفس القطاع، وحماولة إجراء مطابقة مع نقاط قوهتا وممارس
  

 

                                                 
 .34 -33، ص 2007الهندسة، مدخل جديد لمنظومة التعليم، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، سالمة عبد العظيم حسين، ثورة إعادة  - 1

2 - www.albaath.news.sy   2009-01-04 بتاريخ   
 . 230شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  - 3

4- Hubert JAOUI, Tous innovateurs, La dimension humaine de l’innovation, Leviers et bonnes pratiques, Dunod, 

Paris, 2003, page 100. 

http://www.albaath.news.sy/
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وهو أيضا عملية تتضمن قياس أداء مؤسسة ما ابملقارنة مع املؤسسات الناجحة يف نفس جمال النشاط، 
ل نتائج هذه املقارنة بغرض اللحاق والتفوق على هذه املؤسسات الناجحة واملماثلة من حيث نوع مث حتلي
  .1النشاط

  :2نحها القياس املقارن للمؤسسةومن بني الفوائد اليت مي
 ؛    حتياجات السوق الواقعيةإرضاء الزبون وتلبية إ -أ

واملوثوقة )جتنب إستخدام اخلربات والتوجهات حتسني مستوى األداء، من خالل حتديد األهداف الفاعلة  -ب
 املاضية(؛

القدرة على املنافسة واإلستمرار هبا، من خالل التعرف جيدا على مفهوم املنافسة وشروط املنافسة املشروعة  -ت
 )اجلودة، التكلفة، املدة الزمنية(؛

 خر؛إكتشاف أفضل الطرق والتطبيقات اليت أثبتت جدارهتا وجناحها يف مكان آ -ث
حتديد نقاط القوة وتطويرها وتعظيم اإلستفادة منها، إضافة إىل نقاط الضعف بغية حتويلها إىل فرص مناسبة  -ج

 إلجراء التحسينات الالزمة؛
 .تسهيل قيادة التغيري -ح

وهكذا، يفضي إجراء القياس املقارن من خالل كل ما يقدمه من فوائد للمؤسسة إىل منح هذه األخرية  
 ية. ميزة تنافس
لكن جتدر اإلشارة إىل أنه ولغرض حتقيق املؤسسة مليزة تنافسية من خالل تطبيق املقارنة املرجعية فإنه  

 :3يتوجب على املؤسسة
 املؤسسات الرائدة يف املستقبل وعدم اإلكتفاء ابلنظر إىل ما هو أفضل اآلن؛يف إجنازه النظر إىل ما تفكر  -
لك أن هذا املبدأ أصبح من األبعاد األساسية اليت تتنافس من خالهلا إعتماد مبدأ التطوير املتسارع، ذ -

 املؤسسات والركيزة األساسية اليت تساعدها على حتقيق امليزة التنافسية.  
 املوارد والكفاءات: -3

ظهر املنهج املبين على املوارد والكفاءات يف احلقل اإلسرتاتيجي يف هناية الثمانينات، ويعرض هذا املنهج  
والفكرة ، Porterرؤية جديدة لإلسرتاتيجية خمتلفة عن تلك اليت وضعت من طرف اإلقصاديني الصناعيني ومنوذج 

 تستغلهااملؤسسة األكثر تنافسية هي تلك املؤسسة اليت متلك املوارد األكثر متيزا واليت أن األساسية هي ببساطة: 
 .4بشكل أفضل

يزة التنافسية على مدى جودة املوارد والكفاءات اليت متتلكها وعلى هذا األساس، يتوقف تطوير وتنمية امل 
 املؤسسة، وكذا على حسن إستغالل هذه األخرية.

                                                 
 .180نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص  - 1

2 - www.albaath.news.sy    2009-01-04 بتاريخ  
 .128ص م محمد، مرجع سابق، الفتاح جاسعالء فرحان طالب، عبد  - 3

4 -  Frédéric Leroy, op.cit, page 59. 

http://www.albaath.news.sy/
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ات ن ملموسة )األموال املتاحة، األدو وتعرف املوارد على أهنا كل املوجودات اإلسرتاتيجية، وميكن أن تكو  
...( أما الكفاءات فتشمل التنفيذ والربط بني هذه أو غري ملموسة )الشهرة أو السمعة، املهارات ،اإلنتاجية...(

 .1املوارد
الكفاءة اجلوهرية )األساسية( هي جمموعة من املعارف واملهارات اليت Prahalad  و  Hamelوحسب 

 .2تسمح للمؤسسة بعرض أو تقدمي املنتوج الذي سيكون مصدر امليزة للزبون
  :3سرتاتيجيةوتتصف املوارد والكفاءات مبجموعة من اخلصائص اإل

 و  Hamelوج ابلنسبة للزبون، وحسب تنمي وتطور بشكل ملحوظ قيمة املنت املوارد أو الكفاءاتفالقيمة:  -أ

Prahalad  ؛على تطوير خمتلف أنواع املنتجاتفإن القيمة تكمن أيضا يف مرونة املوارد والكفاءات، وقدرهتا 
لحصول عليه، إما لليه صعبا، لذا يعاين املنافسون صعوابت رد جيب أن يكون اندرا، واحلصول عالندرة: فاملو  -ب

 ملورد مرتفع جدا؛أن سعر ابسبب بسبب عدم توفره يف السوق مثل شهرة أو مسعة العالمة مثال، وإما 
ن يكون صعب التقليد، وإستحالة التقليد هذه تتوقف إما على خصائص أإستحالة التقليد: فاملورد جيب  -ت

 ورد خمصص خباصية ضمنية للكفاءات؛يد سلسلة القيمة، وميكن أن يكون املاملورد، أو على تعق
جات البديلة أو ومقاومة لتهديد املنتن تكون املوارد والكفاءات دائمة متواصلة، أطول العمر: جيب  -ث

 التكنولوجيا اجلديدة.
وإستمرار ة تواصل وميكننا القول هنا، أن هذه اخلصائص األربعة هي مبثابة حمددات هامة ومهمة لدرج 

ىل أنه يف حالة إمتالك املؤسسة ملوارد وكفاءات هبذه اخلصائص إشارة التنافسية للمؤسسة، لذا جتدر اإل امليزة
، أما غياب أحد أو كل هذه اخلصائص يف مستمرةنها من بناء وتنمية ميزة تنافسية والصفات، فإن هذا ميكّ 
 التنافسية على اإلستمرار ملدة أطول.ويضعف طاقة امليزة  مواردها وكفاءاهتا سيشلّ 

 فكما سبق الذكر، تنقسم املوارد إىل موارد ملموسة وأخرى غري ملموسة: املوارد: -1
 املوارد امللموسة: وتنقسم بدورها على ثالثة أنواع: -أ

والتفاوض على ها املواد األولية: أثرها ابلغ على جودة املنتوج، لذا يتعني على املؤسسة أن حتسن إختيار موردي -
 جودهتا وأسعارها؛

د األولية إىل املضافة الناجتة عن حتويل املوا معدات اإلنتاج: هي من أهم أصول املؤسسة، واليت حتقق القيمة -
 ة حتقيق فعاليتها أطول مدة ممكنة؛منتجات، لذا دور املؤسسة هنا كبري من أجل ضمان سالمتها، صيانتها، بغي

ح قنوات ها يف السوق أو توسيعها يف نطاق أكرب، كفتتسمح خبلق منتجات جديدة وطرحاملوارد املالية: وهذه  -
توزيع جديدة مثال، لذا جيب على املؤسسة أن حتقق صحتها املالية على الدوام، وحتافظ عليها هبدف تعزيز موقفها 

 التنافسي وتطويره على املدى البعيد.

                                                 
1 - Frédéric Leroy, op.cit, page 60. 
2 - Ibid, page 60. 
3 - Ibid, page 60- 61. 
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 اع:املوارد غري امللموسة: وتصنف إىل مخسة أنو  -ب
و تزيد عنها، وتستند املؤسسة إىل مفهوم أو اخلدمة على الوفاء بتوقعات الزبون أاجلودة: وهي قدرة املنتوج  -

 الدولية وكذا كسب ثقة املتعاملني؛اجلودة الشاملة كسالح إسرتاتيجي للحيازة على مزااي تنافسية ودخول السوق 
امليزة التنافسية، وعلى املؤسسة أن ختتار التكنولوجيا ثريه على ستمد أمهيته هذا املورد من مدى أتالتكنولوجيا: ي -

 لها يف موضع أسبقية على منافسيها؛واليت جتع املناسبة هلا
شاف خطط املنافسني وحتركاهتم وكذا متغريات األسواق، مما ل مصدرا إلكتاملعلومات: هلا دور مهم، ألهنا تشكّ  -

 يف الوقت املناسب؛رارات الصائبة و يسمح للمؤسسة إبختاذ الق
املعرفة: وتتضمن املعلومات التقنية والعلمية واملعارف اجلديدة اخلاصة بنشاط املؤسسة، وتستمدها هذه األخرية  -

اإلنتاجية، وتساهم املعرفة يف من مراكز البحث مثال، كما ميكن أن تنتجها من خالل حل مشاكلها التنظيمية و 
 ا يسمح خبلق مزااي تنافسية حامسة؛راء القدرات اإلبداعية إبستمرار ممإث
معرفة كيفية العمل: أي الدرجة العالية من إتقان العمل مقارنة ابملنافسني يف جماالت اإلنتاج، التنظيم والتسويق،  -

هة إىل املهن وابلتايل إكتساب ميزة تنافسية فريدة، وتستمد هذه املعرفة من التجربة املكتسبة واجلهود املركزة واملوجّ 
احملافظة عليها وأن حتول دون تسريب أو تسويق معلومات عنها  للمؤسسة، لذا يتعني على هذه األخرية رئيسيةال

 للمؤسسات املنافسة.
املؤسسة، ألهنا ذات طبيعة تراكمية أي تتكون وتتنمى عرب الزمن من أصول تعترب الكفاءات أصل  الكفاءات: -2

 قبل املنافسني، ومنيز بني نوعني من الكفاءات: وتتصف ابخلصوصية هلذا فهي صعبة التقليد من
هي "جمموعة أبعاد األداء املالحظة، حيث تتضمن: املعرفة الفردية، املهارات، السلوكيات  الكفاءات الفردية: -أ

والقدرات التنظيمية املرتبطة ببعضها من أجل احلصول على أداء عايل وتزويد املؤسسة مبيزة تنافسية مدعمة، 
ا ابلكفاءة املهنية، وتدل على املهارات العملية املقبولة، ويتم إضفاء القبول يف الوسط املهين من خالل وتسمى أيض

 .1عدة أساليب فنية وتقنية كالتجارب املهنية"
حلقة وصل بني اخلصائص الفردية واملهارات املتحصل عليها من أجل األداء احلسن الكفاءة الفردية متثل و 

يتصف هذا النوع من الكفاءات ابخلصائص التالية: أن يكون الفرد حيواي، يقوم مبا جيب ملهام مهنية حمددة، و 
القيام به، سريع التعلم، ميلك فكرة إختاذ القرار، قيادة األتباع، ينشىء اجلو املناسب للتطور، الوقوف يف وجه 

دة مع اآلخرين، إنساين جه حنو العمل اجلماعي، يوظف مساعدين مهرة، يبين عالقات جيمثريي املشاكل، متّ 
وحساس، حازم وواقعي، يوفق بني عمله وحياته الشخصية، يعرف نقاط ضعفه وقوته، جيعل األشخاص يف وضعية 

وميكن إذن للمؤسسة احليازة على كفاءات فردية ابإلستناد إىل معايري موضوعية ودقيقة يف  مرحبة، يتصرف مبرونة.
 .2ريبهم بشكل يتماشى مع املناصب اليت يشغلوهنافراد وتداأل عملية التوظيف، وكذا تكوين

                                                 
، الواقع الصناعة التأمينيةمصنوعة أحمد، تنمية الكفاءة البشرية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمنتج التأميني، الملتقى الدولي السابع حول  - 1

  .07، ص 2012ديسمبر  03/04كلية العلوم اإلتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العملي وآفاق التطوير، 
2 - www.startimes.com (2009.03.15) 

http://www.startimes.com/
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، وتعرف على أهنا تركيبة أو ضا الكفاءات املتميزة أو القدراتوتسمى أي الكفاءات اجلماعية أو احملورية: -ب
جمموعة من املهارات الفائقة، األصول امللموسة أو غري امللموسة ذات الطابع اخلاص، التكنولوجيات فائقة 

ة على ؤسستينيات )التصرفات املنتظمة( واليت تشّكل يف جمملها أساسا جيدا وقاعدة لطاقات املاملستوى، والرو 
التنافس، ومن مثة حتقيق ميزة تنافسية متواصلة يف جمال أو نشاط معني، واهلدف منها حتقيق مركز القيادة أو الرايدة 

 .1ة فيما تقدمه من منتجات أو خدماتؤسسللم

فاءات احملورية اليت تبين امليزة بعض املعايري اليت تسمح بتحديد الكPrahalad و  Hamelولقد قدم  
 :2التنافسية تتمثل يف

 ؛؟ ار الزبون: كيف تزيد الكفاءة بشكل ملحوظ من قيمة املنتج ابلنسبة للزبونإختب -
فاءات احملورية ل الكاتبان الك، حيث مثّ ؟ ار الوصول: هل تسمح الكفاءة ابلوصول إىل تنوع كبري لألسواقإختب -

 الكفاءات يقوي أن التكامل بني اجبذور الشجرة )جذور املنافسة( أما مثارها فهي املنتجات النهائية، ويضيف
 جعل اإلستثمارات احملققة أكثر رحبية وتوسيع املنتج؛ :تنافسية املؤسسة

ها املنافسون؟ وهل كاليت ميل ار املنافسة والتنافسية: هل الكفاءة اليت متلكها املؤسسة هي أفضل من تلكإختب -
 .؟ امليزة التنافسيةحتقيق تساهم بشكل ملحوظ يف 

  تسيري، أو على إمتالكوأخريا، نقول أن امليزة التنافسية للمؤسسة ال تتوقف فقط على ممارسة تقنية لل
ءات، وعلى ة للكفااريمفمن أجل إستمرار امليزة التنافسية، ضروري جدا اإلستناد على هندسة معكفاءة خاصة، 

تكرار و  ،من جهة الكفءليصبح بذلك أمرا صعبا على املنافسني التمييز ومعرفة سبب األداء ربطها املتناسق، 
 النظام التنظيمي كله من جهة اثنية.

للميزة  ين مهمنيآخر  ينمصدر  ولقد أضاف الدكتور عالء فرحان طالب وعبد الفتاح جاسم حممد
  :3مهاالتنافسية، 

عتبارها هي األخرى مصدرا من مصادر امليزة التنافسية، ألهنا يف املؤسسة ميكن إ أساليب القيادة إن القيادة: -4
تقود إىل تقدمي املؤسسة منتجات إبداعية وذات مستوايت عالية من اخلدمة تستطيع مواكبة التطورات السريعة 

 اجلديدة يف السوق.   
زة التنافسية، ألن تفهم ثقافة املؤسسة ضروري جدا إذا كانت هي األخرى تعترب مصدرا من مصادر املي الثقافة: -5

 املؤسسة تدار إسرتاتيجيا.
 
 
 
 

                                                 
 . 32 -31ع سابق، ص نبيل مرسي خليل، مرج - 1

2 - Frédéric Leroy, op.cit, page 62- 63. 
 .115، ص مرجع سابق عالء فرحان طالب، عبد الفتاح جاسم محمد، - 3
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   وظروف احملافظة عليها احلكم على جودة امليزة التنافسية، معوقات إكتساهبا معايري: الرابعاملبحث 
افسية، مث نستعرض بعدها لحكم على جودة امليزة التنهبا ل يستدلّ سيتم يف هذا املبحث حتديد املعايري اليت  

ات يف سبيل حصوهلا على هذه األخرية، ليتم يف األخري عرض خمتلف الظروف ؤسسأهم املعوقات اليت تعرتض امل
              امليزة التنافسية. الكفيلة ابحلفاظ على

  امليزة التنافسيةجودة معايري احلكم على  األول:املطلب 
نسبة للمؤسسة ال يكفي وحده، بل جيب معرفة مدى جودة امليزة إن احلصول على ميزة تنافسية ابل 

 :1امليزة التنافسية من خالل معايري ثالثوجودة ميكن احلكم على نوعية املكتسبة، و 
  مصدر امليزة التنافسية األول:الفرع 

 فامليزة ميكن ترتيبها على مرتبتني مها:
األولية، وهذه من اليسري ل لكل من اليد العاملة واملواد مثل التكلفة األق منخفضةمزااي تنافسية من مرتبة  -1

 تقليدها؛
، السمعة احلسنة للعالمة التجارية، عالقة التكنولوجيا، متيز وتفرد املنتج ة مرتفعة مثلمزااي تنافسية من مرتب -2

 :ـــــ، وهذه املزااي كلها تتصف باخلوثيقة مع العمالء...
 قدرات من مستوى مرتفع؛و حتقيقها يتطلب توافر مهارات  -أ

 تعتمد على فرتة طويلة من اإلستثمارات املتواصلة. -ب
زااي املرتتبة عن وهذه املزااي صعب جدا تقليدها، لذلك فهي أكثر قابلية لإلستمرار والتواصل عن امل 

 التكلفة األقل.
 ؤسسةصادر امليزة اليت متلكها املعدد م الثاين:الفرع 

يعرضها س  املنتج أبقل تكلفة،كتقدمي  واحد فقط مصدرزة واحدة إبستخدام ميإن إعتماد املؤسسة على 
أن يكون للميزة أكثر من مصدر، و أما  والتغلب سريعا على آاثرها،من قبل منافسيها ها تقليدسهولة إىل خطر 

 ب على املنافسني تقليدها كلها.فهذا أمر يصعّ 
 تمر يف امليزة:درجة التحسني والتطوير والتجديد املس الثالث:الفرع 

ها بتقليد و قبل أن يقوم منافست أن تتجه بسرعة حنو خلق مزااي تنافسية جديدة، ؤسسايتعني على امل 
هتا احلالية، إذن فاألمر يتطلب تغيري سريع للمزااي القدمية وخلق أخرى جديدة ومن مرتبة عالية من العسري ميز 

 تقليدها.   
 
 
 
 

                                                 
 .100 -99، ص نبيل مرسي خليل، مرجع سابق - 1
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 يزة التنافسيةمعوقات إكتساب امل الثاين:املطلب  
ها احلالية ليس ابألمر السهل، فقد تقف يف وجهها العديد املؤسسة للميزة التنافسية يف بيئت إن إكتساب 

من العقبات والعراقيل حتول دون حتقيقها مليزة تنافسية قوية، وموقع تنافسي قوي يف السوق، ومن بني هذه 
 :1املعوقات جند

 معوقات داخلية األول:الفرع 
رب عن العقبات الداخلية املختلفة اليت تواجه املؤسسة يف بيئتها داخل الدولة الواحدة، واليت وهي تع
 نوجزها فيما يلي:

، وقد يظهر العجز هنا يف غياب القادة األكفاء يعيق التنمية اإلدارية مما غياب قيادة إدارية انجحة وفعالة -1
 القادرين على تنمية مهارات العاملني؛

 داخل املؤسسة؛فات اة إجيابية تسمح ابلقضاء على اإلحنر غياب رقاب -2
 عند إزالة السلوكات السلبية من األفراد داخل املؤسسة؛ الشفافيةغياب  -3
 عجز املؤسسة على توفري املعلومات الضرورية والسريعة اليت تساعد يف عملية إختاذ وترشيد القرارات؛ -4
 الم واإلتصال، وعدم مسايرة ومواكبة التطورات احلديثة.عدم إستخدام املؤسسة لتكنولوجيات اإلع -5

 ات اخلارجيةاملعوق الثاين:الفرع 
 اليت تنتج عن خارج نطاق حميط املؤسسة، من بينها: ي تتعلق مبختلف العقبات اخلارجيةوه 

 ع حواجز وعقبات للدخول؛ية والتكتالت اإلقليمية اليت تضاألسواق العامل -1
 عيات وأحكام وضوابط ختدم املؤسسات األجنبية على حساب املؤسسات الوطنية؛وجود قوانني وتشري -2
 مؤسسة منافستها؛ وجود مؤسسات متحالفة عامليا، من الصعب على أيّ  -3
 إنتقال التنافس وحتوله من السلع واخلدمات إىل التنافس املعريف؛ -4
 ية؛حتول وإنتقال املعايري اخلاصة ابملواصفات من حملية إىل دول -5
 عدم اإللتزام الدقيق ابملواصفات الدولية للجودة؛ -6
 ضعف أجهزة التعليم والتثقيف؛ -7
  عدم اإلهتمام ابلبحوث والتطوير.   -8

 احملافظة على امليزة التنافسية ظروف الثالث:املطلب 
 :2ميكن للمؤسسة أن حتافظ على ميزهتا التنافسية إذا ما توفرت بعض الظروف 

وال يكون جذااب أو مغراي ابلنسبة  يق وصغري، هذا األمر ال يوفر مربراالتنافسية يف سوق ض وجود امليزة -1
 ري إىل إسرتاتيجية الرتكيز؛ومزامحة نشاط املؤسسة فيه، وهذا ما يش ،للمنافسني لدخول مثل هذا النوع من األسواق

                                                 
رتين العليا والوسطى، دراسة تطبيقية على في اإلدا اإلستراتيجي، خصائص نظم المعلومات وأثرها في تحديد خيار المنافسة إسماعيلعماد أحمد  - 1

 . 57 -56، ص 2011المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
 .49ص  ، مرجع سابق،مهدي صالح الدين جميل عثمان - 2
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ني، مما ت ضخمة يف رأمسال ابلنسبة للمنافسإذا كانت امليزة التنافسية اليت تتمتع هبا املؤسسة تتطلب إستثمارا -2
 جيعل تقليدها صعبا عليهم؛

ات اإلخرتاع، وتتطلب اإلستثمار ءإستناد امليزة التنافسية إىل تكنولوجيا عالية التطور وحممية من التقليد بربا -3
 ع املنافسني من الوصول إليها؛مين املتواصل لتعزيزها، هذا األمر أيضا

منافسيها، هذا بدون أدىن منتجات بتمييزها عن  ؤسسة من خلق الوالء ملنتجاهتا لدى العمالءكن امليف حالة مت -4
 . Porter سيحافظ على ميزهتا التنافسية، وهذا ما يشري إىل إسرتاتيجية التمييز اليت تناوهلا شكّ 
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 خامتة
 

ة أصبحت هي الركيزة األساسية ملواجهة املنافسة احمللية ميكن القول يف ختام هذا الفصل، أن امليزة التنافسي 
 والعاملية حاليا ومستقبليا.

ميزة وتؤسس كانت هبذه األمهية، فعلى املؤسسة اليت تريد البقاء أن تعمل كل ما بوسعها لتبين لنفسها   وملّا 
حلديثة، كما تعمل على خلق قيمة مها ابملصادر ادعّ التقليدية، وتامليزة مصادر ، وتعتمد يف ذلك على قويةتنافسية 

رف منافسيها، حىت تضمن والءهم هلا وملنتجاهتا، وال يكون ذلك إال ابملعرفة زابئنها تفوق القيمة احملققة من طل
 اجليدة واإلستغالل األمثل لكل أنشطتها املنتجة للقيمة سواءا األساسية منها أو املساعدة.

يف وجهها جمموعة من العراقيل حتول دون حتقيقها مليزة تنافسية،  مث إن املؤسسة تعرتضها عدة قيود، وتقف 
تتمكن حىت  ،، وتضعف قدر اإلمكان من آاثرهال املؤسسة من هذه القيود والعراقيلفهنا تقتضي الضرورة أن تقلّ 
       وموقع تنافسي شديد هلا يف السوق، والنتيجة النهائية حتقيق البقاء. من بناء ميزة تنافسية صلبة،

قادرة على تنمية مهارات العاملني، فما هي  القيود غياب قيادة إدارية انجحة وفعالةهذه ومن بني  
 القيادة؟ وهذا ما سنتناوله يف الفصل املوايل.
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 الثانيالفصل  

 ...اإلطار النظريقيادةال
 

 مقدمة
يف عامل يسري حنو التخصص واجلودة ويتسم ابلتعقيد وشدة املنافسة، أصبحت املؤسسات تواجه مهمة   

توفري القيادة الكفأة والفعالة، ذلك أن هذه األخرية تعد عنصرا هاما لتفعيل قدرة املؤسسات على  كبرية تتمثل يف
أهدفها، وهي أحد املميزات الرئيسية اليت ميكن بواسطتها التمييز بني املؤسسات الناجحة وغري أداء دورها وحتقيق 

 الناجحة.
لذا جند أن موضوع القيادة أصبح موضوعا ابرزا يف عامل اإلدارة، نظرا هلذه العالقة الوثيقة اليت توجد بني  

 قيادات املؤسسات من جهة، وفاعليتها من جهة أخرى.
مل مهم يف احلاجة إىل زايدة اإلنتاج والكفاءة وحتقيق األهداف، وهي العنصر األقدر على فالقيادة عا 

 إحداث وإدخال تطوير حقيقي وفاعل ألداء العاملني، كما أهنا عنصر هام يف تعزيز تنافسية املؤسسة.
ناول يت وسنتطرق يف هذا الفصل إىل دراسة القيادة دراسة نظرية مفصلة، بتقسيمه إىل أربعة مباحث، 

ول تطور الفكر اإلداري، واملبحث الثاين نعرض فيه ماهية القيادة، يليه املبحث الثالث الذي يتناول املبحث األ
       خمتلف نظرايت هذه األخرية.   طرق إىلأنواع القيادة، مث املبحث الرابع الذي يت
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 املبحث األول: تطور فكرة القيادة
تقدمي برا كبريا، هلا جذور تعود يف اترخيها إىل احلضارات القدمية، فكل حضارة أسهمت تطو القيادة عرفت  

، كما قدم رواد النظرايت الكالسيكية واحلديثة جهودا كان هلا هي القيادية من زاوية معينة املبادئمجلة من 
  األخرى دورا يف تطوير فكرة القيادة، ويف توجيه سلوك القادة.   

 القيادة يف الفكر القدمي :األولاملطلب 
تطور مفهوم القيادة عرب جمموعة من احلضارات، بدءا ابحلضارة املصرية، مث الصينية، وبعدها سيتم عرض  

 . )يف عهد اإلسالم( العربية ليها احلضارة الرومانية، وأخريا احلضارةاليواننية، ت
 املصرية ضارةاحل األول:الفرع 

ما حمك ق م تنظيما 2475م وق  2900يف الفرتة املمتدة مابني  ريهدت إدارة اجلهاز احلكومي املصش
اجلهاز احلكومي( من حكومة مركزية يرتأسها امللك امللقب ، فكان يتكون )فاءةوتنسيقا على مستوى عال من الك

الذي خيضع و  حلكومة،األول املنظم جلهاز ا زيرالو يف النفوذ ويليه  عون الذي ميلك كل السلطات يف يده،بفر 
أما عن حكام الوالايت ، 1األشغال العامةو  ،الزراعةخلزانة، وخمازن التموين، و من املصاحل احلكومية كا اإلشرافه عدد
قت لقد طبو  أعضاء أسرته ومن اإلقطاعيني لشغل املناصب اإلدارية العليا.نهم امللك من أبنائه و فيعي   ،أو املقاطعات

 لعملهم وتقديرا جلهودهم،منه  املوظفيه تشجيعهدااي ت و يقدم مكافآم احلوافز، فكان امللك اإلدارة املصرية نظا
للكبار منهم إبستغالل بعض املمتلكات كالعرابت احلكومية  ، مساحهيدخل يف إطار تشجيعه هلم عالوة عن ذلك

 .وهي ممتلكات ال تكون إال للملك وأسرته ومساكن احلكومة
كانوا خيضعون لتدريب من قبل مدربني    مراكز قيادية،من قبل امللك يف كما أن كبار املوظفني املعينني

حيث تتعدى إىل  تعريف املرشحني أبعمال إداراهتم، كانت أكثر من، أما الربامج التدريبية فقد  خصوصيني
لتمكينهم من القيام  ،إطالعهم على جماالت أخرى وذلك لتوسيع دائرة مداركهم وتنمية إستعداداهتم و قدراهتم

 ي املنوط هبم بفعالية.بدورهم القياد
مفهوم القيادة يف تلك الفرتة كان مبين على التنسيق التام لكل اجلهود اإلقتصادية هبدف الوصول إىل و 

 يشمل اجملتمع ككل.حىت يعم الرخاء واإلزدهار و  توايت الرخاء لكل فرد يف اجملتمع،حتقيق أعلى مس
ني جعل نظام احلكم لدى املصري هذا ما هلم، يعتربون ملكية مصر تعود واكانعلى إعتبار أن احلكام  و 

 .2األمر الذي جعل من األسلوب األبوي يف القيادة هو املتبع يف تلك الفرتة القدماء مييزه الطابع الشخصي،
كما   ذت برامج تدريبية لكبار موظفيها،حيث إخت ية القدمية أدركت أمهية القيادة،املالحظ أن اإلدارة املصر و 

من املقومات اهلامة  كت أمهيته اإلدارة احلديثة كواحداهذا ما أدر و  عنوية،املاحلوافز املادية منها و بقت نظام أهنا طو 
 لدميقراطية اإلدارة.

 
                                                 
1 - Luc Boyer, Noël Equilbey, Organisation: Théories et applications, Edition d’organisation, 2ème  édition, Paris , 

2003,  p 23- 24.     
 

  2- نواف كنعان، القيادة اإلدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة 1، األردن، 2007، ص 27.
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  الصينية احلضارة الثاين:الفرع 
ة الصينية مبستوى عال من التنظيم، شن الكبري" متيزت اإلدار ق م ويف عهد اإلمرباطور " 2200يف سنة 

تنفيذ خطة فحواها توفري إدارات من أجل  تسع تسعة مستشارين يشرفون علىمي يضم احلاكم و وكان اجلهاز احلكو 
يتواله مستشارا  دارية،تصاالت اإلهذه املناصب هناك منصبا خاصا ابإل من بنيالغذاء والعلم للمواطنني، و 

 .الصينية ةاإلدار دوره يف يدل على أمهية اإلتصال و رية األمر الذي ااإلد لإلتصاالت
 ثالثشن الكبري" جيري إمتحاانت دورية لكبار املوظفني الشاغلني ملناصب قيادية كل وكان اإلمرباطور "  

 على ضوء النتائج حيدد إحتمال بقائهم أو تنحيتهم عن مناصبهم.  سنوات ليكشف عن قدراهتم القيادية، و 
لوظيفة مبتطلبات العمل قد كانت هذه اإلمتحاانت أحدمها تقليدي يقوم على أساس إملام طالب او   

الله حتدد قدرات كبار املوظفني ومراكزهم اإلجتماعية، و الذي من خوامه التعليم األديب و الثاين قاملرشح له، و 
 قدرهتم على اإلبداع.يكشف عن مواهبهم وإستعداداهتم و 

الذي كان  ، هذاعلى رأسهم "كونفوشيوس"يالد برز فالسفة الصني العظام و بعد القرن السابع قبل املو 
ك اليت تقوم على التنظيم ملبادئه اإلدارية أثرا كبريا يف تثبيت اإلعتقاد اجلازم أبن اإلدارة السليمة هي تللتعاليمه و 
 :تتمثل يفقواعد على اإلداري أن أيخذ هبا و كما أن فن اإلدارة يتطلب جمموعة   املدروس،

و إزالة كل  كانت أو إجتماعية برباعة ومهارة،  يعيةالعمل على معاجلة كل النكبات طبتفهم ظروف اجملتمع، و  -1
 إىل القلق واإلضطراب؛ يؤديما 
اهلدف مع جتنب كل مظاهر التميز واملواالة، مبا يف ذلك وضع املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة، إيثار  -2

 قيق الرفاهية لكل أفراد اجملتمع؛األمسى هو حت
عملي لكل األنظمة و مع التطبيق ال بفاعلية ونشاط دون ملل أو ضجر، ياإلستمرار يف ممارسة دروه القياد -3

 التعليمات بثقة وعزمية؛
 وغري األاننيني؛ األمناءمن ملوظفني من ذوي الكفاءات العالية، و إنتقاء اإختيار و  -4
 ي.وكذا معرفة طريقة ممارسة دوره القياد حنو إجناز املهام املنوطة هبم، هيحسن توجيه جهود اتبع -5

اء التابعني مع دراستها يرى "كونفوشيوس" ضرورة أخذ خمتلف آر  جمال املشاكل اليت تواجه القائد، يفو 
 كما رأى أن  ،هذا ما يعرف ابإلدارة ابملشاركة يف اإلدارة احلديثةسليم، و برمتها وبدقة، وصوال منه إىل حل واقعي و 

جة التمييز ر اإلملام بكل ما يوصله إىل دفر لديه املعرفة و القائد جيب أن تكون نظرته عميقة، لذا من الضروري أن تتو 
 الصحيح.

لوب القيادي املبين على احلكمة والقدوة احلسنة، األس ضرورة إتباععلى قد أكد كونفوشيوس هذا و 
من إتباع  ن كل هذا سيؤدي إىل رفع معنوايهتم، يف حني حيذرأل ،أتباعهلة بعادات وتقاليد و أعراف املعرفة الشامو 

ينصح بتجنب هذا األسلوب رغم لألوامر إبستخدام العقاب، و  على اإلذعان تباعاألسلوب املرتكز على إجبار األ
 نتائجه العميقة.   
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ميكن أن نالحظ األمهية اليت أعطيت لإلتصاالت و  احلديث عن الفكر اإلداري الصيين، يف معرضو  
 رى للمناصب القيادية،ت اإلدارة الصينية أمهية أخكما أول  دليل على ذلك ختصيص منصبا إداراي خاصا هبا،ال

دى توفر املؤهالت القيادية للكشف عن ملتعيني املوظفني يف هذه املناصب، و  حيث وجدت طريقة جديدة
       إجراء إمتحاانت دورية خاصة هبذا الغرض. عتمدتإحيث  لديهم،

ى التنظيم حيث أبرزوا أن اإلدارة هي فن يقوم عل ،إلداريفالسفة يف هذه الفرتة الفكر االى ر لقد أثو 
كما هذه األخرية توجيه سلوك القائد وترشيده،  تتضمن على جمموعة مبادئ تضمن جناحها و  يعتمداملدروس، و 

أن إتباع األسلوب الدميقراطي بدال من ذلك املبين ي نتائج جد إجيابية، و طأدركت أن أخذ القائد آلراء اتبعيه يع
 .1ضمان إنقياد األتباع لقائدهميالعقاب على 

 اليواننية حلضارةا :الثالثالفرع 
ندرك أمهية  ،اخلربة"هارة منفصلة عن املعرفة الفنية و م" نظران إىل تعريف سقراط إىل اإلدارة على أهنا إذا ما

هارات الذهنية واهب و املأمهية توفر املأن هذا التعريف يدل على ضرورة و  حيث قيادة يف الفكر اإلداري اليوانين،ال
 هذا ما يقرتب من الفهم احلديث للمهارات القيادية.لدى القائد املدير، و 

 عمله، وتوفر القدرة واملهارة يفة الرئيس تنحصر يف معرفة ما حيتاج إليه وأضاف "السقراطيون" أن كفاء  
 على حتمل كل األعباء للوصول إىل مبتغاه.

قيادة على توسيع اهلوة بني القائد ومرؤوسيه، واعترب األول هو شخص أما أفالطون فقد بىن فهمه لل 
 مهمته فقط التحكم يف مرؤوسيه دون اإللتزام ابلعمل، وارتكز يف بناء هذا الفهم على حقيقتني مها:

 أفضل من غريهم؛ جيعل البعض يؤدي بعض األعمال التباين يف املواهب الذي -1
 قبال الناس على أتدية العمل الذي يتفق مع إستعدادهم الطبيعي.أن املهارة ال تكتسب إال عند إ -2

ودعم أفالطون مفهوم القيادة من خالل التصور الذي أعطاه للجماعة أبهنا نظام للخدمات، يتوىل كل  
إشباع احلاجات هي عضو يف هذا النظام القيام بعمل حمدد يف جو من التبادل، وأن وظيفة الدولة يف هذا التبادل 

أما وظيفة األفراد فتنحصر يف تنفيذ املطلوب منهم من أعمال، وأمهيتهم التناسق يف تبادل اخلدمات،  وخلق
 اإلجتماعية تتوقف على قيمة العمل الذي يؤدونه.

أما يف ما يتعلق بسمات القائد عند أفالطون، فقد استنبطها هذا األخري من مسات السياسي، حيث  
ال أرهف املران العقلي إدراكهم، وقوى ملكتهم على تفهم احلياة الطيبة، وجعلهم يقول: "إن السياسة حتتاج إىل رج

 قادرين على التمييز بني الغث  والسمني، واملفاضلة بني الوسائل املناسبة وغري املناسبة لتحقيق اخلري".
 تشرتط توفر ورغم مسامهات مبادئ اإلدارة اليواننية يف تطوير القيادة، إال أنه ما يؤخذ عليها أهنا مل 

وهذا بسبب أن اإلدارة ، أو اخلربة لدى الرؤساء، فهي فصلت بني املهارة واملعرفة الفنية واخلربة مؤهالت معينة
أكثر من حرصها على كفاءة اليواننية كان حرصها منصب ا على القدرة على جتاوب اإلدارة احلكومية مع الشعب، 

                                                 
  1- نواف كنعان، مرجع سابق، ص 28- 33.
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اإلدارات العليا، وليس من أولئك  دورية هي أساس تعيني رؤساءاإلدارات احلكومية، لذا كانت اإلنتخاابت ال
 .1املؤهلني واملالكني للخربة

توافر املهارات واملواهب الذهنية ما ميكن مالحظته أن اإلدارة اليواننية ركزت وبشكل كبري على ضرورة  
 كبرية.  لدى القائد، وأولت هذا األمر أمهية

 الرومانية ضارةاحل الرابع:الفرع 
غىن وإزدهار كبريين، وكان يرتأسها ملك ق م،  500ق م وإىل غاية  753هدت روما منذ أتسيسها سنة ش 

 ويتوىل بعض الكهنة القيام ببعض مهامه الدينية.
م، عرفت اإلدارة تطورات كبرية نتج عنها تطوير اجلهاز احلكومي،  14ق م إىل  500وخالل الفرتة  

من  100جملس يضم  ه، وكان يساعداألرستقراطيةبدعم من رؤساء األسر  فممارسة احلاكم لسلطاته كانت مرتبة
 280 -م ق  443وظيفتهم تقدمي النصح له، كما عرفت هذه اإلدارة منصب الرقيب خالل الفرتة  ،األرستقراطيني

تتمثل سلطات شاغله يف اإلشراف على سجالت املواطنني وممتلكاته، الرقابة على األخالق واآلداب  ق م،
يف تلك الفرتة نقص عدد املوظفني الذين يتولون السلطات التنفيذية، ويسمون القناصل،  اإلدارةعامة، وما مي ز ال

ما يلي: إثنان للشؤون القانونية، إثنان للشؤون املالية، وأربعة حيث ال يكاد يتجاوز عددهم العشرة موزعني ك
رتات متقطعة، وعند اإلنتهاء من أتدية وظائفهم هذه وإثنان يعمالن يف ف لشؤون الشرطة واإلشراف على املدينة،

 إلفرتاض احلكمة واحلنكة فيهم. يعينون يف اجمللس املساعد للحاكم
ق م، تركزت السلطة يف يد اجمللس املساعد للحاكم، واحتكرت  780ق م و 280ويف الفرتة املمتدة بني  

ملؤهالت املطلوبة لإلنتماء واإلنضمام إىل هذه الطبقة الطبقة األرستقراطية املناصب اإلدارية العليا، حيث كانت ا
 تتمثل يف: الثروة، واألصل النبيل.

عرفت  ق م، 306ق م و 87أما يف عهد اإلمرباطورية الرومانية وحىت سقوطها يف الغرب يف الفرتة ما بني  
 –ان مرتبطا ابلثروة واألصل النبيل بعدما ك –اإلدارة الرومانية إبتكارات إدارية كثرية، مما جعل شغل الوظائف العليا 

مقتصرا على أولئك الذين يتمتعون ايلقدرات الذهنية والعملية يف خدمة الدولة، وكان اإلمرباطور خيتار حكام 
الوالايت اخلاضعة لإلمرباطورية، ويسمح هلم ابلبقاء يف مناصبهم ملدة طويلة، ليتمكنوا من التماس مشاكل هذه 

 ور املوظفني مرتفعة رغم اختالف مراتبهم.الوالايت، كما كانت أج
أعضاؤها من كبار املوظفني، وتتوىل املهام اخلطرية والصعبة،  ما عرفت اللجان يف تلك الفرتة، وكانك 

 ومسؤولة عن مرافق املياه واملعابد والطرق.
لك يف زمن م أسلوب اإلدارة ابملشاركة، وكان ذ306ق م و 285كما طبقت اإلدارة خالل الفرتة ما بني  

من زمالئه، لقناعته بعدم كفاية قدرات الفرد  ثالثةاينوس"، هذا األخري يف ممارسته للسلطة العليا أشرك "دقلد
 أجزاء لكل منها حاكما. أربعةالواحد منفردا لإلضطالع ابلسلطة، كما قسمت اإلمرباطورية يف زمنه إىل 

                                                 
  1- نواف كنعان، مرجع سابق، ص 35- 38.
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التسلسل اإلداري، حيث على رأس اإلدارات وأصبح اجلهاز احلكومي يف هذه الفرتة يقوم على مبدأ  
كما تغريت احلكومية وزراء، يليهم رؤساء اإلدارات الذين يشرفون على مساعدين أومشرفني أقل منهم مرتبة،  

العليا، حيث أصبح اإلعتماد يف ذلك على توافر اخلربة الطويلة يف  املعايري املعمول هبا لشغل الوظائف اإلدارية
األوربية بعد ذلك، حيث اشرتطت الثقافة والتدريب  تالقانونية، وهذا ما كان له أثرا على اإلدارا اإلدارة، والثقافة

 القانونيني ألولئك القياديني.
حني أصبحت املسيحية دين اإلمرباطورية، كان من أبرز  م 373م و 306أما يف الفرتة املمتدة ما بني  

مبدأ اهليئات اإلدارية اإلستشارية، اليت أدركتها اإلدارة  القيادة هي املبادئ اإلدارية اليت طبقتها الكنيسة يف جمال
 .1احلديثة وأعطتها أمهية خاصة

معايري  أثرت الفكر اإلداري، حيث اعتمدتهي األخرى يتضح من العرض السابق أن اإلدارة الرومانية  
تطورات لتصبح املعايري متمثلة يف  والعلمية، وبعدها شهدتمتمثلة يف القدرات الذهنية لشغل املناصب القيادية 

هي اللجان املتكونة من كبار املوظفني للقيام أبصعب اخلربة الطويلة والثقافة القانونية، كما عرفت فكرة جديدة و 
أيضا عرفت و ، دارة ابملشاركة وأدركت أمهيته القصوى لإلضطالع ابلسلطةاملهام وأخطرها، كما عرفت أسلوب اإل

بدأ اهليئات اإلدارية اإلستشارية، وكل هذا تسهيال لإلتصاالت اإلدارية ورفع معنوايت ي وممبدأ التسلسل اإلدار 
 العاملني.

  يف عهد اإلسالماإلدارة  اخلامس: الفرع
نظام، وبظهور اإلسالم وإقامة دولته األوىل يف الالقبل اإلسالم حالة من التفكك و عاش اجملتمع العريب  

م، شهدت اإلدارة العربية تنظيما إداراي متقدما مشل مجيع أجهزة الدولة، وأصبح عهد الرسول صلى هللا عليه وسل
وأوجد الرسول صلى هللا  ثة وهي: األرض، والشعب، والنظام،للعرب وألول مرة يف اترخيهم دولة هلا أركاهنا الثال

 .2نظاما إداراي خاصا ال عالقة له وال أتثري عليه من أية حضارة سابقةعليه وسلم 
ذا ما نظران إىل األمة العربية قبل ظهور اإلسالم، جند أهنا مل تكن سوى جمموعة قبائل متفرقة، حيث وإ 

تعددت فيها الزعامات وقلت فيها وحدة الكلمة، ومبجيئه صلى هللا عليه وسلم وبظهور اإلسالم حتولت هذه 
كبري من العامل...والسبب الذي كان وراء عات والقبائل املتفرقة إىل أمة واحدة قوية فرضت سيطرهتا على جزء  و اجملم

لنا الكرمي عليه أفضل و إقامة هذه الدولة اإلسالمية العظيمة هو القيادات اليت تواترت على هذه األخرية، بدءا برس
  . 3الصالة وأزكى التسليم، ونزوال إىل اخللفاء الراشدين وابقي الصحابة والتابعني ومن تبعهم

  عليه وسلم:يف عهد الرسول صلى هللا -1
كان التنظيم اإلداري يقوم يف ظل حكومة مركزية قوية ومنظمة، وكان   صلى هللا عليه وسلمففي عهده  

 هو الرسول واملشرع والقائد ورئيس اإلدارة كلها. صلى هللا عليه وسلم

                                                 
  1- نواف كنعان، مرجع سابق، ص 38- 41.

  2- فاروق مجدالوي، اإلدارة اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب، دار روائع مجدالوي، الطبعة 3، عمان، 2003، ص 51. 
، مركز الخبرات المهنية اإلدارية، الطبعة القياديةوعبد الرحمان توفيق، المناهج التدريبية المتكاملة، منهج المهارات اإلدارية، المهارات السلوكية  - 3

 . 58، ص 2004الثالثة، مصر، 
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ال حيل   ": صلى هللا عليه وسلمولقد أكد اإلسالم احلنيف على حتمية القيادة كضرورة إجتماعية، لقوله 
إذا  "، وكذلك قوله عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم "عليهم أحدهملثالثة يكونون بفالة من األرض إال  أم روا 

 ث الشريف".ي"احلد."ثالثة يف سفر فليؤم روا أحدهمخرج 
أو أكثر  ثالثةفإذا عادل العدد  –على هذين احلديثني الشريفني  ق اإلمام الشوكاينيعلت وحسب -لذلك 

ن األشخاص، فالبد من أتمري أحدهم عليهم، تفاداي للخالف الذي يؤدي إىل اإلختالف، وأن احلالة العكسية م
 هأبفعاله فيصري مصريهم إىل اهلالك، ويضيف اإلمام الشوكاين أنمن عدم التأمري تؤدي إىل متسك كل منهم برأيه و

يسكنون  و يف سفر، فإن شرعيته ألكثر من هذا العددشر ع لثالثة يكونون يف فالة من األرض أأمر التأمري  إذا كان
  القرى واألمصار أوىل وأحرى.

: القدوة احلسنة وذلك أبن صلى هللا عليه وسلمومن أبرز السمات القيادية اليت ميزت اإلدارة يف عهده  
أجل رفعة  يكون القائد أسوة حسنة لغريه فكرا وسلوكا، واإلخاء والذي يتضمن التآلف والتعاون والعمل من

اآلخرين، كما يتضمن شعور القائد أبخوته ملن يعمل معه، والرب والرمحة وذلك أبن أيخذ القائد أتباعه إىل حيث 
النفع األعم، ويعمل لعزهم ودفع املذلة عنهم، وحيب هلم ما حيب لنفسه، ويكره هلم ما يكره هلا، وأخريا اإليثار أبن 

 ه عن رضا منه.مينح القائد أتباعه ما هم يف حاجة إلي
خيتار عماله من صاحلي أهله، وينتقيهم مم ن جييدون العمل وحيسنوه، وكان  صلى هللا عليه وسلمولقد كان  

 عليه الصالة والسالم يتابع حسن تنفيذهم ألعماهلم، ويسمع ما ينقل إليه من أخبارهم.
ل املسلمني أصلح من جيدونه حيث  أوىل األمر على أن يول وا على أعما صلى هللا عليه وسلمكما كان  

من وىل  من أمر ": صلى هللا عليه وسلملذلك العمل، وقد وصف غري ذلك ابخليانة، حيث جاء يف األثر عنه 
-، واختيار األصلح    "املسلمني شيئا، فوىل  رجال وهو جيد من هو أصلح منه، فقد خان هللا ورسوله واملؤمنني

: ألمثل كل منصب حبسبه، واألمثل هو من يعرف بقوته وأمانته، لقوله تعاىليكون ابختيار ا -كما يقول ابن تيمية
، فالقوة تكمن يف احلكم بني الناس ابلعدل 26 سورة القصص، اآلية "إن خري من استأجرت القوي  األمني"

 والقدرة على تنفيذ األحكام، أما األمانة فرتجع إىل خشية هللا.
صلى هبا القادة الوالة إشباع حاجات ورغبات املوظفني، وكان النيب ولقد كانت أهداف املهام اليت يقوم  

إن هللا حيب "، ففي احلديث الشريف : يؤكد على حسن األداء وحيث املوظفني والعمال على ذلك هللا عليه وسلم
 ."مل أن حيسنعمن العامل إذا 

سورة  "هلم وهم ال يظلموندرجات مم ا عملوا، وليوفيهم أعما ولكل"وتطبيقا ألحكام اآلية الكرمية  

 ".األجر على قدر العمل"مت تطبيق آنذاك مبدأ ، 19 األحقاف، اآلية
 وما ميز القيادة يف تلك الفرتة إعتمادها على مبدأ الشورى الذي جاء النص القرآين بوجوب تطبيقه، 

م األسلوب اإلستشاري يف طبق عليه الصالة والسالف ،38 سورة الشورى، اآلية "وأمرهم شورى بينهم"يقول تعاىل: 
يستشري أصحاب الرأي  صلى هللا عليه وسلمومل يستبد عليه السالم برأيه، حيث كان  قيادته لشؤون الدولة،

 والبصرية، ومن شهد هلم ابلعقل والفضل.
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ذ له عليه السالم  مسالالالصالة و وفضال عن ذلك، عرفت اإلدارة يف عهده عليه   تقسيم العمل، حيث اخت 
وكل منهم يقوم بعمل معني، فكان علي بن أيب طالب كاتبه للعهود قسم األعمال فيما بينهم،  كاتبا،  وأربعونإثنان 

ل اسر ه، كما كان له كتااب يهتمون بتنظيم أمو  صاحبإذا عاهد، والصلح إذا صاحل، وكان حذيفة بن اليمان 
  . 1لفارسية والرومية واحلبشية واليهوديةابالصدقات واملغامن والديون واملعامالت، وكان زيد بن اثبت ترمجانه 

   يف عهد اخللفاء الراشدين: -2
النبوية  متوافقة مع أحكام القرآن والسنةكان اخلليفة هو رئيس الدولة، وأوامره ملزمة التطبيق مادامت  
 الشريفة. 

حيث كان  رضي هللا عنه وأرضاه عرف األسلوب الدميقراطي لشغل الوظائف القيادية، ففي عهد عمر
يف تعيني كبار موظفيه، وعندما برزت مسألة تعيني جباة الضرائب يف كل من رضي هللا عنه يشاور أفاضل الرجال 

 الكوفة والبصرة والشام، أمر رضي هللا عنه مواطين األقاليم ألن خيتاروا من بينهم من يروهنم أهال هلذه الثقة.
تقلد الوظائف القيادية كالرمحة والعطف، حيث جنده من يوإشرتط رضي هللا عنه صفات إنسانية يتسم هبا  

 يرحم أوالده فكيفإنه إذا مل ": أرضاهأوالده، حيث قال رضي هللا عنه و  يرحم ع الثقة من عامل بسبب أنه الينز 
 .ادييتأكد من مقدرهتم و إستعدادهم للدور القيوكان قبل تعيينه للقادة واخلرباء ميتحنهم وخيتربهم و  ،"يرحم الرعية

، فيكتب إىل معتهمسع عن كل ما يسئ إىل ف  على السلوك اإلداري احلسن، و الرت  تهوال   كما كان حيث   
م حل أبنفسه اأن يتولو للرعية و  مثاال اطلب منهم أن يكونو كان يدااي فإهنا من الرشا"، و اهلأما بعد فإايكم و " عماله

وإفتح للرعية اببك، وابشر أمورهم بنفسك "له  نه إىل موسى األشعري يقول، فقد كتب رضي هللا عمشاكلهم
 ."علم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيتهوا

التوجيهات م بعهد تعيني فيه كل اإلرشادات و حىت حيقق التوجيه السليم لسلوك الوالة، كان يزودهو  
يعلق و  احلق.على العدل و باع القيادة املبنية كان رضي هللا عنه ينبه إىل إتتزام هبا، هذا و لوالواجبات اليت جيب اإل

من رئيسهم : فإذا ما أحس املرؤوسون إن هذا من أبعد مرامي اإلدارة العادلة" األستاذ حممد كرد علي قائال:
 ."من الشدة شيءيف إدارهتم إىل  ، ال حيتاجالعدل

ن يستمع كاال لتظلم املوظفني من عماهلم، و ، ففتح اجملضي هللا عنه مبدأ التظلم اإلداريا طبق عمر ر مك 
ر اجملهودات ليصل إىل زرع اجلد تقديإىل شكاوي املوظفني و ينصفهم. كما طبق نظام احلوافز من خالل مكافأة و 

 احلرص على إجنازه.لعمل و اإلهتمام ابو 
ن اخلالفة إىل ، إذ كان ينظر مضي هللا عنه مبدأ تالزم السلطة واملسؤوليةكما عرفت اإلدارة يف عهده ر  

 .ا ال يدانيه فيه أحدمظاهرها، وقد بلغ شعوره ابملسؤولية حد  وتبعاهتا ال إىل سلطاهنا و القيام أبعبائها 
اكم احلمن الرجوع إىل  ايكثرو  كان يعلم الناس أال  ، و التخصصءة و كما كان يقسم األعمال حسب الكفا 

رية، وكان يعلمهم قته يف التفكري يف أمورهم اخلطللفصل بينهم يف خصوماهتم، حىت يدعوا له الفرصة ليصرف و 
 .اإلعتماد على أنفسهم ال على صاحب السلطان

                                                 
 .45 -41نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 1
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     ضوحها رضي هللا عنه أمهية و ومن انحية القرارات فقد عرفت اإلدارة العربية اإلسالمية يف عهده  
تربير ضا مبدأ متابعة تنفيذ القرارات وتقوميها من خالل تفسري و عرفت أيودقتها وضرورة إعالم اجلمهور هبا، و 

 اف القرار إلقناع الرأي العام مبضمونه.أهد
إختيار اخلري  أكد على ضرورة فقد طبق علي ابن أيب طالب رضي هللا عنه و  ،أما مبادئه يف جمال القيادة 

 .مانة وجهالتويل األمور، و أمجعهم لصاحل األخالق، وأحسنهم كان يف العامة أثرا، وأعرفهم ابأل
صافهم ابلذكاء ، وضرورة إت  يار القادة ملستشاريهم يف آرائهمأمهية إخت أرضاه علىكما أكد رضي هللا عنه و  

 .1حسن اخللقي، و جاعة يف الرأواألمانة واإلحاطة مبا يستشارون فيه، والش
و صعوبة  عرفت اإلدارة يف هذا العهد مبدأ تفويض السلطة الذي جاء نتيجة إلتساع الدولة :األموينييف عهد  -3

مويون و بشدة على كما أكد األ  ،هتماخللفاء للوالة بعض السلطات شبه مطلقة يف والايض اإلتصاالت، حيث فو  
بد العزيز إىل بن عا قياداي، إضافة إىل ذلك دعوة اخلليفة عمر امانة فيمن يتوىل منصبضرورة توافر مسة املقدرة واأل

 .2تبسيط اإلجراءات والتقليل من املكاتبات واإلستفسارات والنهي عن اإلسراف
 ن بني مام اإلشراف التام على والايهتم، و ، مت منح الوالة احلق يفنظرا لصعوبة اإلتصاالت يف عهد العباسيني: -4

 :3ث األساليب يف فن القيادة أبرزهامتثل أحد ئمبادجمموعة قدمته اإلدارة العباسية يف جمال القيادة 
  ؛ام املوظفني دون حتقيقإهت   عدم املبادرة إىل -أ

 ؛بة األمنية على املوظفنيالرقا -ب
 ؛أحسن السبل لبناء عالقات إنسانية حسنة مع املوظفنيالبحث وإجياد أفضل الطرق و  -ت
  ؛القرارتإصدار األوامر و حسن  -ث
 ؛السريع يف األمور البت   على إجناز العمل و احلث   -ج
 ؛حسن مقابلة العمال -ح
 .ا عميقا قبل البت فيهائد تفهماملشاكل اليت تعرض على القاتفهم األمور و  -خ

 القيادة يف الفكر احلديث. الثاين:املطلب 
كل من األفكار اليت قمتها  يف معرض احلديث عن القيادة يف الفكر احلديث سيتم التطرق إىل خمتلف  

  .تطوير فكرة القيادةوبشكل كبري اليت حاولت ، و النظرايت الكالسيكية والنظرايت احلديثة
 يف ظل النظرايت الكالسيكية القيادة األول:الفرع 

،  20القيادية اليت طورهتا النظرايت املختلفة للتنظيم اليت سادت يف مطلع القرن  املبادئسيتم عرض بعض  
كنظرية اإلدارة العلمية، نظرية التقسيم اإلداري، النظرية البريوقراطية، نظرية العالقات اإلنسانية، نظرية التنظيم 

 التوازن التنظيمي. اإلجتماعي، وأخريا نظرية
                                                 

  هـ، ولمزيد من المعلومات راجع  39 عنه الذي كتبه إلى األشتر النخعي حين واله أعمال مصر عام هذه المبادئ وأخرى تضمنها عهده رضي هللا

 . 49 -48نواف كنعان، مرجع سابق، ص 
 .49 -45نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 1
 . 50 -49المرجع نفسه، ص  - 2
 .51 -50المرجع نفسه، ص  - 3
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 نظرية اإلدارة العلمية: -1
كان مفهوم اإلدارة يف ظل هذه النظرية قائما على أسس فنية، وعلى اعتبار أن اإلدارة علم حقيقي يقوم  

أن مشاركة العمال يف العملية اإلدارية يكون بطريقة وصفتها ابآللية  ترىحمددة. و  ومبادئعلى أسس وقواعد 
ة، أما دور املدير فيقتصر على حتديد الواجب القيام به من أعمال، وعلى املرؤوسني أتدية سؤسلتحقيق أهداف امل

 .1هذه األعمال
" إقامة احلجة على أن خسائر اإلدارة اليت تكبدهتا يف ذلك ولقد كان هدف دراسات وجتارب "اتيلور 

اإلداري داخل املنظمة، ومن مثة   الوقت راجع إىل غياب الكفاءة اإلدارية، ومعاجلة ذلك يكون بتنسيق النشاط
حسب تصور اتيلور  –كانت جهود اتيلور حمصورة يف جمال املتغريات الفسيولوجية للعامل، كون أن هذا األخري 

إذا ما تعلم أفضل الطرق ألداء العمل، كما أنه إذا أدرك أن أجره مرتبط إبنتاجه فإنه ال حمالة سوف يكون  –
حسب  – ، وأضاف اتيلور 2من قدرة جسمية، كما قد رهتا دراسات احلركة والزمنمتحفزا لإلنتاج بكل ما أويت 

 .3مأن حتقيق ذلك ال يكون إال إذا توفر التنظيم الفعال واإلشراف احملك –تصوره 
رت يف حتديد وتطوير مفهوم وتوجيهات أث   مبادئمن خالل دراساته وأحباثه بعدة  -اتيلور –كما ساهم  

يتجلى ذلك من خالل تصوراته ملهام املدير، حيث رأى أن على هذا األخري أن يستخدم املعايري القيادة اإلدارية، و 
العلمية يف احلكم على أداء مرؤوسيه عوضا عن الطرق املرجتلة، وأن خيتار ويدرب مرؤوسيه بناءا على أساس 

ويضيف اتيلور أنه م للعمل، ويتعاون معهم إبخالص لضمان إجنازه ،علمي، كما عليه أن يعمل على تنمية قدراهتم
يتعني على املدير حتقيق أقصى قدر من العدالة يف تقسيم املسؤولية بينه وبني مرؤوسيه، حبيث يتوىل املدير مهمة 

احلوافز املادية وأثرها الكبري يف  ط وتنظيم العمل، ويتحمل املرؤوسون مسؤولية التنفيذ. وأشار اتيلور إىل أمهيةختطي
 .4وحث هم على إتقان العمل، ورفع كفاءهتم اإلنتاجية، كما ربط بينها وبني األداء اجليدتشجيع املرؤوسني 

وتعامله يف العمل كطاقة  ،على الرغم مما يؤخذ على نظرية اإلدارة العلمية من كوهنا جتاهلت آدمية اإلنسان 
ما يريد، كما أهنا أمهلت احلاجات حتت تصرف املدير يؤثر فيها مثل تكونمنتجة مثله مثل اآللة واملوارد الطبيعية، 

أن هناك حاجات أخرى يرغب العامل يف  ية وإنسانية وعاطفية، وجتاهلتاألخرى للعامل من حاجات إجتماع
وإمهاهلا  5حتقيقها يف جمال العمل، كذلك نظرهتا للعامل كرجل إقتصادي هدفه األساسي احلصول على األجر

القيادة وأتثريها الكبري على  أمهيةإال أن أفكار اتيلور وجهت األنظار إىل  املعنوية، على الرغم من كل هذا للحوافز
 .6اإلنتاج

 
 

                                                 
 .57نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 1

2 -Yves- Frédéric Livian, Organisation: Théories et pratiques, 3ème édition, Dunod, Paris, 2005, p 29.  
 .58نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 3
 .58المرجع نفسه، ص  - 4
، السعودية، 1والتوزيع، الطبعة مدني عبد القادر عالقي، إدارة الموارد البشرية، المنهج الحديث في إدارة األفراد، مكتبة دار زهران للنشر  - 5

 .43، ص 1993
 .59نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 6
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 نظرية التقسيم اإلداري: -2
ركز أنصار هذه النظرية على الرتكيب الداخلي للمؤسسة، وكيفية توزيع النشاطات بني أقسامها ابلشكل  

 ة.الذي يضمن التكامل بينها، ومن مثة بلوغ الكفاءة اإلداري
ولقد كان اإللتزام خبطوط السلطة الرمسية، واإللتزام مببدأ وحدة الرائسة، وكذا مراعاة حتديد نطاق اإلشراف  
 فايول"، "جوليك"، و"أرويك".اليت قامت عليها هذه النظرية، ومن أبرز روادها: " املبادئمن أهم 

 هنري فايول: -أ
 ائف الفنية، التجارية، املالية، الصيانة، احملاسبة،قسم فايول وظائف املؤسسة إىل ستة وظائف هي: الوظ 

والوظائف اإلدارية، كما يرى أن هذه األخرية تنقسم إىل مخسة عناصر أساسية وهي: وضع اخلطة، التنظيم، 
 .1، إصدار األوامر، وأخريا الرقابة، وهي املهام الرئيسية للمديرالتنسيق

إصدار األوامر، يريد هبا القيادة والتوجيه Command ستعمال فايول ملصطلح إويرى بعض الكتاب أن  
هبا إصدار األوامر أي جمرد األمر، إدراكا منه ه، وليس املقصود هذه األوامر على أكمل وج لضمان تطبيق وتنفيذ

 القيادة ودورها البالغ األمهية يف اإلدارة. رورةضل
توفرها يف املدير ليكون قائدا،  يمنها ضرور ما يتعلق ابلسمات القيادية، فقد ساهم فايول مبجموعة أما في 

افته العامة، ، وسعة إط الع املدير وثقأخالقيةة، وهي: صفات جسمية، وذهنية، وأخرى وصفها فايول ابلفذ  
 لعمل، وأخريا اخلربة.ومعرفته املتخصصة اب

ملرؤوسني وتنسيق ا أنشطةتوجيها لرتشيد سلوك املدير من بينها: التوفيق بني  ستة عشرهذا وقدم فايول  
جهودهم، تشجيع الرغبة لدى املرؤوسني للمبادأة وحتمل املسؤولية، منح املكافآت العادلة واملناسبة للمرؤوسني 

ه بوضع وجيه بكفاءة وحزم، تنظيم العمل وتنسيقتتقديرا ملا يقدمونه من أداء جيد، إقامة سلطة واحدة قادرة على ال
حتديد اإلختصاصات لكل موظف، توقيع اجلزاءات اجملدية عند إمهال  املوظف املناسب ابملكان املناسب مع

مة اإلفراط يف استعمال و املوظف أو خطئه، التأكيد على أن املصلحة العامة تسمو على املصاحل اخلاصة، مقا
 اللوائح واألنظمة يف التطبيق العملي أو ما يسمى ابلتعقيدات البريوقراطية.

اإلدارية كان من بينها مبدأ وحدة  املبادئللمدير، قدم فايول مجلة من احلسن  ابألداءوفيما يتعلق  
الذي يتطلب ممارسة السلطة أبسلوب مباشر دون اللجوء إىل التفويض، ومبدأ روح  التوجيه، ومبدأ املركزية اإلدارية

 .2مبا يكفل أداء العمل بروح الفريقالتعاون بني املدير وموظفيه، وبني موظفيه بعضهم ببعض، 
 
 
 
 

                                                 
1- Jean-Luc Charron, Sabine Sépari, Organisation et gestion de l’entreprise, manuel et applications, Dunod, 

Paris, 1998, page 24. 
 .64 -61نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 2
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   لوثر جوليك:  -ب
، هذه الكلمة POSDCRBساهم يف تطوير مفهوم القيادة اإلدارية من خالل تقدميه للكلمة املشهورة  

التنظيم ، Planning التخطيطتشمل احلروف اإلجنليزية األوىل لعناوين املهام الرئيسية للمدير وهي: 
Organizing شؤون املوظفني ،Staffing التوجيه ،Directing التنسيق ،Coordinating ، النشاط املتعلق

 .Budgeting1، والنشاط املايل Reportingابلبياانت والواثئق 
ما يراه البعض  حسب– ةويرى نواف كنعان أن هذه الوظائف إدارية، إال أنه ميكن إعتبارها وظائف قيادي 

النظر وسعة األفق، وإذا كان منظما بعد  وذلك إذا ما أحسن املدير إستخدامها، فإذا كان خمططا على أساس –
صال تنسانية يف تعامله مع موظفيه، وأحسن تنسيق نشاطاهتم، وأقام نظاما فعاال لإلماهرا واستخدم العالقات اإل

ويف كل اإلجتاهات، وأجاد التصرف يف اإلعتمادات املالية، فإن هذا يؤهله ألن يكون مديرا قائدا، وحتولت هاته 
 .2 قياديةاملهام من إدارية إىل

  ليندول أرويك: -ت
كان تفويض السلطة حمل اهتمام أرويك، وأبرز أمهيته يف فعالية القيادة، حيث ربط جناح املدير يف أدائه  

لعمله مبدى جناحه يف تفويض سلطاته، كما رأى أن التفوض الناجح يقوم على عدة مقومات هي: شجاعة املدير 
بة للموظف، وحتديد واجباته بدقة لتفادي الغموض فيها، ألن ذلك يؤثر سلبا وتوفر الثقة لديه، ثبات العمل ابلنس

 .3على معنوايت العاملني
جناح املدير يف تطبيق مبدأ نطاق  أمههاكما بني  أن هناك من العوامل ما يؤثر يف فعالية التفويض  

يؤدونه من أعمال تتصل ببعضها اإلشراف الذي يعترب أساسا لتقدير فعالية أتثري املدير يف مرؤوسيه، وعلى ما 
 .4اتصاال وثيقا

ه الكبري يف فعالية القيادة، يتفق مع التفويض وأتثري  ألمهيةوأتكيده  أرويكتركيز  أنوما ميكن مالحظته  
ائل األكثر أمهية، وحيول دون سالقائد للماإلجتاه حنو دميقراطية القيادة، إذ بتفويضه لبعض سلطاته ملرؤوسيه يتفرغ 

 لسلطات يف يده، وهي املرتكزات األساسية اليت تقوم عليها القيادة الدميقراطية.تركيز ا
 النظرية البريوقراطية: -3

يدا يف تطوير مفهوم القيادة، من خالل فهمه وحتليله للسلطة  –اينملعامل اإلجتماع األ –كان ملاكس فيرب  
ة العظيمة أو الكاريزماتية، لطة التقليدية، وأخريا السلط، السو الرشيدةأنواع: السلطة الشرعية أ ثالثةاليت قسمها إىل 

 .5واعتمد على " مصدر احلق أو الشرعية لسلطة القائد" معيارا للتمييز بني األنواع الثالث
فالنوع األول مبين على اإلعتقاد بشرعية القواعد اليت تبىن عليها هذه السلطة، واحلق يف إصدار األوامر  

السلطة، أما السلطة التقليدية املرتكزة على إعتقاد قائم على قداسة األعراف والتقاليد  ملن ارتقوا إىل مناصب
                                                 
1- Luc Boyer, Noël Equilbey, op. cit, p 54.  

 .65نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 2
3- Luc Boyer, Noël Equilbey, op. cit, p 55.  

 .66نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 4
5- Carole Hamon et al, Management de l'équipe commerciale, Dunod, Paris, 2004, p 24. 
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القدمية ومشروعية املمارسني للسلطة يف ظلها، أما آخر منوذج فهذا يعتمد على الوالء إىل البطولة والشخصية 
رأيه، يرى "ماكس فيرب" أن  وحسب. 1املثالية ألحد األفراد أو للنظام الذي يفرضه أو يرسم صورته هذا الفرد

 النموذج األول هو أكثر النماذج معقولية وصالحية يف اإلدارة.
كما قدم "ماكس" مجلة من املعايري اليت حتكم التنظيم اإلداري املثايل، وتساعد املدير على حتقيق أهداف  

 املؤسسة، وتتمثل يف ما يلي:
هذه الوظائف لديهم حريتهم الشخصية يف وأصحاب  ،ينةالوظائف الرمسية داخل املؤسسة حتكمها قواعد مع -1

 العمل فيما عدا النشاطات الرمسية؛
 تنظيم املناصب يقوم على مبدأ التسلسل اإلداري لربط العالقات بني الرئيس واملرؤوسني؛ -2
 شرعية ومعقولة؛ أسسلكل منصب جمال اختصاص حمدد وواضح على  -3
ن املعايري الفنية، والتأكد من املؤهالت الفنية يكون ابإلختيار وتلقي املرشح إختيار املوظفني مبين على أسس م -4

 للتدريب؛
 حصول كل موظف على مرتب اثبت، وله احلق يف املعاش؛ -5
 إنفصال ممتلكات املؤسسة عن املمتلكات الشخصية، فاملوظف ليس له احلق يف ملكية املنصب وما فيه؛ -6
 العمل مرتمجة يف شكل قواعد اثبتة ومكتوية؛ أنشطةكم كل األنظمة والقواعد اليت حت  -7
 ؛موظائفهخضوع املوظفني لنظام صارم وإشراف حمكم أثناء قيامهم مبهام  -8
 خترج عن إطار الشرعية؛ أندون  أشكالأتخذ عدة  أنممارسة املدير للسلطة الشرعية ميكن  -9

تبط ابألقدمية أو إبجناز العمل أو بكليهما مر الرتقية فيه فمهنة، أما نظام  الوظيفة يف النموذج البريوقراطي هي -10
 .ر الرؤساء املشرفنيمعا، وهذا يرجع إىل تقدي

هذا وقد قدم ماكس منط القيادة املناسب لكل منوذج سلطة مذكور آنفا، ففي ظل النموذج األول، القائد 
، وحق قيادته يف ؤسسةاليت حتكم امللقوانني ونظامية القواعد وابشرعية عتقاد املرؤوسني إالرمسي تقوم سلطته على 

ن على املرؤوسني إتباع هذه األوامر وتنفيذها كوهنا أاألوامر والتعليمات يف إطار هذه القواعد والقوانني، و إصدار 
 قواعد رمسية، لذلك يكون ارتباط املرؤوسني مبركز القائد وليس بشخصه.

وحقه الشرعي ني بقدسية التقاليد القائمة عليها هذه السلطة، أما السلطة الثانية فتقوم على اعتقاد املرؤوس
 يف ممارسة هذه األخرية على اتبعيه، وعليه تبعية املرؤوسني هنا تكون لشخص القائد وليس مبركزه.

متالك املبالغ فيه من طرف املرؤوسني إب عتقادو الكاريزماتية، فهي تقوم على اإلالعظيمة أ أما السلطة
ريه، مما جيعل املرؤوسني ينظرون إىل شخصا متميزا بقوته وتفوقه على غ خصية خارقة جتعل منهالقائد لصفات ش

 مظهر لتفويض السلطة.و أوامر قائدهم على أهنا مقدسة، 

                                                 
1- Bruno Jarroson, op.cit, page 123. 
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غري الرمسية اليت تنشأ داخل املؤسسات، وما أكدته ما يؤخذ على منوذج "فيرب" جتاهله للعالقات ومن أبرز 
تدعيم  ط آخر للسلطة واملتمثل يف القيادة غري الرمسية أبشكاهلا املتعددة، واليت إبمكاهناالدراسات احلديثة وجود من

 .1السلطة الرمسية للقائد الرمسي إذا ما أجاد استخدامها
م على تطبيق رضه أن جل الدراسات اليت متت يف إطار هذه النظرايت ركزت اإلهتماعيتضح مما سبق 
ن يف العمل، إلدارة يلتزم هبا القادة اإلداريو اة للتنظيم و ت، والكشف عن قوانني اثباإلدارية مبادئ آلية حلل املشاكل

: إغفاهلا ألمهية العالقات اإلنسانية، وما النظرايت تعرضت لإلنتقادات أمههاإال أن النماذج اليت قدمتها هذه 
على إعتبار أهنا احملرك الوحيد  يرتتب عليها من ظهور تنظيمات غري رمسية، وكذا تركيزها على احلوافز اإلقتصادية

 .    2جتاهات ومشاعر حتكم هي األخرى سلوكهإة أن هلذا الفرد رغبات و يلطاقات الفرد على العمل، متناس
 القيادة يف ظل النظرايت احلديثة الثاين:الفرع 

جتماعي، اإلقات اإلنسانية، نظرية التنظيم هي: نظرية العالنظرايت ميكن تقسيم هذه النظرايت إىل ثالثة 
 ونظرية التوازن التنظيمي.

  نظرية العالقات اإلنسانية: -1
"أتمني  يجة التفاعل االجتماعي، وتعينالعالقات اإلنسانية هي العالقات اليت تقوم بني أفراد اجلماعة نت

 .3عال"التعامل اجليد مع اإلنسان وخلق املناخ اإلجيايب والضوابط السليمة الكفيلة بدفعه للعمل املنتج الف
قومات من بني امل لعالقات، وتؤكد على أن هذا األمر يعد  اذه هلهتماما ابلغا إأولت هذه النظرية ولقد 

ريني، وينظر أنصار هذه النظرية إىل أن القائد دوره تيسري وصول املرؤوسني لتحقيق األساسية لنجاح القادة اإلدا
لتنمية وتطوير شخصياهتم وإشباع هلم ري، وإاتحة الفرصة اهلدف من خالل التعاون يف العمل واقتناعهم هبذا األخ

  ، ذلك أن إشباع حاجاهتم سيقودهم إىل تقدمي أعلى مستوى من األداء. 4حاجاهتم
هلا اليت أجراها إىل أن نقص ظروف العمل املادية ال أمهية  ةتجربالولقد توصل "إلنت مايو" من خالل 

هتمام مبعنوايت أن نقص اإلنتاج يرجع إىل عدم اإل وأثبتت نتائج الدراسةجتماعية، أمام املتغريات املعنوية واإل
والتحرر  ،جتماعيةجراءات الالزمة من حل للمشاكل اإلختاذ اإلاإلجتماعية، وأنه إب العاملني، وعدم حل مشاكلهم

ص اإلنتاج من وطأة اإلشراف اإلداري والضغوط الرائسية، وكذا تقليل قيود وتنظيمات العمل، ستحل مشكلة نق
  وترتفع بذلك معدالت الكفاءة اإلنتاجية.

ارب، أن القيادة الفعالة هي تلك اليت تعمل على حتقيق ومن أهم املبادئ اليت استخلصت من هذه التج
شرتاك العاملني لتنظيم غري الرمسي، ويتحقق ذلك إبأكرب درجة من التقارب والتعاون والتوافق بني التنظيم الرمسي وا

التجارب  ة، ويف جمال احلوافز اإلدارية بينت نتائج ؤسسة وحتميلهم مسؤولية العمل على حتقيق أهداف امليف اإلدار 
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  لهاوثورن بشركة جنرال إلكتريك بشيكاغو األمريكية تحت إشراف إلتن مايو وباإلشتراك مع عدد من أساتذة أجريت هذه التجربة في مصانع ا

 جامعة هارفارد. 
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ته اليس هو القوة الدافعة الوحيدة اليت يستجيب إليها املرؤوس، وإمنا تتأثر إنتاجيته بعالق اإلقتصاديأن احلافز 
النظرية أفكارا أخرى من خالل دراسات "كريت كما قدم أنصار هذه   الئه يف العمل، ومبشاكله الشخصية.بزم

كشفت دراساته عن أمهية املشاركة أن أسلوب القيادة الدميقراطي هو أفضل أسلوب، كما  الذي توصل إىل لوين" 
يف اإلدارة وأثرها الكبري يف حفز املرؤوسني على األداء اجليد، وأعطى "مورينو" أمهية للمشاعر اإلجيابية للمرؤوسني 

ته يف التعامل معهم انتباه ألمهية تفهم القائد ملشاعر ومشاكل مرؤوسيه ومهار ، ولفت "كارل روجرز" اإليف العمل
 .1ألعماهلم هوتقدير 

 : 2وما يؤخذ على نظرية العالقات اإلنسانية
د هو عامل منتج"، فقد يكون هذا األمر سعيأن الكثري من األحباث نتائجها ال تؤكد مقولة أن "العامل ال -1

ن هذا املفهوم حيمل فرتاضا ال حتدي وال نقاش فيه، إضافة إىل أيف حاالت معينة، ولكن ال يعترب إ حاصحي
 قد ال تتحقق عنها عوائد مستقبلية؛ت أعباء مالية إضافية، املؤسسا

 افرتاضها لعدم وجود اختالفات أو فروقات بني األفراد، وهذا غري سليم متاما، ذلك أن كل فرد هو كيان قائم -2
بذاته، وخيتلف عن غريه من حيث شخصيته، رغباته، طموحاته، قيمه ومبادئه، من هذا املنطلق فما ميكن اعتباره 

 فردا آخر بنفس املقدار والدرجة؛ حيفزحمفزا ودافعا إىل زايدة اإلنتاجية عند فرد معني، قد ال 
ء املوظف كالبناء الوظيفي، أنظمة وقواعد وانب هامة هلا أثرها الكبري على إنتاجية وعطاجلإغفال هذه النظرية  -3

 ق املؤسسة ألهدافها؛العمل، اإلجراءات واللوائح، ذلك أن مثل هذه اجلوانب تلعب دورا ابرزا يف حتقي
هتمت فقط ابملعاملة اإلنسانية، فباإلضافة خرى احملفزة لألفراد يف عملهم، وإجتاهلت هذه النظرية العوامل األ -4

ك أمور كثرية منها: طرق تقييم األداء، ختطيط النمو والتقدم الوظيفي للموظفني، طريقة إىل هذه األخرية هنا
 ات العمل ومؤهالت املرشح للوظيفة؛االختيار والتوظيف اليت تربط احتياج

 –اهتمامها الكبري وتركيزها املبالغ فيه على العنصر البشري على أنه العنصر املميز والفعال يف اإلدارة، وهذا  -5
يدير آلة وحيفزه احلافز  هو مبثابة رد فعل ضد النظرية اليت ترى الفرد على أنه –سب ما يراه بعض الكتاب ح

 النقدي؛
ة، دون اهتماما ابلعالقات اليت ال تتعدى إىل اخلارج، الرتكيز على الروابط اإلجتماعية للعاملني داخل املؤسس -6

 على سلوكهم ووضعهم داخل املؤسسة؛ العاملني، مما ينعكس وما يرتتب عليها من تغيري يف اجتاهات واهتمامات
افرتاضها حلاالت التفاهم والتعاون والتوافق التام بني املرؤوسني داخل املؤسسة، لكن الواقع يبني احتمال وجود  -7

 حاالت صراع وتعارض بينهم.
هذه النظرية من به  تامها سم ورغم أوجه القصور يف نظرية العالقات اإلنسانية إال أنه ال ميكن إنكار

  مفاهيم يف جمال اإلدارة عموما والقيادة اإلدارية خصوصا.
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 نظرية التنظيم االجتماعي: -2
هذه النظرية صورة للتنظيم اإلجتماعي على أنه يتكون من جمموعة أفراد جمتمعني مع بعض  تعطي

وأخرى مجاعية بواسطة سلوك منظم متعاونني مستخدمني موارد بشرية ومادية وطبيعية لتحقيق أغراض شخصية 
 يضمن حتقيق أهداف املؤسسة، وأهداف العاملني هبا.

تالف وتباين أن مشكلة التنظيم اإلداري تكمن يف كيفية جعل هذه اجملموعة رغم إخوترى هذه النظرية 
لوقت، ا ها تتعاون يف نشاط مشرتك لتحقيق أهداف املؤسسة، وحتقيق رضاهم يف ذات قدرات ومعتقدات أعضائ

 .احلل الوحيد بيد القيادةأن  –نفس النظرية  –وترى 
  ،"أرجريس" و"ليكرت"وأبرز الدراسات اليت متت يف إطار التنظيم اإلجتماعي، تلك اليت قام هبا "ابك"، 

مكوانت هي : النظام الذي حيكمها، املوارد البشرية واملادية  أربعةحيث يرى "ابك" أن املؤسسة تتكون من 
حتقق التناسق و الوحدة بني  ، األنشطة اليت تتم يف إطاره، وجمموعة الروابط والعالقات التنظيمية اليتوالطبيعية

ة، وعلى القائد إذا ما أراد حتقيق هذا ؤسسه، وهذه األخرية تتمثل يف عملية اإلنصهار والتالحم بني الفرد واملأجزائ
شاكلهم وتوجيههم، وهذا يستدعي من القائد التوفيق اإلنصهار أن يسهل إندماج أعضاء التنظيم يف العمل وحل م

بني متطلبات الفرد واملؤسسة معا، فيسعى الفرد إىل حتقيق ذاته يف الوقت الذي تسعى فيه املؤسسة إىل حتقيق 
كما يستدعي هذا األمر أيضا من القائد معرفة العوامل الشخصية املساعدة على عملية اإلنصهار هذه، أهدافها،  

 العوامل التنظيمية املساعدة على انصهار التنظيم مع الفرد. وكذا تفهم
إسهاما يف تطوير مفهوم القيادة، وأقام إعتقاده على عنصرين يرامها أساسيني ومن جهته، قدم "أرجريس" 

ومها: الفرد والتنظيم الرمسي، ويرى وجود تعارض بني متطلبات وحاجات العمال وبني متطلبات وحاجات للتنظيم 
ة، ومن يف إطار القواعد اليت حتكم املؤسسفسلوك الفرد العامل حمكوما ابلعمل على حتقيق أهداف معينة ة، املؤسس

وعليه، فهذا  وحتقيق منوه وتطوره. ،ه يف عملهحاجاته وحيافظ على إستقراره وبقائمثة من الصعب عليه أن يشبع 
جانب العاملني، مما يؤدي إىل تدهور الكفاءة  التعارض ميكن أن ينتج عنه نوعا من اإلحباط والشعور ابلفشل من

  اإلنتاجية.
أن إتباع القيادة لألمر والرقابة الشديدة يزيد من معاداة العمال للتنظيم الرمسي، وأكثر  "أرجيس"ويضيف 

من ذلك، فقد يصل هبم األمر إىل تكوين جتمع غري رمسي جيدون فيه مالذا لتخفيف أسباب التوتر واإلحباط 
 والفشل.

وجيد "أرجيس" حال لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية وطريقا وسبيال إلزالة مظاهر الصراع بني الفرد والتنظيم 
 الرمسي، وهو أسلوب القيادة املركزة إهتمامها على األفراد العاملني ومشاكلهم، وتوسيع جمال الوظيفة أو الدور 

ادة قد زرعت اإلطمئنان واإلستقرار يف العمل لدى الذي يقوم به كل فرد، والتقليل من الرقابة، وبذلك تكون القي
  الفرد، وأاتحت له الفرصة لتنميته وتطويره، وزايدة قدراته يف العمل.
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أما عن "ليكرت" فتمثلت أفكاره يف فهم التنظيم اإلداري على أنه تنظيم إنساين، وأن العوامل اليت حتدد 
ديد واختاذ القرارات وحت ،وعمليات التفاعل والتأثري املتبادلة ،زمدى جناحه وفاعليته هي القيادة واإلتصاالت واحلواف

 وترتيب األهداف، والرقابة...
أن النمط الذي حيقق أعلى إنتاجية هو ذلك الذي تكون اجتاهات القائد أما عن القيادة، فريى "ليكرت" 

أن هذا األمر يؤدي إىل متاسك ، ذلك فيه مرتكزة على اإلهتمام ابملوظفني، وبناء الثقة واإلطئنان بني اجلميع
  ة، مما يساعد على اإلتصال الفعال ويسمح ابملشاركة يف اختاذ القرارات.ؤسسامل

ويرى "ليكرت" أن املبدأ الذي إبمكان القادة اإلستناد عليه يف إتباع النمط القيادي الناجح يتمثل يف 
حبيث يرى املرؤوسون قائدهم  ،م أشخاص يعملونتغيري نظرة القادة على أن األفراد هم كائنات إنسانية أكثر منه

 .1على أنه صديق متعاون عطوف وحازم، يهتم برفاهيتهم ويعدل يف معاملتهم ويثق فيهم
 نظرية التوازن التنظيمي: -3

ة، ؤسسما تقوم عليه هذه النظرية هو أتسيس كل الشروط اليت تدفع األعضاء ملواصلة مشاركتهم يف امل
تمرار هذه األخرية، كما ترى هذه النظرية أن نشاط التنظيم اإلداري يرتكز يف اختاذ والذي يضمن بقاء وإس

   القرارات.
ه إىل هذه النظرية، وإعترب التنظيم نشاطا تعاونيا، حىت يظهر للوجود ابرانرد شاسرت" أول من نب  ويعترب "

ملسامهة يف العمل لتحقيق هدف البد من وجود أشخاص لديهم القدرة على اإلتصال، وتتوفر فيهم الرغبة يف ا
، وأن فاعلية التنظيم مرتبطة برغبة مرارها يعتمد على أمرين: الكفاءة والفاعليةة وإستؤسسمشرتك، وأن بقاء امل

  مسامهة األفراد جبهودهم يف نشاطها، وأن هذه الرغبة تقتضي إمياهنم إبمكانية حتقيق اهلدف.
يف العمل تتوقف على اإلشباعات اليت يضمنها  ةاملسامهأن إستمرارية ضف إىل ذلك، يرى "ابرانرد" 

األفراد املسامهون يف عملية حتقيق اهلدف، فاألفراد يتعاونون مع بعضهم ابلقدر الذي تتحقق فيه إشباعاهتم، هذا 
ة مرهون بقدرة هذه األخرية على حتقيق حاجات األفراد ابلشكل ؤسسما يقود إىل القول أن إستمرار وبقاء امل

وهذا يعين التوازن بني مسامهة الفرد يف نشاطات املؤسسة واحلوافز اليت تقدمها  حيدث التعاون يف العمل، الذي
  هذه األخرية للعاملني فيها.

ة وقبوهلم لسلطتها هو إقتناعهم ؤسسومن جهته، يرى "ساميون" أن ما يدفع الناس إىل اإلنضمام إىل امل
ومن مثة  اهلا سوف يسهم يف إشباع حاجاهتم وحتقيق رغباهتم الشخصية،واملشاركة يف أعم اأبن هذا اإلنضمام هل

اليت  وافزقائمة على التوازن بني املسامهات اليت يقدمها الفرد يف التنظيم واحل –حسب ساميون  –هذه النظرية 
 لتفسري إقبال األفراد على اإلشرتاك يف األعمال التنظيمية. ويعتربها أساسا ،حيصل عليها

ت اليت وجهت للنظرايت ظرايت هي األخرى مل تسلم من اإلنتقادات رغم تفاديها لإلنتقاداوهذه الن
وأحاسيسهم، وإهتمامها املبالغ فيه  األفرادومن أهم ما يؤخذ عليها اإلهتمام والعناية الزائدة مبشاعر  الكالسيكية.
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فتأكيدها الزائد على ة للموظف، ابلعنصر البشري ودوره يف اإلدارة وصل إىل درجة الدخول يف احلياة الشخصي
  .1الفرد على حساب اإلنتاج قد جيلب بعض املخاطر للتنظيم اإلداري

مل ه من إنتقادات لكال النوعني من النظرايت الكالسيكية واحلديثة، ويف األخري ميكننا القول أن ما وج  
وم القيادة، والكشف عن دورها اهلام يف يف حتديد مفههذه األخرية قلل من أمهية األفكار والتصورات اليت قدمتها ي

     اإلدارة.   
 ماهية القيادة :الثايناملبحث 
و التفرقة بينها وبني سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل توضيح مفهوم القيادة، بتقدمي تعريفها وخصائصها  

خرين، وبعدها سنربز أمهية بعض املفاهيم األخرى، مث عرض مصادر قوة القائد اليت يستخدمها يف التأثري على اآل
 القيادة ابلنسبة للحياة اإلنسانية عموما واملؤسسة خصوصا. 

 يادةمفهوم الق األول:املطلب 
من اجلدل يف كل من الفكر النفسي،  على نصيبها حازتيعترب موضوع القيادة من املواضيع اهلامة اليت 

ونواحي خصوصا ونقاش من عدة جوانب  ع جدلفهي موض اإلقتصادي، السياسي...، اإلداري، اإلجتماعي،
 Ralph Stogdill. ولقد أدىل عامل القيادة املخضرم هو غري متفق عليه إىل حد الساعة الذي من انحية املفهوم،

بتصريح مثري مؤداه أنه "يوجد الكثري من تعريفات القيادة بقدر األشخاص الذين حاولوا تعريف هذا املفهوم 
 . هذا املوضوعكثرة ما كتب يف عال  ف، وهذا ما يعكس 2تقريبا"

علينا تقدمي تعريف دقيق وشامل ملفهوم القيادة، نظرا إلختالف  ويصعب يف حقيقية األمر يتعذرو 
إال أننا (، ، السياسيةني يف شىت اجملاالت )اإلجتماعية، اإلقتصادية، اإلدارية، النفسيةالباحثوجهات نظر الكتاب و 

ف توضيحي وسنحاول بعدها قدر اإلمكان تقدمي تعريالواردة يف هذا الشأن،  التعاريف سنتطرق إىل جمموعة من
حيث أن هذا األخري هو من يتوىل منصب القيادة. مييز بني كل من القيادة والقائد، لكن قبل ذلك جيب التهلا، 

الرجل املعين  وهوجل حتقيق أهداف التنظيم بفعالية، وهو ذلك " الفرد القادر على توجيه اجلهود وتنسيقها من أ
وهو "ذلك الذي يقود اجلماعة، يدرهبا، حيفزها  ،3أجل تطويره"ابلتغيري يف أمناط السلوك ويف جوهر التنظيم من 

  بينما القيادة فهي تشري إىل العملية. .4ويقنعها"
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 .34، ص 2003
4 - Michél Garant; Philippe scieur, organisations et systèmes de formation de Boeck université, 1ère  édition, 

Bruxelles, 2002. p 87.   
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 تعريف القيادة األول:الفرع 
  لغة: -1

 ، لوجد أن هذه الكلمةLeadershipعىن القيادة إذا مت الرجوع إىل الفكر اليوانين والالتيين لتحديد م 
ومعناه حيرك أو  Agereمبعىن يبدأ أو يقود أو حيكم، ويتفق مع الفعل الالتيين  Archeinمشتقة من الفعل اليوانين 

مبعىن هناك عالقة بني شخص يوجه أو يهدي اآلخرين،  يرشدأما كلمة قائد فتعين الشخص الذي يوجه أو يقود،  
 .1ون يقبلون هذا التوجيهوأشخاص آخر 

وحسب لسان العرب إلبن منظور، فالقيادة من قاد، يقود، قود، يقود الدابة من أمامها ويسوقها من  
ها يقودها، ومنها اإلنقياد مبعىن خلفها، فالقود من أمام والسوق من خلف، ويقال أقاده خيال مبعىن أعطاه إاي  

 .2اخلضوع، ومنها قادة وهو مجع قائد
سب الروس املعجم العريب احلديث، فالقيادة عمل قائد اجليش، ويقال قاد اجليش مبعىن رأسه وتدب ر أما ح 

 .3أمره
 إصطالحا: -2
 من وجهة نظر األغلبية، القيادة هي مرادف للتأثري، وهي الفن أو الطريقة اليت تعتمد على التأثري يف األفراد -أ

   .4تحقيق أهداف مجاعيةبطريقة جتعلهم يكرسون وإبرادهتم كل جهودهم ل
 .5القدرة على التأثري يف اآلخرينميكن تعريفها أيضا على أهنا  -ب
قدرة الفرد يف التأثري على شخص أو جمموعة وتوجيههم وإرشادهم من أجل كسب تعرف أيضا على أهنا " -ت

 .6"املوضوعة األهدافتعاوهنم وحفزهم على العمل أبعلى درجة من الكفاية يف سبيل حتقيق 
"جمموعة اإلتصاالت بني األفراد واليت من خالهلا ميكن لشخص أن يؤثر يف سلوك اآلخرين  وهي أيضا -ث

    .7بتوجيههم حنو التحقيق اإلرادي ألهداف اجملموعة، وبشكل خاص ألهداف املنظمة"
اجلماعة )األتباع(،  ريه من أفراددور إجتماعي رئيسي يقوم به الفرد )القائد( أثناء تفاعله مع غ"القيادة هي  -ج

ويتسم هذا الدور أبن من يقوم به له القدرة والقوة على التأثري يف اآلخرين وتوجيه سلوكهم يف سبيل بلوغ هدف 
 .8"اجلماعة

                                                 
 .87 -86نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 1
 .315، ص 2000، بيروت، 1، الطبعة 12إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، المجلد  - 2
 .1987خليل الجر، الروس، المعجم العربي الحديث، مكتبة الروس، باريس،  - 3

4- Harold Koontz, Cyril O’Donnell, Management: principes et méthodes de gestion, traduit et adapté par Gilles 

Ducharme, Mc Graw- hill, Québec, Canada, 1980, p 490.          
 . 153، ص 1999، 1حمدي ياسين وآخرون، علم النفس الصناعي والتنظيمي بين النظرية والتطبيق، دار الكتاب الحديث، الطبعة  - 5
، 2السلوك التنظيمي، مفاهيم وأسس سلوك الفرد والجماعة في التنظيم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة لمغربي، كامل محمد ا - 6

 .  199، ص 1995عمان، 
7 - Sekiou et autres, Gestion des ressources humaines, 2ème édition, Boeck université, Bruxells, 2001, p 402.    

وير وتنمية حلمي األغا، دور القيادات اإلدارية في التطوير والتنمية اإلدارية، المؤتمر السنوي العام الرابع في اإلدارة، القيادة اإلبداعية لتط وفيق - 8

 .  251، ص 2003أكتوبر، دمشق،  16 -13المؤسسات في الوطن العربي، الجمهورية العربية السورية، جامعة األزهر، 
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. التأثري القدرة علىيقي يكمن يف ميكن القول أبن جوهر القيادة احلق يف السابقةمجلة التعار من خالل   
ن هناك تفاعل وإتصال ميكن للفرد )أ( التأثري يف الفرد )ب( إذا كاسيطة كما يلي: ورة بوميكن تعريف التأثري بص

 فالتأثري .1وبناءا على طلب الفرد )أ(، فإن الفرد )ب( ال يقوم بعمل ما إال بناءا على موافقة الفرد )أ( فيما بينهما
دفع األتباع للعمل برغبة وطواعية  وتتحدد القدرة على التأثري من خالل هذه العملية ومفتاح جناحها، يعترب لب  

 األهداف دومنا أي ضغط  أو إكراه. منهم ودافعية قوية لتحقيق
 يقودان إىل القول أبن هذا ما، و القدرة على التأثريتشرتك يف فهي وإن اختلفت ة التعاريف السابقة جمتمعو 

وقعه يف اهليكل التنظيمي م منصبه أون يصبح قائدا بغض النظر عن ه أكل فرد ميكنف القيادة ليست منصبا إداراي،
ن حندد ميكن أ عليه الوهو القدرة على التأثري، و جناحها  نه ميلك مفتاح العملية القيادية وسر  ادام أم ،للمؤسسة

 لدى أي القدرة على التأثري صا حمددا يصلح و يليق ألن يكون قائدا دون غريه من الناس، و لكن مىت توفرتشخ
ما جيران إىل فهم معىن املدير والقائد وأيخذان إىل القول أن هناك فرقا بني املدير  وهذا غريه،شخص فهو قائدا دون 

  إذ ليس كل مدير هو قائد. والقائد،
ن التعاريف املذكورة آنفا كما هي، فإهنا تنطبق على خمتلف األنشطة يف احلياة، إذ جند دوما أ إذا ما أخذان

ومن جهة  م من جهة،إقناع اآلخرين من حوله على تنفيذ ما يطلبه منهأثري و تتوفر فيه القدرة على الت هناك من
ل من أشكال التفاعل بني القائد شكإذن هي القيادة هي من تتوفر فيهم القابلية لإلتباع، وعليه ف أخرى هناك

 .التبعية، وهنا تربز صفة القيادة و أتباعهو 
 :أهناوميكننا تعريف القيادة أيضا على 

 .2"إاثرة سلوك وإجتاهات اآلخرينضبط و توجيه و " -ح
 .3"حنو بلوغ أهداف معينة األفراده جمموعة من " القدرة على توجي -خ
اآلخرين الذين  بصريته قوة التأثري علىمشاعره و ، واتبعيه حبيث تكون إلرادته و " نوع من العالقة بني شخص -د

يستهدف منها توجيه سلوك ومشاعر ت يقوم هبا القائد و تاجا حملاوالثري القيادي يكون نميثلون التابعني، وهذا التأ
 .4"اآلخرين

 . 5على أهنا "تعليم التوجيه الفعال" وميكن تعريفها أيضا -ذ
  . 6طريقة فعالة للتوجيه"تعرف القيادة بصفة خمتصرة على أهنا " -ر

، التأثريستهدفه إالذي  القدرة على التوجيهأما عن مجلة التعاريف هذه، فهي تركز وبشكل كبري على 
والتوجيه كما هو معلوم لدى اجلميع يعترب عنصرا من عناصر اإلدارة املتمثلة يف التخطيط، التنظيم، التوجيه، وأخريا 
                                                 

 .62، ص 1991نفي، السلوك التنظيمي وإدارة األفراد، جامعة اإلسكندرية وبيروت العربية، عبد الغفار ح - 1
 . 144، ص 2003عبد الرحمان محمد عيسوي، علم النفس واإلنتاج، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  - 2
، 1999، عمان، 1دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة رونالد.ي. ريجيو، المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظيمي، ترجمة فارس حلمي،  - 3

 .409ص 
رية، حسين عبد الحميد أحمد رشوان، العالقات اإلنسانية في مجاالت علم النفس، علم اإلجتماع، علم اإلدارة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكند - 4

 .  245، ص 1997
5 - Carol Kennedy, Toutes les théories de management, les idées essentielles des auteurs les plus souvent cités, 

Maxima Laurent du Mesnil, 3 éme édition, Paris, p 33.      
6 - Gilles Faure, Structure, organisation et efficacité de l'entreprise, Dunod entreprise, Paris, 1991, p 126.  
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هي إحدى وظائف  القيادةفالرقابة، ومن هنا ميكن القول أن القيادة واإلدارة مها مفهومان متداخالن فيما بينهما، 
 تعين اإلدارة، حيث أن األوىل حمتواة يف الثانية.اإلدارة، وعليه فالقيادة ال 

ف عملية أتثري متبادل بني القائد وأفراد اجملموعة اليت يقودها حنو حتقيق األهدا" أهناوميكن تعريف القيادة على  -ز
  .1معني أو حالة معينة" من خالل التفاعل معهم ضمن موقف

عة )القائد بني الفرد واجلما التأثري املتبادلمن أوجه ن القيادة هي وجه ، فهو يبني أأما عن هذا التعريف
تباعه فحسب، بل يكون أيضا من طرف األتباع أثري ال يكون من طرف القائد على أن الت(، إذ يوضح أألتباعوا

يستمد قوته  وفه، متبادلة، فكما يؤثر القائد على أتباعه هو أيضا يتأثر هبم على قائدهم، فعالقة التأثري بينهما
سائل الزمة وضرورية ظهر هذا التأثري املتبادل ويتجلى من خالل ما يوفره القائد ألفراد مجاعته من و وي هم.من

وحبلها شباع حاجاهتم ورغباهتم وحتقيق أهدافهم ومصاحلهم واملدافعة عنها، كما أنه يهتم مبشاكلهم ومساعدة على إ
األتباع بدورهم الوالء والقبول والطاعة واإلذعان ومينحهم املكافآت واحلوافز، يف حني ويف مقابل ذلك يقدم 

 .2والذي يكسب هذا األخري شرعيته ومكانته كقائد ،واإلنقياد والتقدير واإلحرتام لقائدهم
رة و فن ومها بعبارة مبسطة وواضحة هي انطالقا من هذه التعاريف املتعددة، ميكننا القول أن القيادةو 

 .م حنو حتقيق اهلدفبراعة التأثري يف اآلخرين وتوجيهه
  خصائص القيادة الثاين:الفرع 

تنطوي على  األخريةندرك أن هذه  يف اليت مت سردها ملفهوم القيادة،التعار جمموعة إذا ما نظران إىل 
  من النقاط اهلامة هي: جمموعة

شخص ينفي هذا ال فغياب على التأثري يف سلوكهم، وميلك القدرة آلخرين،وجود شخص قائد يتوىل قيادة ا -1
 وجود القيادة؛

تطبق على اجلماعة  هي، فوجود القيادة من دون أتباعجمال ل إذ المجاعة من األشخاص تتم قيادهتم،  وجود -2
 وليس على الفرد؛

القيادية  العملية شارة إليه هو لب  فالتأثري كما سبقت اإل ،(لتأثري هنا التأثري اإلجيايبونقصد اب) هي عملية أتثري -3
 ؛وجوهرها

على مرؤوسيه من خالل  يؤثرعلى أساسها يعمل القائد و و  ،فوجودها أمر ضروريوجود أهداف حمددة،  -4
قائد لاإىل أن بقاء هذا وجتدر اإلشارة هنا  تشجيعهم وإاثرهتم للسعي بطواعية ورغبة منهم لتحقيقها،حتفيزهم و 

 لألهداف اليت تسعى اجلماعة إليها؛مرهون مبدى حتقيقه 
 سلوك اآلخر، فكما ميكن للقائد أن يؤثر على يفعالقة متبادلة، فكالمها يؤثر  ألتباعبني القائد واالعالقة  -5

 فراد التابعني إبمكانه هو اآلخر أن يتأثر بتابعيه.األ

                                                 
 .191، ص 1997يتي وآخرون، أساسيات التنظيم الصناعي، دار زهران للنشر، عمان، خالد عبد الرحيم اله - 1
 .253، ص 2003راوية حسن، السلوك التنظيمي المعاصر، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  - 2
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بعملية  حد منها خيل  العناصر األساسية لعملية القيادة، وغياب أذكر أن هذه اخلصائص هي لاجلدير ابو 
 صحيح.القيادة مبفهومها ال

 األخرىاإلدارية الفرق بني القيادة وبعض املفاهيم  الثالث:الفرع 
مع تتداخل  األخريةجعل هذه  ،الكتاب ملفهوم القيادةختلفة املقدمة من طرف الباحثني و نظرا للتعاريف امل

النفوذ دارة و السياسة واإلالقيادة ومفهوم السلطة والقوة و  إبراز الفرق بنيسنتطرق إىل ، و األخرىبعض املفاهيم 
 .اتري على سلوك العاملني داخل املؤسستأثللالزعامة ألهنا كلها أساليب مستخدمة و 

ولتت ضح الرؤية أكثر حول الفرق بني القيادة وهذه املفاهيم، سيتم إعتماد تعريف كل مفهوم على حدى، 
، وسنعتمد على تعريف إلختالفوا ومن مثة مقارنته مع التعريف املقدم للقيادة، للتمكن من إستخراج أوجه الشبه

 .القيادة على أهنا القدرة على التأثري يف اآلخرين وتوجيههم حنو حتقيق اهلدف
  السلطة:الفرق بني القيادة و  -1

حيث يوجد هناك من يعطي  ،أو غري متساوية تقرتن السلطة على الدوام بعالقة إنسانية غري متكافئة
أو عدم املساواة  . وحالة عدم التكافؤذها، أي ضرورة وجود حاكم وحمكومىل جانب ذلك اجملرب على تنفياألوامر إ

  .1وجود الدائم هلذه احلالةالمع وتستمر السلطة( ) وتتقوى هذه هي شرط ظهور السلطة يف أي جتمع بشري،
 .2أفعال اآلخرين""السيطرة على عقول و  وتعرف السلطة أبهنا -أ

 .3دون التأثر بنفس القدر"التأثري يف اآلخرين،  "القدرة على أهناميكن تعريفها على و  -ب
و املدير ينهج سلوك يستغل نفوذه وقوته خلدمة أهدافه "وسيلة غري مشروعة جلعل القائد أ أبهنايرى آخر و  -ت

 .4ف املنظمة اليت يعمل هبا"ادأهالشخصية بدال من خدمة 
قومات القوة يف شخص معني لغرض إجناز مجتميع وضم أدوات و  أهناذاتية التمركز أو " أهناتعرف على و  -ث

 .5معينة" أعمال
مل يكن ليقدمه له لوال ذلك  اليت يستعملها شخص للحصول على شيء ما من آخر، الطاقةأيضا هي و  -ج

 .6التدخل
ل تسقط فكرة يف املقابالقول أهنا حبث دائم عن مصلحة األقوى، و ومن التعاريف السابقة للسلطة ميكن 

ن بني أفراد يستخدمو  يوحي بعالقات بشرية غري متكافئة، فتصوران للسلطة بوصفها قدرة بان،املساواة من احلس
  .7آخرون خيضعون لتأثرياهتاالسلطة خلدمة مصاحلهم اخلاصة و 

 
                                                 
1 - Lahouari ADDI, Etat et pouvoir, approche méthodologique et sociologique, office des publications 

universitaires, Ben- aknoun, Alger, p 20.  
 .109 -108، ص 1984، 3، العدد 12عبد هللا سيد هدية، السلطة والشرعية في الدول النامية، مجلة العلوم اإلجتماعية، المجلد  - 2
 . 109 -108المرجع نفسه، ص  - 3
ربين في العالم القادة على التعلم، ترجمة سيف بن عبد العزيز السيف، ، التدريب للقيادة، كيف يساعد أفضل المدوآخرون مارشال غولد سميث - 4

 . 230، ص 2006معهد اإلدارة العامة، مركز البحوث، السعودية، 
 .231المرجع نفسه، ص  - 5
 .15، ص 2005حسن ملحم، التحليل اإلجتماعي للسلطة، منشورات دحلب، المطبعة الجزائرية للمجالت والجرائد، بوزريعة،  - 6
 . 15، ص 2005، القاهرة، 1باري هندس، خطابات السلطة )من هو بزالي فوكو(، ترجمة ميرفت ياقوت، الطبعة  - 7
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 :يربزها اجلدول املوايل ة والسلطةمما سبق يتضح جليا الفرق بني القيادو 
 السلطة.الفرق بني القيادة و  :(2جدول رقم )

 السلطـــة ادةالقيـــ
  .اإلجبار يف تنفيذ املطالب أسلوبال تستخدم  -
القدر )أو  التأثري يف اآلخرين، مع إمكانية التأثر بنفس -

 .(حىت أكثر من هذا القدر
ة واألفراد معا على حد قوته ونفوذه خيدم مصاحل املؤسس -

 .السواء
 .المركزية القوة -
 
يف املكاانت ) متارس ضمن نفس املستوى من املراتب أو -

 .اهليكل التنظيمي( أو حىت األكثر منه
 .جتاه اآلخرينامل مع السلطة على أهنا مسؤولية إيتع -
العالقة عالقة قبول ورضا وموافقة، ودرجة معينة من  -

 يف ذلك املوقع. غريه تفضيل ذلك الشخص على
 

 .اإلجبار على اخلضوع وإطاعة األوامر -
 .التأثر بنفس القدر التأثري يف اآلخرين مع عدم -
 
نفوذه وقوته ختدم أكثر املصاحل الشخصية بدال من أهداف  -

 .ةاملؤسس
مركزية وجتميع كل أدوات القوة لديه لغرض إجناز أعمال  -

 .معينة
 .ال متارس إال ضمن عالقة هرمية من املراتب واملكاانت -
 .خرينامل مع السلطة كوهنا سلطة على اآلالتع -
 قى األمر وينفذه. بني صاحب األمر ومن يتل قة رمسيةالعال -

النمط النبوي اخلليفي  من إعداد الطالبة ابإلعتماد على التعريفات املقدمة للقيادة والسلطة، وكذلك بشري حممد اخلضرا، املصدر:
    . 79، ص 2005ماي  ، بريوت، لبنان،1يف القيادة السياسية والعربية...الدميقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة 

 
 النفوذ اإلجتماعي:الفرق بني القيادة و  -2
و هذا بغض النظر  ،1آلخرين يسريون يف الطريق املرغوبذل جلعل ابجتماعي هو تلك اجلهود اليت تالنفوذ اإل -أ

 .الطريق سواءا ابلقوة أو العنف أو ابلراحةهذا عن كيفية جعلهم يسريون يف 
حماولة التأثري على اآلخرين ليسريوا يف الطريق املرغوب سواءا جنحت "أيضا عي جتماونعين ابلنفوذ اإل -ب

بغض النظر عن جناح هذا  نفعل شيئا له أتثري على اآلخرين،. ومعىن ذلك أننا عندما  2احملاوالت أو مل تنجح"
أن التأثري الناجح  ماك  أثري أو النفوذ اإلجتماعي عليهم،فإننا بذلك منارس نوعا من الت تأثري أو عدم جناحه،ال

  عدم حتقق املطلوب.إبمكانه أن يؤدي إىل حتقيق ما هو مطلوب، ويؤدي التأثري غري الناجح إىل
 
 
 

                                                 
جيرالد جرينبرج، روبرت بارون، إدارة السلوك في المنظمات، تعريب ومراجعة رفاعي محمد رفاعي، إسماعيل علي بسيوني، دار المريخ  - 1

 .514 ، ص2004للنشر، الرياض، السعودية، 
 .516المرجع نفسه، ص  - 2
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 .1ةاملؤسساإلجتماعي يعتمد ابألساس على موقع أو مكانة الشخص داخل ن النفوذ وجتدر اإلشارة إىل أ
 الفرق بني القيادة والنفوذ اإلجتماعي (:3جدول رقم )

 .النفوذ اإلجتماعيابإلعتماد على تعريفات القيادة و من إعداد الطالبة  املصدر:
 القوة:لفرق بني القيادة و ا -3
 .2السلطة الرمسية اليت تستخدم للتأثري على اآلخرين"" هيالقوة  -أ

 .3"إمكانية التأثري بنجاح على اآلخرينأيضا " ينكما تع  -ب
الوجهة خرين "القدرة اليت ميتلكها الفرد ويتمكن بواسطتها من تغيري سلوك وإجتاهات اآلتعرف على أهنا و  -ت

 .4اليت يرتضيها"
 .5على اآلخرين" ث التأثري املرغوبادالقوة تعين "القدرة على إحو  -ث
 .6ديد سلوك اآلخرين حبيث يكون متماشيا مع رغباتنا"كما تعين القوة "القدرة على حت  -ج

جح واملنظم فهي إذن التأثري اإلجتماعي النا، 7فإن القوة ترتجم قدرة التأثري Saïd Mssassi وحسب رأي  
مها مفهومان ادة والقوة يأن مفهوم الق ميكننا القولة التعاريف السابقة، ومن خالل مجل  ،8يف شخص آخر

       وسيلة للقيادة، فكالمها مرتبط ابآلخر.هي القوة  إذ أن ن،متداخال
  السياسة:القيادة و الفرق بني   -4
اليت اية أو دعم اإلهتمامات الشخصية و اإلستخدام غري الرمسي للقوة هبدف مح أوالسياسة هي اإلستعمال  -أ

 . 9تكون على حساب األهداف التنظيمية عادة ما
الشخصية عن  املصلحة لتحقيقهنا "إتباع سلوك ال حيظى مبوافقة املنظمة هناك من يعرف السياسة على أو  -ب

 .10خرين"طريق التأثري على اآل
                                                 

 .519ص جيرالد جرينبرج، روبرت بارون، مرجع سابق،  - 1
 .514ص  المرجع نفسه، - 2
 . 516المرجع نفسه، ص  - 3
 .516المرجع نفسه، ص  - 4
 .516المرجع نفسه، ص  - 5
ل السلوكي للبيروقراطية المصرية، مكتبة عين الشمس، محمد صديق عفيفي، أحمد إبراهيم عبد الهادي، السلوك التنظيمي، دراسة في التحلي - 6

 .275، ص 2003، اإلسكندرية، 10الطبعة 
7- Saïd Mssassi, Précis de management – concepts et processus de gestion, Maroc, Afrique orient, 2006, p 40.    

 .276محمد صديق عفيفي، أحمد إبراهيم عبد الهادي، مرجع سابق، ص  - 8
 .  517جيرالد جرينبرج، روبرت بارون، مرجع سابق، ص  - 9

 .588المرجع نفسه، ص  - 10

 النفوذ اإلجتماعي القيادة
إال ابستخدام الراحة وجتنب  التأثري على اآلخرين ال يكون -

 العنف والعقاب يف ذلك.
التأثري على اآلخرين البد وأن يكون أتثريا انجحا، وابلتايل  -

 إعطاء نتائج إجيابية وحتقق املطلوب.
ال تعتمد على معيار املوقع أو املكانة يف املؤسسة، فكل فرد  -

 ريه. ميكنه أن يكون قائدا وهو يف موقعه إذا أحسن التأثري يف غ

التأثري على اآلخرين أبي طريقة سواءا ابستخدام أساليب  -
 العنف أو الراحة.

التأثري على اآلخرين ليس ابلضرورة أن يعطي نتائج إجيابية  -
ويصل إىل حد حتقق املطلوب، بل وقد يعطي نتائج سلبية يف 

 حالة التأثري غري الناجح، وابلتايل عدم حتقق املطلوب.
 موقع الشخص ومكانته ابملؤسسة. يعتمد أساسا على -
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ف اهي عكس ما هو متوقع من إستخدام القوة لتأمني احلصول على أهدإن إستخدام السياسة 
لذلك  ساليب،واءا من حيث األهداف أو األيتماشى مع القواعد التنظيمية س ال ا أن إستخدامهاكم  املؤسسة،
 ة.كون أحد مصادر الصراع داخل املؤسسأن ت ميكن هلا

 السياسة.الفرق بني القيادة و  (:04جدول رقم )
 السياسة القيادة

 إستخدام التأثري بطريقة رمسية أو غري رمسية. -
 ة وأهداف األفراد يف نفس الوقت.ؤسسأتمني حتقيق أهداف امل -
 .ى مع القواعد التنظيميةإستخدامها قد يتماشى وقد اليتماش -
ل الصراعات داخل حل ساليباألهي إحدى الوسائل و  -

 املنظمات.

 .لقوةلإستخدام غري رمسي  -
حل اخلاصة على املصااف الشخصية و دحتقيق األه -

 حساب أهداف املؤسسة.
  .إستخدامها ال يتماشى مع القواعد التنظيمية -
 .اتترب أحد مصادر الصراع داخل املؤسستع -

 .اسةيالسعلى التعاريف املقدمة للقيادة و  من إعداد الطالبة ابإلعتماد املصدر:
  اإلدارة:الفرق بني القيادة و  -5

وهو ما أكده  بينهما،بل هناك فرق جوهري  حيمالن نفس املعىن، اإلدارة مها أيضا الو  إن مصطلح القيادة
يرى حيث  نهما تتأكد أوجه اإلختالف بينهما.م ةران إىل تعريف كل واحدنظ فإذا ما الكثري من الباحثني،

ت واإلجراءات و البناء اإلدارة تشري إىل السياساأن هما يكمن يف كون أن الفرق بينMacormick  ماكورميك
يف حني أن القيادة هتتم أكثر ابجلوانب اإلنسانية  التنظيمية للمؤسسة،أي أهنا ترتبط ابجلوانب الفنية و  التنظيمي،

 وملان" بني املفهومني من خالل إضفاءومي ز " امها ابلعالقات الشخصية بني الرؤساء ومرؤوسيهم.من خالل إهتم
كذا هابجلزء، و  حيث رأى أن العالقة بينهما هي عالقة الكل صفة العمومية على اإلدارة واخلصوصية على القيادة،

 .1من القيادة م  تكون اإلدارة أع
 :2القيادة يتمثل يفو أن الفرق بني اإلدارة  رأى وهناك من 

ويعطون األولوية واألمهية الكاملة  يف حني املدراء يركزون هلم، يعطون األولويةالقادة يركزون على األشخاص و  -1
 لألشياء؛

 ؛جه حنو الداخليف حني املدراء تفكريهم مت   نظرة القادة وتفكريهم مفتوح على اخلارج، -2
ا على حتسني توجيه املدراء منصب  فيه الذي يكون  بل، يف الوقتة على خلق املستقتوجيهات القادة منصب   -3

 احلاضر وال يهتم ابملستجدات يف املستقبل.
 :3حيث يرى أن وهناك من مي ز بني القيادة واإلدارة،

 دى، على عكس املدراء ذوو النظرة القصرية املدى؛القادة لديهم نظرة طويلة امل -1
 هم ويتوقفون عند النتائج املالية؛واملدراء ينظرون أمام  األفق،القادة ينظرون إىل البعيد أو إىل -2

                                                 
 .50 -49طريف شوقي، السلوك القيادي وفعالية اإلدارة، مكتبة غريب للنشر، القاهرة، ص  - 1

2 - Don Hellriegel, John w. slocum, Management des organisation, Bruxelles: de Boeck universités, 2ème édition, 

2006, p 359.      
3- Management development international- Alger, Business School, MBA- TRC / SH, Leadership, MDI, 12 Mai 

2004, p 02.     
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كن وصفها رقابة ميحني يعتمد املدراء على ممارسة  يف جلب الثقة وإستقطاهبا، حياول القادة إبستمرار  -3
 ابلضيقة؛

ضع احلايل للمؤسسة ابلو  يهتمونىل التجديد ويسعون إليه إبستمرار، أما املدراء فهم يديرون فقط و مييل القادة إ -4
 وبكيفية احملافظة عليه؛

 القادة هم أشخاص مبدعون ومبتكرون وهم صناع القرار، بينما املدراء هم أشخاص مقلدون؛ -5
دراء على التحكم و إعطاء يف حني يعتمد امل لتأثري،اإلحتاد ملمارسة ايستخدم القادة التحاور واإلتصال و  -6

 األوامر؛
ياء بطريقة بصورة دائمة عمل األشيف حني حياول املدراء  عمل األشياء الصحيحة، يسعى القادة دوما إىل -7

   .اإلجراءات املوضوعةصحيحة وتبعا للقواعد و 
 :ة واإلدارة يكمن يفأبراهام زيلزنك أن الفرق بني القياد ومن جهته، يرى

ف ادتكن سلبية من األهداف، ألن أه إن مل خصيةش ف: حيث يتبىن املدير مواقف الاداملوقف من األه -1
 ون موقفا إجيابيا وشخصيا وفعاال من األهداف،يف حني القادة يتبن   نبع من الضرورات أكثر من الرغبات،املديرين ت

 ؛1ص حول ما هو مرغوب و ممكن وضروريطريقة تفكري األشخاميارس القائد أتثريه بطريقة فعالة من أجل تغيري و 
لية تستند كأنه عمللعمل و  العمل عند كل من القائد واملدير، فهذا األخري ينظرلف مفهوم مفهوم العمل: خيت -2

املدير يف  رو ، ويتمثل دإختاذ القرارتو جيات يسرتاتاإلعلون معا لرسم أو وضع ، يتفااألفكارإىل جمموعة من الناس و 
مرونة املدير يف تربز  يف هذه العملية، و مساعدة هذه العملية على القيام مبهمتها من خالل جمموعة من املهارات

، والثواب والعقاب من جهة اثنية، أما عن القائد فهو يعمل على املساومة من جهةإستعمال التكتيك، التفاوض و 
تعامل مع املشاكل املستعصية احلل، وخلق قضااي من أجل تطوير وتنمية أساليب جديدة لل توسيع دائرة اخليارات

ومييل  راكز على درجة عالية من املخاطرة،كما ميارس القائد عمله يف م  رات جديدة.أمور للحصول على خياو 
 .2املكافآت كبريةحيث تبدو له الفرصة متاحة و  للبحث عن اجملازفة واخلطر،

 :3أن القيادة واإلدارة ال تعنيان األمر نفسه، ذلك أنوهناك من يرى 
 نتائج هذه اإلسرتاتيجيات؛ر فيطبق أما املدي ،القائد خيلق اإلسرتاتيجيات -1
بول أفراد قالقائد على التأثري اإلجيايب وعلى  ، حيث يركزسلطة القائد غري رمسية فاجلماعة هي مصدرها -2

يركز على ابلتايل فهو  مصدر السلطة، ذ أن التنظيم الرمسي هواجلماعة هلذا التأثري، أما املدير فسلطته رمسية إ
 فراد هلذه السلطة؛وعلى إذعان األ الرمسيةالسلطة 

لى جوانب العمل فيما بني األفراد، ويستعمل أتثريه جلذب مرؤوسيه إبجتاه األهداف املطلوبة، يركز القائد ع -3
 ف املطلوبة.ادإبجتاه األه شروعة لدفع اتبعيهيستخدم السلطة امل ذات الوقت على املهام اإلدارية، و يركز املدير يفو 

                                                 
ور، ترجمة أسعد أبو لبدة، مراجعة محمد أبراهام زيلزنك، المدراء والقادة، هل هم مختلفون؟ فن اإلدارة، قراءات مختارة جمعها جوزيف إل. با - 1

 .  420 -419، ص 1997ياغي، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، 
 .424 -423 -421 -420المرجع نفسه، ص  - 2
للنشر  راجع: علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، اإلتصال اإلداري وأساليب القيادة اإلدارية في المؤسسات التربوية، دار الحامد - 3

، ص 2006، وكذلك محمد الصيرفي، القيادة اإلدارية اإلبداعية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 79، ص 2006، عمان، 1والتوزيع، الطبعة 

156 . 
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 ة:الزعامالفرق بني القيادة و  -7
نه من التأثري البالغ يف شخصية القائد، واليت متك   ةالزعامة أبهنا "جمموعة اخلصال الزعامية أو الكاريزمي تعرف -أ

 . 1على اتبعيه، وحتقيق أهدافه بواسطتهم عن رضا وطيب خاطر من جانبهم، وعن إقتناع أبهنا أهدافهم الشخصية"
يكون هلذه الشخصية حبيث  ق على الشخصية اإلنسانيةفهوم يطلم إن الزعامة" Piogorsويقول بيجورس  -ب

 .2من العزمية والبصرية ما ميكنها توجيه اآلخرين"
هو ذلك الفرد الذي ميكنه إحداث أثرا يف اآلخرين، وخيتلف عنهم يف درجة  كما يرى هوركس أن الزعيم  -ت

تستمر فيها سيطرته يسيطر فيها واملدة اليت  التأثري اليت حيدثها وعدد األفراد الذين يتأثرون به، وعدد املواقف اليت
   .3على املوقف

يكون مهتما إىل حد  كبري جدا ابلنواحي اإلنسانية، فهو يلعب ابلنسبة جلماعة الزعيم ويرى الصرييف أن  -ث
 .4العمل دور األب، وجتد فيه هذه اجلماعة املالذ عند الشدة والقوة عند الضعف

ملفهوم الزعامة أن هذه األخرية هي شكل من أشكال القيادة، وأن كل  ويتضح من خالل التعريف املقدم
ما مييزها عن القيادة يتمثل يف ذلك القدر البالغ من التأثري الذي ميارسه الزعيم على اتبعيه، إعتمادا على أتثريه 

 الشخصي وقدرته على إقناعهم أبداء ما يطلبه منهم، بصرف النظر عن املنطلق أو املربر لذلك. 
 مصادر قوة القائد الثاين:املطلب 
هم ابلشكل الذي هتم الكثري من الكتاب والباحثني أبدوات التأثري اليت يستخدمها القادة ملمارسة وظيفتإ 

، فهي رب التمتع ابلقوة إحدى صفات القائداهتموا بدرجة كبرية ابلقوة ومصادرها، إذ يعتحيقق أهداف املؤسسة، ف
 ن الشخص من القيام بعملية التأثري القيادي على اآلخرين وتعديل سلوكهم وأفعاهلم.ك  األداة أو الوسيلة اليت مت

ولقد حددت الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال مصادر قوة القائد خبمسة مصادر أساسية يستند إليها 
  .قوة الشخصيةوال، : القوة الوظيفيةيف التأثري على اآلخرين، وميكن تصنيف هذه املصادر يف جمموعتني مها

 القوة الوظيفية: األول:الفرع 
وهي تلك املستمدة من املركز الوظيفي الرمسي الذي يشغله الفرد، وتنقسم القوة وتسمى القوة الرمسية،  
 فرعية هي: أقسامبدورها إىل ثالثة أو الرمسية الوظيفية 

فبحكم  ،5د يف اهليكل التنظيمي للمؤسسةاملستمدة من وضعية القائأو القانونية، وهي القوة  القوة الشرعية: -1
، يتكون لدى كل عضو يف اجلماعة اليت يكون القائد ذه األخريةالوظيفة اليت يشغلها هذا القائد يف السلم اهلرمي هل

 عضوا فيها إقتناعا شخصيا أبن هذا القائد له احلق يف ممارسة القيادة. 

                                                 
 .49، ص 2003عامر مصباح، خصائص القيادة عند الرسول صلى هللا عليه وسلم، دار هومة، الجزائر،  - 1
 .280، ص 1999عبد الرحمان، علم النفس اإلجتماعي، رؤية معاصرة، دار الفكر العربي للطبع والنشر، القاهرة، فؤاد البهى السيد، سعد  - 2
 .280المرجع نفسه، ص  - 3
 .132محمد الصيرفي، مرجع سابق، ص  - 4
دارة السلوك في المنظمة، الدار جمال الدين محمد المرسي، ثابت عبد الرحمان إدريس، السلوك التنظيمي، نظريات ونماذج وتطبيق عملي إل - 5

 .   555، ص 2002الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 
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، وقد تكون هذه 1كافآت للفرد املرؤوس أو منعها عنهساطة القدرة على منح املوهي بب :قوة املكافأة -2
املكافآت ملموسة كالزايدة يف األجور، العالوات، الرتقيات...، أو غري ملموسة كاإلعرتاف ابجلميل وتقديره، املدح 

إىل حصوله على  متثال ألوامر ورغبات رئيسه يف العمل سيؤدياملرؤوس أن اإل ، فإذا ما أدرك الفرد 2والثناء...
، فإنه واملكافآت ن هذا القائد هو صاحب القرار فيما يتعلق هبذه العوائدية كانت أو مادية، وأعوائد إجيابية معنو 

ألوامره، لذلك فكلما تعددت وتنوعت املكافآت، وكلما   حمالة سيحاول بقدر املستطاع اإلمتثال واإلنصياعال
 د أتثري قوة املكافأة اليت ميتلكها  القائد.، كلما زااملرؤوسني أمهيتها من وجهة نظر العاملنيزادت 

القائد ف ، لذلك3والقهرم أساليب اإلكراه والعقاب القوة املستندة إىل استخداوهي  قوة اإلرغام أو اإلجبار: -3
ادي، أو العاطفي أو امل يحيصل على امتثال وطاعة األفراد املرؤوسني ألوامره وتعليماته عن طريق التهديد النفس

دهم أبوامر رئيسهم وتقصريهم يف أتدية التزامهم وتقي  عدم يدرك األفراد أبن  قوة مصدرها اخلوف، حيثفهذه ال
 واجباهتم، سيؤدي ابلرئيس إىل فرض عقوبة عليهم.

يف السابق كان العقاب املادي هو النمط املستخدم للحصول على طاعة وجتدر اإلشارة إىل أنه 
زيل إىل لتأنيب الشفهي أو الكتايب أو التنه أو اإلرغام أصبحت مقتصرة على اقوة اإلكرا املرؤوسني، أما اآلن فإن

وكلما  ،درجات وظيفية أدىن أو الطرد من اخلدمة، وبصفة عامة كلما كانت أساليب العقاب متعددة يف يد القائد
كما أنه كلما كثر   زاد إدراك العاملني ألمهيتها وخطورهتا كلما زادت قوة اإلرغام اليت تقع حتت سيطرة القائد،

 قائد.ك  ظر إليههلذه القوة، كلما زادت كراهية وعداء املرؤوسني له وضعف الن هذا األخرياستخدام 
                      القوة الشخصية الثاين:الفرع 

 وهي تلك املستمدة من السمات الشخصية للقائد أو مهاراته الذاتية، حيث يصبح لدى الناس الرغبة يف
، وهذا النوع من القوة ينقسم ن أهدافهم تتوافق مع أهدافهحرتام والوالء ويرون أون له اإلويكن   ا الشخص،إتباع هذ

  أنواع فرعية مها:  ثالثةبدوره إىل 
قدرته على و فمن خالل امتالك الفرد القائد للمهارة واملعرفة واخلربة التقنية ذات العالقة ابلوظيفة  قوة اخلربة: -1

يف سلوك التحكم هبا  فإن هذا ميك نه منعلى حل املشاكل، على حتقيق انضمام اآلخرين و  إقامة العالقات
لذلك ميكن هلذا الشخص أن ميارس هذه القوة حىت ولو مل يكن متمتعا مبركز وظيفي  اآلخرين أو التأثري فيهم،

، مثال ذلك الفرد الذي حرتام وتقدير وامتثال املرؤوسني لهإ، فتوافر تلك الصفات يف الرئيس سيزيد من 4عال
مكانه التعامل بفاعلية مع عميل عصيب املزاج ولكنه على درجة عالية من األمهية، لذلك كلما زادت أمهية إب

اخلربات والقدرات واملعلومات اليت ميتلكها فرد ما، وكلما كان عدد األفراد الذين يتصفون بنفس  الصفات قليل،  
متع هبا هذا الفرد على سلوك اآلخرين، إذ يف كثري من املواقف جتد أفردا يقبلون كلما زاد أتثري قوة اخلربة اليت يت

                                                 
 .155حمدي ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص   - 1

2 - Saïd Mssassi, op. cit, p 41.  
 .321، ص 1999، اإلسكندرية، 7الطبعة  أحمد ماهر، السلوك التنظيمي، مدخل بناء المهارات، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، - 3
 .556جمال الدين محمد المرسي، ثابت إدريس عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  - 4
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قتناعهم ابلرسائل املوجهة إليهم من قبل أفراد يثقون اهاهتم حنو هذه املواقف نتيجة إلالنصح ويغريون أحياان يف اجت
 هبم ومبواقفهم وآرائهم.

به لشخصية القائد، هذا التقمص انتج عن إعجاهبم  عتبا ص األوتستند هذه القوة إىل تقم   قوة االقتداء: -2
هتم، كذلك متتعه خبلفية ثقافية تتوافق مع مسات شخصيا 1وتقديرهم له، نظرا لتمتعه خبصائص ومسات شخصية

جتماعية، وابلتايل يستطيع هذا القائد التحكم وإجتماعية وإبجتاهات تتوافق مع إجتاهاهتم وخلفياهتم الثقافية واإل
يف سلوك اآلخرين وجعلهم يتصرفون إبجيابية نتيجة وجود هذا التوافق ونتيجة إعجاهبم به وبصفاته اليت  والتأثري

 تلهم هؤالء األفراد وتثبت فيهم احلماس وتنمي لديهم الوالء.
 حسني حرمي يف كتابه "السلوك التنظيمي، منظوركلي" أن هناك نوع اثلث للقوة الشخصية وهو:ويضيف  

ويقصد هبا املقدرة على التأثري على اآلخرين بسبب امتالك الفرد لصفات مميزة فريدة من  ية:القوة السحر  -3
، مثال ذلك العامل الذي يتوصل إىل اخرتاع شيء ما مل يسبق 2نوعها واليت تعمل على جذب اآلخرين وسحرهم

ل على القائد التأثري يف نبهار األفراد هبذا الشخص الفريد من نوعه يسهحد من قبله التوصل إليه، لذلك فإأل
 اذبية يف شخصيته.و اجل، نتيجة توافر نوع من السحر أاآلخرين ويشدهم إليه

، كلما زاد يف األخري ميكن القول أنه كلما زاد مقدار امتالك القائد ملصادر القوة وخاصة الشخصية منها
 ة.  ى بلوغ أهداف املؤسساته والعمل علمتثال لرغباته وتوجيهأتثريه على األفراد التابعني له لإل

 أمهية القيادة الثالث:املطلب 
املستوايت، و  األصعدةعلى كل  األخريةتقوم هبا هذه  اليتائف من مجلة الوظ أمهيتهاتستمد القيادة  
نسانية بصفة واحلياة اإل  الدولة ككل،بل يتعدى األمر إىل ،ؤسسة فحسبال تقتصر على مستوى امل فأمهيتها

 عامة.
 :اإلنسانيةمهية القيادة يف احلياة أ ول:األالفرع 

 فحني يتفاعل ،كبرية  أمصغرية كانت  إنسانيةهي حمصلة كل مجاعة ن فكرة القيادة أم به من املسل  
والباقي   قائدا األشخاصحد أداخلها يظهر  األدواروحني تتمايز  ،غ معىن اجلماعةويبز يظهر  أكثر أوشخصان 

 .كأتباع
شكل من  الإهي  مامن دون قيادة تقودها  إنسانيةن حياة أي مجاعة  يف أشك  يوجد أدىن نه ال أكما 

 :3وهلذا قال الشاعر العريب قدميا حنالل،الفوضى والتفكك واإلشكال أ
 اهلم سادوا.ذا جه  إوالسراة *******يصلح الناس فوضى ال سراة هلم ال 

مر ضروري هو أ طهانشاطبيعة  أوها حجم أومهما كان نوعها  إنسانيةمجاعة  أيةلذا فوجود القيادة يف 
 تربز يف النقاط التالية: أمهيةملا هلا من  منه، حتمي البد  

                                                 
 . 266 -265، ص1997حسين حريم، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد في المنظمات، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،  - 1
 .  239، ص 2002دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان،  حسين حريم، إدارة المنظمات، منظور كلي، -  2
 .75بشير محمد الخضرا، مرجع سابق، ص  - 3
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 أمهيةمن يزيد مر الذي األ ،ع احللول وتشابكها فيما خيص أية مشكلة تواجه اجلماعة اإلنسانيةتعدد وتنو   -1
املشاكل كمحدودية  مام العديد منأ ة جندهانسانيفلو نظران إىل أية دولة إبعتبارها مجاعة إ .ز دورهاالقيادة ويعز  

يف حتدايت العوملة  ،إضافة إىل التغريات املتسارعة ،واحلاجة إىل ترشيدها الرتشيد السليم ،حمدودية مصادرها ،دخلها
كل هذه العوامل تتفاعل فيما ...،، وكذا احتماالت احلروب والصراعات وغريهاشكاهلاأ عامل مليء ابملنافسة بكل

م وجود قيادات فعالة وماهرة وكفأة تستوعب مر الذي حيت  بلوغ الدولة ألهدافها، األثريها على طرق  أتتصب  بينها و 
 وىل.املسؤولية تعود إليها ابلدرجة األ ن هذه تدرك أبو  ،تتعامل معه جبدارةالتحدي و 

مهية أتكيد ألزاد  ،ف بكل ما يف الكلمة من معاينحنو الدول املتخلفة وما تعيشه من ختل  هنا النظر ولو وج  
ل حلها من خال ،والنهضة هبا إىل حيث اإلصالح والتطور والتقدم ،حتقيق التقدم والرقي هلذه الدول القيادة يف

 .1لكل املشاكل اليت تواجهها
مهية القيادة يف حياة أ تظهرن حممد عيسوي مجلة من العناصر ايضيف الدكتور عبد الرمح ،فضال عن ذلك

 :2ة هينسانياجلماعة اإل
إضافة إىل العمل  ،ثقافتهاويف وضع قيمها ومعايريها وخلق  ،مهم يف حتديد أهداف وسياسات اجلماعة هلا دور -2

والتصدي لألخطار اليت هتدد  مات واملشاكل اليت تعرتضها،وكذا مواجهة األز  ،على إشباع حاجاهتا ورغباهتا
ذ أمام كل هتديد داخلي أو خارجي، وذلك ابألخ حياهتا، وتعجز هي لوحدها منفردة عن مواجهتها، كما تقف

 كتلها حتت راية قيادة واحدة قوية؛حتادها ومتاسكها وتبيد اجلماعة والعمل على حتقيق إ
مجاعة إنسانية وخاصة ضمان استمرارها،  أيةفيما يتعلق بتكوين  األمهيةتعد  القيادة ظاهرة على قدر من  -3

قيادة معينة هو جمرد جتمهر ال غري، ويكون يف أية حلظة قابال لإلحنالل فوجود مجاعة من الناس ال ينقادون ل
 قيق أهداف هذه اجلماعة اإلنسانية؛والزوال والتالشي، وحيول ذلك دون حت

لجماعة، واملسؤول عنها والناطق لأمهيتها يف احلياة اإلنسانية تتجلى أيضا يف كون القائد هو رمزا ومثاال  -4
، ومينح ويشغل دور الوسيط بينهم ،عضائهاويوجه العالقات الداخلية بني أالغري، كما يضبط مسها، وميثلها لدى إب

، املشاكل اليت تظهر بينهم داخل اجلماعةوحيل   ت أفراد مجاعته، ويفك  خطاء وزال  الثواب والعقاب، ويتحمل أ
 ويفصل يف النزاعات ويوجد احللول هلا.

  اتاملؤسسأمهية القيادة يف  الثاين:الفرع 
ات، بل على العكس من ذلك، ر أمهية القيادة على مستوى املؤسسكثرية هي وجهات النظر اليت مل تنك 

ترجع ابلدرجة األوىل إىل  األمهيةة، وأن هذه ؤسسإذ تقر  هذه الوجهات أن للقيادة أمهية قصوى ابلنسبة لكل م
ة. ولقد ابت ؤسسخرى احملققة ألهداف املمكانة الصدارة ضمن عناصر اإلنتاج األ ذلك العنصر الذي أصبح حيتل  

، فكلما كانت القيادة 3يرجع يف الغالب إىل كفاءة قيادهتا هدافهاأات يف حتقيق املؤسسفشل  أوواضحا أن جناح 
 ة وعلى مقدرهتا على بلوغ أهدافها.ؤسسنعكس ذلك وبشكل جد  إجيايب على املإة كلما أجيدة وكف

                                                 
 .76ص بشير محمد الخضرا، مرجع سابق،  - 1
 .152 -151عبد الرحمان محمد عيسوي، مرجع سابق، ص  - 2
 .191خالد عبد الرحيم الهيتي وآخرون، مرجع سابق، ص  - 3
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 ات فيما يلي:املؤسسر أمهية القيادة على مستوى وتظه 
ؤ بسلوكه، ومرد  ذلك إىل دميومة تغريات مشاعره وعواطفه، فضال طبيعة سلوك الفرد، فهذا األخري صعب التنب   -1

ة، واليت جتعل هذه األخرية هي األخرى يف تغيري مستمر لسياساهتا  يف الظروف اليت حتيط ابملؤسستغري  عن ال
أدىن حد  من اجلهود البشرية املطلوبة لتحقيق أهدافها، البد  أن توفر ة جراءاهتا، وعليه وحىت تضمن املؤسسوإ

إبمكاهنا احملافظة على العمال وكسب تعاوهنم واستمالتهم واستقطاهبم  ،للعاملني هبا قيادة سليمة وحكيمة ورشيدة
لة األنشطة املوك  متام املهام و جناز األهداف ببذل قصارى جهدهم إلوتوجيههم إل ،لى احلصول على والئهموالعمل ع

 .1مهل
يدها، جيعل من ممارسة القيادة أمرا على قدر كبري النمو امللحوظ الذي طرأ على حجم املؤسسة ويف درجة تعق -2

، فمن خالهلا تستطيع املؤسسة أن حتقق أهدافها ويكتب هلا الدوام واإلستمرار، وخاصة حني تتمكن من الضرورة
لفصل يف النزاعات والتخفيف من حدة التوترات الداخلية، يضاف إىل ذلك  القيادة من القضاء على الصراعات وا

الرشيدة كنتيجة ملمارسة السلطة الرمسية من شأنه أن جيعل املؤسسة قادرة على مواجهة  كله أن إختاذ القرارات
    .2ظروف املنافسة وحتقيق التوازن اخلارجي

ر الضرورة امللح ة والقصوى لوجود القيادة يف مكان رب  ويضيف الدكتور محدي ايسني وزمالؤه العوامل اليت ت 
 :3يف النقاط التالية ، وتتمثل هذه العواملعل منها ذات أمهية كبريةجيالعمل، األمر الذي 

كتمل من حيث اللوائح واهليكل التنظيمي، وهذا ما يستدعي ضرورة مبة ليس بشامل وال ؤسستصميم امل -1
 حسبما يتطلبه الواقع بتعقيداته وتنو عه؛ الثغراتتلك ذلك النقص، وسد  ممارسة نوع من القيادة إلمتام 

من شأهنا التأثري على  ائمة ومتواصلة ومتسارعة ومتنامية،ة وما يصحبها من تغريات دؤسسالبيئة احمليطة ابمل -2
هو  تكيف مع كل مامما حيتم إحداث تغيريات لل ة كوهنا نظاما مفتوحا يؤثر ويتأثر ابلبيئة اليت حتيط به،ؤسسامل

 جديد؛
جعل هذه األخرية يف حاجة قصوى إىل  ميلها الدائم حنو التوسع،املؤسسة، و على  طرأتالديناميكية اليت  -3

 وع من التوازن بني خمتلف وحداهتا؛إلحداث ن األنشطةيف املهام و  التغيري
هو  األمر الذي يتطلب إختاذ كل ما رغباهتم،اد بطبيعتهم خيتلفون يف ميوهلم وإجتاهاهتم ودوافعهم وقدراهتم و األفر  -4

ق خلف املؤسسة، و اعمل على إجياد نوع من اإلنتماء والوالء ألهدالالزم من إجراءات وتدابري من شأهنا التنسيق و 
هذا األمر يعترب أهم وظيفة من بني و  نوع من التكامل واإلنسجام بني هذه األخرية واألهداف الشخصية لألفراد،

  دة.وظائف القيا
 
 

                                                 
 .251لمي األغا، مرجع سابق، ص وفيق ح - 1
محمد علي محمد، علم إجتماع التنظيم، مدخل للتراث والمشكالت والموضوع والمنهج، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع،  - 2

 .401، ص 2003اإلسكندرية، 
 . 160حمدي ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص  - 3
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ذلك لقيادة على مستوى املؤسسة أمر حاسم يرى الدكتور بشري حممد اخلضرا ضرورة وجود ا ومن جهته،
 :1ألهنا

 املرجو ة؛ األهدافتوجيهها حنو ابرز يف توحيد اجلهود وتنسيقها و هلا دور  -1
حتقيق  أو ساسي،األرابح إن كان هو هدفها األمن أمهها ضرورة حتقيق أقصى  خضوع املؤسسة لعوامل عدة، -2

، التكنولوجيةريات والرتشيد واملنافسة، التغ هدفها إن مل يكن هذا األخري، حمدودية املصادر، وضرورة الكفاءة
ل هذه ات مواجهة كعل من الصعب على العديد من املؤسسجي هذا ماواإلقتصادية السريعة، العوملة...اخل، و 

 التحدايت إال بقدرات مميزة؛
هذه األخرية على وأتكيد  املؤسسات،النامجة عن الروتني الذي تفرضه  انية: كالقهر واإلغرتاباملشاكل اإلنس -3

ود قيادة تعمل على حفز احلاجة إىل وج يلح  ، وهرمية تفرضه من نظام ماحتقيق األهداف والرتشيد واإلقتصاد و 
هتم إبجناز أهدافهم مع أهداف وتغيري نظر  ، وتقليل املشكالت اإلنسانية بينهم،تشجيعهماألفراد واجلماعات و 

 ة.املؤسس
   :2تتمثل يفو  جعلتها ذات أمهية كبرية يف املؤسسات،قيادة تلعب أدوارا عديدة ويرى برنت.د. روبن أن ال 

لمؤسسة، وكذلك التكيف العام للنظام لتنسيق اجلهود حىت يساهم األفراد يف حتقيق األهداف الكلية  -1
 اإلجتماعي مع بيئته؛

لقائد يتضمن تصميم وتنفيذ اإلجراءات و/ أو اإلشراف عليها، السياسات والتقنيات الالزمة إلحداث دور ا -2
 التنسيق املرغوب بني األفراد وبني األنشطة املختلفة للمؤسسة؛

 لية التحكم أو الرقابة على عملية صنع القرارات. مهتتم القيادة أساسا مبمارسة ع -3
 يرب ر ، األمر الذيالقائد يلعب جمموعة من األدوار داخل املؤسسة ويضيف جمموعة من الباحثني أن 

 :3من بينهابالغة يف هذه األخرية، ال تهاأمهي
 توفري املعلومات الضرورية لكل عضو يف املؤسسة اليت يقودها؛ -1
 حتديد أهداف العمل من خالل وضع أهداف حمددة وواضحة؛ -2
 جيدة؛خلق إتصاالت فعالة، وكذا عالقات عمل  -3
 ألتباعه؛ -قدر اإلمكان–إختاذ القرارات بعد السماع  -4
 تفويض املسؤوليات وليس فقط املهام؛ -5
 العيش مع مجاعته مع إستخدام لغة اجلماعة حىت يسود التفاهم؛ -6
   التدخل السريع يف حالة وجود صراعات أو خالفات داخل املؤسسة. -7
 

                                                 
 .77 -76بشير محمد الخضرا، مرجع سابق، ص  - 1
هد برنت. د. روبن، اإلتصال والسلوك اإلنساني، ترجمة نخبة من أعضاء قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية، جامعة الملك سعود، مع - 2

 .405 -403، ص 1991اإلدارة العامة، المملكة العربة السعودية، 
3- Sekiou et autres, op. cit, p 402. 
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 أنواع القيادة: لثثااملبحث ال

 كل نوع الباحثون املهتمون هبذا اجملال أنواع القيادة طبقا ملعايري وأسس متعددة، وسنتطرق إىللقد خلص 
  التفصيل.منها بشيء من اإليضاح و 

 القيادة حسب اهليكل التنظيمي األول:املطلب 
 ة، جند أن هناك نوعني من القيادة مها:مؤسسإذا ما نظران إىل القيادة من انحية اهليكل التنظيمي لل

 القيادة الرمسية األول:الفرع 
 حيث يتوىل هذه القيادة ،1ختصاص، وهي مبثابة املديرقبل جهة اإل يقصد هبا القيادة اليت يتم تعيينها من

 من أجل اخلدمة يف على أنه ذلك الشخص الذي يعني   "ويلم سكوت" William Scottالرمسي الذي عرفه  القائد
ة وبشكل  يف مراكز حتددها املؤسسساس فإن هذا الشخص يعني  األ وعلى هذا ،2مركز رمسي كأداة للمؤسسة

  ا جيعله ظاهرا على اخلريطة التنظيمية هلا.مم   ،رمسي
هلا له ذلك املنصب القيادي، حبيث يسهل له توجيه ويتمتع هذا القائد بسلطات وصالحيات كبرية خيو  

لس اإلدارة، رئيس داهتم التنظيمية )كرئيس جموإرشاد مرؤوسيه، وإصدار األوامر هلم، واإلشراف على أعمال وح
اء تواجدهم يف مكان عملهم ختاذ كل اإلجراءات والسياسات اليت تؤثر على سلوكهم أثنقسم...اخل(، وإ

ا التعرف على ، لذلك فهذا الفرد يعترب قائدا وميارس القيادة حبكم وظيفته ومركزه الرمسي، ومن اليسري جد3ةابملؤسس
ة وذلك من خالل لقب وظيفته، ومركزه، وأسلوب معاملة مرؤوسيه له، وطريقة تعامله ؤسسهذا الشخص يف امل

  معهم.
وحىت تتقوى أواصر الصداقة وتتوثق رابطة الثقة بني القائد الرمسي ومرؤوسيه، جند هذا األول يعمل على 

اء هذه الثقة ال تكون إال من حفز وتوجيه أتباعه وتفهم مشاكلهم وحماولة حلها، إال أن تقوية روابط الصداقة وبن
جتاهني )من القائد يبهم وتقدمي فرص االتصال يف اإلخالل نشاطاته يف تنمية التعاون بني مرؤوسيه وإرشادهم وأتد

هي من صميم إىل مرؤوسيه والعكس(، كما وأن قدرة القائد الرمسي يف ممارسته هلذه النشاطات مرتبطة بعوامل عدة 
تصال املتوفرة، نظام الرقابة كوضع اهليكل التنظيمي، الوظائف املختلفة، قنوات اال  ة،التكوين الرمسي للمؤسس

 .4ة، وفلسفة إدارهتاع، أهداف وسياسات املؤسسباملت  
 
 
 
 
 

                                                 
 .156، ص 2002، عمان، 1بدري، أساسيات في علم إدارة القيادة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة طارق عبد الحميد ال - 1
 .214كامل محمد المغربي، مرجع سابق، ص  - 2
 .262حسين حريم، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد في المنظمات، مرجع سابق، ص  - 3
 .214كامل محمد المغربي، مرجع سابق، ص  - 4
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 األساسية للقيادة الرمسية:ويوضح الشكل املوايل العالقات املختلفة بني العناصر 
 اسية للقيادة الرمسيةالعالقات املختلفة بني العناصر األس (:13شكل رقم )

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .215كامل حممد املغريب، مرجع سابق، ص   املصدر:
ضح أنه إذا ما توفرت املتطلبات املتمثلة يف هيكل تنظيمي واضح وجيد، وعالقة من خالل الشكل يت  

ني، وكذا وجود جتاه لعمله، وتوفر قنوات إتصال جيدة وإبقوية بني عمل الشخص وحاجته ومالئمة هذا األخري
دة وموضوعة بشكل واضح، ووجود نظام رقايب جيد وفعال، فإن كل هذا دأهداف صحيحة وسياسات وبرامج حم

من شأنه أن ميكن القائد الرمسي من القيام ابلنشاطات الالزمة والضرورية لتنمية روح التعاون وتقويتها بني أتباعه، 
ألجل الوصول إىل األهداف اإلدارية املتمثلة يف التوجيه وحفز ني( تصال إبجتاهني )جبانبادهم وأتديبهم، واإلوإرش

  املرؤوسني وتفهم مشاكلهم.
  القيادة غري الرمسية الثاين:الفرع 

 إلدارة، فإن القيادة غري الرمسيةمادامت القيادة الرمسية تظهر بطريقة رمسية، وتربز نتيجة لقوانني تضعها ا
ة سلطة، وتظهر داخل املؤسس قانون أو أي   ة اليت ال يتحكم يف ظهورهالقيادعكس من ذلك، فهي تلك االعلى 

تنشأ تلقائيا بني األفراد وبشكل فهي ة، هرة على اخلريطة التنظيمية للمؤسسجيعلها غري ظا ممابصورة غري رمسية، 
  .لرمسيةلها تفتقد لصفة امما جيع ،تدخل من أي  جهة أو توجيه من اإلدارة العليا عفوي بينهم دومنا أي  
رمسيني هم الذين يعملون داخل مجاعات العمل املختلفة يف درجات متفاوتة من األعمال الوالقادة غري 

 .1القيادية دون أن يكون هلم منصب رمسي مباشر ممنوح من طرف املؤسسة
فة ساط مجاعات العمل املختلوهناك العديد من األسباب اليت تؤدي إىل بروز القيادة غري الرمسية يف أو 

 :2أمهها
 ضطالع مبهامه وأدواره؛الرمسي وعدم قدرته على القيام واإلعجز القائد  -1
   عدم إهتمام القائد الرمسي ابلطبيعة اإلجتماعية لوحدة العمل التابعة له؛ -2

                                                 
 .215كامل محمد المغربي، مرجع سابق، ص  - 1
 .288 -287، وكذلك نواف كنعان، مرجع سابق، ص 156راجع: طارق عبد الحميد البدري، مرجع سابق، ص  - 2

 ؤوسنيتوجيه وحفز املر  -1
 
 
تفهم مشاكل  -2

 املرؤوسني

 تنمية التعاون -1
 

اإلرشاد والتأديب  -2
 والتوجيه

 

 اإلتصال إبجتاهني -3

 وضوح اهليكل التنظيمي
 حاجةللمالئمة العمل 

 مالئمة الرجل وعمله
 طرق اإلتصال

 وضع األهداف الصحيحة
وضع سياسات وبرامج 

 ونظم الرقابة وغريها

 األهداف والوظائف اإلدارية للقائد النشاطات اإلدارية للقائد اتاملتطلب
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  د؛كقائاإلجتماعية  عدم قيام القائد الرمسي مبسؤولياته  -3
نعزاله عن اجلماعة اليت يرتأسها، واستخدامه لكل إرعية و عتماد الكبري للقائد الرمسي على سلطته الشاإل -4

 هودها وعرقلتها عوضا عن مساعدهتا؛أساليب التهديد واإلعاقة جل
نسجام والتوافق بني أهداف العاملني وأهداف اجلماعة ككل وأهداف القائد الرمسي وفشله يف حتقيق اإل قصور -5
  القيادة. ضروري للحكم على فعالية ة، وهذا أمر جد  ؤسسامل

حيث تصبح اجلماعة ظهور القادة غري الرمسيني أمرا يسريا وممكنا، من هذه األسباب وأخرى، جتعل كل 
ل معاجلة كل نقص ومأل كل فراغ ض قائدها الرمسي، وتبحث عن شخص آخر من بني أفرادها حياو غري الرمسية ترف

فيصري هذا الشخص هو قائدها ري الرمسيني، وإزالة كل سبب مسح بظهور القادة غسلوك القائد الرمسي، خلقه 
  ، أما القائد الرمسي فهو قائد إمسيا.1الفعلي أو قائدها ابلتأثري

وقوة التأثري هذه يتصف هبا غالبية القادة غري الرمسيني ابلرغم من عدم وجودهم يف وظائف أو مناصب 
الغالب تكون زمام األمور يف يد القائد غري الرمسي  ز القائد الرمسي عن القائد غري الرمسي، ففيوهي اليت متي   ،قيادية

الذي ال تعرتف به اإلدارة، ومع أن القائد الرمسي لديه احلق املشروع يف توجيه اآلخرين إال أن هذا ال يعين 
والنفسية يف التأثري على وإمتالكه للمهارات اإلجتماعية  ،ابلضرورة أنه مؤهل لقيادهتم ما مل يصبح مؤهال لذلك

  خرين.اآل
شخص  ين، فال ميكن ألي  القيادة هي سيف ذي حد   أن السالم أبو قحفالصدد يقول عبد  ويف هذا
ستطاع التأثري يف اآلخرين ودفعهم إلجناز ما يرغبه، وال ميكنه أن ينجح يف ذلك إال إذا إإال إذا أن يكون قائدا 

لذلك جند أن القائد جيب أن تكون لديه  ،ورغباهتم أدرك وشعر اتبعيه أبنه وسيلة إلرضاء وإشباع طموحاهتم
    .2التابعني لدىالوقت البد من توافر شرط الرغبة  ذاتاملقدرة على التأثري ويف 

اليت تظهر هي  ،واملالحظ أن ظاهرة القيادة غري الرمسية تعادل يف أتثريها ظاهرة مجاعة العمل غري الرمسية
وأشكاهلا. وتعرف هذه إختالف أنواعها  تلف املؤسسات علىرى إىل جانب مجاعة العمل الرمسية داخل خماألخ

ل بني األفراد بصفة غري رمسية يف مواقع العمل، فهي تنشأ بطريقة طبيعية تلك اجلماعات اليت تتشك  "هنا األخرية أب
الفرد إىل اإلنضمام إليها إبرادته يف حني ميكنه اإلنسحاب منها  ، ويسعىدون وجود قرار رمسي حيكم ظهورها

وتكون هلم تماعية واملعارف واملهن واجلنس والعمر واآلمال ألعضائها، جوغالبا ما تتشابه القيم اإل ،بشكل إختياري
 .3يف تكوينها"أهدافهم ومصاحلهم ودوافعهم املشرتكة 

 :4اولقد أشارت الدراسات املتعلقة بسلوك اجلماعات غري الرمسية إىل ظاهرتني مهمتني مه
ة اعات ينظرون إىل القادة غري الرمسيني أبهنم األقدر على إشباع رغبات وحاجات اجلماعأن أعضاء هذه اجلم -1

          وحتقيق أهدافها من أولئك القادة الرمسيني؛

                                                 
 .288نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 1
 .98، ص 2001سكندرية، عبد السالم أبو قحف، محاضرات في السلوك التنظيمي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، اإل - 2
كلية بسطيف، رسالة ماجستير،  ENPECريمة خلوطة، تأثير جماعة العمل على رضا العامل داخل المؤسسة، دراسة ميدانية بوحدة المدخرات  - 3

 .51، ص 2006، 1 سطيف والعلوم التجارية، جامعة اإلقتصادية وعلوم التسيير مالعلو
 .215ص كامل محمد المغربي، مرجع سابق،  - 4
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سلوكهم وأعماهلم من القادة يرون أبن هؤالء القادة هم األقدر على التأثري على أن أعضاء هذه اجلماعات  -2
  الرمسيني.

ىل القول أبن القائد غري الرمسي يبقى حمتفظا مبركزه ومكانته هذه طاملا بقي قادرا على وهذا ما يقودان إ
وطاملا بقي قادرا على التأثري على سلوكهم وأعماهلم، ألن القدرة على إشباع  ،إشباع رغبات أتباعه وحاجاهتم

عليه األفراد يف إختيار عتمد السلوك واألعمال هو األساس الذي إ الرغبات، والقدرة على التأثري علىاحلاجات و 
فإن األفراد يبحثون عن  ،فإذا ما تغريت الظروف وأصبح هذا القائد فاشال يف أتدية مهامه ،قائدهم غري الرمسي

  مع التغريات والتغلب عليها ويفي إبحتياجاهتم ومتطلباهتم. ىقائد جديد هلم يستطيع أن يتماش
، وهو أمر ال يستهان به. حيث أكدت بعض الدراسات اليت إن "التأثري" أمر على قدر كبري من األمهية

 ه نشاطه ضد  أجراها "دافز" حول مدى أتثري القائد غري الرمسي على سلوك أفراد مجاعته، أن هذا القائد عندما يوج  
ما أنه ، كلروابط والعالقات الشخصية بني موظفي املؤسسةالتنظيم الرمسي وقيادته الرمسية إبمكانه أن يفسد أغلبية ا

  .1قد يسيء إىل مسعة القائد الرمسي، ويعمل على هدم وإضعاف معنوايت العاملني
ات.حيث أعتربها ليل من أمهية هذه الظاهرة )القيادة غري الرمسي( ابلنسبة لكل املؤسسهذا وال ينبغي التق

ة على كوهنا تساعد املؤسسا ظاهرة صحية لمنه، كما أهن أمرا  طبيعيا وحتميا وال مفر  (Bernard) د شاسرت ابرانر 
، فهي توجد مع القيادة الرمسية جنبا إىل جنب، مما يدل على أن كال النوعني من 2التكيف مع الواقع والتماشي معه

أن يعرف ويدرك القائد الرمسي وجود هذا النوع من  مؤسسة، يبقى فقطالقيادة ضروري ومهم جدا ابلنسبة لل
ا ظاهرة صحية ويتقبلها داخل  فكرته عنها، فينظر إليها نظرة إجيابية ويعتربهري  غوأن يتعرف على طبيعتها ويالقيادة، 
ة وعماهلا، آاثر إجيابية أو سلبية على املؤسسوما ميكن أن حتدثه من  ،ه، وال يتساهل أبمهيتها ومكانتهامؤسست
مكان حينما يواجه حاالت التوفيق بينه وبينها، واإلستفادة منها قدر اإلإحداث التعاون و يف نفس الوقت وحياول 

 .توظيفها مبا يتوافق ومصلحة املؤسسةالفشل يف ممارسته لقيادته احلقيقية، كما يعمل على 
 حسب املوقف أو الشخصية القيادة  الثاين:طلب امل

أيضا تصنيف القيادة حسب املوقف الذي جيد القائد نفسه فيه، وحسب قوة شخصيته الذاتية،  ابإلمكان
الناجتة عن قوة الشخصية ترتبط بفكرة التغيري، ذلك ألهنا تنتج غالبا عن شخص يستطيع مبقدرته  فعادة القيادة

وآرائه وصحة أهدافه، فمن خصائص قوة الشخصية  فكارهيثقون فيه ويؤمنون أب الشخصية مجع أشخاص أتباع له
جند هتلر بقوة شخصيته  ، وكمثال على ذلكن صاحبها من احلصول على طاعة مرؤوسهأن تركيبها الوراثي ميك  

 ن أهداف هتلرجعل الشعب األملاين حيذو حذوه وينساق من خلفه إىل حرب عاملية، بسبب أهنم صدقوا أب
احلرب العاملية األوىل هي نفس األهداف اليت يرغب الشعب نكسة وإزالة آاثر املتمثلة يف خلق شعب عظيم، 

  .ته يف حتقيقهااألملاين برم  

                                                 
 . 290نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 1
 .263حسين حريم، سلوك األفراد في المنظمات، مرجع سابق،  - 2



 القيادة...اإلطار النظري          الفصل الثاني                                                                                                     

 94 

القائد أبتباعه، وهذا املوقف يتغري بتغري الظروف فيه جود موقف معني أين يتصل هذا ابإلضافة إىل و 
        .1حسب املوقف الذي يكون فيه واملواقف، األمر الذي يستدعي من نفس القائد إستخدام أمناط قيادية خمتلفة

 حسب سلوك القائدالقيادة  الثالث: طلبامل
 أنواع هي:القيادة حسب سلوك القائد إىل عدة وتنقسم 

  ةاألوتوقراطيالقيادة  األول:الفرع 
، أخرى القيادة الفردية، اإلرغامية، التسلطية، اإلستبدادية مساءويعرف هذا النوع أيضا أب

م وأداة ضغط على ختاذه من سلطته الرمسية وسيلة حتك  هي إ ياألوتوقراطز القائد الديكتاتورية...إخل، وأهم مسة متي  
، معىن ذلك أن اإلجبار هو السمة اجلوهرية لسلوك القادة 2ين على إجناز العملمرؤوسيه لدفعهم جمرب 

     .األوتوقراطيني
م على مرؤوسيه إلجناز لسلطته كوسيلة ضغط وحتك   ياألوتوقراطوجتدر اإلشارة إىل أن استخدام القائد 

ات متفاوتة، األمر الذي ليست بنفس الدرجة لدى مجيع القادة من هذا النوع، بل يكون ذلك على درج العمل،
  ، وسنتطرق إىل كل منط بشيء من اإليضاح والتفصيل. ياألوتوقراطينتج عنه وجود أمناط خمتلفة لسلوك القائد 

 القيادة األوتوقراطية التسلطية أو التحكمية: -1
وهي أوىل درجات السلوك األوتوقراطي حتك ما، وهي أكثر درجات السلوك األوتوقراطي من حيث  

ستبداد، ويف نفس الوقت األبعد من السلوك الدميقراطي. ويتصف هذا النوع من القيادة إبنفصال القائد عن اإل
مجاعة العمل، وإبجتماع السلطة املطلقة بيده، فهو املهيمن على مجيع األمور واملسيطر الكي عليها، وال يفوض 

  ومن جهة أخرى بسبب تشك كه الدائم هبم، السلطة ملرؤوسيه، ألنه من جهة يعترب ذلك إنقاصا من حقه كقائد،
كما يتوىل لوحده مهمة إختاذ القرارت، ووضع كل سياسات العمل ألفراد مجاعته، وحيدد دور كل عضو فيها، 
ويكون مصدر الثواب والعقاب، ويشرف بدقة وبصورة مباشرة على طريقة تنفيذ كل جزء من أجزاء املهمة املطلوبة 

 األفراد ويعمل على التقليل منها وحفظها إىل احلد األدىن، وجعلها ال تتم اإلتصال بني من كل فرد، وحيدد مسالك 

 .3إال عن طريقه، إذ يضع نفسه يف موقف املتحك م يف كل أعمال اجلماعة، ويهتم بضمان طاعة مرؤوسيه له
ه خملوقا وينظر هذا األسلوب إىل العامل أبنه أداة عمل، ومصدر من مصادر اإلنتاج، ويتجاهل كون 

إجتماعيا خيضع ملتغريات نفسية وإجتماعية، ويلجأ القائد من هذا النوع إىل إستخدام التهديد ابلعقاب بكافة 
أنواعه دون أدىن تقدير ملشاعر وعواطف وأحاسيس املرؤوسني، أما تعامله مع كل خالف أو مشكلة تظهر يف 

قاده أن أسلوبه هذا هو األمثل يف التعامل مع مرؤوسيه، العمل فيكون مبحاولة إمخادها. كما أن هذا القائد يف إعت
                                                 

 .217كامل محمد المغربي، مرجع سابق، ص  - 1

   إن األصل اليوناني لكلمة أوتوقراطيAutocratic   هو الكلمة اليونانيةAutokrates  كلمة أوتوقراطية والتي تعني حكم الفرد الواحد...وتعني

Autocracy .أصال خضوع الفرد وحقوقه وممتلكاته لمصلحة الدولة 
 .225، ص 2001صالح الدين محمد عبد الباقي، السلوك التنظيمي، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  - 2
، وكذلك لويس كامل مليكة، سيكولوجية 46، ص 2003كندرية، راجع: عادل حسن، األفراد في الصناعة، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، اإلس - 3

 ,Le commandement, Seminaire، وكذلك          231، ص 1989، 1الجماعات والقيادة، الهيئة المصرية العامة للكتاب للطبع، الجزء 

Entreprise des ciments et dérivés EST, bureau d'études Socio-Economiques et d'organisation, cimenteries/ AB-

AK-AT-HS, 1994, p 63.                                                                                                                                              
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إلعتقاده اجلازم أبن اإلنسان ال يعمل إال بوجود ضغط وسيطرة ومراقبة شديدة ومباشرة عليه، دون مراعاة منه 
 .1للمشاعر واألحاسيس اإلنسانية

ملشاعر وأحاسيس  ومن جهة أخرى، فهذا القائد إضافة إىل إهتمامه إبجناز العمل دون إعطاء أي وزن 
مرؤوسيه، جنده يويل إهتماما كبريا ابحملافظة على مركزه، ويظهر بوضوح إهتمامه بنفسه من خالل حماولة حتسني 

 مركزه واحلصول على ترقية مستمرة، ولو كان ذلك على حساب مرؤوسيه.
 ذاهـق ه يف حتقيوكل جناح يتحقق يف مؤسسته ينسبه يف غالب األحيان لنفسه، وال يعرتف مبجهود موظفي 

النجاح، وكأن هذا األخري حتقق نتيجة جمهوده الفردي، وعلى العكس من ذلك كل فشل أو خسارة تتكب دها 
ام مرؤوسيه ابلقصورمؤسسته ينسحب من املسؤولية ويتمل ص منها،  عدم الفهم وعدم  وتصل به الدرجة إىل حد  إهت 

 .2بذلك كامل املسؤولية عن هذا الفشل أو اخلسارة اإللتزام بتعليماته وعدم تنفيذ أوامره، وحيم لهم
ة أو الصاحلة:  -2  القيادة األوتوقراطية اخلرير

القائد األوتوقراطي اخلري  يثق يف نفسه ويف طريقة أييت هذا النوع يف الدرجة الثانية من حيث اإلستبداد،  
القصري والطويل، يعمد إىل إستخدام أدائه للعمل، إهتمامه منصب ا على حتقيق مستوى أداء مرتفع يف األجل 

أسلوب اإلقناع يف معاملة مرؤوسيه، ويتحلى ابلطيبة والرقة ليحصل على تنفيذ مرؤوسيه دون أن خيلق الشعور 
 .ملهم بصورة جيدةعابإلستياء لديهم، غري أنه يلجأ إىل القسوة واإلكراه إذا شعر بعدم تنفيذ مرؤوسيه ل

وصف أبنه ذو قصد طيب يف تعامله مع أتباعه، وهو أقل قسوة يف تعامله والقائد األوتوقراطي اخلري  ي 
فهو يفضل إستخدام اإلقناع أوال، وإن مل يعط ذلك نتيجة ومل ير من ذلك معهم من القائد األوتوقراطي املتسلط، 

اع أسلواب أكثر دام األسلوب األتوقراطي املتسلط، أو إتبهذا وإستخحتقق ما يريد يت جه مباشرة إىل تغيري أسلوبه 
تطرفا يف حتكمه وإستبداديته من األسلوب األتوقراطي املتسلط، األمر الذي حيدث أثرا على معنوايت العاملني 

 ابإلخنفاض.
ويؤمن إىل حد كبري هذا القائد ابملشاركة، حيث يتقاسم سلطة إختاذ القرارات ابملشاركة مع مرؤوسيه.  

لقائد األوتوقراطي اخلري يكون يف الغالب شخصا طموحا،  يعرف وظيفته ولقد توصل "ريدن" يف دراساته إىل أن ا
جيدا، يؤدي عمله إبخالص وكفاءة، ويتصف ابحلزم والنشاط واإللتزام أبعماله، كما يهتم ابلتكلفة والعائد ويبدي 

 .3إهتماما هبما
 القيادة األوتوقراطية املتعاملة أو اللبقة: -3

أوتوقراطيا إال أنه يتصف ابللباقة والود  يف تعامله مع مرؤوسيه، حيث رغم أن سلوك القائد هو سلوكا  
 .4يعتمد على اإلتصاالت الشخصية معهم إلجناز العمل، وكذا املرونة يف معاجلة املشاكل اليت تعرتضه يف العمل

                                                 
 .115 -114علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص  - 1
 .157نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 2
 .115، وكذلك علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص 162 -160راجع: المرجع نفسه، ص  - 3
 .162نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 4
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ىل ويعترب هذا األسلوب أقل درجات السلوك األوتوقراطي من حيث اإلستبداد، ويف نفس الوقت األقرب إ 
، 1السلوك الدميقراطي، ويرى القائد من هذا النوع أن مشاركة املرؤوسني يف صنع القرارات هي وسيلة ال جتدي نفعا

فهو يعمد إىل أن يوهم مرؤوسيه ابإلهتمام آبرائهم وإشراكهم يف إختاذ القرارات، دون أن يكون ذلك فعليا، حيث 
 .2يكون قد إختذ القرار مقدما

ساس ابملشاركة لدى مرؤوسيه على ما يسمى أبسلوب "املؤمترات اإلخبارية" الذي ويعتمد يف خلق اإلح 
ت اليت احلصول على موافقتهم على القرارايتضمن حماولة القائد تعريف مرؤوسيه مبا توصل إليه من حلول، وحماولة 

نه ال أيخذ آراءهم مهما  ينوي إختاذها، وذلك بعد إعطائهم شرحا ألفكاره وتزويدهم ابحللول اليت إستنتجها، رغم أ
 كانت فعالة بعني اإلعتبار، فقط حياول احلصول على طاعتهم وأتييدهم لقراراته.

وضمن هذا النمط جند أن هناك بعض القادة مينح مرؤوسيه قدرا يسريا من احلرية يف مشاركتهم يف صنع  
وقراطي، ذلك أن القائد حيتفظ بسلطته ، لكن رغم كل هذا إال أن هذا األسلوب يبقى ذو طابع أوت3وإختاذ قراراهتم

 .4النهائية يف األخذ أو عدم األخذ آبراء مرؤوسيه، وأيخذ القرار النهائي منفردا
 * مزااي القيادة األوتوقراطية:

من خالل ما سبق احلديث عنه عن القيادة األوتوقراطية أبنواعها الثالث يتبادر إىل األذهان أن هذه  
إال  الروح املعنوية وقلة اإلنتاجية وغريها. ضإال اآلاثر السلبية خاصة على العاملني كإخنفا األخرية ما يرتتب عليها

 :5أن هناك من الدراسات اليت أبرزت أن هلذا النمط القيادي آاثرا إجيابية تتمثل يف
صالحية ومالئمة هذا األسلوب يف بعض املواقف والظروف، كحاالت األزمات الطبيعية مثل الكوارث  -1

والزالزل وغريها، أو األزمات اإلقتصادية كالتدهور يف أسعار الصرف، وإرتفاع مستوى التضخم، أزمات اإلفالس، 
أو تدهور الطلب على املنتج، أو إضراابت العاملني وغريها من األزمات والطوارئ اليت هتدد املؤسسة أو عماهلا. 

األمور بصورة سريعة، وابلتايل فالقائد هنا ليس  ذلك أن هذا األمر يستدعي احلزم والشدة للفصل واحلسم يف
واألزمات إلنقاذ املؤسسة أو العاملني فيها، إذ ال جمال يف مثل هذه  الطوارئبقائدا ما مل يستطع التصدي هلذه 

األوضاع إىل إستشارة املرؤوسني يف ما ميكن إختاذه من إجراءات وتدابري وخطرات ألجل التصدي ملثل هذه 
 املواقف.
ا أثبتته الدراسات أن القائد الذي تنقصه القدرة على مواجهة األزمات والظروف الطارئة حبزم وقوة، وم 

من طرف مرؤوسيه، بل أكثر من ذلك ، توصلوا إىل حد  املطالبة بقائد آخر أكثر حزما وقوة وقدرة قوبل ابلرفض 
 على مواجهة مثل هذه الظروف واألزمات الطارئة.

                                                 
 .115علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص  - 1
 . 35، ص 2002لتنظيمي والتطوير اإلداري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، جمال الدين لعويسات، السلوك ا - 2
 .115علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص   - 3
 .164 -163نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 4
، وكذلك جمال الدين 118 -117اضل، مرجع سابق، ص ، وكذلك علي عياصرة، محمد محمود العودة الف167 -165ص  المرجع نفسه،راجع:  - 5

 .566 -565محمد المرسي، ثابت عبد الرحمان إدريس، مرجع سابق، 
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األسلوب يكون مع أولئك الذين ال يصلح معهم أسلوب اإلقناع واملشاورة، وال جيدي معهم فعالية وجناح هذا  -2
نفعا يف إستجابتهم وإقناعهم وإنقيادهم، فهم أصال يفضلون اإلتباع واإلنقياد والطاعة لألوامر، وينعدم لديهم 

 اإلستعداد واملبادرة الشخصية.
وآاثره اإلجيابية يف التعامل مع هذه النوعيات من  ولقد أثبتت الدراسات فعالية هذا النمط القيادي 

حيث تزيد كفاءة وفعالية هذه الفئة يف يكون خط السلطة واضحا ومفهوما،  مااملرؤوسني، تظهر خاصة عند
 العمل، وينخفض ويقل  بذلك إحتمال ضياع الوقت واجلهد بدون إنتاج.

 القيادي، فمن أمثلة ذلك:  ولنضرب أمثلة على هاته الفئة اليت يناسبها هذا األسلوب 
 املوظفون الذين خيشون إستعمال السلطة، فهم إذن يف راحة لرتك ز كل السلطات بيد قائدهم؛ -أ

 املوظفون اجلبناء والذين تنقصهم أو تنعدم لديهم الثقة ابلنفس؛ -ب
 املوظفون املشاغبون الذين يعملون على خلق الشغب والفوضى واإلضطراب يف مكان العمل؛ -ت
  املوظفون ذوو امليول العدوانية، كاملوظف الشرس أو العدواين يف معاملته لزمالئه. -ث
 أثبتت بعض الدراسات احلديثة أن األسلوب األوتوقراطي يكون األمثل يف التعامل عند: -3
 عدم جتانس مجاعة العمل، أي أن أفرادها ال يعرفون بعضهم البعض؛ -أ

 وعدم إتفاقها على رأي واحد؛ نقص ثقة مجاعة العمل بنفسها، -ب
إىل نقص املهارة  معاانة أفراد مجاعة العمل من األمية، وعدم قدرهتم على التفاهم والتعاون كمجموعة، إضافة -ت

 واملعرفة لديهم؛
 حمدودية الوقت، أي إذا كان هذا األخري حمدودا. -ث
 أثبتت الدراسات أن النمط األوتوقراطي اخلري  يكون فعاال عند: -4
 متتع القائد بقدر كاف من الكفاءة والقدرة الشخصية البارزة، وكذا متتعه يف تصوره لألمور بنظرة بعيدة املدى؛ -أ

 خربة القائد ومعرفته الواسعة اليت جتعل منه األقدر على إختاذ القرارات من مرؤوسيه؛ -ب
 توفره على نظام خاص للثواب والعقاب؛ -ت
زها، واليت ال ميكن أداؤها إال بطريقة واحدة ممتازة، خاصة تلك اليت درست مبعرفة طبيعة األعمال املراد إجنا -ث

 خرباء، إذ ال وجود فيها للمجهود الشخصي واإلبتكار.
يكون هذا النمط ذو نتائج إجيابية لتوجيه أولئك العاملني اجلدد، نظرا لعدم خربهتم ومعرفتهم وحاجتهم إىل  -5

 مزيد من التوجيه والرقابة.
يف إجناز املهمة، وهو ما أثبتته البحوث  -سيأيت احلديث عنها الحقا–أفضلية هذا النمط على ابقي األمناط  -6

 والدراسات.
 
 
 



 القيادة...اإلطار النظري          الفصل الثاني                                                                                                     

 98 

 * عيوب القيادة األوتوقراطية:
 ال يعين إجيابيته يف كل األحوال، -مثلما ذكران سابقا–إن وجود بعض املزااي هلذا األسلوب القيادي  

 :1الدراسات أن ما يؤخذ على النمط األوتوقراطيحيث أثبتت الكثري من 
أنه معوقا كبريا لإلتصال اجليد والفعال، فمعظم اإلتصاالت تكون من أعلى إىل أسفل )إتصاالت انزلة( يف  -1

شكل أوامر وحتذيرات وتوجيهات ومعلومات، أما اإلتصاالت الصاعدة من أسفل إىل أعلى فهي حمدودة لدرجة  
ه معرفة آراء وأفكار ومشاكل اتبعيه، وكنتيجة لذلك ومة، ذلك أن هذا القائد املستبد  ال يهم  كبرية إن مل نقل معد

 ينعدم التفاهم املتبادل؛
إخنفاض الروح املعنوية لألتباع لعدم إحساسهم ابلقيمة وابإلنتماء للعمل، فهو ال يشركهم يف إختاذ قراراته،  -2

 وابلتايل قلة وإخنفاض الرضا الوظيفي لديهم؛
إعتماد األتباع الدائم على قائدهم، ألنه هو من يتوىل القيام بكل األعمال والتصرف يف مجيع املواقف، األمر  -3

 ، وجيعل موقفهم ضعيفا إزاء حل املشكالت ومواجهة املصاعب؛الذي يضعف من ثقة األتباع أبنفسهم
املؤسسة الدخل املادي فحسب، بل هم  يضعف هذا األسلوب من الروح املعنوية للعاملني، فهم ال يريدون من -4

 إلجتماعية األخرى؛حباجة إىل الرضا واإلرتياح النفسي وابقي احلاجات ا
 يف ظل هذا املناخ اإلستبدادي ترتفع نسبة التذمر والشكاوي والتظلمات، وكذا الغياب ودوران العمل؛ -5
بني القائد  عاملني يولد الكراهية والعداءإشراف القائد خطوة خبطوة على العمل، ومراقبته الشديدة على ال -6

 إاثرة غضبهم ومرضهم وقتل وتعطيل روح اخللق واإلبداع واإلبتكار لديهم؛وأتباعه، ويؤدي إىل 
 يؤدي إىل عدم والء التابعني للقائد؛ -7
النفسي  ر الرمسي للتخفيف من القلق والتوتيؤدي إىل خلق وتشكيل اجلماعات غري الرمسية بوجود القائد غري -8

واإلحباط لدى األتباع، وللتعبري عن اآلراء واملشاعر إبستخدام اإلتصاالت غري الرمسية، وهذا كله يؤدي إىل 
 إخنفاض مستوى األداء بسبب الصراع الذي ينشب بني التنظيم الرمسي والتنظيم غري الرمسي؛

أو اخلصم من الراتب، أو تغيري بفقد الوظيفة، يتوجه القائد املستبد إىل إستخدام احلوافز السلبية كالتهديد مثال  -9
املنصب إىل مستوى أقل، توقيع اجلزاءات...، وكلها تؤدي إىل نتائج سلبية تظهر مظهرها يف ردود فعل املوظفني 
وإستجاابهتم السلبية، ولقد ثبت يف التطبيق العملي أن إستخدام القائد للجزاءات ال يدفع املوظف إىل بذل 

از العمل بطريقة جيدة، وإمنا تدفعه فقط إىل القيام ابلعمل ابلقدر الذي جين به املساءلة، مبعىن قصارى جهده إلجن
 آخر اإلكتفاء ابلعمل الذي حيميه من القائد؛

ال يصلح إستخدام هذا األسلوب مع العاملني ذوي الكفاءات واملهارات العالية املتقنني ألعماهلم، إذ يؤدي  -10
 م وعلى أعماهلم إىل مغادرة املؤسسة دون اإلستفادة من مهاراهتم وقدراهتم هذه؛التسلط والسيطرة عليه

                                                 
، وكذلك 260، ص 2002، عمان، 1راجع: محمود سلمان العميان، السلوك التنظيمي في منظمات األعمال، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة  - 1

، وكذلك مصطفى كامل أبو العزم عطية، مقدمة في السلوك التنظيمي، 119 -118دة الفاضل، مرجع سابق، ص علي عياصرة، محمد محمود العو

 .83المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ص 
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صعوبة حتقيقه يف الواقع العملي، فهو يتطلب أن يكون القائد على درجة عالية وكبرية من اخلربة والكفاءة  -11
 واملعرفة متكنه من القيام بكل املهام والوظائف املعقدة؛

    نخفض اإلنتاجية بشكل واضح وملحوظ.مبجرد غياب هذا القائد ت -12
 القيادة الدميقراطية الثاين:الفرع 

الدميقراطية هي كلمة أصلها يوانين وهي مشكلة من كلمتني: دميوس ومعناها الشعب، وكراتوس ومعناها  
 .1السلطة، وهي بذلك تعين سلطة الشعب أو حكم الشعب

ع السيكولوجية واإلجتماعية، ومدى أمهيتها ابلنسبة ولقد ظهر هذا النمط القيادي للتأكيد على الدواف 
على ثالثة أسس  -حسب ما يراه علماء اإلدارة والنفس واإلجتماع–للعاملني التابعني، ويرتكز النمط الدميقراطي 

 .2رئيسية هي: إقامة العالقات اإلنسانية، املشاركة يف إختاذ القرارات، وتفويض السلطة
مد ابألساس على العالقات اإلنسانية السليمة بني القائد وأتباعه، واليت تقوم على فالقيادة الدميقراطية تعت 

إشباعه حلاجاهتم ورغباهتم، والعمل على خلق روح التعاون فيما بينهم، والسعي حلل  مشكالهتم، وتعتمد كذلك 
ط وتنظيم العمل ووضع على إشراك املرؤوسني يف بعض املهام القيادية كحل املشكالت وإختاذ القرارات، والتخطي

األهداف، التنفيذ، التقومي...كما تعتمد أيضا على الوالء للجماعة برم تها، وليس لفرد لذاته، من خالل التنازل 
والتخلي على قدر من السلطة ألولئك الذين تتوفر فيهم الكفاءة واخلربة على ممارستها، دون تركيز كل السلطة يف 

 يد شخص واحد وهو قائدها.
هذا النمط القيادي يفسح اجملال للخلق واإلبداع واإلبتكار، ويكون إشراف القائد إشرافا عاما حتفيزا ويف  

منه لألفراد على زايدة إنتاجيتهم، وجنده يقدر جهود العاملني، وحياول إستخدام التأثري يف حتريكه للمرؤوسني بدال 
اإلتصال ذو اجلانبني )يف اإلجتاهني( أي بينه وبني  من إستخدام السلطة الرمسية، إضافة إىل أنه يعمد إىل إقامة

 ، فهو يهم ه التعرف على آراء وأفكار ومقرتحات اتبعيه ووجهات نظرهم.3أتباعه
ويكون القائد الدميقراطي يف نقده وتوجيهه موضوعيا، ويعتمد يف تقييمه خلطوات ومراحل النشاط على  

فهو ال يسمع هلذه األخرية، وإمنا ينزل إىل واقع التنفيذ لريى أبم  ت، احلقائق والوقائع، بدال من األقاويل واإلشاعا
  .4أهدافعينيه وعلى الطبيعة ما حتقق من 

هذا النمط يرتك القائد للجماعة مهمة توزيع العمل واملسؤوليات بني أفرادها ويرتك هلم احلرية يف  ويف
كون عضوا أو فردا عاداي يف مجاعته، دون أن يقوم العمل مع من خيتارون ويفضلون العمل معه، وحياول دوما أن ي

  .5بنفسه أبغلب أو كل األعمال
 

                                                 
 .121علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص  - 1
زمات، رسالة دكتوراه منشورة في القانون والعلوم السياسية، كلية التجارة ببور رجب عبد الحميد السيد، دور القيادة في إتخاذ القرار خالل األ - 2

 .13، ص 2000سعيد، جامعة قناة السويس، مطبعة اإليمان، 
 .260محمود سلمان العميان، مرجع سابق، ص  - 3
 .249حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص  - 4
 .232ص  مرجع سابق،لويس كامل مليكة،  - 5
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 * مزااي القيادة الدميقراطية:  
 :1ميكن تلخيص مزااي هذا األسلوب القيادي يف النقاط التالية 

افة تتصف اجلماعة العاملة حتت ظل القيادة الدميقراطية ابلتماسك والتفاعل اإلجتماعي اإلجيايب، كث -1
اإلتصاالت الفاعلة، جو التعاون واملودة والثقة وتبادل اآلارء واملشورة، واإلحرتام بني القائد وأتباعه، مما يعم ق 

 اإلحساس ابإلنتماء للجماعة؛
 إرتفاع مستوى الروح املعنوية للعاملني، مما ينتهي هبم إىل إقباهلم على العمل برغبة ودافعية ونشاط؛ -2
النفسي واألمان للعاملني بعيدا عن التهديد واخلوف من العقاب، مما يقل ل من معدالت  حتقيق اإلستقرار -3

 الشكاوي والتظلمات والغياب ودوران العمل وحىت الصراعات؛
 إطالق وتنمية روح اإلبتكار والعطاء بني العاملني؛ -4
 خلق إجتاه إجيايب حنو القائد؛ -5
 ؛زايدة اإلنتاج وإرتفاع مستوايت األداء -6
 موضوعية القائد يف الثناء والنقد؛ -7
 احلرية املطلقة لألعضاء يف العمل مع من خيتارون مم ن ينسجمون معهم؛ -8
يت سم القائد بروحه اإلجتماعية املتفاعلة، والثقة العالية يف إجناز املهمات ابملشاركة اهلادفة مع اجلماعة، مع ما  -9

 ااي من تفعيل القرارات املتخذة واإللتزام بتنفيذها.يرتتب على هذه األخرية )املشاركة( من مز 
 * عيوب القيادة الدميقراطية:  

 :2ويف املقابل، يؤخذ على القيادة الدميقراطية أهنا 
عن البعض من املهام القيادية األساسية اليت يفرضها منصبه، مم ا تشك ل نوعا ما مظهرا من مظاهر تنازل القائد  -1

كزه كقائد، كما أن تفويضه للسلطة قد يؤدي إىل جهله بكل ما يتم إجنازه بوساطة قد يؤول إىل إضعاف مر 
 املرؤوسني؛

 تتميز ابلبطء يف إختاذ القرارات اليت تتطلب سرعة وحسما؛ -2
تفشل يف بعض األحيان خاصة إذا كان التابعون ليسوا على مستوى من املسؤولية، أو كانوا من اجلهلة وخربهتم  -3

 حمدودة؛
نتاج مجاعة القائد الدميقراطي تكون أقل من مجاعة القائد األوتوقراطي، إال أن غياب القائد األول ال يؤثر إ -4

 على عملية اإلنتاج كم ا ونوعا بعكس مجاعة القائد الثاين؛
اطية إستشارة املرؤوسني واألخذ آبرائهم والعمل هبا يعترب أسلواب غري عمليا، وال يتناسب مع الشخصية البريوقر  -5

 للقادة الرؤساء؛
 ميكن للنمط القيادي الدميقراطي أن خيفض من اإلنتاجية، ويتضح ذلك من خالل نقطتني مها: -6

                                                 
 .261، وكذلك محمود سلمان العميان، مرجع سابق، 125راجع: علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص  - 1
، وكذلك محمود سلمان 83، وكذلك مصطفى كامل أبو العزم عطية، مرجع سابق، ص 249راجع: عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص  - 2

 .261العميان، مرجع سابق، ص 
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اإلهتمام البالغ ابملرؤوسني ألجل زايدة اإلنتاج ينعكس سلبا على اإلنتاجية، فإذا ما تغلبت أهداف العاملني  -أ
مة، ومعارضا ملا ينادي به الفكر اإلداري من إحداث على أهداف املؤسسة، كان ذلك معارضا للمصلحة العا

 التوازن والتوافق بني كل من أهداف املؤسسة وأهداف املرؤوسني؛
ما توصلت إليه الدراسات أن هذا األسلوب القيادي املنصب  إهتمامه على املرؤوسني ال يؤدي ابلضرورة إىل  -ب

، فعندما يصرف لينتهي األمر إىل إخنفاض اإلنتاجية رفع روحهم املعنوية، بل على العكس من ذلك قد خيفضها
 القائد إهتمامه على اإلنتاج ومسؤوليته عنه يكون لذلك أثرا عكسيا على الروح املعنوية للعاملني وعلى إنتاجيتهم؛

 قد يلجأ بعض القادة إىل إيهام املرؤوسني إبشراكهم يف إختاذ القرارات دون أن يكون ذلك مطبقا فعال، األمر -7
الذي يولد صراعات بني القائد ومرؤوسيه، ويزعزع بذلك الثقة بينهم، كما قد يستخدم بعض القادة هذا النمط 

 ألجل حتقيق غاايهتم وأغراضهم الشخصية.
 القيادة احلرة أو الفوضوية الثالث:الفرع 

ط األخري، النمط معاكس متاما للنمط الدميقراطي، فهو على النقيض من كل ما جاء يف هذا النمهذا  
ته وأهوائه، فإن قيادة رادإجبار وإرغام التابعني على تنفيذ فبينما يتسل ط القائد األوتوقراطي على زمام األمور، وإ

، فالقائد هنا يتخلى ويتنازل فعليا عن دوره كقائد، وال يبدي أي  تدخل وال عدم التدخل متيل إىل العكس متاما
إال إذا طلب منه، ويفوض السلطة على أوسع نطاق ويصبح هو يف حكم  يعطي أي  إرشاد للعاملني على اإلطالق

املستشار، فهو مينح أتباعه احلرية الكاملة واملطلقة يف التصرف يف جمرايت األمور كإختاذ القرارات، وحتديد 
واي مقتصرا وكما حيلو هلم، وابلتايل يبقى دور القائد يف مجاعته دورا اثن يشاءوناألهداف، وأساليب التنفيذ كما 

 .1عمل آخر فقط على إمداد املعلومات واملعارف واملواد لألفراد يف حال طلبها دون أن يقوم أبي  
 * مزااي القيادة احلرة:

 :2تتضح مزااي هذا األسلوب القيادي يف النقطتني التاليتني 
لتطبيقه من جهة، وتوفر  ميكن هلذا األسلوب أن يفرز نتائج إجيابية وحسنة إذا ما توفرت الظروف املناسبة -1

املهارة لدى القائد لتطبيقه من جهة اثنية، فهذا األسلوب يؤدي إىل حفز وتشجيع األفراد على التقدم واملسامهة 
ابلفكر املستقل والوصول إىل اإلبداع الشخصي واحلصول على اخلربة نتيجة اإلستقاللية يف العمل، كما يتم  

 ونتيجة هلذه الثقة يتجاوب هؤالء األفراد؛التفويض ألولئك األفراد األكفاء، 
مثل مؤسسات جناح هذا األسلوب حمتمل عند تعامل القائد مع أفراد على مستوايت عقلية وعلمية عالية،  -2

الدراسات واألحباث العلمية، حيث متنح للعلماء والباحثني حرية البحث وإجراء التجارب، وعليه يف حال تدخل 
 بداع واإلبتكار، ويقلل معنوايهتم.قائدهم حيول ذلك دون اإل

 
 

                                                 
، وكذلك كامل محمد المغربي، 35، وكذلك جمال الدين لعويسات، مرجع سابق، ص 262راجع: محمود سلمان العميان، مرجع سابق، ص  - 1

 .212مرجع سابق، ص 
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 خذ القيادة احلرة:* مآ
 :1ما يعاب على هذا النمط القيادي أنه 

 اندر التطبيق وغري عملي، فهو يقلل من درجة اإلهتمام ابلعمل، ويشجع على التهرب من املسؤولية؛ -1
سليم ورقابة فعالة، فالفرد الكامل ملا تسود يف ظله من فوضى وقلق وإضطراب وعدم توجيه يعك ر مناخ العمل،  -2

احلرية يف عمله ال يشعر دوما ابلسرور، ورغم قلة التوتر داخل اجلماعة املنقادة هلذا النمط القيادي إال أن السلوك 
العدواين )املنافسة احلادة( هو الذي يشيع بني أفرادها والذي ينتج عن عدم إحساسهم ابألمن وزايدة خماوفهم، مم ا 

إخنفاض اجلودة وحماولة سيطرة بعض األعضاء ذوي السلطة والقدرة على اآلخرين لغياب رادع مينعهم  ينجر  عنه
 وحيول دون حتقيقهم لذلك؛

ال يعد  من ضمن أساليب القيادة، ألنه منايف ملعىن القيادة من حيث كوهنا نشاطا إجيابيا ميارسه شخص على  -3
هذا ما يؤدي إىل إفتقار اجلماعة للتنظيم والضبط، وزايدة روح و آخرين لتحقيق هدف حمدد إبستخدام التأثري، 

الفردية بدال من الروح اجلماعية )أي التفكك بدال من التعاون(، األمر الذي يؤدي إىل صعوبة قيادهتا وتوجيهها 
 التوجيه السليم حنو األهداف املطلوبة؛

 ماعة لشخصية القائد؛أقل األمناط من حيث نتائج العمل، وال يبعث على إحرتام اجل -4
إحساس أعضاء اجلماعة ابمللل والكره لغياب املنسق، وهذا ما ينتهي إىل اإلجتاه حنو اللعب واللهو، وما ينجر   -5

 عنه من آاثر سلبية على األداء.
خنلص مما سبق إىل أن القيادة أساسا تعىن مبمارسة عملية التحكم أو الرقابة على عملية إختاذ القرارات،  

تتعرف على وجهات نظرهم وآرائهم قبل إختاذ  أوقيادة الدميقراطية هي اليت تشرك األفراد يف إختاذ القرارات فال
القرارات النهائية، أما القيادة األوتوقراطية فهي اليت تستأثر بسلطة إختاذ القرارات لوحدها، ويكون على األفراد 

األخري وهو النمط احلر ففيه يطلق لألفراد حرية إختاذ  النمط أمااألتباع تنفيذ ما يصدر إليهم من تعليمات، 
 القرارات وحرية العمل كل يف نطاق عمله، أي كل فرد يوجه نفسه بنفسه. 

من األخرى، فقد تكون القيادة احلرة أفضل  أحسنواجلدير ابلذكر أنه ال توجد طريقة قيادية واحدة  
وف صحيحة، كما ميكن أن تعطي القيادة الدميقراطية وأصلح القيادات لتحقيق األهداف إذا أستخدمت يف ظر 

 أفضل النتائج وأحسنها إذا ما أت بعت يف الوقت املناسب، واألمر نفسه ابلنسبة للقيادة األوتوقراطية.
ويعتقد البعض أن األنواع الثالثة القيادية منفصلة عن بعضها البعض، وأنه وبوجود أحدها ال توجد معه  

كيف   احلقيقة تنفي إنفصال هذه األنواع عن بعضها البعض، فالقائد الناجح هو الذي يدرك األنواع األخرى، لكن
ميقراطي يف بعض املواقف، وينتهج النمط األوتوقراطي يف أخرى، وقد جيمع بني األمناط الثالثة يسلك السلوك الد

كة يف مواقف معينة، ويتشاور مع يف مواقف اثلثة، كأن يعطي مساعديه قسطا أكرب من اإلستقالل واحلرية يف احلر 

                                                 
 .263 -262سلمان العميان، مرجع سابق، ص  ، وكذلك محمود133راجع: علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص  - 1
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مساعديه قبل إختاذ القرارات يف مواقف أخرى، ويتخذ القرارات مبفرده ويصدرها على شكل أوامر وتعليمات يف 
  .1مواقف اثلثة

 نظرايت القيادة :رابعال بحثامل
ميدان  القيادة تشغل إهتمام عدد كبري من الباحثني والدارسني يف لقد كانت والزالت قضية فعالية

القيادة، وأجريت أحباث ودراسات مكثفة تطورت عنها عدة نظرايت حتاول كل منها إبراز وتفسري وحتليل العوامل 
  احملددة هلذه الفعالية.

ولقد استخدمت هذه النظرايت العديد من املعايري لقياس فعالية القيادة أمهها: األداء واإلنتاجية، الرضا  
 بات األفراد ورفع معنوايهتم..ورغعلى العمل، إشباع حاجات 

ا ومن خالل مناقشتنا هلذه النظرايت، سنعرض التصنيف األكثر شيوعا وقبوال لدى الباحثني الذين صنفو  
بدءا بنظرية  ايت،فيها هذه النظر وسادت حسب احلقب الزمنية اليت ظهرت  مداخل، أربعةهذه النظرايت إىل 

، مث 1940عام  ، تليها النظرايت السلوكية1930ات يف سنة ، بعدها نظرية السم1900الرجل العظيم سنة 
 .19702، وأخريا النظرايت املعاصرة يف 1950النظرايت املوقفية سنة 

 ديةالنظرايت العامة أو النظرايت التقلي األول:املطلب 
ظرايت يعترب هذا املدخل من أقدم أساليب دراسة ظاهرة القيادة وأبسطها على اإلطالق، وحتاول هذه الن 

الكشف عن السمات واخلصائص الرئيسية اليت متيز القادة الناجحني واألكفاء، إلعتقادها أبن القادة الذين 
حيملون هذه الصفات سيحققون النجاح يف كل األحوال وبغض النظر عن املواقف، ولكنها اختلفت حول ما إذا  

هلذا اإلختالف ظهرت نظريتني أساسيتني  ونتيجةكانت تلك السمات واخلصائص القيادية وراثية أم مكتسبة. 
 مها: نظرية الرجل العظيم، ونظرية السمات.

 نظرية الرجل العظيماألول: الفرع 
فهي تعترب عن املقولة املأثورة "القادة العظام يولدون وال تعترب أوىل النظرايت اليت ظهرت يف جمال القيادة. 

صائص أو السمات والقدرات الطبيعية اليت متيزوا هبا منذ ، أي أن القادة يولدون مبجموعة عن اخل3يصنعون"
 .مولدهم واليت تكون ضرورية تؤهلهم للقيادة وجتعلهم عظام

                                                 
 -225، ص 1999صالح الشنواني، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، مدخل األهداف، مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  - 1

226. 

   يرى باسBass دا أن نميز بين القيادة الفعالة والقيادة الناجحة، ويتضح أن هناك فرقا واضحا بين النجاح والفعالية في العمل القيادي، لذلك مهم ج

 الفرق بينهما جليا من خالل األمثلة التالية:

 الشخص أ يحاول إحداث تغيير في سلوك الشخص ب. القيادة:

ة ب وتغييره لسلوكه قد الشخص ب يغير سلوكه نتيجة لجهود الشخص أ، هنا نقول أن أ كان ناجحا وليس فعاال، ذلك أن إستجاب القيادة الناجحة:

 يكون بسبب المنصب الذي يشغله أ أو بسبب تحكمه بمكافآت والعقاب.

الشخص ب إستجاب وغير سلوكه ألنه هو الذي أراد ذلك، هنا نقول أن أ كان فعاال، فالشخص ب أبدى إستعدادا للتعاون بسبب توافق  القيادة الفعالة:

. ولتتضح الفكرة أكثر حول القائد الناجح والقائد الفعال راجع: حمدي ياسين وآخرون، مرجع سابق، وتطابق أهدافه مع أهداف قائده وهو الشخص أ

 .157 -156ص 
2- Francois Labelle, Op. cit, page 04. 

 .411رونالد.ي. ريجيو، مرجع سابق، ص  - 3
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جتماعية واجلماعية اجلوهرية اليت حتدث يف احلياة اإلإن هذه النظرية تشري إىل أن احلوادث والتغريات 
والذين ميكن  1اديةعالغري لقدرات اخلاصة و ذوي املواهب وا بصورة عامة تتحقق من خالل بعض األفراد من

 هم.ذين يرون ما ال يراه غري اعتبارهم من امللهمني ال
لذلك وبسبب ما حيمله هؤالء األفراد وما يتوافر لديهم من قدرات وإمكانيات ومواهب غري عادية سوف 

  . 2هنم يف كل شيءيصبحون قادة يف أي زمان ومكان، إذ عندما يظهرون جند الناس يلتفون حوهلم ويتبعو 
 * تقييم النظرية: 

إال أن ذلك ال يقلل من أمهيتها، فهي متثل التفكري  -سيأيت سردها-هلذه النظرية  رغم اإلنتقادات املوجهة 
القدمي حول موضوع القيادة، والذي ال ميكن إنكار أثره على الكثري من الباحثني والعلماء، والذين صاغوا على 

 .3مية، إذ أن نظرية السمات تركزت جهود روادها حول إختبار نظرية الرجل العظيمأساسها نظرايهتم العل
إعتربت  فهيمن الباحثني،  من طرف الكثري العديد منهاذه النظرية هل تهعن اإلنتقادات، فلقد وج  أما 

ورثة القائد خملوق بفطرته على القيادة ولديه خصائص مأن السمات القيادية موروثة وليست مكتسبة، وأن 
لكن اعتمادها الكبري على هذا  أي زمان أو مكان،ومواهب غري عادية متيزه عن اآلخرين وتؤهله للقيادة يف 

املنظور غري كايف لصنع القائد، إذ أن التغيري يعتمد أيضا على عوامل أساسية أخرى بعضها زماين وآخر مكاين، 
ف إىل ذلك أن القائد ال قد يفشل مع غريها، ضة ما، بينما فقد ينجح قائد ما يف إحداث التغيري يف مجاع

 .4لهانت اجلماعة مستعدة لتقب  يستطيع إحداث التغيري إال إذا ك
 :5وإنتقد الدكتور طريف شوقي هذه النظرية، حيث رأى أن

 من الصعب أن تتوافر كل الصفات يف شخص واحد؛ -1
ا التأثر ابلنظام الذي كان سائدا يف تلك تتعامل هذه النظرية مع القيادة من منظور سياسي، ويغلب عليه -2

 احلقب، والذي كان يقدس الفرد ويرفع من شأنه على حساب اجلماهري؛
تدرس هذه النظرية القادة بعد أن أصبحوا عظماء، غري أهنا مل تقدم املنهج الذي من خالله ميكن التنبؤ أباي   -3

 من األفراد العاديني سيصبح قائدا عظيما؛
ي منظمة ملنطق هذه النظرية معناه عدم جدوى إجراء برامج لتنمية وتدريب القادة ماداموا يولدون وال إن تبين  أ -4

يصنعون، وال يصبح مثة إمكانية حتول غري القادة من األفراد العاملني إىل قادة من خالل عملية التعلم والتدريب، 
 ملستوايت األعلى إبستمرار.إذ أن هذه األخرية تساعد يف صقل وتنمية األفراد ونقلهم إىل ا

كل هذه اإلنتقادات جمتمعة ساعدت على إنداثر وغياب هذه النظرية، مما أفسح اجملال لظهور نظرايت  
أخرى إنطوت على إجتاه مغاير، وحبثت هذه املشكلة من زاوية أخرى، وتوصلت إىل القول بوجود مسات مميزة 

 للقادة بصرف النظر عن خلفيتهم الوراثية.
                                                 

 .81مصطفى كامل أبو العزم عطية، مرجع سابق، ص  - 1
 .219ق، ص لويس كامل مليكة،مرجع ساب - 2
 .311نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 3
 .302ص  ،1997المكتب الجامعي الحديث، الطبعة األولى، اإلسكندرية،  ،العلوم السلوكية في مجال اإلدارة واإلنتاجرمضان محمد القذافي،  - 4
 .58 -57طريف شوقي، مرجع سابق، ص  - 5
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 نظرية السمات الثاين: الفرع
على إفرتاض أساسي مؤداه أنه يوجد جمموعة من السمات الفردية اليت متيز القادة  يقوم مدخل السمات 

وهناك  ،1الفعالني، وترتاوح هذه السمات ما بني مسات جسمية، ذهنية وإنفعالية، وغريها من السمات األخرى
على القيادة، واليت أتيت عن طريق اإلكتساب، وعليه فإهنا  األفراد القادرين مسات حمددة تتميز هبا شخصية

، مبعىن أن بعض هذه السمات موروثة وأخرى أتيت عن 2ليست ابلضرورة وراثية كما تنادي نظرية الرجل العظيم
 طرق اإلكتساب من البيئة احمليطة.

بريا بني الباحثني فهي األخرى لقيت إختالفا كأما من حيث كم  ونوع وأهم تلك السمات القيادية،  
 : 3والدارسني، فهناك من يرى أن تلك السمات تتمثل يف

 الصحة املمتازة؛ -1
 القدرة على اإلهتمام ابآلخرين ومبعرفة أفكارهم وميوهلم؛ -2
 القدرة على احلكم على األشياء؛ -3
 غريزة الوالء للجماعة؛ -4
 ؛الشخصية القوية اليت متتاز ابإلستواء النفسي والسلوكي -5
 الذكاء والثقة ابلنفس والنزاهة ؛ -6
 املرح والقدرة على تلطيف جو ومناخ التعامل بني القائد واجلماعة. -7

مسات يراها ضرورية لنجاح القائد تتمثل  املعنون "فن القيادة" قائمة بعشريف كتابه  Teadكما قيد تيد  
 :4يف
 الشعور واإلحساس ابهلدف؛ -1
 احلماس؛ -2
 الصداقة؛ -3
 القدرة على إختاذ القرارات؛ -4
 املهارة الفنية؛ -5
 القدرة على إحداث التكامل بني أعضاء اجلماعة؛ -6
 التفاين يف العمل؛ -7
 ستيعاب والفهم.القدرة على التعلم وسرعة اإل -8

                                                 
   الصفةQuality ء، أما السمة هي الحالة التي يكون عليها الشيTrait  ،فتعني العالمة المميزة، يقال: اتّسم الرجل إذ جعل لنفسه سمة يعرف بها

معنى ومنه فإن الصفة هي أكثر عمومية من السمة، ولقد تم استعمال كلمة السمات عوضا عن كلمة الصفات ألن األولى أكثر دقة في الداللة على ال

 شخصية القائد.   المقصود في بحثنا وهو العالمات المميزة ل
1 -Janes L. Gibson et autres, op. cit, page 373.   

   العالقات تعرف الشخصية بأنها ذلك التنظيم المتكامل من الصفات والمميزات والتركيبات الجسمية والعقلية واإلنفعالية واإلجتماعية التي تبدو في

 يزا واضحا.   اإلجتماعية للفرد والتي تميزه عن غيره من األفراد تمي
 .83علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص  - 2
 .83المرجع نفسه، ص  - 3
 .60طريف شوقي، مرجع سابق، ص  - 4
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 :1ما يليولقد خلص عبد السالم أبو قحف أهم السمات اليت جيب أن تتوافر يف القائد في 
 وتشجيع األفراد؛ القدرة على حفز -1
 الذكاء؛ -2
 القدرة على اإلتصال؛ -3
 القدرة على اإلقناع؛ -4
 غرس الثقة يف اآلخرين؛ -5
 تفويض السلطة والثقة يف املرؤوسني؛ -6
 طالقة احلديث؛ -7
 املعرفة؛ -8
 احليوية والنشاط؛ -9

 التمسك ابحلقوق؛ -10
 القدرة على اإلبداع؛ -11
 الثقة ابلنفس؛ -12
 ة على اإلجناز وإصدار األحكام وحتمل املسؤولية؛القدر  -13
 اإلنبساط؛ -14
 التكوين اجلسمي...اخل. -15

، فيعدد السمات اليت إذا ما توافرت يف شخص جتعل منه قائدا يف كونه األكرب Brownأما عن براون  
وأقدر حتمال سنا، وأنسب صحة، وأحسن مظهرا، وأكثر ذكاءا، وأصوب حكما، وأنفذ بصرية، وأوسع معرفة، 

 .2ومثابرة، وأقدر على التكيف وحتمل املسؤولية، وأقوى ثقة ابلنفس ويف التحكم عند اإلنفعال...
معني، لذلك ات متعددة إىل درجة يكاد يكون من الصعب توافرها يف شخص ونالحظ أن هذه السم 

   كقائد. فكل من حيمل كل هذه السمات أو أكرب قدر منها تكون لديه فرصة أكرب يف جناحه  
 * تقييم النظرية:

 لقد وجهت العديد من اإلنتقادات هلذه النظرية أمهها: 
الطول والوزن واملظهر والطاقة والصحة وغريها بفعالية القيادة مرتبط مبواقف معينة، كإن ربط السمات اجلسمية   -1

 ؛  3ة لشغل املناصب اإلداريةلكنها غري ضروري ،فتوافر البعض من هذه السمات ضرورية للقيادات العسكرية مثال
 
 

                                                 
 .101، ص 2002عبد السالم أبو قحف، السلوك التنظيمي وإدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  - 1
 .315كنعان، مرجع سابق، ص نواف  - 2

3 - Don Hellriegel et W. Slocum, Management des organisations, 2eme édition, Bruxelles, Boeck Université, 

2006, page 364. 
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 :1ومنها أيضا 
ق بني السمات الضرورية والبالغة األمهية وبني األخرى ذات األقل أمهية، لذلك ما يعاب عليها أهنا مل ال تفر   -2

 هلذه السمات؛النسبية أو األوزان حتدد األمهية 
 رورية للحفاظ على مركز أو وضع القائد؛بني السمات املطلوبة للوصول إىل اهلدف وتلك الضق أيضا مل تفر   -3
 ؛ال ميكن حصر مجيع السمات الالزمة للقائد يف مجيع املواقف -4
 ابإلمكان توفر هذه السمات لدى القادة وغريهم مم ن ليسوا قادة على حد  السواء؛ -5
 وجود عدد كبري من السمات وابلتايل من الصعب حصرها كلية؛ -6
ذه السمات ومع ذلك بقوا اتبعني، كما أن هناك قادة انجحني وال يتصفون كثري من الناس ميلكون ه  -7

   ابلصفات السالفة الذكر. 
ابلرغم من هذه اإلنتقادات، إال أنه ال ميكن إغفال أو جتاهل دور هذه النظرية يف التنبؤ ابألفراد املتوقع  

مييلون دائما إىل النظر إىل السمات  ظهورهم كقادة يف مجاعة أو مؤسسة ما، ألن السمات موجودة، واألفراد 
 تضع من يتمتع هبا يف مكانة عالية بني مجاعته.كمعايري لتمييز القادة، وهذه السمات 

ومن هنا برزت أمهية السلوك القيادي يف  ،ال تكفي لزايدة أتثريه يف املرؤوسني اد لوحدهإن مسات القائ
  حتقيق فعالية القيادة.

الدراسات اليت ركزت على السمات الشخصية، عرض ت العامة، فمن خالل ق يف عجالة عن النظرايونعل  
سقا للسمات اليت متيز القادة ميكن تطبيقه بصفة عامة، كما أن الكثري من السمات  فشلها يف أن جتد منطا مت  تبني  

السمات يف  هذهفرت اليس ابلضرورة إذا ما تو على أنه قد تتوفر يف القادة ويف غري القادة، األمر الذي يدل 
شخص واحد جتعل منه قائد انجحا، هذا ابإلضافة إىل أن أنصار هذه النظرية مل يتفقوا على جمموعة حمددة من 

إتفاق بينهم ومنهم من قال أبكثر من هذا العدد، كما أنه ال يوجد  ،مسات مخسالسمات، فمنهم من توصل إىل 
رية جتاهلت هنائيا وأمهلت الطبيعة املوقفية للقيادة، معىن ة لتلك السمات، وهذا وأن هذه النظيالنسبعلى األمهية 

 ذلك أهنا مل تعط أمهية ألثر عوامل املوقف يف القيادة، وهو أمر يف ابلغ األمهية.
الدراسات، إذ أن القول بعدم وجود عالقة سببية بني  به هذه تجاهل ما سامهتلكن ليس معىن هذا أن ن

ة ال يعين ابلضرورة إنعدام هذه العالقة متاما، فبعض الدراسات أكدت وجود السمات الشخصية والنجاح يف القياد
هذه العالقة، كما أن مسامهتها يف حتديد السمات الشخصية تعترب أكثر جدوى عندما ترتبط مبا تتطلبه املواقف 

 املختلفة.  
 السلوكيةالنظرايت  الثاين:املطلب 

الكشف عن السمات املرتبطة بفعالية القيادة، حصل تغيري  العامة والتقليدية يف بعد ثبوت فشل النظرايت
عن السمات الضرورية لنجاح القائد،  جوهري يف أهداف الباحثني، فبدال من تركيزهم املستمر على حماولة الكشف

                                                 
رجع سابق، ص ، وكذلك حسين حريم، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد في المنظمات، م297راجع: رمضان محمد القذافي، مرجع سابق، ص  - 1

268. 
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يقود إىل  هبدف حتديد نوع السلوك الذي ،الفعلي للقادة األكفاء حتول البحث ليصبح هدفه دراسة السلوك
إذ أن فعالية القائد تتوقف على النمط القيادي الذي ميارسه يف عالقته ابجلماعة، ومن أهم وأبرز النماذج  النجاح،

 والدراسات اليت قامت على متغري أمناط سلوك القائد:
 دراسة جامعة أيوااألول: الفرع 

موعة إبجراء دراستهم على جم  Kurt Lewinحتت إشراف كريت لوين حيث قامت جمموعة من الباحثني
قائد يتبع منطا قياداي  إىل جمموعات ويشرف على كل جمموعة من التالميذ يف سن العاشرة من العمر، منقسمني

مط اإلستبدادي، ذلك وفقا لتعليمات القائمني على التجربة، ولقد طبقت ثالثة أمناط قيادية وهي: النحمددا، و 
صيل يف املطلب الرابع من هذا الفصل(، ولقد أسفرت )مت التطرق إليها ابلتف1والنمط احلر النمط الدميقراطي،

  :2دراسات أيوا على النتائج التالية
لدافعية والثبات اجلماعة ذات النمط الدميقراطي متيزت بدرجة أعلى من انحية اإلبتكار يف األنشطة وا -1

    جتماعي؛ريق والتفاعل والتعاون اإلمستوى األداء واإلنتاجية، والعمل بروح الفواإلستقرار يف 
ستبدادية، وذلك نتيجة لوجود قائد ميارس الضغط على أعلى يف اجلماعة ذات القيادة اإل وجود إنتاجية -2

األفراد، أي أن إرتفاع اإلنتاجية هنا كان مشروطا بوجود القائد، لذا كانت الدافعية على العمل والرضا واإلبتكار 
       ه اجلماعة؛العدائي بني األفراد هذأقل من النمط السابق، كما ساد نوع من السلوك 

كانت أدت إىل نتائج منخفضة يف مجيع النواحي السابقة، حيث   اجلماعة املنقادة لقائد حر )فوضوي( -3
     ة.صف العمل ابلفوضى وعدم اجلدي  ت  اإلنتاجية والرضا أقل، كما إ

 :تقييم النظرية* 
لى أتثري األمناط القيادية على الدراسة رائدة يف التعرف ع وكانت هذه ،كان هلذه النظرية دورا كبريا ومهما

ورضاهم عند كل منط قيادي، وأن  هتماهتم وإنتاجياألفراد، حيث كشفت أن األفراد يتمايزون يف إستجاابسلوك 
ما هذا تجريبية، هذا ما أاثر إهتمام الباحثني وأنتج العديد من البحوث الألمناط تؤدي إىل نتائج متباينة، ه اهذ

  دين.الكثري من املؤي   مازالت جتد جعلها
 :3إال أن هذه النظرية مل ختلو من بعض اإلنتقادات املوجهة خاصة منها أن ،لكن رغم ذلك

الدراسة أجريت على أطفال غري انضجني، لذلك ال ميكن تعميم النتائج على جماالت األعمال، ألن األطفال  -1
 ؛يف املؤسسات الراشدين ال ميثلون األفراد الناضجني

ددها إال املتغريات اخلاصة بسلوك حيعتربت أن فعالية القيادة ما اخلاصة ابملوقف، وإ املتغرياتالدراسة أمهلت  -2
         غفلت أتثري شخصية ودوافع األفراد؛أالقائد، كما 

  اينة.التوصل إىل نتائج مشاهبة إذا ما مت تطبيق هذه التجربة يف بيئات ذات ثقافة متب يصعب -3

                                                 
  .يقصد بالسلوك القيادي مجموعة التصرفات واألنشطة واألداء الذي يقوم به القائد من أجل تحقيق نتائج معينة 
 .271حسين حريم، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد في المنظمات، مرجع سابق، ص  - 1
 .257راوية حسن، مرجع سابق، ص  - 2
 . 195، ص 1989السلوك التنظيمي في المنظمات، الدار الجامعية، مصر، ، وكذلك أحمد صقر عاشور، 725راجع: المرجع نفسه، ص  - 3
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 دراسة جامعة أوهايو الثاين:الفرع 
هذه الدراسات من قبل عدد كبري من األساتذة مبكتب األحباث جبامعة أوهايو ابلوالايت املتحدة  تيأجر 

ا على معرفة كيفية أتدية الرئيس لعمله وذلك من وجهة نظر منصب   األمريكية، وكان تركيز هذه الدراسات
به القائد من خالل أجوبة املرؤوسني على السؤال التايل: ما هي األفعال  وكانت دراسة ما يقوم .1مرؤوسيه

والتصرفات والوظائف اليت يؤديها القائد ؟، ومن خالل التحليالت اإلحصائية على األجوبة املقدمة أمكن التمييز 
 :2بني جمموعتني من وظائف القائد مها

 يه وتنظيم العمل؛اجملموعة األوىل: تشري إىل أن وظيفة القائد هي توج -
اه األفراد. -     اجملموعة الثانية: تشري إىل احلساسية لآلخرين، أي أن وظيفة القائد تكون اجت 

ويرتكز منط تنظيم العمل على أن اإلهتمام يكون منصب ا على األهداف والعمل، حيث يصر  القائد على 
ى ضرورة إبالغه أبي  قرارات تتم بواسطة أفراده، ضرورة إتباع األفراد لقواعد وطرق العمل احملددة، كما يصر  عل

والعمل بشكل يؤدي إىل أداء عايل، كما يتدخل يف حتديد  ضف إىل ذلك أنه يعمل على الربط بني العاملني
تفاصيل العمل، ومن الذي يؤدي هذا األخري وكيف تتم أتديته...اخل، أما النمط الثاين من القيادة فيتم إبظهار 

لكل من يؤدي العمل بصورة أفضل، ويركز على الروح املعنوية وأمهيتها بني األفراد، كما يتعامل مع ه القائد إلمتنان
  .3مرؤوسيه كأنداد له، ويكون سهل التعامل معهم وحمب  هلم، كما هو حمبوب منهم

  :4ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج 
اهتم يرتبط بعالقة إجيابية برضاهم خاصة فيما يتعلق حبرية الفرد يف أن النمط القيادي املهتم ابلعاملني وحاج -1

 العمل، أما أتثريه على أدائهم فهو غري واضح؛
  أما النمط القيادي الثاين، فالنتائج غري اثبتة ابلنسبة للرضا عن العمل.  -2

 * تقييم النظرية:
ن إنتقادات الباحثني، واليت كان من أمهها إال أهنا هي األخرى مل تسلم م رغم ما أسهمت به هذه النظرية، 

أهنا مل أتخذ يف احلسبان املوقف الذي متارس فيه القيادة، فهي أمهلت متاما هذا اجلانب، ومل أتخذ بعني اإلعتبار 
إىل ذلك أن ضف  ،5البيئة والتغريات احلاصلة فيها، واللذان ميكن أن يساعدا على بروز قائد يتوىل زمام األمور

 .6ه الدراسة نظرت إىل مفهوم القيادة الفعالة نظرة جامدة، وذلك من خالل توافر أو عدم توافر بعديهانتائج هذ
 
 

     دراسات جامعة ميتشجان الثالث:الفرع 

                                                 
 .61ص  يق، مرجع سابق،عبد الرحمان توف - 1
 .271حسين حريم، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد في المنظمات، مرجع سابق، ص  - 2
 .319أحمد ماهر، مرجع سابق، ص  - 3
 .272لوك التنظيمي، سلوك األفراد في المنظمات، مرجع سابق، ص حسين حريم، الس - 4
 .260راوية حسن، مرجع سابق، ص  - 5
 .62عبد الرحمان توفيق، مرجع سابق، ص  - 6
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 عدد من الباحثني أمثال كاتزالسابقة دراسات جامعة ميتشجان، اليت قام هبا الدراسات  وجاءت بعد 
Katz  وكاهنKahn  وكارتKert امعة ميتشجان األمريكية، وهدفت هذه الدراسات إىل حماولة التعرف يف ج

ة به، ومقارنته بنمط طعلى منط السلوك الذي يقوم به القائد يف األقسام ذات اإلنتاجية العالية والظواهر املرتب
واملتعمقة اليت ثفة ، ويف ضوء املقابالت املك1والظواهر املرتبطة به املنخفضةسلوك القائد يف األقسام ذات اإلنتاجية 

   :3خلصت دراستهم إىل النتائج التالية 2مت إجراؤها على عينات من املديرين والعاملني
 بنمطمسي  تم ابجلوانب اإلنسانية، لذلك ابلنسبة لألقسام ذات اإلنتاجية العالية كانت حتت قيادة شخص يه -1

 املهتم ابلعالقات أو املهتم ابلعاملني؛القيادة 

 كانت حتت قيادة شخص يهتم ابجلوانب اإلنتاجية، لذلك مسي  لألقسام ذات اإلنتاجية املنخفضة   ابلنسبة -2
 املهتم ابإلنتاج أو املهتم أبداء الواجبات. قيادةبنمط ال

واليت هي  ابلنسبة للمرؤوسني، فقد وجد أن مستوى إنتاجية ورضا املرؤوسني يف األقسام ذات اإلنتاجية العالية -3
  تم ابملرؤوسني كان مرتفعا عن مستوى إنتاجية ورضا املرؤوسني الذين هم حتت قيادة هتتم ابإلنتاج.حتت قيادة هت

 تقييم النظرية: *

هذه الدراسات من نتائج يف جمال تشابه نتائج دراسات أوهايو وميتشجان، وابلرغم مم ا أضافته ابلرغم من 
ولو   ني من أعطوا نقدا هلذه النظرية. حيث رأوا أبنه حىتدراسات أمناط السلوك القيادي، إال أن هناك من الباحث

هناك عالقة بني منط القيادة واإلنتاجية، فلماذا ال تكون العالقة ابإلجتاه املعاكس، أي أن إنتاجية وكفاءة كانت 
وجه، فال  على أكملاملرؤوسني هي اليت حتدد النمط املناسب للقيادة، إذ يف حالة ما مارس األفراد وأد وا واجباهتم 

داعي إلهتمام القائد ابإلشراف الدقيق، بل حيول كل إهتمامه حنو مرؤوسيه، وأن يكون منط إشرافه عام ا وليس 
   . 4دقيقا

   Yو  Xنظرية  الرابع:الفرع 
فتاح القيادة الفعالة والناجحة "، الذي يعتقد أبن منظرية لصاحبها "دوجالس ماكجروجروترجع هذه ال

مما يستلزم سلوكا معنيا من قبل هذا ، 5لدى القائد من افرتاضات أو معتقدات خاصة مبرؤوسيه ن فيما يتوافرمكي
هتمام املرؤوسني، إيقابل النمط التسلطي الذي يهتم ابإلنتاج فقط دون أدىن  Xالقائد، حيث أن منط قيادة نظرية 

 .6ؤوسنييقابل النمط الدميقراطي الذي يهتم أكثر ابملر  Yيف حني منط قيادة نظرية 
 : 7فرتاضات التاليةعلى اإل Xوتقوم النظرية 

مييل الفرد إىل عدم الرغبة يف العمل، فهو كسول بطبعه ويكره العمل ويعمل على جتنبه ابستمرار كلما كان  -1
 ح؛ذلك ممكنا، ولديه قليل من الطمو 

                                                 
 .258راوية حسن، مرجع سابق، ص  - 1
 .573سابق، ص ، و كذلك جمال الدين محمد المرسي، ثابت عبد الرحمان إدريس، مرجع 258راجع: المرجع السابق، ص  - 2
 . 417رونالد. ي. ريجيو، مرجع سابق، ص  - 3
 .319أحمد ماهر، مرجع سابق، ص  - 4
 .412رونالد.ي. ريجيو، مرجع سابق، ص  -  5
 .276حسين حريم، مرجع سابق، ص  -  6
 .105، 104مرجع سابق، ص السلوك التنظيمي وإدارة الموارد البشرية، عبد السالم أبو قحف،  -  7
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 ؛يرغب يف التوجيه وال يرغب يف حتمل املسؤولية -2
 ؛حلاجة إىل األمان هي اليت تدفع الفرد للعملاحلاجات الفيزيولوجية وا -3
 ؛على العمل من خالل دفعهم للعمل إبستخدام أساليب العقابالبد من إكراه العمال  -4

كمدخل لتوجيه  ستخدام وسائل أتديبه وختوفيهالعمل، البد من مراقبة وتوجيهه وإسبب عدم رغبة الفرد يف ب -5 
 جهوده حنو حتقيق األهداف. 

 : 1فرتاضات التاليةعلى اإل Yظرية وتقوم الن
 ؛الفرد حيب العمل مثل حبه للمرح واللعب، وينظر للعمل على أنه جزء طبيعي من حياته -1
 ؛لتحمل املسؤولية، كما يبحث ويسعى إليها الفرد مستعد   -2
 ؛نضباط والدوافع لإلجنازالفرد لديه قدرة من اإل -3
 ؛ا منها املادية واملعنويةإشباعه الفرد لديه حاجات متعددة يود   -4
 ة واإلخالص هلا.الفرد يلتزم أبهداف املؤسس -5

ألفراد ميكن دفعهم للعمل أن ا Xمن خالل مجلة الفرضيات السابقة ميكن أن نستنتج يف إطار النظرية 
كن دفعهم للعمل فإن األفراد مي Yستخدام التهديد أو السلطة الرمسية أو احلوافز الرمسية...إخل، أما يف إطار نظرية إب

  هتمام ابلعاملني.ملشاركة والعالقات اإلنسانية واإلمن خالل ا
أي القيادة الدميقراطية،  Y2" أن القائد الناجح هو ذلك الذي يطبق منط نظرية يعتقد "ماكرجروجر

على إاتحة  لعاملني، كما يعملفالقائد الناجح هو الذي يهتم ابلعالقات اإلنسانية واحلاجات املادية واملعنوية ل
ختاذ القرارات وحل مشاكلهم، وكذا توفري احلوافز هلم بنوعيها املادي واملعنوي وهتيئة الفرص للعاملني للمشاركة يف إ

 لكي يستطيعوا من خالهلا إشباع حاجاهتم.
 النظرية: تقييم*

 النظرية قدمتلقد أنتقد هذا النموذج من طرف بعض الباحثني، ويتمثل نقدهم يف كون أن هذه 
أفكار و فقط،  X، فقد جند بعض الرؤساء ال حيملون أفكار النظرية القادة جتاهات الرؤساءصورتني متناقصتني إل

فقط، بل جندهم حيملون أفكارا من النظريتني، كما أن البحوث املختلفة تقدم أتييدا ضعيفا هلذه  Yالنظرية 
ف والظروف اليت تدعو القائد إىل إختاذ وضع أو ، إضافة إىل أن هذه النظرية أمهلت هي األخرى املواق3النظرية

 .Y4  أو إىل نظرية Xإىل نظرية تصرف يكون أقرب 
 

 نظرية الشبكة اإلدارية اخلامس:الفرع 

                                                 
 . 322مد ماهر، مرجع سابق، ص أح -  1
 .277حسين حريم، مرجع سابق، ص  -  2
 . 413رونالدي .ي. ريجيو، مرجع سابق، ص  -  3
 .113 -112، ص 2002، محاضرات في السلوك التنظيمي، مطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية، وآخرون عبد الغفار حنفي - 4
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ر هذه النظرية كل من روبرت أبرز املداخل السلوكية لتفسري ظاهرة القيادة، وطو  ميثل مدخل شبكة القيادة  
، حيث قدما األمناط القيادية بتوظيف النموذج ذو البعدين،  Jane Mouton وجني موتون Robert Blak بليك

البعد األول )حمور السينات( وميثل إهتمام القائد ابإلنتاج، والبعد الثاين )حمور العينات( وميثل إهتمام القائد 
  .1ابلعالقات اإلنسانية

ا من األمناط القيادية، ومن بني هذه وإفرتضا أن التفاعل بني هذين البعدين بدرجاهتما املختلفة ينتج عدد 
 2الشبكة اإلدارية أواألخرية يربز النمط األفضل للقيادة، وهذا التفاعل يتم من خالل ما يطلقان عليه املصفوفة 

 املوضحة يف الشكل التايل: 
 شبكة بالك وموتون (:14شكل رقم )

  

                                  
 

    Source : Samir Trigui, Op.cit, page 162. 

 
 
 
 
 

   : 1عرض هلذه األمناطوفيما يلي 
                                                 
1 - Samir Trigui, Management et leadership, Le savoir- faire de la gestion moderne, Centre de publication 

Universitaire, Tunisie, 2004, page 161.  
 .413طريف شوقي، مرجع سابق، ص  - 2
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للغاية مما جيعل العالقات بينه وبني  حمدوداإلنتاج واألفراد من : إهتمام القائد بكل اإلدارة احلرة )1.1(نمط ال -1
لضمان إستمرار  ، إذ ال يسعى القائد إالابلنزاعات، كما ميارس احلد األدىن من السلطةبة صعبة ومتشع   مرؤوسيه

 اخلمسة من حيث الفعالية؛عضويته ابملؤسسة مما جيعله أقل األمناط 
إهتمامه  يبدي القائد يف هذا النمط إهتماما كبريا ابإلنتاج، يف حني يقل   :اإلدارة السلطوية )9.1(نمط ال -2

، أو أداة من أدوات اإلنتاج من السلطة والقوة، ويعترب الفرد مثله مثل أي عنصرالقدر األكرب  ابألفراد، وميارس
 تعمل على تنفيذ رغبات القائد وإطاعة أوامره؛

: وهو عكس النمط السابق إذ تدور إهتمامات القائد يف ظل هذا النمط بدرجة  إدارة النادي )1.9(نمط ال -3
حىت ولو ميع ألن يكون حمبواب من طرف اجل وحاجاهتم وصداقاهتم وعالقاهتم، وفيه يبحث القائد رؤوسنيكبرية ابمل

بذل كل طاقاته ليتحصل على عالقات جيدة مع مرؤوسيه، وتنمية عالقات عمل ويعلى حساب نوعية العمل، 
 مما جيعل مكان العمل أكثر جاذبية؛والراحة  تتسم ابلود  

 ال يزيد أاي   : هنا خيلق القائد توازان بني اإلهتمام ابلعمل واإلهتمام ابألفراد، حبيثاإلدارة املعتدلة )5.5(نمط ال -4
يعمل هذا النمط و متاما كأمهية البعد اإلنتاجي،  فالبعد اإلنساين يف ظروف العمل مهم  من البعدين عن اآلخر، 

أمر ممكن إذا ما بذلت اجلهود الضرورية لتحقيق أهداف العمل مع حتت شعار أن حتقيق مستوايت أداء معقولة 
 ؛احلفاظ على معنوايت األفراد

اإلهتمام ابإلنتاج، وبنفس القدر من اإلهتمام يهتم : هنا يظهر القائد أقصى درجات دارة الفريقإ )9.9(نمط ال -5
يف أعلى مستوايته املمكنة، ويكون األفراد ملتزمني وعليه يكون اإلنتاج متجنبا التضحية أبي  طرف، ابألفراد، 
ترب هذا النمط أفضل األمناط السابقة، وأكثره ، هلذا يعوعالقاهتم تسودها الثقة واإلحرتام املتبادل املؤسسة، أبهداف

        حتفيزا للعمال.
 :تقييم النظرية

إدارة  )9.9(األسلوب األفضل هو األسلوب األخري أي النمط  فإن Blak و Moutonرأي حسب 
النمط إىل أن  اسواء، ويضيف على حد   درجة اإلهتمام بكل من اإلنتاج واألفراد وأقصى ، الذي يتضمن أعلىالفريق
، لذلك نقول أن هذه النظرية 2يستطيع أيضا أن حيصل عل بعض اإلستحقاقات اإلدارة املعتدلة )5.5(رقم 
ات سبيال لتحقيق جناح ، وأعطت للمؤسس))9.9(منط ( ة يف حتديد السلوك اإلداري األمثلت مسامهة فعالسامه

  هذا النمط.القادة املديرين على حتقيق قادهتا، إذ جيب تنمية برامج ملساعدة 
هلذه النظرية، كوهنا أمهلت متاما العوامل املوقفية،  لكن رغم ذلك، إال أن أهم اإلنتقادات اليت وجهت 

 3وأهداف اجلماعة درجة هيكلة املهام، العالقات بني القائد واملرؤوسني وقوة القائد، كدوافع ونضوج التابعني

أفضل منط، ونتائجه إجيابية ال حمالة. إال أن  )9.9(النظرية زعمت أن النمط هذه إىل ذلك أن ضف وغريها، 
                                                                                                                                                         

، وكذلك محمود السيد أبو النبيل، علم النفس 577 -576راجع:جمال الدين محمد المرسي، ثابت عبد الرحمان إدريس، مرجع سابق، ص  - 1

 -Samir Trigui, Op.cit, page 162، وكذلك 691، ص 2005، دار الفكر العربي، القاهرة، 1ي والتنظيمي عربيا وعالميا، الطبعة الصناع

163.  
2 - Samir Trigui, Op. cit, page 164. 

 .275ص  ،2005اإلسكندرية، السوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، محمد إسماعيل بالل،  - 3
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هذا هناك من قال أبنه إىل حد اآلن ال يوجد دليل علمي قوي يستند إىل دراسات أو حبوث يؤكد فعالية 
 .1املدخل

سواء ال لعمل والعالقات اإلنسانية على حداملتضمن اإلهتمام اب )9.9(هذا ابإلضافة إىل أن هذا النمط 
النوعني من السلوك بقدر مرتفع أو يوازن ل املطروح هل ميكن أن يظهر فرد واحد كال اؤ ستفال. مرتفعبشكل 

 .2حنو دقيق ملدة طويلةعلى  -لو إستطاع أن يفعل ذلك-بينهما

وكتعليق عام وسريع عن النظرايت السلوكية، فهذه األخرية كان هلا دورا هاما يف تدعيم الفكر املعاصر يف 
هت النظر إىل الرتكيز على ما على ماهية القيادة، وما هي السمات القيادية، وج  من تركيزها  جمال القيادة، فبدال

سلوك القائد وإستجاابت أمناك السلوك، فهي حاولت التوصل إىل حتديد عالقات مستقرة بني ؟  يفعل القادة
يف تقدمي تعريف مبدئي امهت ل فعالية القيادة، كما أهنا سالعاملني، لتتوصل إىل توصيف عام حول ما الذي يشك  

 ألبعاد سلوك القائد، وبذلك شكلت نواة للكثري من الدراسات والبحوث يف القيادة. 
أن األمناط الدميقراطية واليت ترتكز ميكن أن نستنتج للقيادة من خالل ما سبق حول النظرايت السلوكية و 

لى، يف حني أن النمط التسلطي يؤدي إىل ت اإلنسانية تؤدي إىل مشاعر أفضل ودافعية ورضا أععلى العالقا
ن يتواجد مع مرؤوسيه بصورة دائمة وإال القائد هذا النمط إبستمرار وأ إنتاجية عالية، شرط أن ميارسمؤشرات 

 حيدث العكس يف حالة غيابه. 
أما عن اإلنتقادات، فينقص هذه النظرايت شيء ضروري وهو يف نفس الوقت يف غاية األمهية ويتمثل يف 

يف تشكيل سلوك القائد وحتديد مدى كفاءته، لذلك، فلكي نفهم القيادة، ليس الكبري املوقفية ودورها لعوامل ا
ونعي املواقف اليت متارس علينا أن نفهم القائد وخصاله وسلوكه وأمناطه القيادية فحسب، بل علينا أيضا أن نفهم 

  فيها القيادة.
 النظرايت املوقفية الثالث:املطلب 
نظرايت تقوم فشل دراسات مسات القائد ودراسات سلوك القادة ابلعديد من الباحثني إىل تقدمي دفع  

على فرضية أساسية مفادها أن فعالية القيادة تتحدد بناءا على متغريات املوقف، ومن مثة متثلت اخلطوة التالية يف 
جيب أن خيتلف من موقف أن سلوك القائد  تطور نظرايت القيادة يف إبتكار النماذج املوقفية، هذه األخرية تفرتض

 آلخر، ومن أبرز النظرايت اليت تنادي هبذا اإلجتاه:
  نظرية فيدلر األول: الفرع 

ان ومها النمط القيادي املهتم جيالقيادة اللذان أستخدما يف دراسات ميتش يتبىن هذه النظرية على منط
أن فعالية القيادة مقاسة إبنتاجية اجلماعة مفادها فكرة  لىوتقوم هذه النظرية ع ،املهتم ابلعاملذلك و نتاج ابإل

                                                 
 .578جمال الدين محمد المرسي، ثابت عبد الرحمان إدريس، مرجع سابق، ص  - 1
 .110طريف شوقي، مرجع سابق، ص  - 2
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املتغريات املوقفية اليت  ، وتتمثل1لتفاعل بني شخصية القائد وخصائص املوقفوت بتفاوت التوافيق املختلفة لتتفا
  : 2يفحددها فيدلر 

نه هم، فإذا حصل القائد عليها فإقائدقة القائد ابملرؤوسني: واملتمثلة يف درجة ثقة ووالء املرؤوسني لطبيعة عال -1
 نفوذ منخفض لقيادة أفراد اجلماعة؛حيتاج إىل 

مهامه وتكراره، حيث أن املهام  ومدى وضوح ،هيكل املهام: أي درجة تصميم العمل الذي يقوم به املرؤوسون -2
 عن تلك املهام الواضحة اهليكلية؛ يكلية متثل موقفا أكثر صعوبة ابلنسبة للقائداهلغري 

مسية اليت متنحها الوظيفة للقائد. هذا عن مدى السلطة والنفوذ والقوة الر  ة الكامنة يف مركز القائد: ويعرب  القو  -3
 كثر فعالية لكل منها.وقفية ومنط القيادة األني اجلدول املوايل املتغريات املبيو 

 اليةكثر فع: التوافيق املختلفة ملتغريات املوقف ومنط القيادة األ(05جدول رقم )
رقم توفيقة 

 املوقف

درجة يسر 
 املوقف

 توافيق متغريات املوقف

قة القائد مع عال األكثر فعاليةمنط القيادة 
 املرؤسني

درجة وضوح مهمة 
 العمل

 درجة قوة مركز القائد

 القائد املهتم مبهام العمل قوي واضح طيبة ميسر جدا 1

 القائد املهتم مبهام العمل ضعيف واضح طيبة  2

 القائد املهتم مبهام العمل قوي واضح طيبة  3

 القائد املهتم ابلعالقات اإلنسانية ضعيف واضح طيبة  4

 القائد املهتم ابلعالقات اإلنسانية قوي واضح طيبة  5

 القائد املهتم ابلعالقات اإلنسانية ضعيف واضح طيبة  6

 القائد املهتم ابلعالقات اإلنسانية قوي واضح طيبة  7

 القائد املهتم مبهام العمل ضعيف واضح طيبة صعب جدا 8

 .264راوية حسن، مرجع سابق، ص  املصدر:         
 

يف  رتباط بني مقياس متغري منط القيادة وإنتاجية اجلماعات املختلفةولقد مت احلصول على معامالت اإل
هتمامه كله على العمل حيقق فعالية يث وجد أن القائد الذي يرتكز إ، حاملواقف الثمانية كما حددها فيدلر

قات اإلنسانية وإنتاجية أكرب ملرؤوسيه يف املواقف السهلة جدا أو الصعبة جدا، يف حني أن القائد املهتم ابلعال
 ل السابق.، كما هو موضح يف اجلدو 3حيقق إنتاجية عالية ملرؤوسه يف املواقف املتوسطة الصعوبة

 
 
 

                                                 
 .171، ص 1987إدارة القوى العاملة، األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي، الدار الجامعية، اإلسكندرية، أحمد صقر عاشور،  - 1
  .263ص  راوية حسن، مرجع سابق، - 2
 .264، ص المرجع نفسه - 3
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 *تقييم النظرية:
ية القيادة وتقدميها إلجراءات عملية عاليف إضافة جانب آخر بشأن ف نظرية فيدلرل دور ال ميكن إغفا 

ذلك  األمهيةعلى قدر كبري من  هذه النظرية تعترب كما أن ،لتحسني الظروف كتحسني عالقة الرئيس مع مرؤوسيه
 :1أهنا

 لقائد وخصائص املوقف؛هتمام ابلتفاعل بني خصائص اأول نظرية مثلت اإلجتاه الذي يرى ضرورة اإل -1
إال أنه ال ميكن إغفال دورها يف إضافة جانب آخر خصائص  أمهية -بدراستها لتفصيالت املوقف -أكدت  -2

 املوقفبشأن فاعلية القيادة وتقدميها إلجراءات عملية لتحسني الظروف كتحسني عالقة الرئيس مع مرؤوسيه.
 ؛أخرىمن أية نظرية  مدى فعالية القائد أكثروخصائص القائد يف حتديد 

طة بداية لعدد كبري من البحوث، مبا فيها تلك اليت حاولت التأكد من صحة تنبؤاهتا، وتطوير لت نقشك   -3
   النظرية ذاهتا، وأدت كذلك إىل نشوء نظرايت أخرى بديلة. 

ة هلا من وجهنتقادات املمات، إال أهنا مل ختلو من بعض اإلرغم ما جاءت به هذه النظرية من إسهالكن 
لبيات الرئيسية يف ، من بينهم الكاتب صقر عاشور الذي يرى وجود بعض التغريات والسطرف العديد من الباحثني

 : 2تتمثل يف هذه النظرية
املصداقية، حيث مل تثبت تنبؤات النظرية إال يف موقفني من مثانية و أن قياس أسلوب القيادة ال يتصف ابلثقة  –1

 سابق، أما ما تبقى من مواقف فلم تثبت تنبؤات النظرية فيها؛( يف اجلدول ال4املوقف رقم )( و 1ومها املوقف رقم )
( القيادةمنط ضتها بني متغري شخصية القائد )فرت لنظرية ال تقدم تفسريا منطقيا ومعقوال للعالقة اليت إأن ا –2
 املوقف، وبني متغري إنتاجية العاملني؛ متغرياتو 
كصغر حجم العينات، عدم وضوح   رات منهجيةراها فيدلر لبناء نظريته على ثغأجحتتوي البحوث اليت  -3

   املستخدمة لقياس الثغرات، إرتفاع نسبة اخلطأ يف هذه املقاييس، عدم إستخدام إختبارات إحصائية قوية.املقاييس 
 املدير القائد أنه مستحيل أن يغري   يعتقدن فيدلر ده هلذه النظرية يف كون أل نقويضيف حممد إمساعيل بال 

ز على العالقات والعكس، ويربر ذلك أن هذا األمر ز على مهام العمل إىل النمط املرك  املرك  منط قيادته من ذلك 
  .3يستدعي تغيريا يف القيم واإلجتاهات، ابإلضافة إىل خصائص الشخصية

   اهلدف -نظرية املسارالفرع الثاين: 
الذي حاول أن يربط بني السلوك القيادي  Robert Houseس تنسب هذه النظرية لصاحبها روبرت هاو  

القيادة ترتبط ، ذلك أن 5، معتمدا يف بناء نظريته هذه على نظرية التوقع للدافعية4ودافعية ومشاعر املرؤوسني
 . 6ابلدافعية من جهة، وترتبط ابلقوة من جهة أخرى

                                                 
 .430رونالد. ي ريجيو، مرجع سابق، ص  - 1
 .200 -199 -174 -173مرجع سابق، ص إدارة القوى العاملة، األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي، أحمد صقر عاشور،  - 2
 .282محمد إسماعيل بالل، مرجع سابق، ص  - 3
 .200مرجع سابق، ص اني في المنظمات، السوك اإلنسأحمد صقر عاشور،  - 4
 .242صالح الدين محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص  - 5
 .153علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص  - 6
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تقاد الذي يرى أن القائد الفعال هو الذي اهلدف( مشتق من اإلع -وتسمية هذه النظرية إبمسها )املسار 
أهدافهم ورسم وتوضيح الطرق واملسارات لتحقيق هذه األهداف، مبا يف ذلك إزالة  يساعد مرؤوسيه على حتديد 

، مبعىن آخر أن 1على أدائهمكل العقبات وتذليل كل املشاكل والصعاب اليت تعرتضهم، وكذا تدريبهم ومكافأهتم 
تكمن يف مساعدة مرؤوسيه على الوصول إىل األهداف اليت يرغبوهنا، من خالل ربط  القائد الفعال وظيفته

حصوهلم على هذه األهداف )األهداف الشخصية( بتحقيق أداء معني )املؤسسة(، األمر الذي ينجم عنه حتقيق 
  .2رضا املرؤوسني ورفع مستوى دافعيتهم، وكذا زايدة إنتاجيتهم

ون سلوك القائد مقبوال من قبل مرؤوسيه طاملا كان تصورهم أبن قائدهم لذلك ووفقا هلذه النظرية، يك 
 رضاهم املستقبلي. وابلتايل على القائد القيام بـ:يعمل لرضاهم احلايل، أو وسيلة لتحقيق 

 توضيح املهام للمرؤوسني؛-
 صول إىل اهلدف؛إزالة العراقيل والعوائق اليت تعرتض طريق الو -
 ؤوسني على الرضا.زايدة الفرص حلصول املر -

 اهلدف يف القيادة -والشكل املوايل يوضح لنا منوذج املسار  
اهلدف يف القيادة -وذج املسارمن :(51شكل رقم )  

  
 
 
 
 
 
 

 
    .155علي عياصرة، حممد حممود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص  املصدر: 

 
مبستوى عايل من رضا مرؤوسيه أن  د اإلحتفاظوحسب الشكل يتضح أنه يتعني على القائد إذا ما أرا 

وظائف يظهر ويقدم توجيها عاليا للوظائف غري الواضحة، ويف نفس الوقت خيفض ويقلل من توجيهه لتلك ال
 الواضحة واملنظمة، وعكس ذلك سيقلل من مستوى رضا املرؤوسني.

ملرؤوسني وإجتاهاهتم القيادي على دافعية ورضا اوتستخدم هذه النظرية يف حماولتها تفسري أثر السلوك  
 :3النفسية أربعة أمناط من السلوك القيادي، وهذه األمناط هي

                                                 
 .274 -273محمود سلمان العميان، مرجع سابق، ص  - 1
 .431رونالد.ي. ريجيو، مرجع سابق، ص  - 2
، وكذلك رونالد.ي. ريجيو، مرجع سابق، ص 284سلوك التنظيمي، سلوك األفراد في المنظمات، مرجع سابق، ص راجع: حسين حريم، ال  - 3

431 - 432. 

 توجيه القائد

الوظيفي االرض  مرتفع 
 

 منخفض

 مرتفع
 

 منخفض

 مهام غري واضحة 
 وغري منظمة

مهام واضحة 
 ومنظمة
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توقراطية، حيث يزود القائد اجلماعات بتعليمات و اقرتاحات يادة األو السلوك التوجيهي: الذي يشبه منط الق -1
 اخل؛مل ووضع جداوله وأنظمته وقوانينه...جبات كتنظيم برامج العاتتعلق بكيفية تنفيذ الو 

العمل، حيث يهتم القائد  مجاعةلى العالقات الشخصية بني أعضاء كز عالسلوك املساعد )املساند(: ير  -2
 فر هلم مناخا للعمل تسوده املودة؛ويو  ،هتماما حقيقيا ابلعاملني ومشكالهتمإ

ن ع أهدافا تتضم(: حيث يعتمد الرئيس على حتقيق نتائج معينة، هلذا يضالسلوك التحصيلي )املهتم ابإلجناز -3
كما ينبغي، ويعمل كذلك على   هنم سيحققون هذه األهداف وسيقومون بعملهمحتدايت األفراد ويظهر ثقته يف أ

  وحتسينه وقياسه؛ داءاأل تشجيع
السلوك املشارك: يطلب القائد من مرؤوسيه تقدمي بعض املقرتحات واآلراء ويستعني هبا، لكن أيخذ القرار  –4

ختاذ مهة الفعالة يف عملييت التخطيط وإتشجيع األعضاء على املساالتحسني والتطوير، وكذا  هبدف ، وذلكبنفسه
 القرارات.

إن ما مييز هذه النظرية عن سابقتها هو إمكانية استخدام القائد لألمناط السابقة يف مواقف خمتلفة، ولقد 
 : 1ددت هذه النظرية املتغريات املوقفية كالتايلح
 : كاملقدرة، اإلنغالق الذهين، اجلمود واإلنطواء...إخل؛للمرؤوسنية اخلصائص الشخصي –1
يت تشمل طبيعة أعماهلم خصائص العمل: واملتمثلة يف الضغوط واملتطلبات البيئية اليت تواجه املرؤوسني، وال –2

 رمسية.الغري م السلطة الرمسية، مجاعة العمل (، نظا)واضحة ومتكررة
 : 2لدراسةومن أهم ما توصلت إليه هذه ا

 حينما يؤدون أعماال غامضة والعكس؛أن األسلوب املوجه يزيد من رضا العاملني  –1
أن األسلوب املساعد يزيد من رضا العاملني الذين يؤدون أعماال روتينية وخاصة تلك اليت تتضمن ضغوطا  –2
 غري مرضية؛تكون أو تلك اليت تسبب توترا أو حباطات إو 
   تسمح مبشاركة فردية من املرؤوسني؛من رضا العاملني الذين يؤدون أعماال غري روتنية  األسلوب املشارك يزيد –3
عالية وأن تزداد ثقتهم يف قدراهتم  ع األفراد إىل السعي ملقاييس أداءسلوب املؤكد على اإلجناز يتوقع أن يدفاأل –4

سلوب إىل ة يتوقع أن يؤدي هذا األعلى مواجهة التحدايت، أما املرؤوسني الذين يؤدون وظائف روتينية وغامض
 ن جهودهم ستحقق األداء املرغوب.زايدة توقعات األفراد أب

أساليب للقيادة، وأن السلوك القيادي يعتمد على  أربعةمن خالل ما سبق نستنتج أن النظرية تعتمد 
قيادة حيدد وفقا للموقف مبعىن آخر أن نوع اليدا عن حاجات العاملني ومساهتم، املوقف الذي يوضع فيه القائد بع

عالجه، وحسب نوعية املشكلة. والقائد الذي يؤمن هبذه النظرية يتمتع بقدرات عالية ومعرفة كبرية  وأاملراد حتليله 
  .3ستخدام أو توظيف النظرية املناسبةت املناسبة للمواقف والقدرة على إابلنظراي

 
                                                 

   .284حسين حريم، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد في المنظمات مرجع سابق، ص  - 1
  .285المرجع نفسه، ص  - 2
 .38 - 37يعقوب حسين نشوان، مرجع سابق، ص  - 3
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 *تقييم النظرية:
ظرية إستخدمت مفاهيم ومتغريات تتعلق ابلدافعية إبعتبار أن هذه اهلدف أول ن -تعترب نظرية املسار  
كما أن هذه النظرية توجه املديرين القادة إىل أنه هناك ،  1هي األساس يف عملية التأثري اليت ميارسها القائداألخرية 

اليت تؤثر على فعالية العديد من األمناط القيادية البديلة، ويوجد العديد من خصائص املرؤوسني والعوامل املوقفية 
 :3إال أنه ورغم ذلك تعرضت هذه النظرية إىل العديد من اإلنتقادات من بينها، 2أي منط للقيادة

 أهنا مل تتضمن كل املتغريات اليت هلا أتثري على فعالية السلوك القيادي؛-
ينة، ا عدم جتانس هذه العتاج فقط، وكذنعلى أفراد عاملني ابإل من الصعب تعميم نتائج النظرية بسبب الرتكيز-

 .واليت إحتوت على مديرين ومشرفني وعمال غري مهرة
 نظرية دورة حياة القائد  الثالث:الفرع 

 أوهايوهلريسي وبالنشارد على دراسات جامعة تعتمد نظرية دورة القائد أو منوذج دورة احلياة يف القيادة  
ن األسلوب القيادي ينبغي أن أالنظرية املوقف الذي مفاده ، وتتبىن هذه 4وشبكة األمناط القيادية لبالك وموتون

الذي يعين القدرة على حتمل املسؤولية والرغبة يف اإلجناز من جانب و أيخذ بعني اإلعتبار درجة نضج العاملني، 
 :6، لذلك جند أن النضج له بعدان أساسيان5العاملني ملا هو مطلوب منهم

 السابقة واملعرفة واإلملام ابلعمل، وفهم متطلبات الوظيفة؛ أوهلما: القدرة: واليت تقاس ابخلربة
 ل الفرد لتحمل املسؤولية وحتقيق األهداف والشعور ابلوالء واإلنتماء للعمل.واثنيها: الرغبة: واليت تقاس مبدى تقب  

 :7لذلك تعتمد هذه النظرية على تفاعل ثالثة عناصر أساسية هي 
 لوك مهتم ابلعمل(؛مقدار التوجيه من قبل الفرد )س -1
 اإلجتماعي الذي يقدمه القائد لألفرد )اإلهتمام ابلعالقات(؛مقدار الدعم العاطفي  -2
 مستوى النضج أو اإلستعداد الذي يبديه األفراد يف عمل ما. -3

وتفرتض أن العالقة القائمة بني القائد ومرؤوسيه متر عرب أربع مراحل أساسية، يطلق عليها مراحل النضج  
 :8ظيفي وهي كما يليالو 
املرحلة األوىل: يكون املوظف فيها موظفا جديدا، األمر الذي جيعله عاجزا عن القيام ابألعمال املطلوبة، وغري  -1

 رؤسائه وزمالئه، ودرجة إستعداده لتحمل املسؤولية حمدودة؛قادر على إقامة عالقات مع 
وظف إبكتساب بعض املهارات واملعارف ذات الصلة بعمله املرحلة الثانية: مبرور الوقت شيئا فشيئا يبدأ امل -2

 متدنيا يف هذه املرحلة؛ أدائهاجلديد، مما جيعله قادرا على القيام أبعماله املنوطة به، لكن يبقى مع ذلك مستوى 

                                                 
 .205مرجع سابق، ص السوك اإلنساني في المنظمات، أحمد صقر عاشور،  - 1
 .296محمد إسماعيل بالل، مرجع سابق، ص  - 2
 .267راوية حسن، مرجع سابق، ص  - 3
 . 296محمد إسماعيل بالل، مرجع سابق، ص  - 4
 .167حمدي ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص  - 5
 .298 -972محمد إسماعيل بالل، مرجع سابق، ص  - 6
 . 286حسين حريم، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد في المنظمات، مرجع سابق، ص  - 7
 .172 -171طارق عبد الحميد البدري، مرجع سابق، ص  - 8
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ما املرحلة الثالثة: مع زايدة مرور الوقت يصبح لدى هذا املوظف قدرة كبرية على القيام مبهامه بشكل جيد، ك -3
إىل بعض له القدرة على بناء عالقات إجتماعية مع زمالئه ورؤسائه يف العمل، إال أن هذا املوظف قد يفتقر 

 الشيء من الثقة ابلنفس واإلحساس ابألمان، نظرا إلزدايد املسؤولية امللقاة على عاتقه؛
د بشكل عايل، ونتيجة لذلك ف اجلدياملرحلة الرابعة: وهي آخر مرحلة، إذ فيها تكتمل وتصقل قدرات املوظ -4

  .إضافيةتزداد ثقته بنفسه، وتزداد درجة والئه للمؤسسة، مما جيعله تواقا لتحمل مسؤوليات 
 :1وحتدد النظرية أربعة أساليب قيادية

 ابلعمل وابلعالقات بصورة متدنية؛ اإلخبار أو اإلعالم: ويهتم سلوك القائد بدرجة عالية -1
 لعمل والعالقات على حد السواء وبدرجة عالية؛اإلقناع: يهتم بكل من ا -2
 رجة منخفضة ابلعمل؛املشارك: يهتم بدرجة عالية ابلعالقات وبد -3
 التفويض: يهتم بكل من اإلنتاج والعالقات بصورة متدنية. -4

 والشكل املوايل يوضح لنا منوذج هريسي وبالنشارد
 اردمنوذج دورة حياة القائد هلريسي وبالنش(: 16شكل رقم )

 

 
 

Source: Samir Trigui, Op.Cit, Page 174. 

  
النضج، فإن النظرية تقرتح أفضل األساليب القيادية املوافقة  تبعا لدرجةعتبار أن األسلوب القيادي يتغري إوعلى 

 : 2لتلك املواقف كما يلي
                                                 

 .287 -286حسين حريم، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد في المنظمات، مرجع سابق، ص  - 1
 .287المرجع نفسه، ص  - 2
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 غري القادرين ار أولئك، وذلك بتحديد أدو ستعداد املنخفضار: يالئم األفراد ذوي النضج واإلأسلوب اإلخب –1
 ين لتحمل املسؤولية؛وغري املستعد  

ث يوفر القائد ستعداد، حيلنضج واإلاألسلوب املقنع: يالئم األفراد ذوي الدرجة املنخفضة إىل املتوسطة من ا –2
 ون لتحملقادرين ولكنهم مستعد  الغري األفراد، كما يوفر الدعم ألولئك  اسالتوجيه يف العمل للحفاظ على مح

   املسؤولية؛
ستعداد، املتوسطة إىل العالية من النضج واإلأسلوب املشاركة: وهو األنسب ابلنسبة لألفراد ذوي الدرجة  –3

تاح هلم ، كأن تين له، يتطلبون أسلواب مساندا للرفع من دافعيتهمفأولئك القادرون على العمل ولكنهم غري مستعد  
 تهم يف إجناز العمل؛ر رغبختاذ القرارات، حىت تعز  الفرصة يف إ

ستعداد، حيث يقدم وي الدرجات العالية من النضج واإلنسب يف حال األفراد ذأسلوب التفويض: وهو األ –4
ين لتحمل املسؤولية ابلقيام مبا جيب درين واملستعد  القائد القليل فقط يف جمال التوجيه والدعم، ويسمح لألفراد القا

 عمله.
ل، كلما أوجب ذلك على ستعداد األفراد للعمأنه كلما زاد مستوى نضج وإتتوقع  ن هذه النظريةلذلك فإ

مستوى  ما بلغ األفرادتمام ابلعالقات واألفراد وتقليص إهتمامه ابلتوجيه والعمل، وكلهالقائد تقدمي املزيد من اإل
ت والعمل على م ابلعالقاستعداد، كلما وجب على القائد تقليص منط سلوكه املهتفوق املتوسط من النضج واإل

  (.السواء )أسلوب التفويض
إن هذه النظرية تركز على مشاعر األفراد حنو العمل املراد إجنازه، وتستدعي من القادة معرفة عميقة 

ذا يتطلب من القائد إعادة النظر يف املواقف من حني وه ،ستمرارسلوكهم مع قدراهتم املتغرية إبرؤوسيهم لتكييف مب
  املناسب للقيادة. ختيار األسلوبآلخر وإ

 *تقييم النظرية:
ن منوذج دورة حياة القائد قد انل إعجاب املديرين يف الواقع العملي، إال أنه فشل يف تقدمي أابلرغم من  

حول ماهية أمناط السلوك القيادي األكثر فعالية يف املواقف املعنية، وكذلك يف التعرف دليل يفيد يف عمل تنبؤات 
  .1دي من هذه النماذج األربعة بصفة مطلقةعلى أفضل منوذج قيا

 دنرينظرية وليام  الرابع:الفرع 
إستخدم نفس الشبكة اإلدارية اليت قدمها  إبتعد منهج ريدن هو اآلخر عن مناذج السمة والسلوك. حيث  

اثلثا هو بعد وأضاف هلا بعدا كل من بالك وموتون اليت هتتم بعاملي درجة اإلهتمام ابإلنتاج واإلهتمام ابألفراد، 
، وابلتايل أصبحت األبعاد 2الفعالية، والذي يعرفه أبنه الدرجة اليت حيقق فيها املدير املخرجات املطلوبة من منصبه

 املستخدمة يف حتديد األمناط اإلدارية هي:الثالثة 
 

                                                 
 .592محمد المرسي، ثابت عبد الرحمان إدريس، مرجع سابق، ص  جمال الدين - 1
 .420صديق محمد عفيفي، أحمد إبراهيم عبد الهادي، مرجع سابق، ص  - 2
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 اإلهتمام ابلعالقات؛ -1
 ابملهام أو العمل؛ مامإلهتا -2
 الفعالية.   -3

أكثر فعالية أساسية و ا البعد الثالث التوصل إىل مثانية أمناط من القيادة، أربعة منها وينتج عن إضافة هذ 
 : 1واألربعة األخرى أقل فعالية، أما األمناط األساسية األكثر فعالية فتتمثل يف

 القائد املتكامل: إهتمامه كبري ومتوازن ابلعمل وابلعالقات مع األفراد؛ -1
 ابلعاملني؛وقليال ا ابلعمل ويبدي إهتماما حمدودا القائد املتفاين: مهتم جد -2
 هو عكس سابقه، حيث يهتم كثريا ابلعالقات، وإهتمامه حمدود ابلعمل؛القائد املرتبط: أو املنتمي،  -3
 أي  إهتمام ال ابلعالقات مع األفراد وال ابلعمل.القائد املنعزل: أو املنفصل، هذا الذي ال يبدي  -4

 :2ية األخرى واألقل فعالية فتتمثل يفأما األمناط القياد 
نه ميارس اإلنسانية، وهو غري فعال، ذلك أ لقائد اإلهنزامي: يظهر عدم إهتمامه بكل من العمل والعالقاتا -1

ق اآلخرين يف نه يعيعلى الروح املعنوية للجماعة، وال يقتصر أتثريه يف جمرد اإلنسحاب من العمل، بل إأتثريا سلبيا 
 وحجب املعلومات الالزمة هلم؛ ه يف أعماهلمأدائهم بتدخل

القائد اجملامل: متعاطف وإنساين ولو على حساب اإلنتاج، فهو يضع العالقات الطيبة فوق أي  إعتبار آخر،  -2
ويف أن يرى فيه اآلخرون كشخص طيب، مما مينعه من املخاطرة وغري فعال أيضا، ألنه يرغب دوما يف رؤية نفسه 

 لعالقات السائدة من أجل احلصول على اإلنتاجية املرغوبة؛أبي  إضطراب يف ا
عكس القائد السابق، إذ يهتم جدا ابلعمل احلايل املطلوب، ويضعه فوق أي  إعتبارات القائد األوتوقراطي:  -3

تظهر عدم فعاليته، فهو يعلن وبوضوح عدم إهتمامه ابلعالقات، ونقص ثقته يف اآلخرين، لذلك فالكثري أخرى 
 يعملون عندما ميارس عليهم ضغوطا مباشرة؛نه وال حيبونه، األمر الذي جيعلهم خيافو 

أو غري راغب يف إختاذ  والعالقات، إال أنه غري قادر القائد املوفق: مدرك جيدا ملزااي اإلهتمام بكال من العمل -4
اليت  ضغوطامه موجها للوكل تركيزه وإهتمقرارات سليمة، واحللول الوسط تعرب عن أسلوبه املستمر يف العمل، 

فهو حياول التقليل من املشاكل اآلنية، ولو على حساب اإلعتبارات املستقبلية املتعلقة  كيواجهها يف احلاضر، لذل
         ابإلنتاج، هذا ابإلضافة إىل أنه حياول إرضاء من لديهم أتثري على حياته املهنية.

   د الثالثة.والشكل املوايل ميثل لنا منوذج ريدن ذو األبعا
 
 
 
 

                                                 
 معلميهممحمود عبد المسلم الصليبي، الجودة الشاملة وأنماط القيادة التربوية وفقا لنظرية هيرسي وبالنشارد وعالقتها بمستويي الرضا الوظيفي ل - 1

 .100، ص 2008، عمان، 1وأدائهم، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة 
 .147علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص  - 2
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 منوذج ريدن (:17شكل رقم )

 
 
Source : Samir Trigui, Op.cit, Page 171. 

  
السالفة الذكر، فإنه ال يوجد  أكثر فعالية من بني األمناط األربعة األساسيةأما عن أي  األمناط القيادية 

بل حىت أن كل منط من األمناط ، ستخدم فيهفعاليته تتوقف على املوقف الذي ت منط فعال يف حد  ذاته، وإمنا
منط  إذا إستخدم أي  حيث حسب مالئمته أو عدم مالئمته للموقف، أو أقل فعالية األربعة قد يكون أكثر فعالية 

  يف مواقف مالئمة يكون أكثر فعالية، وإذا أستخدم يف مواقف غري مالئمة يكون أقل فعالية.منها 
ت كل عنصر، وذلك حىت ميكن حتديد مدى مالئمة النمط هذا وقد حصر ريدن عناصر املوقف ومتطلبا

 :  1القيادي للموقف املستخدم فيه، وبذلك حتقيق فعالية القيادة يف
وهي الطرق اليت يتم هبا العمل، فكل طريقة من طرق العمل تستدعي سلوكا قياداي متطلبات التكنولوجيا:  -1

 معينا؛
ة فيها: وميكن اإلستدالل عليها من خالل اهليكل التنظيمي ة ومتطلباهتا والقيم السائدؤسسفلسفة امل -2

 للمؤسسة، واللوائح اليت تطبقها، والتقاليد واألعراف اخلاصة هبا؛
 الء.والزم وتتمثل يف متطلبات القائد واملرؤوسة ومتطلباهتا: ؤسسالعناصر البشرية يف امل -3

 *تقييم النظرية:
كون أن صاحب هذه النظرية مل حيدد منطا مثاليا وحيدا يكون يف   تكمن القيمة احلقيقية هلذا النموذج 

صاحلا لكل املواقف، وعلى الرغم من ذلك، فقد عرفت هذه النظرية إنتقادات عدة، وأمهها أهنا تعترب بعدها الثالث 
 وهو بعد الفعالية ثنائي غري مستمر، معىن ذلك أن هناك بعدين نقيضني فعال وغري فعال، وقد كان من األجدر

                                                 
 .369نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 1
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هناك درجات خمتلفة من الفعالية وعدم الفعالية تتوقف على  كونذا البعد ثنائي مستمر، مبعىن أن تهأن يكون 
   .1درجة مالئمة وعدم مالئمة النمط ملتطلبات وحمددات املوقف

 نظرية اخلط املستمر أو األمناط املتاحة اخلامس:الفرع 
حتت عنوان: " Harvard Business" د لألعمال، ويف مقال نشرته جملة هارفار 1973منذ مطلع سنة  

نظريتهما  Tannenbaumواتننبوم   Schmidth"كيف خنتار أسلوب قيادة انجحة"، عرض كل من مشيدث 
على ثالثة عناصر هي: القيادة، إدارة املنظمة مرهونة أو متوقفة لقيادة، وحسب رأيهم، فإن فعالية حول ا

نه ال يوجد سلوك قيادي واحد انجح يف كل األوقات وأن إعتماد ذلك أ معىن، 2املرؤوسني، واملوقف أو الوضع
  أسلوب معني يعتمد على عدة عوامل كامنة لدى القائد واملرؤوسني واملوقف.

 : 3هلذه القوى أو العوامل اليت تؤثر يف إختيار منط القيادةويف ما يلي شرح 
 أما العوامل املتعلقة ابملدير فتتمثل يف:

 حل املشاكل وإختاذ القرارات منفردا؛ قدرته على -1
  مدى ثقته بكفاءة مرؤوسيه، وقدرهتم على حتمل املسؤولية؛ -2
 ؛أخطاءمدى إستعداده إبظهار التسامح والتجاوز عن مرؤوسيه إذا ما وقعوا يف  -3
 الفريق الواحد.الفلسفة اإلدارية اليت يؤمن هبا، وهل رغبته حول لعب دور املوجه أو اآلمر أم األخذ بقيادة  -4

 وعن العوامل املتعلقة ابملرؤوسني فتتمثل يف: 
 الرغبة لديهم يف اإلستقاللية ابلعمل؛ -1
 القدرة على حتمل مسؤولية إختاذ القرارات؛ -2
 اإلهتمام مبوضوع القرار؛ -3
 وتوفر الوالء التنظيمي لديهم؛ة، نظمإستيعاب وفهم أهداف امل -4
 اذ القرار.توفر املعرفة والكفاءة إلخت -5

 وعن تلك املتعلقة ابملوقف أو الوضع فتتمثل يف: 
 حجم املؤسسة؛ -1
 طبيعة املشكلة؛ -2
 الوقت املتاح إلختاذ القرار؛ -3
 فعالية الفريق وقدرة اجلماعة التنظيمية يف العمل معا كفريق؛ -4
 التقاليد واألعراف والقيم التنظيمية؛ -5
 إرتباط األنشطة ببعضها البعض. أي مدىة ؤسسالتشتت اجلغرايف للم -6

                                                 
،       1999لدار الجامعية، اإلسكندرية، التنظيم واإلدارة، مدخل معاصر لعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة، اسعيد محمد المصري،  - 1

 .218ص 
2 - Jean- Michel Plane, Management des organisations, Théories. Concepts. Cas, Dunod, Paries, 2003, page 80. 

 .Samir Trigui, Op.cit, page 168، وكذلك  266 -265راجع: محمود سلمان العميان، مرجع سابق، ص  - 3
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 ولقد حدد اتننبوم ومشيدث يف هذه النظرية العالقة بني القائد ومرؤوسيه على أساس خط متواصل، له
  :1بعدان متضادان مها

 البعد األول: وهو هناية الطرف األيسر من هذا اخلط، ويبني األسلوب أو النمط اإلداري املرتكز على الرئيس؛ -1
 اين: وهو هناية الطرف األمين من هذا اخلط، ويبني األسلوب أو النمط اإلداري املرتكز على املرؤوس.البعد الث -2

بتحليل املستوايت أو الدرجات املختلفة للمشاركة اليت يبديها املدير  كما قام صاحبا هذه النظرية 
عة مستوايت أو درجات متباينة للمرؤوسني يف عملية صنع القرار، وتوصال من خالل حتليلهما هذا إىل حتديد سب

للمشاركة، متثل كلها أمناطا خمتلفة من القيادة، تتفاوت فيما تتيحه للقائد من سلطات، وما توفره للمرؤوسني من 
 ، مثلما يوضحه املخطط التايل:2حرايت

  نظرية اخلط املستمر (:18شكل رقم )
 

             الرئيس ىالنمط اإلداري املرتكز عل                                                 املرؤوس ىالنمط اإلداري املرتكز عل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
   Source: Jean Michel Plane, Op.cit, Page.81 

  

 :3وفيما يلي وصف هلذه األمناط السبعة اليت ترتكز عليها هذه النظرية، بدءا من اليسار وصوال إىل اليمني
املستبد: وهو النوع اآلمر، حيث يتخذ القرارات منفردا يف ضوء املعلومات املتاحة لديه عن املشكلة، اإلداري  -1

 وأيمر بتنفيذها؛
 اإلداري املساوم: وهو النوع البائع، يتخذ القرارات مبفرده ويقنع هبا مرؤوسيه؛ -2

                                                 
1 - Jean- Michel Plane, Op. cit, page 81. 

 .236مرجع سابق، ص  إدارة القوى العاملة، األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي،أحمد صقر عاشور،  - 2
 .135، وكذلك علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص 236، ص المرجع نفسهراجع:  - 3

 حرية املرؤوس

لطة الرئيسس  

املدير يعرض 
أفكاره 

ويطلب من  
كل واحد 

رأيه 
ويشجعهم 
 على األسئلة

املدير يعرض 
قرارات  

أو  مبدئية
أولية ويصرح 
هبا، وهذه 

 القرارات
 قابلة

 للتغيري

املدير يعرض 
املشكلة  

 ليحصل
ويطلب 
حلوال 

 وإقرتاحات
 القرار خذويت

املدير يضع 
احلدود 
ويرمسها 

ويطلب من 
 إختاذاجلماعة 

القرار ضمن 
 ه احلدودذه

 املدير
 يبيع
هقرارات  

 املدير
 خذيت

 القرارات
 مث يعلنها

 ملرؤوسيه

املدير يرتك 
حرية 

االختيار 
للمجموعة 

يف مادامت 
 إطار القيود
أو احلدود 
 اليت رمسها
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رؤوس وأيخذ هبا ويبين عليها اإلداري احملاور: وهو النوع املستقصي، حيث يستقصي آراء ومقرتحات كل م -3
 بصنع القرار النهائي؛ -القائد-قراراته، مث بعد ذلك ينفرد هو 

 اإلداري اإلستشاري: وهو النوع التجرييب، الذي يطرح قرارا مؤقتا قابال للتغيري؛ -4
 قرار؛ذ الخل: وهو النوع الباحث، والذي يطرح املشكلة للنقاش، مث حيلل املقرتحات ليتاإلداري احملل   -5
 اإلداري املوج ه: وهو النوع املبتعد عن املسؤولية، حيث يعرض أبعاد القضية ويدعو مرؤوسيه إلختاذ القرار؛ -6
ن آخر طرف يف اخلط، وهو النوع املتساهل، يعطي احلرية للعاملني يف إختاذ ما يرونه ماإلداري التسي يب:  -7

 قرارات يف ضوء احلدود املرسومة.
 تقييم النظرية:*
ضمن  -حسب رأيه-إختلف الباحثون يف حتديد املدخل الذي تنتمي إليه هذه النظرية، فبعضهم صنفها   

النظرايت املوقفية، فهي إذن من بني النظرايت اليت حاولت املزج بني النظرايت السلوكية، وآخرون صنفوها ضمن 
 املدخلني، ويتضح ذلك من خالل أهنا:

ب إىل النمط الدميقراطي، وثالثة منها أقرب إىل النمط اإلستبدادي، ة منها أقر ثالث حددت سبعة أمناط قيادية، -1
 جيمع بني مزااي وعيوب هذه األمناط؛بينما يقع منط وسط 

 أشارت إىل أن إختيار منط معني يتوقف على حمددات املوقف. -2
    النظرية املعيارية لفروم ويتون )يف إختاذ القرارات اإلدارية( السادس:الفرع 

تعترب عملية إختاذ القرار أحد األعمال الرئيسية اليت يقوم هبا املدراء، وكون أن القرار الذي يتخذه القادة له  
أتثري ملموس على قاعدة عريضة من العاملني، فإن أحد احملددات األساسية لتأثري القادة هو مدى كفاءهتم يف 

كثر أتثريا يف املدى الطويل مقارنة بذلك الذي يتخذ القيام بذلك، فالقائد الذي يتخذ قرارات جيدة يكون أ
قرارات سيئة، ضف إىل ذلك، أن إختاذ القرارات مبشاركة العاملني يعترب عامال مهما له أثره على الرضا الوظيفي، 

ربى لطريقة معاجلة القادة لقضية املشاركة يف إختاذ القرار أمهية ك ا، معىن ذلك أنوضغوط العمل، واإلنتاجية وغريه
 .1ابلنسبة ملستوى أتثريهم

عملية القرارات للمديرين جاءت النظرية املعيارية للقرارات اإلدارية من طرف فروم وإنطالقا من أمهية  
اليت حتدد ما ينبغي أن يقوم به القائد من تصرفات وبصفة حمددة يف كل موقف يواجهه  Vrom et Yetton ويتون

 .2خيتاره القائد من بدائل بشأن التصرف املناسب لكل موقف من املواقف، فهي حتدد ما ينبغي أن هذا األخري
بول املرؤوسني أو ق عة املشكلة )معيار كفاءة القرار،وتفرتض هذه النظرية أن فعالية القيادة مقاسة من طبي 

 .3للقرار املتخذ، أو كليهما(، تتحدد مبدى تناسب أو توافق النمط القيادي املتبع مع ظروف املوقف
 ووفقا هلذه النظرية، يوجد معيارين إثنني ميكن من خالهلما قياس مدى النجاح يف حل مشكلة تنظيمية 

 :1مها
                                                 

 .608 -607مرجع سابق، ص جيرالد جرينبرج، روبرت بارون،  - 1
 .235مرجع سابق، ص السوك اإلنساني في المنظمات، أحمد صقر عاشور،  - 2
 .235، ص المرجع نفسه - 3
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معيار كفاءة احلل: وهذا املعيار مرتبط إبعتبارات موضوعية، كالتكلفة، اإليراد، الوفر، اإلنتاجية، الوقت،  -1
 اإلبتكار وغريها؛

درجة حتمسهم له، أو مستوى  أوبدرجة رضا األفراد عن القرار املتخذ،  معيار قبول األفراد للحل: وهذا يتعلق -2
ة أو ابلقائد أو تب على القرار يف عالقاهتم ابملؤسسالوائم الذي يرت اإلشباع الذي حيققه هذا القرار هلم، أو درجة 

  قومون بتنفيذه.البعض وغريها من اآلاثر اإلجتماعية والنفسية ألولئك الذين يؤثر فيهم القرار أو ي ببعضهم
لألمناط املالئمة للتصرف من قبل القائد مخسة أمناط قيادية رئيسية، وسبعة  وتستخدم النظرية يف حتديدها 

مواقف، وسبع قواعد لتحديد النمط القيادي املناسب أو الواجب إتباعه، ومعيارين ميكن أن يقاس على أساسهما 
 بشأهنا القرارات. نواع املشكالت اليت تصنعنوعا من أجناح القرارات املتخذة، وأربعة عشر 

 :2ابلنسبة ألمناط القيادة اخلمسة فهي -1
(: يتخذ هذا القائد القرار بنفسه منفردا، وذلك بناءا على املعلومات املتاحة AIمنط إستبدادي أول )يرمز له بـ  -أ

 لديه؛
ات الضرورية من مرؤوسيه، مث يقوم منفردا (: حيصل القائد على املعلومAIIمنط إستبدادي اثين )يرمز له بـ   -ب

دور املرؤوسني ينحصر يف كوهنم مصدرا  أنإبختاذ القرار دون أن يعلمهم بطبيعة املشكلة. ومن هنا نستنتج 
 للمعلومات فقط؛

فة فردية( املشكلة على كل مرؤوس على حدى )بص(: يعرض القائد CIمنط إستشاري أول )يرمز له بـ -ت
 يتيح هلم فرصة املشاركة؛ أن، مث بعد ذلك ينفرد بصنع القرار النهائي دون إقرتاحات كل منهموحيصل على آراء و 

(: يعقد القائد إجتماعا مع مرؤوسيه، فيعرض املشكلة وحيصل على CIIمنط إستشاري اثين )يرمز له بـ  -ث
 آرائهم وإقرتاحاهتم كجماعة، مث بعد ذلك ينفرد إبختاذ القرار النهائي؛

رائهم وإقرتاحاهتم آ(: يناقش القائد املشكلة مع املرؤوسني كجماعة، ويطلب منهم GIIاعي )يرمز له بـ منط مج -ـج
 من أجل أن يصل إىل قرار حيظى بقبول النسبة الغالبة من أفراد اجلماعة اليت يرأسها.

د منها حتدد بعدا كل واح  من خالل سبعة أسئلة، واإلجابة علىابلنسبة ألبعاد املوقف السبعة، فهي تتحدد  -2
 من أبعاد املوقف وهي: 

هل ميثل معيار كفاءة القرار معيارا هاما للنجاح، من حيث وجود حل أو قرار أكفأ أو أكثر رشدا من احللول  -أ
 ؛أو القرارات األخرى البديلة؟

 ؛هل املعلومات املتاحة للقائد تكفي لصنع قرار عايل الكفاءة؟ -ب
 ؛من حيث أبعادها وعناصرها؟ هل املشكلة واضحة للقائد -ت
 ؛هل يعترب قبول املرؤوسني للقرار املتخذ عنصرا حيواي وحامسا يف تنفيذ القرار؟ -ث
 ؛هل هناك أتكد نسيب أن إنفراد القائد بصنع القرار سيلقى قبوال من املرؤوسني؟ -ـج

                                                                                                                                                         
 .236 -235، ص مرجع سابقالسوك اإلنساني في المنظمات، أحمد صقر عاشور،  - 1
 .598، ص 2007ية، إدارة األعمال، منهج حديث معاصر، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرطارق طه،  - 2
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كلة أو إعتبارات الكفاءة أو صنع ها من حل املشيهل يتبىن املرؤوسون األهداف التنظيمية اليت يراد الوصول إل -ح
 ؛القرار؟

  هل هناك إحتمال لنشأة نزاع وتعارض بني املرؤوسني نتيجة للقرار املتخذ؟.  -خ
 :1إىل جمموعتني حتديد النمط القيادي املناسب، فتصنفإلختيار أو أما عن القواعد السبع  -3
 قواعد صممت حلماية جودة القرار:  -أ

وال ميتلك القائد املعلومات الكافية واخلربة الالزمة حلل  القرار مهمة، ةا كانت جود: إذقاعدة معلومات القائد -
 ؛ ةاألوتوقراطياملشكلة، فعليه إذا إستبعاد اإلسرتاتيجية 

قاعدة إنسجام اهلدف: إذا كانت جودة القرار مهمة واملرؤوسني غري مؤهلني إلختاذ القرارات، فيجب على  -
 املشاركة يف إختاذ القرار؛  القائد إستبعاد أساليب

والقائد ال ميلك املعلومات الكافية واخلربة الالزمة،  ا كانت جودة القرار مهمة،ذقاعدة املشكلة غرب املهيكلة: إ -
فعلى القائد هنا إستبعاد األسلوب األتوقراطي يف  للقائد من حيث أبعادها وعناصرها، وكانت املشكلة غري واضحة

 إختاذ القرار. 

 قواعد صممت حلماية قبول القرار: -ب
تنفيذه، فينبغي على القائد إستبعاد األسلوب  ةقاعدة القبول: إذا كان معيار قبول املرؤوسني للقرار مهما لفعالي -

 ؛ ياألوتوقراط
يف وجهات النظر وكان هناك إختالف  ،تنفيذه ةقاعدة الصراع: إذا كان قبول املرؤوسني للقرار مهما لفعالي -

 ؛ ياألوتوقراطما هو مطلوب فعلى القائد إستبعاد النمط يفية حتقيق حول ك
فعلى القائد إستخدام أسلوب  ا كانت جودة القرار غري مهمة، ولكن قبول القرار مهم،قاعدة العدالة: إذ-

 املشاركة؛ 
تخذة بصورة امل قاعدة أولوية القبول: إذا كان قبول القرار مهما، وليس من املؤكد قبول املرؤوسني للقرارات -

ة، فعلى القائد إستخدام منط وكان املرؤوسون غري متحمسني لتحقيق أهدف املؤسس منفردة من قبل القائد،
 . مشاركة عايل

صاحبا هذه النظرية منوذجهما على شكل ألكثر توضيح حول إختيار منط القيادة املالئم للموقف، قدم 
من جمموعة من املسارات، وكل مسار منها ينتهي ابلنمط شجرة تسمى شجرة القرارات، تتكون هذه األخرية 

  القيادي املالئم ملزيج خصائص املوقف الذي ميثل املسار.
 

 
 
 

                                                 
 .359 -357،  ص 2003اإلسكندرية،  السلوك التنظيمي، دار الجامعة الجديدة،، محمد سعيد أنور سلطان - 1
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 شجرة القرارات القيادية (:19شكل رقم )
 

 
 .612جريالد جرينربج، روبرت ابرون، مرجع سابق، ص  املصدر:

  
 عن أبعاد املوقفة ل من األسئلة املعرب   على القائد أن جييب على كل سؤايتعني  من خالل الشكل، 

من اليمني إىل اليسار، حىت مث يتدرج إىل ابقي األسئلة  مبتدائ ابلسؤال األولبنعم أو ال، الذكر  السابقةالسبعة 
 ويف هذه احلالة ،أو عدة أمناط قيادية 1عليه إتباعه يالذي ينبغ يصل إىل هناية املسار أين جيد النمط القيادي املالئم

لى املدير املفاضلة بينها إبستخدام معيار الوقت، أي إختيار النمط القيادي الذي يسمح إبختاذ القرارات يف أقل ع
   .2ممكن وقت

  *تقييم النظرية: 
كانت مسامهة هذه النظرية فعالة يف حبوث وتطبيقات القيادة، فهي تقدم للقادة أساسا يستندون عليه  

مبا يتالءم ومتطلبات املوقف. كما أثبتت البحوث صالحية هذه النظرية والقت  إلختيار النمط القيادي املناسب
إلثبات صالحية هذه أتييدا من جانب الباحثني، منهم الباحث فروم الذي قام بعدة حبوث مع زميله جاجو 

ت النظرية، وتوصال إىل أن األساليب الناجحة اليت تبناها مديرون إلختاذ قرارات كل مشكالت العمل كان

                                                 
  .242مرجع سابق، ص السوك اإلنساني في المنظمات، أحمد صقر عاشور،  -1
 .291 -290مرجع سابق، ص  ،محمد إسماعيل بالل 2
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جوانبها عن مناذج ، فضال عن ذلك فإن هذه النظرية ختتلف يف كثري من 1مع توصيات منوذج فروم ويتونمنسجمة 
 .2ونظرايت القيادة األخرى، فهي تعترب حماولة يف اإلجتاه الصحيح لسد  الثغرة بني النظرية والتطبيق يف جمال القيادة

 ج، فتتمثل يف:أما عن أوجه القصور اليت يعاين منها هذا النموذ  
إمهاهلا للكثري من املتغريات املوقفية املتعلقة ابملرؤوسني كقدراهتم وحاجاهتم، كما أمهلت جوانب ذات أمهية من  -1

شباعات اليت يوفرها ملرؤوسيه، رغم أمهية مثل هذه املتغريات يف التأثري على معياري سلوك القائد كاحلوافز واإل
 ؛3الكفاءة والقبول

 أمناطيف كل منط من الذي ميارسه القائد أو ذلك الذي يتوجب عليه أن ميارسه تفصيال لسلوك اان ابمل تعط بي -2
معيار القيادة اخلمسة املقرتحة يف املواقف السبعة اليت حتتويها النظرية، فهي ال توضح كيفية الوصول إىل حتقيق 

 ؛4ء اجلماعة لتحقيق معيار قبول القرارجودة القرار أو كيفية حل اخلالفات والصراعات اليت تظهر بني أعضا
كبري، هذا ما جيعله بعيدا عن متناول فهم املديرين، فيعزفون عن تطبيقه،   يتميز هذا النموذج ابلتعقيد إىل حد   -3

   . 5خاصة وأن الناس مييلون دوما للبحث عن أبسط احللول ملا يواجهونه من مشكالت كبرية
املوقفية، تبني لنا بوضوح أن كل هذه األخرية إبتعدت يف منهجها عن  من خالل عرضنا السابق للنظرايت  

نظرايت العامة مناذج السمة والسلوك، وحاولت قدر اإلمكان القضاء على أوجه القصور والنقائص اليت شابت ال
ة، إال أهنا ثر يف حتديد خصائص القيادوالنظرايت السلوكية، مركزة جهودها على املوقف، معتربة إايه عامال مهما يؤ 

 القائد، وإمنا تعين أن السمات اليت حتدد مدى الصالحية للقيادة تتغريال تعين أن املوقف منفردا هو الذي خيلق 
للقائد، ومل تنكر دورها يف ن هذه النظرايت مل تنكر أمهية السمات الشخصية بتغري املوقف، هذا ما يدل على أ

املوقف وتضعه يف اإلعتبار األول عند حتديد السمات القيادية  حتديد خصائص القيادة، وإمنا تدور كلها حول
وإقرتحت األساليب القيادية اليت تناسب تلك  ،فحددت املواقف القيادية اليت حيتمل أن يواجهها القائداملطلوبة، 

 املواقف، مبا يضمن حتقيق أعلى مستوايت اإلنتاجية والروح املعنوية.
 ية على ما سبق، إال أهنا إختلفت يف:لكن رغم إمجاع النظرايت املوقف 

ناك من إفرتض أكثر هوالنوع، فهناك من إفرتض ثالثة عناصر، و  مل تلق إتفاقا من حيث الكم  ناصر املوقف: ع -1
أن هناك من العناصر ليست أساسية  خرى، إفرتض بعضهم ، هذا من جهة، ومن جهة أهذا العددوأقل من 

 نفسي للعاملني...؛كالصراعات داخل املؤسسة، املناخ ال
مناط أساسية: األوتوقراطي، ثالثة أأمناط السلوك القيادي: هذه أيضا شهدت إختالفا، فهناك من قسمها إىل  -2

قسموها إىل منطني: املهتم ابلعمل، واملهتم ابلعالقات اإلنسانية،  -كفيدلر مثال-الدميقراطي، واحلر، وجند آخرون 
 بدورها إىل مثانية...؛ عة أمناط أساسية تنقسم إىلقسموها إىل أرب -مثل ريدن-وآخرون 

                                                 
 .34 جيرالد.ي.ريجيو، مرجع سابق، ص - 1
 .242مرجع سابق، ص السوك اإلنساني في المنظمات، أحمد صقر عاشور،  - 2
 .243 -242المرجع نفسه، ص  - 3
 .292محمد إسماعيل بالل، مرجع سابق، ص  - 4
 .  437جيرالد.ي.ريجيو، مرجع سابق، ص  - 5
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هو مساعدة املرؤوسني  اهلدف مثال ترى أن دور القائد الرئيسي-حتديد الدور الرئيسي للقائد: فنظرية املسار -3
 ، أما النظرية املعيارية إلختاذ القرارات فرتى أن الدور الرئيسي للقائد هو إختاذ القرارات؛أهدافهمعلى حتقيق 

حتديد ما جيب تغريه: سلوك القائد أم متغريات املوقف، فهذه النظرايت تضمنت وجهيت نظر متباينتني، تفرتض  -4
وتقرتح إدخال تعديالت على موقف العمل لكي يتالءم مع أوالمها أن سلوك القائد اثبتا نسبيا وال ميكن تغيريه، 

ض وجهة النظر الثانية أن سلوك القائد يتصف ابملرونة، إذ ته نظرية فيدلر، وتفرت امليل األساسي للقائد، وهذا ما تبن  
 ميكن للقائد أن يغري من أسلوبه وينسجم مع املوقف، وهذا ما تبنته معظم نظرايت املوقف.

ونتيجة للمآخذ السابقة جملموعة النظرايت املوقفية، برز إجتاه رابع يعاجل موضوع جناح القيادة من جوانب  
              ومعاصرة. أو زوااي أخرى حديثة 

 النظرايت املعاصرة يف القيادة الرابع:املطلب 
بدأ البحث خيرج ل يف التفكري القيادي، و مناذجها للسلوك القيادي بداية حتو  النظرايت املوقفية و لت شك   

أهم هذه و على التكيف،  األمناط القيادية إىل دور العاملني واجلماعة والبيئة وقدرة املديرمن إطار السمات و 
سنتطرق و  القيادة التحويلية،اإلجرائية، القيادة الزعامية، و  جتاهات احلديثة أو املعاصرة جند: القيادة التبادلية أواإل

 التفصيل.من اإليضاح و  إىل كل منها بشيء
 نظرية القيادة الزعامية  األول: الفرع

لزعامية أو البطولية أو امللهمة أو إجتاه حديث للقيادة عرف ابلقيادة اسنة الفارطة، ظهر  15خالل  
 هذه املسميات كلها وإن إختلفت إال أهنا حتمل يف طياهتا معىن واحد عرب  ، و الكاريزماتية أو ذات الرؤية املستقبلية

 اها القيادة الزعامية.عنه صاحب هذه النظرية يف نظرية عملية متكاملة مس  
قدم نوضح معىن هذا املصطلح، و نها ال أبس أن اإلطالع على فحواو وقبل اخلوض يف هذه النظرية،  

 تعريفا هلذه العملية وللقائم عليها.
ى هبا القائد الذي يتمتع أبهداف وقدرات رائعة، وتصميم فالزعامة أو الكاريزما هي صفة خاصة يتحل   

والقبول  ، فهي إذن شكل من أشكال السحر أو اجلاذبية الفردية واليت تثري التدعيم1خارق مييزه عن غريه
 .2مرؤوسيه سلوك على أتثريه ويقوي القائد جناح من يزيد مما ،واإلعجاب

 الكامنة، طاقاهتم وحيرك العايل، األداء حنو ويوجهها أتباعه، دافعية يثري الذي الشخص ذلك فهو الزعيم أما 
 .3عليهم التأثري يف عادية غري طرقا مستخدما العمل، خالل من ذاهتم إثبات على وحرصهم
 حبيث لآلخرين يوحي أن ميكنه ما واإلمكانية القدرة من له فرد هو الزعيم أن PARTRIDGE ابرتريدج ويرى 
 .4يراها اليت ابلطريقة ويفكرون يتصرفون

                                                 
كة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مكتبة لبنان ناشرون، ، سلسلة المميزون اإلدارية، الشرLeadershipفن القيادة اإلدارية ، يورك برس،  - 1

 .46، ص 2005
 .260محمد إسماعيل بالل، مرجع سابق، ص  - 2
 .625طارق طه، مرجع سابق، ص  - 3
 .281، ص 9991، دار الفكر العربي للطبع والنشر، القاهرة، -رؤية معاصرة -فؤاد البهى السيد، سعد عبد الرحمان، علم النفس اإلجتماعي  - 4
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 حضوره وساحر، ومدهش جذاب شخص من ابلزواج زعاميا أو كاريزميا قائد لدى العمل حدهمأ هوشب   
 وتكون عملك، إىل للذهاب إضافيا سببا نحكومي ،الرضا من املزيدو  صةخا ومتعة والسرور ابلبهجة شعورا يعطيك

 .1إلرضائه شيء أي   لتقدمي امستعد   دوما
 وملا له، الشديد ووالئهم اتبعيه إلتزام من عالية درجة على حيصل أن يف ينجح الزعامي فالقائد هذا، وعلى

 واجلاذبية السحر هذا ميتلك مل ولو عليهم، والتأثري اآلخرين لقيادة ايستخدمه اليت وجاذبيته سحره سببب إليه يدعو
 لذلك ،األتباع إنقياد من احلد   هذا إىل يصل أن إستطاع ملا وجاذبية سحر ذا جتعله اليت الصفات ميتلك مل أنه لو أو
 وأن ائد،الق يف توافرها الواجب السمات نظرية من الشبه قريب الزعامية القيادة مدخل أن يرون املنظرين من الكثريف

 األخرية. النظرية هلذه حتديث هو املدخل هذا
 وأعطى الظاهرة، هذه لتناول احملاوالت أوىل وكانت الزعامية القيادة يف نظرية هاوس قدم ،1977 سنة ويف 

 :2يف املؤشرات هذه وتتمثل زعامية، قيادة ميارس ما قائدا أن على هبا احلكم ميكن املؤشرات من جمموعة
 القائد؛ معتقدات صحة يف سنياملرؤو  ثقة -1
 القائد؛ معتقدات مع املرؤوسني معتقدات تشابه -2
 للنقاش؛ قابلة غري مطلقة بصورة للقائد املرؤوسني قبول  -3
اها للمرؤوسني ووجداين عاطفي شعور -4  القائد؛ جت 
 خالصة؛ برغبةو  عمياء طاعة للقائد املرؤوسني طاعة -5
 التنظيمية؛ الرسالة مع الوجداين املرؤوسني تعايش -6
 األداء؛ أهداف حتقيق على املرؤوسني تركيز -7
 اجلماعة. رسالة جناح يف اإلسهام على بقدرهتم املرؤوسني شعور -8

 :3أمهها الزعيم القائد على هبا اإلستدالل ميكن السمات من عددا هناك أن هاوس ويرى 
 املعوقات، أو الصعاب قابلته وإن حىت ومبادئه تقداتهمع عن التزعزع صعب جتعله النفس، يف عالية بثقة يتمتع -1

 اتبعيه؛ على التأثري ميكنه ال نفسه يف الثقة تنقصه الذي فالقائد
 مدى على جناحه يعتمد األمر وهذا أفكاره، إىل وإستمالتهم اتبعيه على وسيطرته نفوذه بسط على قوية نزعة لديه -2

 أخرى؛ جهة من أفكاره لقبول إستعدادهم مدى وعلى جهة، من قائدهم يف مرؤوسيه ثقة
 وإال هلم، مكاسب وحتقيق قيادهتم على الكبرية وقدرته بكفاءته إليهم توحي بصورة يكون األتباع مع التصرف -3

 كبرية؛ بصورة عليهم أتثريه حجم ينقص
 األهداف هذه حتقيق على قدرهتم يف ثقته فيهم ويزرع ،ألتباعه طموحه أداء أهداف وضع الزعيم القائد حماولة -4

 ةبواقعي مرتبط األسلوب هذا جناح أن إال ذلك، من اجلازم دهبتأك   الوقت ذات يف ويشعرهم مرتفعة، أداء ومبعدالت
 للتحقيق؛ وقابليتها األهداف هذه

                                                 
 .48 -47، مرجع سابق، ص ، يورك برس - 1
 . 186مرجع سابق، ص  إدارة القوى العاملة، األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي،أحمد صقر عاشور،  - 2
 .627 -625طارق طه، مرجع سابق، ص  - 3
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 ثةوحدي تقليدية غري طرقا يسلك العادة ففي مرؤوسيه، مع معتادة غري جديدة وأساليب وسائل الزعيم القائد بعيت   -5
 كثريا تزيد حمالة ال فهي جناحا األساليب هذه صادفت ما فإذا العمل، بيئة يف معتاد هو عم ا تتفرق معهم، التعامل يف
 الزعيم. القائد هلذا املرؤوسني وحب   إعجاب من

 من جمموعة إدريس الرمحان عبد واثبت املرسي حممد الدين مجال الدكتوران يضيف نفسه، السياق يفو  
 :1يلي ما يف ترتكز الزعامي، للقائد ميزةامل السمات

 ينبغي ملا مثاال منوذجا رتصو   بل املؤسسة، مستقبل خبصوص توقعات جمرد تكون ال واليت :مستقبلية رؤية إمتالك -1
 إىل ليصلوا جهودهم أقصى لبذل ألفرادا حث   على كثريا يساعد الرؤية هذه فتوافر مستقبال، املؤسسة عليه تكون أن

 ر؛و  التص هذا
 هذا حتت ويندرج مرؤوسيه، مع تعامالته يف وحمفزة متفائلة للغة إبستخدامه وذلك :اإلتصال وفنون مهارات إتقان -2

 اإلبداعية؛ طاقاهتم وتفجري األفراد مهم شحذ إىل يؤدي هذا كل معهم، اآلراء وتبادل اإلتصاالت لفنون إتقانه العنصر
 من الوظيفي مبستقبلهم املخاطرة ميكنهم نهأ لدرجة هذا قائدهم مصداقية يف بقوة يعتقدون فاألفراد املصداقية: -3
 القائد؛ رؤية إتباع جلأ

 تنفيذها، على ومكافأهتم التنفيذ السهلة واملشروعات املهام لبعض إبسناده وذلك ابلكفاءة: الشعور وخلق توليد -4
 ؛وتعقيدا صعوبة األكثر واملشروعات املهام إسناد إىل بعدها لينتقل

 ويف للعمل، والسليم الصحيح األداء على والقدرة والنشاط ابحليوية يتمتع أن فعليه ابلتصرفات: هوالتوج   احليوية -5
 املناسب. الوقت

 :2يف فتتمثل اإلجيابية آاثرها أما سلبية، واألخرى إجيابية بعضها آاثرا الزعامية وللقيادة
 املرؤوسني؛ أداء وحتسني العمل وإتقان إجادة -1
 املرؤوسني؛ سلوك يف إجيايب أتثري -2
 اإلنتاجية. زايدة -3

 :3يف تتمثلف السلبية اآلاثر تلك عنو  
 ؛ديكتاتوري شخص إىل القائد ليتحو   أن -1
 ؛سوي   غري القائد سلوك عندما -2
   املؤسسة. على عبئا ابلتايل فيصبح بنفسه ثقته درجة تزيد أو اآلخرين القائد يتجاهل عندما -3
 
 
 

 النظرية: ييم*تق
                                                 

 .572 -571جمال الدين محمد المرسي، ثابت عبد الرحمان إدريس، مرجع سابق، ص  - 1
 .  346 -345محمد سعيد أنور سلطان، مرجع سابق، ص  - 2
 .346المرجع نفسه، ص  - 3
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 القيادي النمط فهذا والسعادة. واإلرتياح ابلراحة عرونيش زعامية قيادة حتت العاملني أن الذكر سبق ماك 
 األحوال أو الظروف كل يف وليس املتكررة، غري أو العادية غري الظروف يف أكثر تكون فعاليته عاداي، غري منطا هو

 .1جديد آخر جمال إىل سسةاملؤ  نشاط حتو ل الظروف تلك مثال العادية،
    اإلجرائية أو التبادلية القيادة نظرية الثاين: الفرع

 إستخدام إىل األول هذا فيعمد وأتباعه، القائد بني تبادل عالقة على مبنية القيادة أن النظرية هذه مضمون 
 املؤسسة. مع ساقواإلت   دالتوح   على األتباع تشجيع أجل من والسلبية اإلجيابية بنوعيها املكافآت
 وضبط مرؤوسيه، وبني بينه التبادل حبث على عمله يركز األخري هذا جند النتائج، الوحيد القائد هم   كان ومل ا 

 .2مرؤوسيه كفاءة على ومعتمدا العقوابت أو املكافآت مستخدما منهم، القائد يريده ما ليتبعوا أعماهلم
 األتباع إبحتياجات يهتم ال التباديل القائد أن يف التحويلية القيادة عن ختتلف التبادلية القيادة أن جند لذلك      

 على للحصول األتباع مع مةالقي   األشياء يتبادلون التبادليون فالقادة الشخصي، رهمتطو   على زيرك وال الفردية،
 مبا يقوموا أن باعاألت صاحل يف ألنه مؤثرون، التبادليون والقادة لألتباع، ابلنسبة مكاسب وكذلك شخصية، مكاسب

 .3يريدونه
 :4بـ التباديل القائد يتميز التباديل: القائد *مميزات

 للمستقبل؛ جذابة رؤية إيصال على القدرة -1
 واملباحثات؛ اإلجراءات وضبط احلوار  على القدرة -2
 يريد؛ ما لرييدوا مرؤوسيه إقناع على القدرة -3
 ؛كاملة بصورة نفسه عن التعبري على القدرة -4
 ضعفه؛ نقاط لتغطية قوته نقاط توظيف وكيفية والضعف، القوة لنقاط ومعرفته لنفسه، اجليدة املعرفة -5
 ودعمهم. تعاوهنم على ليحصل لآلخرين يريد ما إيصال وكيفية يريد، ملا معرفته -6

  :5مها إثنني بعاملني التبادلية القيادة عوامل تتحدد التبادلية: القيادة *عوامل
 األتباع جمهودات مبادلة فيها يتم واليت وأتباعه، القائد بني املبادلة عملية إىل العامل هذا يشري املشروطة: فأةاملكا -1

 على للحصول القائد يسعى القيادة من النمط هذا ومع القائد، قبل من ممنوحة معينة مكافآت مقابل يف املبذولة
 ؛احلاجات بتلك يقوم ملن منحها يتعني   اليت كافآتوامل هبا، القيام الواجب احلاجات على أتباعه موافقة

 األمور أن رأى إذا تدخال القائد يبدي وفيها التبادلية، القيادة عوامل من الثاين العامل وهو ابإلستثناء: اإلدارة -2
 دمهاأح شكلني، ابإلستثناء اإلدارة وأتخذ ،والعقاب السليب التعزيز خالل من سليم غري أو صحيح غري بشكل تسري
 للبحث قرب عن أتباعه يراقب جنده ابإلستثناء لإلدارة النشط الشكل يستعمل الذي فالقائد ساكن. واآلخر نشط

                                                 
 .626طارق طه، مرجع سابق، ص  - 1
 .157علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص  - 2
ثقافة التنظيمية لمنظمات القطاع العام، دراسة مسحية عبد العزيز بن عبد الرحمان بن عبد العزيز آل سعود، األنماط القيادية وأثرها في تشكيل ال - 3

 .  70، ص 2007، جامعة دمشق، غير منشورة على مؤسسات القطاع العام بالمملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه في العلوم اإلقتصادية
 . 157علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص  - 4
 .815 -157جع سابق، ص محمد محمود العودة الفاضل، مر راجع: علي عياصرة، - 5
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 الشكل يستخدم الذي القائد أما الالزم، التصحيحي اإلجراء خذيت   مثة ومن للقواعد، املخالفات أو خطاءاأل عن
 املشكالت. ظهور بعد أو لوبةاملط املعايري حتقيق عدم حني فقط يكون تدخ لهف الساكن

 التعزيز منط من سلبية أكثر تعزيزية أمناطا يستخدم ابإلستثناء لإلدارة الشكلني كال أن األمر واقع ويف 
 املشروطة. ابملكافأة اخلاص اإلجيايب
  النظرية: *تقييم

إختاذ  مل، تقييم األداء،كتحديد وختصيص العهتتم القيادة التبادلية ابملهام الروتينية اليت يقوم هبا القائد  
ولكن هذا النمط من القيادة ال يصلح للمواقف اليت  ستقرار للمؤسسة،إىل حتقيق اإلكلها . واليت هتدف  ..القرارات

بناء فرق عمل وإدارة عملية  خلق ثقافة تنظيمية مثال،واليت تتطلب نوعية أخرى من املهام ك ،هتدف إىل التغيري
   .1ج إىل قدرات ومهارات للتغيري تعرف إبسم القيادة التحويليةاإلندماج، فهذه املهام حتتا 

 التحويلية القيادة الثالث: الفرع
 إبعادة يقومون الذين أولئك هم -التغري   السريعة والبيئة احلايل التنافسي احمليط ظل يف- جناحا القادة أكثر إن 

 القيادة أو التغيري، عدب ما بقيادة يسمى هذا ههموتوج   جديدة، تمؤسسا إىل مؤسساهتم وحتويل احلياة عثب
 التحويلية. القيادة أو الكاريزما، بعد ما القيادة أو التشغيلية،
 وتلك التغيري، أجل من القيادة بني األساسية التفرقة على ويركز القيادة، جمال يف جديدا املفهوم هذا ويعترب 

 .2اإلستقرار حتقيق أجل من متارس اليت
 ،1978 سنة اإلجرائي اديالقي النمط عن وميزه القيادة، من النوع هذا مؤسس هو BURNS برينز وكان 

 .3التحويلية القيادة فكرة بتطوير 1985 سنة  ASSB ابس قام وبعدها
 على التأثري يف الزعامية املقومات يستخدم ملهم قيادي "منط أهنا على التحويلية القيادة تعريف وميكن 

 .4العادية" املعدالت تفوق أداء معدالت حتقيق حنو التنظيم ودفع املرؤوسني،
 يف التحويلي القائد جهة، فمن التحويلية، القيادة عن تلفخت الزعامية القيادة أن لنا يوضح هذا فالتعريف 

 القيادة متطلبات من جزء هي الزعامة أن القول إىل جيران الذي األمر الزعامية، املقومات يستخدم مرؤوسيه على أتثريه
  أوال. زعاميا يكون أن البد حتويليا القائد يكون فلكي لتحويلية،ا

 على اإلبقاء حتاول ال األوىل هذه أن كون يف الزعامية القيادة عن التحويلية القيادة ختتلف أخرى جهة ومن 
 لتحو  ل تسعى بل الزعامية. القيادة يف احلال هو ماك 5اإلستقاللية من حمدود بقدر ويتمتعون ضعفاء، األتباع

 من ميكن ما أبحسن عملهم يؤدواو  رمسي، بشكل منهم مطلوب هو مما وأكثر أبعد يعملوا وأن قادة، إىل املرؤوسني

                                                 
 .278-277راوية حسن، مرجع سابق، ص  - 1
 .258محمد إسماعيل بالل، مرجع سابق، ص  - 2
 .158علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص  - 3
 .628طارق طه، مرجع سابق، ص  - 4
 .594سابق، ص  جيرالد جرينبرج، روبرت بارون، مرجع - 5
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 يسمح ال الذي هذا التباديل للقائد المكم   يعترب التحويلي القائد أن القول ميكن فإن ذلك أساس وعلى .1التميز
  .2بتجاوزها بل فقط، األهداف بتحقيق

 التحويلية: غري والقيادة التحويلية القيادة بني الفرق لنا يوضح ايلالت واجلدول
  التحويلية غري والقيادة التحويلية القيادة بني الفرق (:6) رقم جدول

 
 القائد التحويلي القائد غري التحويلي

  ؛يرغب يف إبقاء الوضع على ما هو عليه دون تغيري -
 ؛األهداف تنبع من الوضع القائم -
 الرغبة يف اإلندماج مع اآلخرين؛ عدم  -
 خربة يف إستخدام املتوفر له من الوسائل؛ -
 ال يرتكز على حتليل البيئة الداخلية واخلارجية؛ -
 مصدر التأثري هو املوقع اإلداري واملركز اإلجتماعي؛   -
   .األوامرالبحث عن اإلمجاع حول آراءه واإلعتماد على -

 ع أفضل؛ يكافح من أجل التغري حنو وض -
 رؤية اثقبة متطلعة حنو مستقبل أحسن؛ -
 تكريس اجلهود وإاثرة احلماس والرغبة يف حتمل املخاطر؛ -
 خربة يف جتاوز املألوف والتقليدي؛  -
 حاجة قوية لتحليل البيئة قصد التغري؛  -
 مصدر التأثري هو القوة الشخصية وإعجاب املرؤوسني؛  -
 وسني لدعم التغري. البحث عن حتويل إجتاهات املرؤ  -
  

 دار وائل الطبعة األوىل، ،يحقيبة تدريبية لتنمية اإلبداع اإلدار ، واألداء املتميز بتكاريةاإلالقيادة  ،لة عباسيسه :املصدر        
 .31-30 ص ،2004 عمان، للنشر والتوزيع،

 
  :3والقادة التحويليون 

 هلم؛ الرؤى املستقبلية اليت تكون جذابةحياكوهنم ويتبادلون معهم أتباعهم ن جعل لو حياو  -1
 اماهتم ومصاحلهم مبصاحل وإهتمامات القائد؛محيالون جعل أتباعهم يدجمون أنفسهم وإهت -2
 ن خلق الدافعية احلقيقية عند أتباعهم حىت تتطابق وتتوافق حاجاهتم مع حاجات قائدهم؛و حياول -3
     سامهة يف هذا األخري. مييلون إىل خلق شراكة يف العمل أكثر من خلق امل -4

  :4يف التحويلية القيادة مالمح وتتمثل
 تسعى الذي الكبري اهلدف وهو املنشود، اهلدف حنو واضح مستقبلي رتصو   أو رؤية هلا يكون أبن وذلك الرؤية: -1

 املعدالت دىوتتع تفوق أداء معدالت حتقيق حنو املرؤوسني بتحفيز هنا التحويلية القيادة فتقوم املؤسسة، إليه
 الطبيعية؛

 املرؤوسني محاس على لتحصل الزعامية القيادة مقومات إستخدام التحويلية القيادة تتطلب حيث الزعامة: -2
 والئهم؛ وضمان مسلوكه على والتأثري ثقتهم، وإستحواذ وإاثرهتم

                                                 
 .158علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Samir trigui, op.cit, page 181. 
 .159علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص   - 3
 . 630 -628طارق طه، مرجع سابق، ص  - 4
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 املرؤوسني، به حيتذي أن جيب ذيال والرمز والقدوة املثل بضرب التحويلية القيادة قيام ضرورة إىل تشري الرمزية: -3
 الشخصية أهدافهم بني ويوازن املرؤوسني، مشاعر وخيدم ،األمور صغائر عن يرتفع سلوكا يستدعي األمر وهذا

   التكاليف(؛ قليصت اجلودة، حتسني اإلنتاجية، معدالت )رفع التنظيمية واألهداف مكافآت(، عالوات، )ترقيات،
ه القيادة ابلسلوك املتكامل اجتاه املرؤوسني، يعين أن تتحلى ابألمانة التكامل: وذلك أبن تتصف هذ -4

خذ املعايري املزدوجة يف حماسبة املرؤوسني أو تنحاز إىل واملصداقية، وأن يتسم سلوكها ابلثبات أو اإلتساق، وال تت  
  مرؤوس معني إلعتبارات شخصية؛

لتطوير وحتسني أدائهم، لتحقيق املعدالت كل ما يف وسعها   املعاونة: وذلك أبن هتتم مبعاونة املرؤوسني، وتعمل -5
   أي معوقات أو عراقيل تواجه املرؤوسني.العالية املطلوبة، وحتاول قدر املستطاع أن تزيل 

 :1هي -ابس ذكرها كما- أساسية أبعاد أربعة التحويلية وللقيادة 
وعليه  ،وإحساس ابلرسالة العليا للمؤسسة بلي واضحرؤية وتصور مستقالقائد  حيدد : يعين أنواجلاذبية التأثري -1

 ؛ وحتقيق الثقة واإلحرتام من جانبهم غرس روح الفخر واإلعتزاز يف نفوس أتباعهأن حيفز وي
الرموز والشعارات  اماآلخرين، مستخد الدفع واإلهلام: وهي قدرة القائد على إيصال توقعاته العالية إىل -2

 ؛ املهمة بطرق بسيطة فاهدهودهم حنو األعلى تركيز ج ملساعدة أتباعه
اإلاثرة الفكرية: وهي قدرة القائد ورغبته يف جعل أتباعه يتصدون للمشكالت القدمية بطرق جديدة، وتعليمهم  -3

 ؛ النظر إىل الصعوابت بوصفها مشكالت حتتاج إىل حل، والبحث عن حلول منطقية هلا
القائد الشخصي بتابعيه وإدراك الفروق الفردية بينهم، والتعامل مع كل  اإلهتمام ابملشاعر الفردية: يعين إهتمام -4

، ومساعتهم يف أن حيققوا والعمل على تدريبهم وتوجيههم ألداء أعماهلم بكفاءة ،موظف بطريقة وأسلوب معني
   ذواهتم.

 : تقييم نظرية القيادة التحويلية 
بيعة العملية حويلية يطرح أبعادا جديدة لفهم طميكننا القول أن مدخل القيادة الت تقدم، ويف ضوء ما

 ودافعيتهم،، هماملرؤوسني. فهي حتاول إاثرة محاس اوالتأثري املفرتض للقائد على أداء ورض القيادية يف املؤسسات،
   .2تفوق املعدالت الطبيعية امن أجل حتقيق معدالت أداء ورض مومهاراهت محتسني وتطوير قدراهتو 

 للقيادة أخرى اخلمد اخلامس: املطلب
 -الباحثني- منهم عدد قام بل نظرايت، من سبق مبا والباحثون العلماء يكتف مل القيادة، موضوع ألمهية 

 القليلة السنوات ففي جديدة، نظر ووجهات ونظرايت أفكارا بذلك فأضافوا مستمرة، بصفة دراستها مبواصلة
 بينها: من مداخل عدة فظهرت القيادية، العملية إىل حثيهاواب اإلدارة علماء نظرة يف ملحوظ لحتو   حدث السابقة،

 
 
 

                                                 
 .97، ص 2012الراية للنشر والتوزيع، األردن، أسامة خيري، الجديد في القيادة اإلدارية، دار  - 1
 .630طارق طه، مرجع سابق،ص  -2
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 التسبيب أو اإلعزاء مدخلاألول:  الفرع
 نظرية جاءت األتباع، هؤالء وأداء رضا مستوى حتديد يف مهما دورا هلا أبتباعه القائد عالقة أن منطلق فمن 

 الذي السلوك ألسباب القائد إدراك أمهية مؤكدة مرؤوسيه، وأداء لسلوك القائد شرح أو العزو نظرية وهي أال معاصرة
 يقوم القائد فإن اإلجتاه، هلذا ووفقا ،1الوظيفي أدائهم خلف تقف اليت األسباب وابلتحديد املرؤوسني، هؤالء يبديه
 املتوقع، السلوك عن السلوك هذا إختالف أسباب أو مسببات وحتديد فهم حياول مث بعد، عن مرؤوسيه سلوك مبراقبة

   .2املتوقع من أقل املرؤوسني سلوك كان إذا األسباب هذه مبعرفة إهتمامه زدادوي
 إىل حيتاج التسبيب وأن سلوكه، يف رئيسية معلومات ثالث أساس على أتباعه سلوك بتقدير القائد ويقوم 

 :3هي الثالث املعلومات هذه
 الطريقة بنفس هؤالء تصرف فإن آلخرين،ا سلوك مع القائد سلوك تشابه مبدى تتعلق معلومات وهي اإلمجاع: -1

 املعاكسة؛ احلالة يف منخفضة تكون فاملشاركة وإال عالية، املشاركة فإن
 األوقات؛ خمتلف يف الطريقة بنفس الشخص يتصرف مدى أي   إىل أي الثبات: -2
 املواقف. إختالف عن النظر بصرف الطريقة بنفس الفرد يتصرف مدى أي   إىل أي ز:التمي   -3

 تسبيب إىل يتوصل أن للقائد ميكن الذكر، السابقة الثالثة األمور عن جتمع اليت املعلومات ضوء يفو  
 إبختالف خيتلف ال السلوك وأن الطريقة، بنفس يتصرفون اآلخرين أن أثبتت هذه املعلومات أن حالة ففي للسلوك،
 الشخص إرادة عن خارجة خارجية لعوامل السلوك يسب ب أن للقائد ميكن فإنه آلخر، موقف نم خيتلف بل األوقات
 من تبني إذا أما ...،الشخص هلذا كارها أو متعسفا القائد يكون أن أو املرض، أو مثال، املستخدمة اآلالت كتعطل

 هذه ففي ،املواقف خمتلف ويف األوقات خمتلف ويف الطريقة، بنفس يتصرفون اآلخرين أن السابقة الثالثة املعلومات
 وخمالفة اإللتزام ةقل   قليل، جمهود بذل مثل نفسه، للشخص إرجاعها ميكن داخلية لعوامل السلوك سبيبت ميكن احلالة
 .4...القدرة عدم ،العمل وقواعد نظم

 أداء من للتحسني أو احلايل الوضع لتغيري معينة نشاطات القائد ليشك   السابقة، املسببات ضوء وعلى 
 :5إما وذلك املرؤوسني،

 للمرؤوسني؛ السلوكي اءاألد بتحسني -1
   .نياملرؤوس هبؤالء احمليطة الظروف بتحسني أو -2

 سلوك القادة هؤالء إليها عزا اليت ابألسباب جزئيا ولو تتحدد املتخذة القادة قرارات أن العزو نظرية وتفرتض 
 يركزون فإهنم املطلوبة، ملعداتا أو ابملواد اإلمداد يف القصور إىل يعود الضعيف األداء أن مثال أدركوا فلو املرؤوسني،

 فقد املرؤوسني طرف من املبذولة اجلهود ضعف إىل يرجع القصور هذا أن أدركوا ولو هبا، املرؤوسني تزويد على
 آخر. قسم إىل وينقلوه الشديد ومالل   له هونيوج  

                                                 
 .588 -587جيرالد جرينبرج، روبرت بارون، مرجع سابق، ص  - 1
 .344محمد سعيد أنور سلطان، مرجع سابق، ص  - 2
 . 90جيرالد جرينبرج، روبرت بارون، مرجع سابق، ص  - 3
 .344بق، ص محمد سعيد أنور سلطان، مرجع سا - 4
 .344المرجع نفسه، ص  - 5
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  ذلك: لنا يوضح املوايل والشكل
 الضعيف املرؤوسني أداء القائد عزو (:20) رقم شكل

 
 
 
 
 
 
 

 
 .588ص سابق، مرجع ابرون، روبرتو  جرينربج جريالد :املصدر

 

 

 أساس وعلى العاملني، سلوك ألسباب فهمهم الغالب يف يعكس القادة سلوك أن يفرتض العزو مدخل إن 
 املرؤوسني إدراك يف به توجد الذي القدر بنفس نفوذهم يستخدمون الذين القادة إدراك يف تكمن القيادة فإن ذلك

  .1النفوذ ذلك يتحملون ينالذ
 البديلة القيادة الثاين: الفرع

 القيادية، العملية فعالية على كمؤثر ابلقائد املتعلق ابلعنصر األخرى املداخل أنصار إهتم الذي الوقت يف 
 هبدور  يؤثر أن يستطيع مستقل، كعنصر املرؤوسني إىل نظروا حيث سبق، ملا مغايرا مفهوما املدخل هذا أنصار إختذ

 القيادة. ظاهرة يف
 إحداث أو مرؤوسيه، على القائد ميارسه الذي القيادي التأثري نفس هلا عوامل هناك أن املدخل هذا ويفرتض 

 العوامل هذه وتتمثل أتثريها، حتيد أو إليها احلاجة من لتقل   أو الرمسية القيادة حمل   حتل   أن ميكنها أي له، معادل أتثري
 موضحة هي كما ،2التنظيمية ابألهداف تتعلق وأخرى العمل، مبهام تتعلق وأخرى سني،ابملرؤو  تتعلق خصائص يف
 التايل: الشكل يف
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .589جيرالد جرينبرج، روبرت بارون، مرجع سابق، ص  - 1
 .623طارق طه، مرجع سابق،ص  - 2

 حتسني مهارات املرؤوسني

زو ع
القائد 
 لألداء

 أداء
ضعيف 
 للمرؤوسني

تسهيالت العمل حتسني مستوى  

: مثل ضعف الكفاءات          أسباب داخلية
       

  خارجية: مثل تعطل اآلالت أو قدمهاأسباب 
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 القيادة بدائل (:21) رقم شكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .622 سابق،ص مرجع ه،ط طارق :املصدر 

 قل   كلما املرؤوسني ءهؤال يف أكرب بصورة املرؤوسني خصائص توافرت كلما أنه نالحظ الشكل، خالل فمن 
 فاعلية. أكثر بشكل أنفسهم قيادة على قادرين علهمجت العوامل هذه أن ذلك الرمسية، القيادة لوجود إحتياجهم
 إخنفض عنها، املعلومايت التوافر درجة إرتفعت وكلما املرؤوسون، هبا املكلف املهام منطية زادت كلما أنه كما 

 مباهية دراية على فهم املؤسسة، قائد من املباشر للتوجيه حمتاجني غري فيصبحون مسية،الر  القيادة إىل املرؤوسني إحتياج
 منهم. املطلوبة املهام وكيفية

 وكانت اخلطط، وضوح درجة وإرتفعت والقواعد اإلجراءات رمسية درجة تزايدت كلما أنه ذلك إىل ضف 
 الرمسية. للقيادة إىل كبرية بصورة حاجة غري يف يصبحون نيللمرؤوس ابلنسبة حتديدا أكثر التنظيمية األهداف

 

 

 

 

 

 بدائل القيادة

  خصائص املهام  خصائص املرؤوسون

درجة رمسية  -
  ؛اإلجراءات والقواعد

 وضوح ىمد -
 اخلطط

د أتثرييل حمل + حتحت  

  ؛قدراهتم -
  ؛خربهتم -
  ؛تدريبهم -
 ستقاللية إلانزعتهم -

؛ درجة منطية املهام -
املعلومات املتاحة  -

 . عن املهام

 خصائص تنظيمية 

الرمسية القيادة  
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  الرمزية القيادة الثالث: الفرع
 من املستخدمة الطرق إحدى وتعترب للقيادة. املعاصرة املداخل من آخر معاصرا مدخال الرمزية القيادة متثل 

 اليت والرموز اإلشارات ستخدام"إ تعين وهي املرؤوسني، يقبلها بطريقة وتنفيذها األخالقية القيم إليصال القائد طرف
   .1هبا" األخالقية القيم نظام ويف املنظمة، ثقافة يف للتأثري القائد يضعها

 أو بوجودها وليس الرمزية طبيعتها يف يكمن -الباحثني بعض حسب- للقيادة احلقيقي املعىن أصبح وحديثا 
 املعىن أما ذاهتا، حد   يف قليال تعين واحلقيقية عليةالف القائد وأفعال قرارات فإن أخرى، بصيغة أو املادي، تكوينها
  .2املدخل هذا نظر وجهة من أكرب أمهية ميثل ما هو التصرف أو القرار هذا وراء الرمزي

 بطاقة قائد أرسل إذا التقليدية، النظر وجهة من إثنني، وجهتني من نناقشه مثاال نضرب أكثر، وكتوضيح 
 والذي اإلنسانية، اجلوانب أو ابلعالقات املهتم القائد سلوك من جزءا هذا يعترب الده،مي عيد مبناسبة ملرؤوسيه هتنئة

 العملية فإن -الرمزية وجهة من أي- املدخل هذا نظر وجهة من أما مرؤوسيه، على التأثري القائد خالله من حياول
 فإن للقائد، الشخصي ابلتوقيع ةموقع وتكون وقتها، يف أرسلت إذا فالبطاقة ابلسهلة، وليست بكثري ذلك من أعقد
 هذا مع األخرى النواحي يف القائد سلوك فيه يتسق الذي احلد   وإىل ابلفرد. واإلعتناء اإلهتمام -رمزاي- يعين هذا

 متأخرة البطاقة أرسلت إذا ذلك، من العكس وعلى مرؤوسيه، قبل من والتقدير ابإلحرتام سيقابل فإنه الرمزي، املعىن
 مما ابلفرد، األخري هذا وإعتناء إهتمام عدم يعكس هذا فإن القائد، إبسم ال السكرترية إبسم عةوموق موعدها عن

 له. األخري هذا وتقدير إحرتام من يقلل
 التصرف رمزية بل البطاقة(، إبرسال )القرار أمهية ميثل الذي هو القرار حمتوى يكون ال قد أنه نفهم هنا ومن 

 األمهية. متثل اليت هي ( القرار هذا ذنف   أو قطب   )كيف القرار أو
 اليت التنظيمية للقيم رؤية خلق خالل من واألخالقية الثقافية القيم يف تؤثر الرمزية القيادة أن إعتبار وعلى 

  :3أن الرمزي القائد فعلى ون،املرؤوس هبا يؤمن أن ميكن
 تروجيها؛ ديير  اليت القيم تلك مع تتناسب لشعارات ويرو ج ولقاءات إحتفاالت رمز، بعمل يقوم -1
 القيم تلك يتعلمون ابملؤسسة العاملني ألن والقيم، الثقافة على يؤثر به يقوم فعل أي   أو يقوله شيء أي   أن يعرف -2

 القائد؛ به يقوم ملا ومراقبتهم مشاهدهتم خالل من التنظيمية واألهداف واملعتقدات
  والقصص؛ والرموز تاحملاداث إستخدام وكيفية املهارات بعض يتعلم -3
 البيئة لتناسب الثقافة تلك تغيري أجل من وإمنا فحسب، التنظيمية الثقافة خلق أجل من ليس الرموز يستخدم -4

  اجلديدة. التنافسية
 
 
 

                                                 
 .261محمد إسماعيل بالل، مرجع سابق، ص  - 1
 .285راوية حسن، مرجع سابق، ص  - 2
 .  262 -261محمد إسماعيل بالل، مرجع سابق، ص  - 3
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  :القيادة العملية الرابع: الفرع
نوات ظهرت يف س داخل احلديثة للقيادة،من املحديثا مدخال هي األخرى تعترب القيادة العملية 
 . Meryem Le Sagetالتسعينات من طرف صاحبتها

 فإن القائد العملي هو القائد الذي:  قف،وهي ترى أنه خبالف القائد الذي حيتكم إىل املوا 

 ؛ ضمونيفصل بني املظاهر وامل -1
 األرقام؛ سه يضيع بني العواطف والصراعات و ال يرتك نف -2

فالقائد  ، مثل النسر الذي يطري ابحثا عن فريسته.اليت يتعرض هلا اقفللحاالت واملو ومعمقة عالية لديه رؤية  -3
كما أنه يف بعض   ،مبشاركته يف ذلك لألفراد العاملنيإذا جيب أن ميتلك القدرة على قراءة األحداث ويسمح 

 م؛ لتعل  ألنه يعترب هذا جزءا من ا ،يف ذلكهو ون مشاكلهم أبنفسهم دون أن يساعدهم األحيان يرتك األفراد حيل  

 م يف الوقت؛ يتحك   -4

 ؛رؤيةنظرة أو ميتلك  -5
 ر؛يالتطو  يعمل على -6
   املهارة...اخل. -7

 ثالثة عناصر أساسية هي: يسري  أو يديروعلى القائد العملي أن 
 تطوير وتنمية الكفاءات الفردية؛  -1
  ظهوره؛  تالئمإختيار اهلياكل اليت  -2

  .1األهدافو الءم منط إداري يتأسلوب أو تشكيل  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Samir Trigui, Op.cit, page 181-182.  
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 خامتة
 

عرف والزال يعرف الكثري من  هو موضوع جد مهم، القيادةموضوع هذا الفصل ابإلشارة إىل أن هي ونن 
ظهرت العديد من النظرايت التقليدية واحلديثة يف حماولة منها لتفسري وحتديد اليت من خالهلا  الدراسات واألحباث

 دة األكفاء. أهم اخلصائص اليت متيز القا
من الدور الكبري الذي تلعبه القيادة ابلنسبة لكل جتمع بشري بصفة عامة،  ة هذا املوضوعتنبع أمهيو 

حيث أصبحت القيادة معيارا هاما وموشرا جيدا حيكم جناح أو فشل لنسبة للمؤسسات بصفة خاصة، واب
ل هي حباجة إىل قيادة كفؤة فعالة حىت املؤسسات، لذا ميكن القول أن هذه األخرية ليست حباجة إىل مدراء، ب

 ا.هتضمن جناح
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 لثالثاالفصل  

 دور القيادة الديمقراطية في تحقيق الميزة التنافسية من خالل مدخل اإلبداع
 

 مقدمة
معركة حياة أو موت، وأصبح احلل  تعمل املؤسسات اليوم يف بيئة تنافسية عالية جدا، جعلها تدخل يف 

 الوحيد لربح هذه املعركة وبقائها على قيد احلياة هو إمتالكها مليزة تنافسية.
ويف هذا السياق، جيب أن تدرك املؤسسات أن اإلبداع ميدها بتفوق تنافسي يف مواجهة املؤسسات  

املنافسة، فلم تعد املنافسة ممكنة على أساس خفض التكلفة فحسب، وإمنا كذلك على أساس تقدمي اجلديد 
 واألفضل دوما، ومفتاح النجاح يف ذلك هو اإلبداع، اإلبداع األصيل واملستمر.

نطالقا من األمهية املتزايدة لإلبداع يف منو وتقدم وبقاء املؤسسات واحلفاظ على قيمتها السوقية ومركزها وإ 
أن ترعاه ومتنحه كل إهتمامها، وتعمل على تنمية القدرات اإلبداعية التنافسي، ابت لزاما على كل املؤسسات 

 على إختالف مستوايهتم. لدى كل أفرادها، وجتعله سلوكا راسخا ميارسه كل أعضاء املؤسسة
ولكي تضمن املؤسسة هذا األمر، وعلى إعتبار أن القيادة هي الدعامة األساسية لإلبداع داخل املؤسسة،  

العوامل الالزمة إلستمراره ومنوه، حبيث تعمل هذه عليها أن تتبىن أمناط قيادة تدرك أمهية اإلبداع وتشجعه وتوفر 
و إستكشاف الفرص وتوليد األفكار اجلديدة وحتمل املخاطرة يف سبيل دعمها القيادة على توجيه سلوك األفراد حن

مؤسسة يف متيزها عن املؤسسات  أياليت تدعم قدرة  وتطبيقها، وكل هذا لن يتحقق إال حتت القيادة الدميقراطية
فويض السلطة، األخرى من خالل تشجيعها للسلوك اإلبداعي عرب مرتكزاهتا الثالث وهي: العالقات اإلنسانية، ت

   واملشاركة يف اختاذ القرارات. 
وامليزة التنافسية الدميقراطي النمط القيادي توضيح العالقة القائمة بني  وسنحاول يف هذا الفصل 
   بعامل اإلبداع. ربط هذين املتغريينمن خالل لمؤسسة، ل
 تطرق إىلأما املبحث الثاين ف تناول األول ماهية اإلبداع،مباحث،  أربعةإىل سيم هذا الفصل وقد مت تق 

مقومات ومعوقات اإلبداع،  وعاجل املبحث الثالث، مستوايت اإلبداع، عوامله، وأهم أشكاله داخل املؤسسة
القيادة الدميقراطية يف تنمية اإلبداع لدى العاملني  دوربتوضيح  هذا الفصلالرابع وختم املبحث ، وأساليب تنميته

 .مؤسسةوحتقيق امليزة التنافسية لل
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 اإلبداع هيةما األول:املبحث 
تكن املؤسسة يف املاضي حباجة سوى إىل التحسني، وإذا ما قامت هبذا التحسني بشكل مستمر وهذا مل  

 مأمر ليس ابلسهل، فإن إبمكاهنا أن تتوقع جناح أعماهلا. لقد مضت تلك األايم إىل غري رجعة، إذ أن إزدايد حج
التحسني إىل حاجة غري من حاجة املؤسسة السابقة من ه املؤسسات، وشدة الوضع التنافسي التحدايت اليت تواج

اإلبداع، الذي مل يعد يف وقتنا احلاضر مسألة ترف أو شيئا كماليا، وإمنا ابت أمرا ضروراي وملحا وال غىن حاجة 
    . فما هو اإلبداع ؟.عنه إذا ما أرادت البقاء واإلزدهار

 هوم اإلبداعمف األول:املطلب 
ويبتكر  اخلليقة على وجه األرض واإلنسان يبدع ءاإلبداع ظاهرة قدمية اجلذور حديثة اإلهتمام، فمنذ بد 

  حنيا اليوم هبذا املستوى من املعيشة. ولوال اإلبداع ملا، يف كل اجملاالت
 لناحية التارخيية()اتريخ اإلبداع،مفهوم اإلبداع من ا التطور التارخيي ملفهوم اإلبداع األول:الفرع 

ميكن أن يرصد الباحث ثالث مراحل رئيسة تعكس التطور اهلائل الذي حدث ملفهوم اإلبداع على مدى  
 :1العصور املاضية، وهي

مث الروماين، مرورا ابلعصر اجلاهلي مث  تعود هذه املرحلة إىل أقدم العصور، بدءا من العصر اإلغريقي :01 املرحلة -
عصر النهضة األوربية والعقود األوىل من القرن العشرين، ومن أبرز اخلصائص اليت متيز املعرفة اإلسالمي، وانتهاء ب

 اإلنسانية املرتبطة مبفهوم اإلبداع يف هذه املرحلة ما يلي:

 اخللط بني مفاهيم اإلبداع والعبقرية والذكاء واملوهبة والنبوغ املبكر؛ *

 قوى خارقة خارجة عن حدود سيطرة اإلنسان؛االعتقاد أبن اإلبداع والعبقرية حتركهما  *

الرتكيز على دور الوراثة والفطرة من حيث انتقال اإلبداع أو العبقرية يف سالالت معينة وعرب األجيال من اآلابء  *
 إىل األبناء فاألحفاد؛

 قتصار استخدام كلميت "مبدع" و"عبقري" على وصف قلة قليلة ممن أيتون أبعمال خارقة للعادة؛إ *

التفاوت بني احلضارات يف خمتلف العصور فيما يتعلق مبيادين العمل اإلنساين اليت حظيت اإلجنازات اإلبداعية  *
فيها ابالعرتاف والتقدير، واقتصارها على ميادين احلكم والفلسفة واألدب وفنون القتال واهلندسة املعمارية والرسم 

 والنحت، ويف ميدان العلوم بدرجة أقل.
 

 

                                                 
 .19 -17، ص 2002فتحي عبد الرحمان جروان، اإلبداع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن،  - 1
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بدأت هذه احلقبة مع هناايت القرن التاسع عشر عندما بدأ احلديث فيها عن أثر العوامل  :02 ةاملرحل -
االجتماعية والبيئية يف السلوك اإلنساين، واتسعت رقعة النقاش واخلالف خالل النصف األول من القرن العشرين 

ات العقلية املختلفة، ومن أبرز بني أنصار البيئة والوراثة من حيث دورها يف تشكيل السلوك والسمات والقدر 
 خصائص هذه املرحلة نورد مايلي:

ظهور نظرايت سيكولوجية عديدة حاولت تفسري الظاهرة اإلبداعية مثل نظرايت التحليل النفسي والقياس  *
 النفسي؛

 املساواة بني مفاهيم اإلبداع والعبقرية والذكاء؛ *

وهبة والتفوق، يف مقابل احنسار عملية الربط بني اإلبداع حدوث تقدم يف التمييز بني مفاهيم اإلبداع وامل *
 والغيبيات واخلوارق؛

 حنسار اجلدل حول أثر الوراثة والبيئة يف اإلبداع، واالعرتاف أبمهية العوامل الوراثية والبيئية؛إ *

 إتساع دائرة االهتمام ابإلبداع يف جماالت العلوم احلياتية والطبيعية؛ *

 قياس اإلبداع وبرامج تعليمه، السيما يف جماالت األعمال الصناعية والتجارية. تطوير بعض أدوات *

بدأت هذه املرحلة يف منتصف القرن العشرين وامتدت حىت عصران احلاضر، وفيها أصبح ينظر  :03املرحلة  -
شخصية والدافعية والبيئة. لإلبداع على أنه توليفة أو تركيبة تندمج فيها العمليات العقلية واملعرفية ومنط التفكري وال

بفضل التطور املذهل لتكنولوجيا املعلومات  -وال تزال -عريف اهلائل الذي شهدته البشرية ومع االنفجار امل
واالتصاالت، تقدمت البحوث والدراسات التجريبية اليت أخضع هلا مفهوم اإلبداع، كما تقدمت العلوم النفسية 

الدماغ والوظائف العقلية والذكاء االصطناعي والقياس النفسي وغريها، ومن  والعصبية واتسعت املعرفة حول تركيب
 أبرز ما ميز هذه الفرتة:

 التمايز بني مفهومي "اإلبداع" و"الذكاء"، مبعىن أن األول غري الثاين، وكذا التمايز بينهما وبني املوهبة؛ *

 والنظرايت املعرفية يف اإلبداع؛ ظهور نظرايت جديدة يف اإلبداع كنظرية القياس النفسي لإلبداع *

 تطوير عدد كبري من األدوات واملقاييس اإلختبارية لقياس اإلبداع؛ *

 تطوير عدد كبري من الربامج الرتبوية والتدريسية لتعليم اإلبداع؛ *

للقدرات االعتقاد أبن اإلبداع قدرة موجودة عند مجيع األفراد كالذكاء، وأنه يتوزع وفق منحىن التوزيع السوي  *
 العقلية؛

تقدم البحوث والدراسات التجريبية اليت تناولت مفهوم اإلبداع، ومشولية النظرة العامة لإلبداع كمفهوم يشمل  *
 الفرد والبيئة والعمليات العقلية واألعمال أو النتاجات اإلبداعية؛
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 اعية فيها.إتساع دائرة جماالت العمل اإلنساين اليت تعرتف اجملتمعات ابملنجزات اإلبد *
  تعريف اإلبداع الثاين: الفرع

كغريه من املصطلحات ال يزال مفهوم اإلبداع إىل حد الساعة يعرف عدم اتفاق بني الباحثني والعلماء، 
رغم عشرات التعاريف اليت قدمت بشأنه. وهذا راجع ابألساس إىل غموض الظاهرة اإلبداعية يف حد ذاهتا من 

ليت انتشر فيها مفهوم اإلبداع من انحية أخرى.كذلك من املعضالت اليت واجهت انحية، وكذا تعدد اجملاالت ا
خرتاع بتكار مثال واإلالباحثني واملختصني يف دراسة الظاهرة اإلبداعية هو تعدد املصطلحات املرادفة لإلبداع كاإل

 سب لإلبداع أمرا شبه مستحيل. واخللق والذكاء والتفوق واملوهبة إىل درجة أصبح فيها اختيار التعريف الدقيق واملنا

ويف اللغة العربية فكلمة  ،1، وتعين إجياد أو إكتشاف"inventioكلمة اإلبداع إىل الالتينية "يعود أصل  و 
، واإلبداع كما جاء يف املعجم 2يبدعه بدعا وإبتدعه، أنشأه أوال" إبداع كما ورد يف لسان العرب من "بدع الشيء

  .3ي أنشأه على غري مثال"الوسيط هو من "بدعه بدعا، أ
فهو كلمة تستخدم عادة لإلشارة إىل ما هو جديد، رائع أو غري التعريف اإلصطالحي لإلبداع، أما  

   ، فهو إذن عملية يتم من خالهلا التفريق بني العمل العادي واملميز. 4عادي، وحىت الفريد من نوعه
 . 5"واتج تتصف بكل من: األصالة والقيمةج ن"نشاط ختيلي مت صياغته من أجل إنتا يعرف على أنه و  -
  .6ينتج عنه عمل جديد يرضي مجاعة معينة تقبله على أنه مفيد" " ويرى البعض أن اإلبداع -
صيل أمع إنتاج  على أنه "قدرة الفرد على جتنب الروتني العادي والطرق التقليدية يف التفكري وميكن تعريفه -

 لتقليد.اإلتباع، ونقيض الثبات واهو نقيض إذن اإلبداع ، ف7وجديد ميكن تنفيذه وحتقيقه"
، 8اإلبداع هو القدرة على التكوين، تكوين األفكار اجلديدة وتكوين املعرفة، ووضع هذه األفكار موضع التنفيذ -
ضع إبداعا، وإمنا األمر يتجاوز حدود توليد الفكرة ليصل إىل وضعها مو  ال يعدالوصول إىل الفكرة اجلديدة مجرد ف

 التنفيذ.
 . 9اإلبداع هو "رؤية ما يراه اآلخرون والتفكري فيه بطريقة خمتلفة" -

                                                 
1- Dimitri Uzunidis, L’innovation et l’économie contemporaine, Espaces  cognitifs et territoriaux, De Boeck, 1ère 

édition, Bruxelles, 2004, page 23.  
، 2006، القاهرة، 1، آليات اإلبداع ومعوقاته في العلوم اإلجتماعية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة وآخرون معتز سيد عبد هللا - 2

 . 18ص 
المدخل اإلبداعي لحل المشكالت، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، عبد الرحمان أحمد هيجان،  - 3

  .15، ص 1999
4- OUKIL M.-Said, Economie et Gestion de L’innovation Technologique, Recherche et Développement, Office 

des  Publications Universitaires, Alger, 1995, page 16.  
 .42، ص 2007، القاهرة، 1مجدي عبد الكريم حبيب، هل يمكن تعليم اإلبداع؟ دار الفكر العربي، الطبعة  - 5
 .21، ص 2006، األردن، 1سعيد عبد العزيز، المدخل إلى اإلبداع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  - 6
      ، 2007محمد حمادات، السوك التنظيمي والتحديات المستقبلية في المؤسسات التربوية، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن، محمد حسن  - 7

 .305ص 
فرانسيس هورايب، تكوين الثقافة اإلبداعية، األخذ بيد ذوي الرؤية والمشاكسين وغيرهم من مثيري المتاعب المفيدين في مؤسستك، تعريب:  - 8

 .15، ص 2003، الرياض، 1العطائي، مكتبة العبيكان، الطبعة  سميرد محم
 .17، ص 2007، القاهرة، 1بيتر كوك، إدارة اإلبداع، مهارات اإلدارة للمحترفين، ترجمة خالد العامري، دار الفاروق للنشر والتوزيع، الطبعة  - 9
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"سلوك مبين على أساس املعرفة والفرض والرتابط، وينمو بنمو  أبنه ههناك من يرى أن اإلبداع سلوك، فيعرفو  -
 . 1الدافعية واخلربات وحاجات الذات"

وكثرة أشران سابقا إىل تعدد  لقدف اإلبداع، أنوردت بش إدارج كل التعاريف اليت نايف احلقيقة ال ميكن
ميكن حصر معظم التعاريف اليت قدمها الباحثون يف  لذلكالتعاريف اليت تعرضت إىل مفهوم الظاهرة اإلبداعية، 

   :2هذا اجملال حول احملاور التالية
ويف هذا يقول شتاين أبن اإلبداع  ويشمل التعاريف اليت تنظر لإلبداع من زاوية كونه عملية، احملور األول: -

"عملية ينتج عنها عمل جديد، ويرضي اجلماعة، وتقبله على أنه مفيد"، ويقول مسبسون: "إنه العملية القادرة على 
حتقيق نوع من االنشقاق عن مسارات التفكري العادي لتقدمي تصورات جديدة، وخمتلفة كليا"، فيما يراه مسيث أنه 

من إجياد عالقات بني أشياء مل يسبق أن قيل إن بينها عالقات"، ويقول هافل أنه "العملية  "العملية اليت تتمكن
 اليت تؤدي إىل تكوينات أو تركيبات أو تنظيمات جديدة".

ويشمل التعاريف اليت تركز على اإلنتاج اإلبداعي وحل املشكالت، فيقول ماكينون "إن اإلبداع احملور الثاين:  -
يتميز ابجلدة واملالئمة وإمكانية التطوير"، ويقول روشكا "إنه الوحدة املتكاملة جملموعة  يسعى لتحقيق إنتاج

العوامل الذاتية واملوضوعية اليت تقود إىل حتقيق إنتاج جديد وأصيل وذي قيمة من قبل الفرد أو اجلماعة"، ويقول 
كوسيط )كوسيلة( يقودان إىل اهلدف   جيلفورد "إن اإلبداع يعين حال ملشكلة ما، وأبن اإلنتاج اإلبداعي يبدو

الذي هو حل املشكلة"، ويقول كل من تنويل وسيمون وشو "إن التفكري املبدع كشكل راق للسلوك يظهر يف 
 حل املشكالت".

ويركز على السمات أو اخلصائص اليت متيز األشخاص املبدعني، وهناك من الباحثني من يركز احملور الثالث:  -
 واالستقالل واملثابرة واالنفتاح، وهناك من يركز على الطالقة الفكرية واألصالة، واملرونة...اخل. على مسات املخاطرة

ويركز على اإلمكانية اإلبداعية، أو االستعدادات النفسية الكامنة لإلبداع كما تكشف عنها احملور الرابع:  -
 د الكامن للتفوق والتميز".االختبارات النفسية، ويعرف اإلبداع على أساسها على أنه "االستعدا

ويركز على املراحل األساسية اليت مير هبا العمل اإلبداعي، ويقول واالس أبن السلوك اإلبداعي احملور اخلامس:  -
هو الذي مير يف أربع مراحل هي: مرحلة اإلعداد ومرحلة االختمار، ومرحلة اإلشراق، ومرحلة التحقق، إال أن 

 أن تسبق هذه املراحل األربع مرحلة أوىل هي مرحلة إحساس املبدع ابملشكلة.مواري وابتريك يراين ضرورة 
وجتدر اإلشارة إىل أن التعريفات اليت حمورها النواتج اإلبداعية هي األكثر شيوعا ألهنا تعكس اجلانب 

 امللموس لعملية اإلبداع. و املادي 
فهوم تساعد على حتديد املمن زوااي شىت و  وفق ما تقدم من تعريفات إن النظرة املتأملة يف ماهية اإلبداع

اإلبداع هو اجملئ بكل جديد من فكرة أو فن أو منتوج يف صورة مجالية، ويطلق على كل فرد ف له، الشامل
صفة شخص مبدع إذا ما قام بتوظيف مهاراته ومواهبه يف بلورة فكرة مل تكن من قبل حيث تتسم ابألصالة 

                                                 
 .22سعيد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 1
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د هذا احلد بل تنمو وتكرب إىل أن تصبح منتوجا يتميز ابجلدة ويكون مقبوال واحلداثة. وال تتوقف العملية عن
 .لدى العامة
ومما سبق يتضح أن تعاريف اإلبداع سواءا كانت متعددة الوجوه وخمتلفة احملاور إال أهنا ال خترج عن  

  اإلطار اللغوي، وهو الوصول إىل شيء جديد سواءا كانت فكرة أو منتج أو خدمة.
 :نأالتأكيد على أن العمل اإلبداعي جيب  لتعاريف السابقة علىجتمع او 

 ؛ويتصف ابألصالة حلداثة واجلدةيتسم اب -
 لقبول اإلجتماعي؛حيظى ابو ينال اإلعجاب يكون ذا فائدة و  -
ا إبداعي، إال إذ أبنهمهيتها للحكم على عمل بعينه أفاجلدة ال تكفي بذاهتا رغم ، أن يتكيف مع احلقيقة والواقع -

 إرتبطت هذه اجلدة ابلقدرة على التكيف مع الواقع؛
  أن خيلق ظروف مناسبة والئقة للوجود. -
فهـي  داع،ـالبد من توضيح بعض املفاهيم اليت إختلطت مبفهوم اإلب وقبل مواصلة احلديث عن اإلبداع، 

البحث والتطوير،  اإلكتشاف،مفاهيم تفهم على أهنا إبداع غري أهنا ختتلف عنه لكنها ال تتناىف معه، تتمثل يف 
 التكنولوجيا.اإلخرتاع أو اإلبتكار، 

ل الذي يؤدي إىل معرفة ظاهرة طبيعية حىت تلك اللحظة مل تكن معروفة، مبعىن الكشف عهو الف اإلكتشاف: -1
فأمريكا كانت موجودة من  1492عن شيء كان موجودا من قبل لكن غري معروف، مثل إكتشاف أمريكا سنة 

فهي كانت حية ترزق إىل حني وصل  ا مل تكن معروفة، كذلك إكتشاف اجلراثيم من طرف "ابستور"قبل لكنه
  .1العلم إىل معرفتها

ما يستخدم البحث والتطوير للتعبري عن اإلبداع، واحلقيقة أن هذا األخري هو مثرة  كثرياالبحث والتطوير:  -2
البحث، من البحث ينتج اإلبتكار أو اإلخرتاع   مقدمتهااإلبداع كسريورة خطية، جند يف األول، فإذا إعتربان أن

)الفكرة(، مث حيدث فيما بعد اإلبداع )تطبيق الفكرة(، وهبذا ميكن القول أن البحث هو مرحلة من مراحل 
 اإلبداع.   

مة حيمالن نفس املعىن. ويقصد ابإلبتكار التفكري املستحدث وظهور األفكار املالئ تكار:باإلخرتاع أو اإل -3
وهو أيضا القابلية على جلب شيء جديد إىل أرض الواقع. أما اإلبداع فهو تنفيذ هلذه األفكار يف أي تكوين 
إداري أو تنظيمي أي حتويلها من حالتها النظرية إىل حالتها الواقعية يف هيئة منتوج جديد أو خدمة جديدة أو 

، 2من طرف إنسان مبدع، يف حني أن العكس ال جيوزيتم إال  الميكن القول أن اإلبتكار ما و وعمعملية جديدة. 
 كل مبتكر مبدع وليس كل مبدع مبتكر.وعليه ف

وهو  ترتبط كثريا ابإلبداع، حىت إنه كثريا ما جيمع بني اإلبداع والتكنولوجيا يف مفهوم واحد التكنولوجيا: -4
تكنولوجيا من جمال آلخر، م ابإلبداع، عن طريق نقل إستخداوترتبط التكنولوجيا  اإلبداع التكنولوجي،

                                                 
ماجستير في العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، كلية  رسالةطراد فارس، مناجمنت اإلبداع وتأثيره على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  - 1
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                            القيادة الديمقراطية في تحقيق الميزة التنافسية من خالل مدخل اإلبداعدور                                                  الثالثالفصل  

 151 

فالتكنولوجيا غلبت على كل ما هو جديد وهي الصورة النهائية أو مثرة اإلخرتاعات والبحث والتطوير، اليت يعمل 
 .1اإلبداع على جعلها ظاهرة ملموسة لكل من له صلة مبوضوع ابلبحث والتطوير

 خصائص اإلبداع الثالث: الفرع

 : 2هلا يفلإلبداع خصائص ثالث، ميكن إمجا 
اإلبداع ظاهرة فردية ومجاعية: ومفاد هذه اخلاصية أن اإلبداع ليس حكرا على األفراد، مبعىن أن الظاهرة  -1

اإلبداعية ليست عملية فردية ابلضرورة، وهو ما يدل على وجود اإلبداع على مستوى اجلماعات واملؤسسات أو 
 ل املؤسسات اليت هتتم بتنمية اإلبداع؛ما يعرف ابإلبداع املؤسسايت، والذي أثبت جناعته داخ

اإلبداع ظاهرة إنسانية عامة وليست حكرا على شخص بعينه: تعاجل هذه اخلاصية الظاهرة اإلبداعية ابعتبارها  -2
ظاهرة إنسانية عامة، وأبهنا ليست أبي حال من األحوال حكرا على اخلرباء والعلماء. فكل إنسان عاقل هو 

شخصيته على عناصر إبداعية بغض النظر عما إذا كان يعي هذه العناصر أم ال،  إنسان مبدع، حيث تنطوي
 وهذا حسب وجهة نظر أصحاب هذه اخلاصية اليت تؤمن ابملواهب اليت أودعها اخلالق جل وعال يف خلقه؛

ملها أن اإلبداع كالشخصية يرتبط ابلعوامل املوروثة غري أنه ميكن صقله وتنميته: وتعين هذه اخلاصية يف جم -3
 اإلبداع يتأثر ابلعوامل الوراثية دون اإلغفال أبنه صقل للعملية اإلبداعية وتنميتها.

املالحظ أن هذه اخلصائص الثالث تعاجل اإلبداع بطبيعته، إال أن هناك خصائص إبداعية أخرى متت 
تلف الباحثني يف هذا ستند إليها خمإمعاجلتها من وجهات نظر خمتلفة، وهذا حبسب تعدد تعاريف اإلبداع اليت 

 اجملال. 
 املكوانت العامة لإلبداع الثاين: املطلب

 :3تكاد تتفق معظم الدراسات واألحباث على أن ظاهرة اإلبداع هلا أربعة مكوانت رئيسية تتمثل يف 
 فيه اإلبداع ولداملناخ الذي ي األول: الفرع

ح الفرد جديرا بوصف املبدع إال إذا اإلبداع ظاهرة إجتماعية وذات حمتوى حضاري وثقايف، ولن يصب 
حدود املعايري العادية، وعلى هذا األساس ميكن النظر لإلبداع كشكل من أشكال  اجملتمعجتاوز أتثريه على 

 القيادية اليت ميارس فيها املبدع أتثريا شخصيا واضحا على اآلخرين. 
احلضارة اإلنسانية هو تقبل اجملتمع وعلى العموم، فإن الشرط األساسي لتفريد عمل ما وإبرازه يف سجل 

 هلذا العمل وإعرتافه بقيمته وأمهيته. 
 
 

                                                 
جزائر، رسالة دكتوراه علوم منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية لزهر العابد، إشكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ال - 1

  .133، ص 2013 -2112، 2والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة 
 .39ص مرجع سابق، عبد الرحمان أحمد هيجان،  - 2
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 الشخص املبدع الثاين: الفرع
من خالل دراسة متغريات  األشخاص املبدعنييرى علماء نفس الشخصية أنه ابإلمكان التعرف على  

كبريا من مقاييس الشخصية وطوروها الشخصية والفروق الفردية يف اجملال املعريف وجمال الدافعية، ووضعوا عددا  
 هبدف الكشف عن األفراد املبدعني.

وعادة يتناول وصف الشخص املبدع ثالثة جماالت رئيسية هي: اخلصائص املعرفية، اخلصائص الشخصية  
 والدافعية، اخلصائص التطورية.          

                                                العملية اإلبداعية                                  الثالث: الفرع
حل املشكالت، وأمناط التفكري، أو أمناط معاجلة  بعمليةإنصبت دراسات العلماء على اجلوانب املتعلقة  

املعلومات اليت تشكل عملية اإلبداع. حيث ميكن تعريف اإلبداع على هذا األساس أبنه "عملية حتسس 
واطن الضعف والفجوات والتنافر والنقص فيها، وصياغة فرضيات جديدة، والتوصل إىل للمشكالت والوعي هبا ومب

إرتباطات جديدة إبستخدام املعلومات املتوافرة، والبحث عن حلول، وتعديل الفرضيات وإعادة فحصها عند 
 اللزوم، وتوصيل النتائج".

 الناتج اإلبداعي الرابع: الفرع
ال لبس فيها سواء كانت يف  نواتج مبدعة ملموسةخر املطاف إىل إن العملية اإلبداعية ستؤدي يف آ 

حتديد خصائص ومواصفات  صورة قصيدة أو لوحة فنية أو إكتشاف أو نظرية. ولقد حاول الكثري من الباحثني
 واملالئمةلتقييم األعمال الفنية واألدبية واملوسيقية من حيث مستوى اإلبداع فيها، وغالبا ما إعتمدت األصالة 

          )سيتم التطرق إليهما الحقا( كمعيارين للحكم على النواتج.
  اإلبداعمراحل  الثالث: املطلب

ميكن التطرق ملراحل اإلبداع من جانبني، األول مراحل العملية اإلبداعية على املستوى الفردي، والثاين 
 مراحل العملية اإلبداعية على املستوى اجلماعي.

 بداع على املستوى الفرديمراحل اإل األول:الفرع 
 :1ن اإلبداع جيتاز أربع مراحل هيإن من أكثر النماذج شهرة وتداوال هو منوذج "واالس"، الذي يرى أ 
، وجتمع املعلومات من الذاكرة جوانبهاوفيها حتدد املشكلة وتفحص من كل  مرحلة اإلعداد أو التحضري: -1

مث يقوم املبدع مبحاوالت للحل، يستبعد بعضها بصور خمتلفة،  ومن املطالعات وهتضم جيدا، ويربط بعضها ببعض
 وتبقى املشكلة قائمة.ل، البعض اآلخر، ولكن يصعب يف هذه املرحلة احل

أهنا  إال ال ينتبه فيها املبدع إىل املشكلة إنتباها جداي،هي مرحلة تريث وإنتظار،  مرحلة احلضانة أو اإلختمار: -2
كمون، فيها يتحرر العقل من كثري من الشوائب اليت ال عالقة هلا ابملشكلة، وفيها   بل هي فرتة ليست فرتة مجود

  .تطفو الفكرة بني آن وآخر على سطح الشعور، ويشعر املبدع شعورا غامضا أبنه يتقدم صوب غايته
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علميا أو رمسا كان أو كشفا  وهنا يثبت احلل إىل الذهن، ويتضح على حني فجأة مرحلة اإلهلام أو اإلشراق: -3
قصيدة، كمثل من ينظر إىل شيء غري واضح يف األفق، فمرة يبدو له هذا الشيء بصورة واترة بصورة أخرى، وإذا 

قد إتضح وحتددت معامله. إنه ضرب من اإلستبصار بفضله تربز الفكرة اجلديدة واحلل اجلديد على حني فجأة به 
  ديدة فريدة.بغتة، وعن طريقه تتكامل األجزاء والعناصر يف وحدة ج

الفكرة املبتدعة، ويعيد النظر فيها  وفيها خيترب املبدعآخر مراحل اإلبداع،  مرحلة إعادة النظر أو التحقيق: -4
     والتعديل والتصويب.  لريى هل هي فكرة صحيحة أو مفيدة، أو تستدعي شيئا من الصقل والتهذيب

هذا ما جيران ر ابملشكلة، و د أفكار جديدة قبل الشعتتوالأين حاالت كثرية مثال إىل وجود جتدر اإلشارة  
أو اخلطوات السابقة الذكر  يف كثري من احلاالت ال يتم وفق املراحلعلى املستوى الفردي اإلبداع  نإىل القول أب

 بكقد تتداخل وتتشاابلتتابع والتسلسل الذي أشار إليه الكتاب، فاملراحل واخلطوات املختلفة يف العملية اإلبداعية 
لذلك نقول أن هناك مرونة يف النظام ، قد حيدث توقف يف مرحلة ما، مث العودة إىل مرحلة سابقةيف الغالب، كما 

 .على املستوى الفردي الذي تسري وفقه العملية اإلبداعية
 مراحل اإلبداع على املستوى اجلماعي الثاين:الفرع 

ستوى اجلماعة منوذج "ويست" الذي ميكن من أشهر النماذج اليت تتحدث عن مراحل اإلبداع على م 
أن اإلبداع  على هذا املستوى مير عرب أربع مراحل  "ويست"تطبيقه على املستويني اجلماعي والتنظيمي، ويرى 

 :1هي
 تدرك اجلماعة احلاجة إىل اإلبداع يف حاالت ثالث:مرحلة إدراك احلاجة إىل اإلبداع:  -1
 داء احلايل؛وجود فجوة بني األداء املتوقع واأل -

 ة وإعتبارها ذات قيمة يف حد ذاهتا من طرف اجلماعة؛ؤسسجلب بعض اإلبداعات إىل امل -

 ة. ؤسسة بفائدة وأمهية اإلبداع كعامل أساسي لبقاء املؤسسإقتناع اجلماعة أو امل -

ة لآلخرين من وفيها يتم عرض أو طرح األفكار اجلديدة أو اإلبداعيمرحلة املبادرة بطرح أفكار إبداعية:  -2
أجل حل املشكلة أو حتسني الوضع احلايل، ويف هذه املرحلة يتم إقرتاح أو تطوير أو تعديل فكرة جديدة مقرتحة 
لرتى القبول من اجلماعة، وإذا قوبلت ابلرفض ميكن تعديلها، وهذا ما يؤدي إىل توليد أفكار جديدة إضافية أو 

 بديلة عن الفكرة األصلية املقرتحة.

ة ؤسسوهنا توضع الفكرة املقرتحة موضع التطبيق أو التنفيذ، وتستخدم من قبل اجلماعة أو املة التطبيق: مرحل -3
ة. ات أو اخلدمات اليت تقدمها املؤسسحبيث تصبح جزءا من ممارسات األعمال اليومية أو اإلجراءات أو املنتج

تطوير، كما أنه من املمكن إلغاؤها هنائيا وهنا أيضا ميكن أن تتعرض الفكرة اإلبداعية لبعض التعديالت أو ال
 والتفكري يف بديل آخر يف حالة عدم تطبيقها بنجاح.

                                                 
 - عبد الرحمان أحمد هيجان، مرجع سابق، ص 252- 253. 1 
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وفيها يصبح العمل اإلبداعي أو الفكرة اإلبداعية املقرتحة جزءا إعتياداي وروتينيا مرحلة الثبات أو اإلستقرار:  -4
ا يف النظام احلايل قد يلغي هذه الفكرة، ومن فإن الفشل يف تطويع الفكرة اجلديدة ودجمه أخرىمن النظام، ومرة 

 مثة البدء من جديد أي الرجوع إىل أول مرحلة أي مرحلة إدراك احلاجة إىل اإلبداع.
ابلنظر إىل املراحل األربعة، وابلتحديد يف آخر مرحلة أين يتم الرجوع إىل أول مرحلة، ميكن القول أن  

ستمرار يف هو عبارة عن حلقة مستمرة، هذا اإلمرحلة الثبات، بل  اإلبداع ال يتوقف عند املرحلة األخرية وهي
 ة.ؤسساإلبداع تفرضه التغريات على الصعيد البيئي والتنظيمي والتكنولوجي اليت تعايشها اجلماعة وامل

 .املبحث الثاين: مستوايت اإلبداع، عوامله، وأهم أشكاله داخل املؤسسة
تساهم يف اليت عناصر ال وايت، كما يرتكز على جمموعة منيظهر اإلبداع داخل املؤسسة يف عدة مست

   ويتخذ عدة أشكال داخل املؤسسة، وهذا ما سنوضحه يف هذا املبحث. توليد األفكار اإلبداعية،
 مستوايت اإلبداع األول: املطلب

 تظهر الظاهرة اإلبداعية يف مستوايت ثالث: 
 اإلبداع على مستوى الفرد )اإلبداع الفردي(؛ -

 اإلبداع على مستوى اجلماعة )اإلبداع اجلماعي(؛ -

 ة )اإلبداع التنظيمي(.ؤسساإلبداع على مستوى امل -
  اإلبداع الفردي الفرع األول:

 :1أمههاتلك قدرات ومسات إبداعية لعل من ويعين اإلبداع على مستوى الفرد الواحد، الذي مي

 ضع الراهن؛امليل حنو الفضول وحب االستطالع وعدم الرضا عن الو  -

 لتزام هبدف سام والتفاين يف العمل واملقدرة على تقدمي األفكار؛اإل -

 تشجيع تبادل الرأي والنقد الذايت؛ -

 التحرر من النزعة التقليدية والتوجه حنو األصالة؛ -

 شفافية التعامل مع املشكالت؛ -

 وضوح الرؤاي. -

هذا األخري حنو استخدام تفكريه وقدراته  وبشكل عام، يعرف اإلبداع على مستوى الفرد أبنه توجه
العقلية يف إطار ما حييط به من مؤثرات خمتلفة هبدف تقدمي إنتاج جديد ينفع اجملتمع الذي يتواجد فيه الفرد 

  املبدع. 

                                                 
 .15مؤيد عبد الحسين الفضل، مرجع سابق، ص  - 1
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ولقد أشارت الدراسات املتخصصة أبن املخ البشري املتواجد داخل الدماغ هو املسؤول عن هذه العملية،  
ن نصفني أو قسمني، وأن احلالة املثالية يف التصرف والسلوك العقالين عند البشر تتم من خالل فهو يتكون م

 :1 إحداث التوازن بني القسمني، ومها
القسم األمين: وهو املسؤول عن العمليات الكلية، فهم املدخالت احلسية املتزامنة، القدرة على الرؤية وحتديد * 

   اكرة السمعية والبصرية واملكانية؛ناغمة )الرقص والغناء(، الذاملكان، العمليات املعقدة واملت

القسم األيسر: وهو املسؤول عن التحليل التتابعي، التفسري املنطقي، اللغة والرايضيات، التفكري اإلستنتاجي  *
 وذاكرة اللغة.
 اإلبداع اجلماعي  الفرع الثاين:

بدعني الذين يتقامسون نفس السمات اإلبداعية، يقصد به اإلبداع على مستوى جمموعة من األفراد امل
ويعملون يف إطار واحد )قسم، إدارة، جلنة...اخل(. واملالحظ أن اإلبداع على مستوى اجلماعة يعطي نتائج إجيابية 

 أكثر من اإلبداع على مستوى فرد واحد، وهذا نتيجة للتفاعل واالنسجام فيما بني اجلماعة القائم 
 :2ربة وتقدمي يد املساعدة. هذا ويتأثر اإلبداع اجلماعي مبا يليعلى تبادل الرأي واخل

 الرؤاي؛ -

 املشاركة اآلمنة؛ -

 االلتزام ابلتميز يف األداء؛ -

 دعم ومؤازرة اإلبداعات الذاتية الفردية. -
  اإلبداع التنظيمي الفرع الثالث:

عبارة عن كيان إداري  ؤسسةامليشرتك هذا اإلبداع مع سابقه يف كثري من الصفات، على اعتبار أن 
مطلق األحوال، فإن اإلبداع وتنظيمي يظم مجاعات وأفراد وعاملني يف مواقع خمتلفة جتمعهم أهداف واحدة، ويف 

ة، وقد أصبح ؤسسة اليت اعتمدته، مبعىن أدق يعترب اإلبداع يف هذه احلالة حقا فكراي ومعنواي للمؤسسينسب إىل امل
رية أساس التطور، بل هو ضرورة ال مناص منها إذا ما أرادت السري على طريق النمو اإلبداع ابلنسبة هلذه األخ

 .  3واالزدهار، وكذا ضمان االستمرارية
 
 

                                                 
1- Luc De Brabandere,  Anne Mikolajczak , Le plaisir des idées, Dunod,Paris, 2ème  édition, 2004, p 112. 
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 عوامل اإلبداع الثاين:املطلب 
أكثر على اإلبداع من املهم جدا أن نتعرف على أبرز عناصر ومكوانت التفكري اإلبداعي،  لتسليط الضوء 

 بداعي:إذ يشمل التفكري اإل
 الطالقة الفكرية األول: الفرع

وهي تعين املقدرة على إنتاج وخلق أكرب قدر ممكن من األفكار اجلديدة اليت ختص موضوعا ما يف وحدة 
زمنية اثبتة أو مستقرة، كما أن املبدع إبستطاعته اإلدراك املستفيض لألفكار اليت ختص موقفا واحدا وهو ما يعرب 

، مبعىن أدق القدرة على إستنباط الروابط بني أكرب عدد من الظواهر يف حميط إدراكه، وهذا  عنه ابلطالقة الرتابطية
 . 1كله يرتكز على إتساع الرصيد املعريف وتنوعه وكذا مشوله

 :2وتتلخص الطالقة يف األنواع التالية 
 يدها يف نسق حمدد؛وتعين سرعة تفكري الفرد يف إعطاء األلفاظ والكلمات وتول طالقة الكلمات )اللفظ(: -1
 أي إنتاج اكرب عدد ممكن من األلفاظ ذات املعىن الواحد؛ طالقة التداعي: -2
 يف عبارات مفيدة؛ مبعىن التفكري السريع يف كلمات متصلة تناسب موقفا معينا، وصياغة أفكار طالقة التعبري: -3
 تعين إستدعاء عدد كبري من األفكار يف زمن حمدد؛ طالقة األفكار: -4
 وهي تقدمي بعض اإلضافات إىل أشكال معينة لتكوين رسوم حقيقية. طالقة األشكال: -5

 املرونة الفكرية الثاين:الفرع 
ويقصد هبا الليونة يف تغيري احلالة الذهنية واألفكار كلما تغريت املواقف، وهو ما يعين اإلستعداد الدائم  

    على أسس من العقالنية ومن املنطق.هلجر قنوات ومسارات وطرق قدمية وإنتهاج سبل جديدة 
واملرونة تنايف اجلمود الفكري والتصلب الذهين الذي مييز أصحاب األفكار الثابتة والذين يصرون يف جممل  

حياهتم على مواجهة احلياة من زاوية واحدة مهما تنوعت املواقف، هلذا جند أن من مسات الشخصية املبدعة التميز 
 .3ح العقليبسماحة الفكر والتفت

  :  4وتتضمن املرونة عاملني مها 
 املرونة التكيفية: أي قدرة الفرد على التحول من وجهة نظر إىل وجهة نظر أخرى بصورة سهلة وسريعة؛ -1
 املرونة التلقائية أو العفوية: وتعين قدرة الفرد على إعطاء عدد من األفكار املتنوعة اليت ترتبط مبوقف معني. -2

 األصالة ث:الثالالفرع 
القدرة على صناعة احللول اجلديدة وإستنباط األفكار املتجددة، إذ ال يعقل ابلشخص املبدع هبا  دويقص 

حىت ال يصنف عمله يف خانة التقليد، بل جند الشخصية املبدعة تنزع إىل التجديد،  أن يكرر ما إبتكره غريه،

                                                 
 .99حسن إبراهيم عبد العال، مرجع سابق، ص  - 1
 .53، ص 2004، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، 02محمد حمد الطيطي، تنمية قدرات التفكير اإلبداعي، الطبعة  - 2
 .99ن إبراهيم عبد العال، مرجع سابق، ص حس - 3
 . 28، ص 2004، دار الكتاب الجامعي، 01زيد الهويدي، اإلبداع )ماهيته، إكتشافه، تنميته(، الطبعة  - 4
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املبدع اإلستناد إىل عالقات وظواهر سابقة، مث ورؤية األمور من منظور حداثي، حيث يصبح مبقدور الشخص 
 . 1يعيد ترتيبها يف نسق جديد

 سية للمشكالتاحلسا الرابع:الفرع 
هي قدرة الشخص على رصد ورؤية املشكالت يف األشياء والعادات أو النظم، ورؤية جوانب اخللل  

  .2والنقص والضعف فيها، وتوقع ما ميكن أن يرتتب على ممارستها
األساس ميزة يتسم هبا فقط كل شخص وصل إىل درجة اإلبداع، وتعين حتسس اإلنسان املبدع وهي يف 

 للمشكالت املرتبطة مبوضوع ما والتنبؤ هبا، وإعداد ما يلزم ملواجهة هذه املعضالت. 
إال تعترب هذه العناصر األربعة هي األساسية واملهمة يف توليد األفكار اإلبداعية، كما يرى أكثر الباحثني، 

 :   3أن هناك عناصر أخرى متيز األشخاص املبدعني تتمثل يف
 أي القدرة على حتليل الكل إىل عناصره األساسية. التحليل:  -5
 يعين القدرة على تركيب العناصر لتكوين الشيء املتكامل. الرتكيب: -6
ن أن يكون للمشتتات أتثري على يشري إىل قدرة الفرد على تركيز إنتباهه يف املشكلة دو  اإلحتفاظ ابإلجتاه: -7

تفكريه، مبعىن أن الفرد يستطيع تركيز إنتباهه يف املشكلة، وأن تفاعله معها يكون أقوى من املؤثرات اخلارجية، هذا 
 ما يقوي فرص النجاح يف الوصول إىل أصح احللول.

ريف وصياغة املشكالت هي قدرة الشخص على صياغة املشكلة الرئيسية، وكذا حتديد وتع حتديد املشكلة: -8
 الفرعية.

 هو القدرة على إختيار أفضل األفكار أو النواتج أو احللول للمشكلة. التقييم: -9
أي القدرة على توقع أجود وأكرب عدد ممكن من النتائج واحللول والبدائل املمكنة احلدوث يف  التنبؤ: -10

 املستقبل.
فة العوامل ذات العالقة واملرتبطة ابملشكلة والعوامل غري يعين قدرة الشخص على معر  التفكري املنطقي: -11

املرتبطة هبا، كما يعين أيضا اإلنتقال بصورة متسلسلة يف خطوات حل املشكلة والوصول إىل نتائج ذات تسلسل 
 وإتساق منطقي.  

األصلية، األمر  وتعين مهارة الفرد وقدرته على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة للفكرة اإلسهاب أو اإلفاضة: -12
 الذي يساعد على تطوير الفكرة األصلية وإغنائها.  

 ويقصد هبا قدرة الفرد على رؤية وجتاوز ما هو واضح ومباشر.   التفسري أو الفطنة: -13
 
 
 

                                                 
 .99حسن إبراهيم عبد العال، مرجع سابق، ص  - 1
 .54محمد حمد الطيطي، مرجع سابق، ص  - 2
 .30 -29، وكذلك زيد الهويدي، مرجع سابق، ص 97 -96راجع: سعيد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 3
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 داخل املؤسسة اإلبداع أشكال الثالث:املطلب 
 :1بني مخسة أشكال لإلبداع هي ميز "شامبيرت" 
 إنتاج منتوج جديد؛ -1
 جديدة؛ إنتاجإدخال طريقة  -2
 أسواق جديدة؛ غزو -3
 احلصول على مصدر جديد للمواد األولية أو املنتجات النصف مصنعة؛ -4
 .حتقيق تنظيم جديد -5
 تقسيم أنواع اإلبداع على أساس:كما ميكن  
 طبيعة اإلبداع؛ -
 ؛درجة اإلبداع -
 مصدر اإلبداع. -

  ته: أنواع اإلبداع حسب طبيعالفرع األول
 نواع لإلبداع هي:أميكن التمييز على أساس هذا املعيار بني أربعة  
هبدف تلبية بعض  و خصائص املنتجأيرمي هذا النوع إىل إحداث التغيريات يف مواصفات  اإلبداع يف املنتج: -1

اليت  وبذلك فهذا النوع مهم جدا ابلنسبة للمؤسسات ،2بعض احلاجات بطريقة أحسن وأفضل عإشبا الرغبات أو 
 ن منافسيها.عتتبىن إسرتاتيجية التمايز، ألنه يف احلقيقة هو جتسيد حلاجات ورغبات الزابئن، مما جيعلها متفوقة 

اإلبداع يف املنتج يشمل كل مكوانت وخصائص املنتج، من خالل حتسني املنتجات املقدمة للعميل، إن  
إبداعات هلا عالقة ابلرتكيبة الوظيفية هي:  وخيص ثالثة جوانب أساسية، ابلكليةأو تقدمي منتجات جديدة 

   .3للمنتج، إبداعات تغري يف الرتكيبة التكنولوجية للمنتج، وإبداعات تغري خصائص تقدمي املنتج
 :4وأتسيسا على ما تقدم، ميكن تصنيف اإلبداع يف املنتج إىل نوعني 
افته أو حتسينه أو تطويره على مواصفات و إضأاملنتج اجلديد هو أي شيء ميكن تغيريه  :تقدمي منتج جديد -أ

وخصائص املنتج سواء امللموسة أو غري امللموسة أو اخلدمات املرافقة له، ويؤدي إىل إشباع حاجات ورغبات 
الزابئن احلالية أو املرتقبة يف قطاعات سوقية مستهدفة، ويكون هذا املنتج جديدا على املؤسسة أو السوق أو 

من أصال  يتم تسويقهااليت تقدمي سلع وخدمات خمتلفة جوهراي عن تلك  مي منتج جديد هوتقدمبعىن آخر  .الزابئن
   .املؤسسة قبل

                                                 
  .شامبيتر هو أول من إهتم بمفهوم اإلبداع وما يتعلق به، وهو إقتصادي أمريكي نمساوي األصل 

1- Jean-Hervé Lorenzi, Alain Villemeur, L’innovation au cœur de la nouvelle croissance, Economica, Paris, 

2009, page 48- 49. 
 .34، ص 1994السعيد أوكيل، إقتصاد وتسيير اإلبداع التكنولوجي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2

3- Joel Broustail et Frederic Fréry, Le management stratégique de l’innovation, Edition DALLOZ, 1993, page 

07. 
ل، العالقة بين أنواع اإلبداع التقني وأبعاد الميزة التنافسية: دراسة ميدانية في مجموعة مختارة من أكرم أحدم الطويل، رغيد إبراهيم إسماعي - 4

 29 -27لثالث حول: إدارة منظمات األعمال: التحديات العالمية المعاصرة، الفترة من الشركات الصناعية في محافظة نينوى، المؤتمر العلمي ا

 .13 اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، األردن، ص ، كلية اإلقتصاد والعلوم2009أفريل 
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غرض تقدميه إىل بهو ذلك املنتج الذي أجري عليه تعديل أو حتسني  )املنتج احلايل(: حتسني منتج موجود -ب
ايل هو قرار تتخذه اإلدارة العليا إن حتسني املنتج احل السوق بشكل جديد ملواكبة حاجات ورغبات الزابئن.

تحسني فيتطلب الما تنفيذ قرار أقد تنشأ من الزبون، للمؤسسة، إال أن املعلومات املطلوبة لعمل وإجراء التحسني 
 تنسيق اجلهود بني عدد من اإلختصاصات يف املؤسسة.

يعين إدخال ، و 1لية اإلنتاجعاو فتطوير كفاءة أ غالبا ما يكون موجها حنواإلبداع يف طرائق الفن اإلنتاجي:  -2
يف اليت تؤدي اجلديدة تقدمي اخلدمات أو تسليم املنتجات طريقة أو  ،طريقة إنتاج جديدة أو حمسنة يف املؤسسة

حتسني جودة املنتج، أو خفض تكلفة اإلنتاج والتوزيع، ومن مثة فاإلبداع يف طريقة اإلنتاج يشمل النهاية إىل 
ية، واألسلوب الفين لإلنتاج من الناحيتني الفنية واإلقتصادية، أو يف املعدات اإلنتاجية، تغيريات يف املواد األول

 .2واهلدف منها هو تقليل التكاليف
 اإلبداع التنظيمي -3
م تزيد من املرونة يف أداء املهايقصد به إحداث التجديد يف التنظيم، وإحالل مناذج تنظيمية جديدة  

توفر مستوى معني من التفكري واخلربة لدى املسريين. إن هذا النوع من  ا يستدعيوحتسني عالقات العمل، وهو م
 .  3اإلبداع غري مادي، هدفه تنظيم طرائق وأساليب وأمناط التسيري، قصد تنظيم سلوك املؤسسة وجعله أكثر فعالية

 :سويقياإلبداع الت -4
البيع والتوزيع واإلشهار، وكل ما يتعلق  يضم هذا اإلبداع خمتلف التغريات اليت حتصل على مستوى قنوات 

، ويهدف هذا النوع إىل الزايدة يف املبيعات، والتعريف ابلعالمة التجارية للمؤسسات بغية  سويقيةابلوظيفة الت
 . 4كسب ثقة الزبون، وحتقيق والئه للمؤسسة

  الفرع الثاين: أنواع اإلبداع من حيث درجته
  رجته بني اإلبداع اجلزئي أو الضعيف واإلبداع النافذ أو اجلذري.ومنيز يف أنواع اإلبداع على أساس د

، 5تتضمن إنقطاعات، طفرات تكنولوجية مبنية أساسا على التقدم العلمي: )النافذة( اجلذرية اتاإلبداع -1
ن العودة إىل البحث ع معرفة كبرية وجديدة، ويف الغالب على املؤسسة، ويتطلب ابلغاويؤثر هذا النوع أتثريا 

ل إىل حتقيق هذه اإلبداعات، كما أهنا تتطلب العديد من السنوات و للوص الكفاءات الالزمة خارج املؤسسة
يف امليدان البحثي ملثل هذه  ةومتخصصواإلستثمارات املالية الضخمة، وتكون عادة حمصورة عند مؤسسات قليلة 

      .  6ى اخلارجية للمؤسسة من زابئن ومنافسنيعلى املتعاملني والقو أيضا املشاريع املعقدة، كما يالحظ أتثريه 

                                                 
1- Melissa Schilling, François Thérin, Gestion de l’innovation technologique, Maxima, Paris, 2006, page 71.  

، كلية العلوم 62 -61قتصادية وعربية، العدد نجمة عباس، واقع اإلبداع في المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة، دراسة ميدانية، بحوث إل - 2

 . 214، ص 2013اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
شريف غياط، محمد بوقموم، حاضنات األعمال التكنولوجية ودورها في تطوير اإلبداع واإلبتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حالة  - 3

 .54، ص 2009تصادية وإدارية، العدد السادس، جامعة قالمة، ديسمبر الجزائر، أبحاث إق
بن عنتر عبد الرحمان، واقع اإلبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، دراسة ميدانية، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية  - 4

 .151، ص 2008، العدد األول، 24والقانونية، المجلد 
5- Bernard Guilhon, Sandra Montchaud, Le capital-risque, mécanisme de financement de l’innovation, 

LAVOISIER, Paris, 2008, page 43. 
6- Joel Broustail et Frederic Fréry, op.cit, page 11. 
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نتيجة تطوير منتج، طريقة، معرفة، وحتويل تكنولوجيا من تطبيق إىل  يهو )الطفيفة(: التدرجييةاإلبداعات  -2
 .2حلاليةانطوي على تغيري )أو تعديل( طفيف نوعا ما مقارنة ابملمارسات ت كما،  1آخر

 نوعني إستنادا إىل مدى تطبيق التكنولوجيا واملعرفة، فإذا كانتوعلى العموم ميكن التمييز بني ال 
   .3كان تطبيقهما ألول مرة فهذا إبداع جذريع تدرجيي، وإذا  التكنولوجيا واملعرفة قد طبقا من قبل فهذا إبدا 

 أنواع اإلبداع حسب مصدره الفرع الثالث:
 :4يصنف اإلبداع حسب مصدره إىل نوعني أساسيني مها 
 هو اإلبداع الناتج عن التطور التكنولوجي وتطور العلم واملعرفة.و  دفع التكنولوجيا: إبداع -1
 هو اإلبداع الناتج عن تغري سلوكات وحاجات الزابئن واملستهلكني. و  إبداع جذب السوق: -2

 وأساليب تنميته ،اإلبداعومعوقات مقومات  الثالث:املبحث 
اه و وهناك جمموعة من األساليب اليت تنمي مستداخل املؤسسة، جمموعة من املقومات اليت تدعمه  لإلبداع 

  هذا املبحث. ضمنسيتم توضيحه  وكل هذاكما تقف الكثري من العوامل عائقا أمام تنميته وإظهاره، لدى الفرد،  
 )إسرتاتيجيات داعمة لإلبداع( مقومات العملية اإلبداعية من منظور املوارد البشرية األول:طلب امل
آراء الكتاب والباحثني على جمموعة من اإلسرتاتيجيات الداعمة لإلبداع داخل املؤسسة، تتمثل  توافقت 

 يف:
 التدريب  األول:الفرع 

الفرد أو اجملموعة لتحسني األداء  واجتاهاتدريب على أنه "عملية منظمة مستمرة لتنمية جماالت يعرف الت 
لتغيري يف السلوك من خالل توسيع معرفتهم وصقل مهاراهتم وإكساهبم اخلربة املنظمة، وخلق الفرص املناسبة ل

األساليب احلديثة لتتفق مع طموحهم الشخصي، وذلك  واستخدامالتحفيز املستمر على تعلم  من خاللوقدراهتم 
ت الدولة يف املستقبل من احاجاهتم وحاجات املنظمة وحاج ذلك ضمن برانمج ختططه اإلدارة مراعية يف

 .  5األعمال"
ما يعرف على أنه "اجلهود املنظمة واملخططة لتطوير معارف وخربات وإجتاهات املتدربني، وذلك ك 

 . 6جبعلهم أكثر فاعلية يف أداء مهامهم"
األفراد أداء يساعد على زايدة فاعلية فهو  ،اإلبداعويعد التدريب أحد العوامل اهلامة اليت تساعد على  

املستقبلية، إضافة إىل رصدهم ابملعلومات واملهارات  واألعمال اليومية و تماماالهورفع قدراهتم النوعية يف جماالت 

                                                 
1- Sandrine Fernez-Walch, François Romon, Management de l’innovation, de la stratégie aux  projets, 2éme 

édition, Vuibert, 2010, Paris, page 14.  
2- Melissa Schilling, François Thérin, op.cit, page 73. 
3- Sandrine Fernez-Walch, François Romon, op.cit, page 14. 

ة المؤسسة الوطنية للدهن بسوق أهراس، مجلة العلوم ماليكية عامر، واقع اإلبتكار في المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية، دراسة ميدانية لحال - 4

   .120، ص 2012جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر ، 27/28العدد ، اإلنسانية
 .14، ص 2006نجم العزاوي، التدريب اإلداري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  - 5
 . 15، ص 2007، عمان، 1ر المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة حسن أحمد الطعاني، التدريب اإلداري المعاصر، دا - 6
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الوظيفية الالزمة اليت تساهم يف زايدة قدراهتم لتنعكس على واقع أدائهم العملي، والعمل مبا هو غري مألوف لبلوغ 
 التغيري والتجدد واإلبداع.

، وتزويدهم  حنو عملهم واجتاهاهتمسلوك العمال  ابإلضافة إىل ذلك، فالتدريب حيدث تغيريات إجيابية يف 
ابملعرفة اجلديدة، وتنمية قدراهتم، وصقل مهاراهتم والتأثري يف تعديل أفكارهم وسلوكياهتم وتطوير العادات 

 على هذا األساس، و 1يف العملوالتفوق لون هبا لتحقيق اإلبداع واألساليب مبا ينسجم مع ثقافة املؤسسة اليت يعم
  ول أن التدريب حيتل مكانة هامة يف تعزيز العمل اإلبداعي. ميكن الق

 الثقافة التنظيمية الثاين:الفرع 
، واليت تعد كدليل لألفراد يف املؤسسة  جمموع القيم واملعتقدات والتوقعات املشرتكة " الثقافة التنظيمية هي 

 .2" عات داخل هذه املؤسسةينتج من خالهلا معايري تؤثر بشكل كبري على سلوكيات األفراد واجملمو 
،  وللثقافة التنظيمية أمهية كبرية، حيث ينتج عنها جمموعة من الفوائد واملنافع اليت تنعكس على املؤسسة 

 :3وتتمثل يف
 والتكامل الداخلي بني املؤسسة والبيئة اليت تعمل فيها؛ االنسجامحتقيق  -1
 واملخاطرة؛ واالبتكارحتث على اإلبداع  -2
 و بشعارها ومساهتا؛أ، سواء من خالل املخرجات أو املدخالت  ملؤسسة عن مثيالهتا من املؤسساتمتيز ا -3
يستخدمها املخططون اإلسرتاتيجيون  افرتاضاتتؤثر بصورة مباشرة أو غري مباشرة عندما تكون معتقدات أو  -4

 عند بناء إسرتاتيجياهتم؛
و اجلزئي مثل إعادة تنظيم املؤسسة أو تغيري أالكلي  سواءالتغيري تساعد أبعاد الثقافة التنظيمية يف تبين عملية  -5

 احلوافز أو اهليكل التنظيمي...اخل.
 اإلتصال الثالث:الفرع 

خرين رب فيها اإلنسان عن أفكاره إىل اآلعبصورة عامة على أنه "تلك العملية اليت ي االتصالتعريف ميكن  
 .4عليها" ءبقاأو اإل اجتاهاهتمهبدف التأثري فيهم وتعديل 

وسيلة األفراد العاملني يف نفس املؤسسة للتعبري عن وجهات نظرهم  فهو اإلدارةيف  االتصالوعن مفهوم 
 .5وآرائهم وإيصال مقرتحاهتم وتلقي أفكار الزمالء اآلخرين وكافة البياانت اليت يريدون اإلدالء هبا

يصعب على العاملني معرفة  تصالإدون  منمن الضرورات امللحة ألية مؤسسة، ألنه  تصالاإلويعترب  
توجه إدارهتم واألهداف اليت تطمح املؤسسة إىل بلوغها، كما يصعب على اإلدارات أيضا فهم توجهات العاملني 

 . حتوائهمإو 

                                                 
 .86 -85ص ، 2011، األردن، 1إدارة اإلبداع واإلبتكار في منظمات األعمال، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة اونة، صعاكف لطفي خ - 1

2- Michel Petit, Audrey Klesta, Management d’équipe: concepts et pratiques, Donod, Paris, 2000, page 178. 
 .89، ص عاكف لطفي خصاونة، مرجع سابق - 3
بن نوار صالح، اإلتصال في المؤسسة، فعاليات الملتقى الوطني الثاني، مخبر علم إجتماع اإلتصال، جامعة منتوري، مؤسسة الزهران للفنون  - 4

 . 83، ص 2003ينة، الخروب، قسنطالمطبعية، 
 .228ص  مرجع سابق،الشنواني،  صالح - 5
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له مزااي عدة، فهو يؤدي إىل رفع مستوى أداء العاملني، وزايدة مستوى فإن إذا كان فعاال،  تصالواإل 
عامل ميكن أن يتفهم واقع عمله بشكل أفضل ويشعر بقيمة أكرب. ويؤدي أيضا إىل فهم أدوار الرضا لديهم، فال

العاملني واإلدارات على التعاون والتنسيق، ويشجع أيضا العاملني على بذل  هذا ما يؤدي إىل مساعدةاآلخرين، 
 . 1ألداء وتفجري طاقتهم اإلبداعيةااملزيد من 

ال  تصالواإلوقلة الوقت،  االتصالبادرات اإلبداعية تفشل نتيجة ضعف وجتدر اإلشارة إىل أن معظم امل 
مما  اتواملشاركة يف القرار  قرتاحاتواإلجيب أن يكون عملية إعالم فقط، بل جيب أن يكون وسيلة لتبادل األفكار 

 . 2يشجع على العملية اإلبداعية
 احلوافز الرابع: الفرع

ليت تثري الرغبة الكامنة يف نفس العامل للعمل من جهة تلبية و املؤثرات اأوهي أيضا "تلك العوامل  
 .3خرى"أهداف املؤسسة من جهة أ، وحتقيق  حاجات غري مشبعة لديه

جمموعة القيم املادية واملعنوية املمنوحة للعمال يف قطاع معني واليت تشبع احلاجة لديهم احلوافز هي 
 وترسلهم إىل سلوك معني.

، وهي  املادية واملعنوية يف مقدمة العوامل اليت حتافظ على املبدعني يف املؤسسةوتقف احلوافز بنوعيها  
األمر بعملهم وأدائهم كما ونوعا،  واالهتماموسيلة للتأثري على سلوك العاملني، مما جيعلهم يبذلون املزيد من اجلهد 

 تعزيز قدراهتم اإلبداعية.و كذا اهتم يؤدي إىل زايدة اإلنتاج ورفع الروح املعنوية عند العاملني وإشباع حاج الذي
هي الطريقة األكثر أتثريا يف إرسال ف ،اإلبداعجل أن تكون احلوافز واضحة ودالة يف املؤسسة من أوالبد  

املؤسسة ابإلبداع واملبدعني. ومن الضروري أن تكون هذه احلوافز  هتمامإإشارات ذات داللة لكل العاملني على 
وهذه السمة يف احلوافز هي  نتائج،ومكافأة حىت الذين حاولوا ومل يصلوا إىل  ،اإلبداع موجهة ملكافأة النجاح يف

 .  4اليت يعول عليها لتكون املؤسسة ميداان فعاال وخالقا لإلبداع
 
 
  
 

 النمط القيادي اخلامس:الفرع 

                                                 
 . 92عاكف لطفي خصاونة، مرجع سابق، ص  - 1
مي، سمية بروبي، دور اإلبداع واإلبتكار في إبراز الميزة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دراسة حالة مؤسسة المشروبات الغازية ما - 2

 .58، ص 2011 -2010، 1لتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف قتصادية والعلوم اماجستير منشورة، كلية العلوم اإل مذكرة
، 1داوود معمر، منظمات األعمال: الحوافز والمكافآت، بحث علمي في الجوانب اإلجتماعية والنفسية والقانونية، دار الكتاب الحديث، الطبعة  - 3

 . 30، ص 2006القاهرة، 
 .199، ص 2003، األردن، 1لخصائص والتجارب الحديثة، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة ، إدارة اإلبتكار، المفاهيم وانجم عبود نجم،  - 4
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الروح اإلبداعية يلعب منط القيادة دروا هاما إما يف تفجري وإطالق طاقات األفراد اإلبداعية أو قتل  
، وهذا ما سيتم توضيحه ابلتفصيل 1وتعترب القيادة الدميقراطية من القيادات اليت تشجع على اإلبداعاخلالقة لديهم. 

 يف املبحث األخري من هذا الفصل.
 فرق العملالسادس: الفرع 

شكل مدروس ب اختيارهم"جمموعة من األعضاء ذوي ختصصات مهنية متنوعة مت  هناتعرف فرق العمل أب 
 .2من حمدد"ز للقيام مبهمة أو مهام معينة يف 

، ضمن  هداف حمددةراد يعملون سوية بقصد الوصول ألن "جمموعة من األفعهي بتعبري بسيط عبارة و  
  .3جمال عمل حمدد"

وكلما كان فريق العمل متآلفا ومتكامال كلما أدى ذلك إىل مزيد من صقل مهارات التفكري اإلبداعي  
 :4اخلربات، وذلك من خاللوتبادل 

 الرغبة األكيدة للعضو يف حتقيق أهداف الفريق؛ -1
 مبادرة كل عضو إىل مساعدة اآلخرين وخاصة يف الظروف الصعبة؛ -2
  عضاء اآلخرون للنقاش.ملتخصصة اليت حيضرها األضرورة تعرف كل عضو على املعلومات ا -3

 التمكني السابع:الفرع 
العملية اليت يقوم املديرين من خالهلا مبساعدة العاملني على "ر إليه على أنه التمكني لدى البعض ينظ 

 . 5يف عملهم"و القرارات اليت تؤثر فيهم  الختاذاملهارات والسلطة اليت حيتاجوهنا  اكتساب
إسرتاتيجية تنظيمية هتدف إىل إعطاء العاملني الصالحيات واملسؤوليات ومنحهم احلرية ألداء وهو أيضا " 
كافة وبيئة العمل املناسبة لتأهيلهم مهنيا عمل بطريقتهم من غري تدخل مباشر من اإلدارة، مع توفري املوارد  ال

  .6وسلوكيا ألداء العمل مع الثقة التامة هبم"
ن الغاية الرئيسية من متكني العاملني هو البحث عن طرق جديدة لتشجيع الطاقات الكامنة لدى األفراد إ 

التمكني يطلق حرية الفرد، وحيرره من الرقابة الصارمة والتعليمات اجلامدة والسياسات ألن  ،7بداعوحتفيزهم على اإل
ويطلق العنان احملددة، ويعطيه احلرية يف حتمل املسؤولية عن التصرفات واألعمال اليت يقوم هبا، وهذا بدوره حيرر 

مستغلة يف ظل البريوقراطية اجلامدة واإلدارات مكانيات الفرد ومواهبه الكامنة اليت حتما ستبقى غري مفعلة و إل
 داخل املؤسسة. وعلى هذا ميكن القول أن التمكني عامل مهم ومفتاح أساسي لتنمية عامل اإلبداع املستبدة.

                                                 
 .178، ص عبد الحليم الفاعوري، مرجع سابقرفعت  - 1
 .44، ص 2012، مصر، 1مدحت أبو النصر، فرق العمل الناجحة، البناء والنمو واإلدارة، المجموعة العربية للتدريب والنشر، الطبعة  - 2
 .18، ص 1999لورنس هولب، إدارة فرق العمل، أشرف على نقله إلى العربية موسى يونس، بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض،  - 3
 عمرو حامد، اإلدارة اإلبداعية الطريق للمستقبل، ورقة عمل مقدمة في ندوة "اإلدارة اإلبداعية للبرامج واألنشطة في المؤسسات الحكومية - 4

 . 142، ص 2007اصة"، القاهرة، والخ
زكريا مطلك الدوري، أحمد علي صالح، إدارة التمكين وإقتصاديات الثقة في منظمات أعمال األلفية الثالثة، دار اليازوري العلمية للنشر  - 5

 .27، ص 2009والتوزيع، األردن، 
ثاره في إبداع العاملين في الجامعة األردنية، دراسة ميدانية تحليلية، المجلة أيمن عوده المعاني، عبد الحكيم عقلة أخوارشيدة، التمكين اإلداري وآ - 6

 .236، ص 2009، األردن، 2، العدد 5األردنية في إدارة االعمال، المجلد 
 .94زكريا مطلك الدوري، أحمد علي صالح، مرجع سابق، ص  - 7



                            القيادة الديمقراطية في تحقيق الميزة التنافسية من خالل مدخل اإلبداعدور                                                  الثالثالفصل  

 164 

هلا دور كبري يف اإلسهام يف الكشف عن القدرات الكامنة لدى وأخرى الشك أن مثل هذه األمور 
غري أن هذه  كون قدرات إبداعية ال يكشفون عنها لغياب املناخ املناسب هلا.العاملني ابملؤسسات، والذين ميل

على درجة إرتياحه يف و  على نفسية العامل،وابلدرجة األوىل كبري وإن كثرت وتعددت فأثرها  املقومات وغريها 
اي مع درجة إرتياحه العامل على اإلنتاج واإلبداع والعطاء تتناسب طردالفرد عمله، وهلذا نصل إىل القول أبن قدرة 

    .عملهيف 
 معوقات اإلبداع الثاين:املطلب 

من املفيد جدا بل ومن الضروري أن نتعرف على العوامل اليت تقف عائقا يف سبيل تنمية اإلبداع  
 إىل:بصفة عامة وتثبط طرح األفكار اإلبداعية، وميكن تصنيف هذه املعوقات أو املثبطات  وإظهاره،

  ات فردية/ شخصيةمعوق األول:فرع ال
 :1أمهها هي عوامل تتعلق ابلفرد ذاته، 
وهذا جيعل الفرد متخاذال يف مواجهة املخاطر واإلبداع، فرمبا ميس ذلك بسمعته أو يعرضه  اخلوف من الفشل: -1

  للعقاب؛
 رد حيجم عن جمرد، جند الفابلكامل ةومفهوم ن املشكلة مصاغة بوضوحفإذا مل تك النفور من الغموض: -2

 احملاولة؛
فهناك من لديه حساسية جتاه الذات، وال يرغب يف كشف ذاته ابملشاركة يف عملية  اخلوف من الرفض: -3

 إبداعية؛
د والقواعد والقوانني، السلوك املساير للمعايري اإلجتماعية والتقالي ابألداء أو لتزامفهناك من يفضل اإل اإلذعان: -4

 عن إطارها؛ وال خيرج
إىل فهناك من يتقاعس عن جتريب قدراته اإلبداعية، ورمبا يتميز بضعف البصرية وال ميكنه النظر  :ضعف احليلة -5

 وراء األفق القريب؛ما 
إذا ختلى الفرد عن إستعراض ما يدور حوله، فإن ذلك قد  احلساسية املفرطة )اإلفتقار إىل اإلستعراض(: -6

 حدود قدرته وخرباته؛يؤدي إىل احلد من قدرته على التفكري فيما يتجاوز 
فالكثري غالبا ما ينحازون إىل املعايري احملددة سلفا لدرجة أهنم ال ميكنهم األداء أو التفكري خارج  الصرامة: -7

   ذلك اإلطار املرجعي.   
، عملهيف مام إبداع الفرد أالدكتور حسني حرمي جمموعة من املعوقات الفردية األخرى اليت تقف  يضيفو 
 :2تتمثل يف

 البحث دوما عن اجلواب الصحيح؛ -8
 احملاولة الدائمة إلستخدام املنطق؛ -9

                                                 
                  ،2008ترجمة أحمد المغربي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، اع اإلداري في القرن الحادي والعشرين، دببرافين جوبتا، اإل - 1

 .128 -127ص 
 .314 ص مرجع سابق،حسين حريم، إدارة المنظمات،  - 2
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 السعي ألن يكون الفرد عمليا جدا؛ -10
 عدم اللعب واللهو أثناء العمل؛ -11
 إمهال املشكالت اليت تقع خارج جمال التخصص؛ -12
 أبنه ليس مبدعا؛ دلفر اإعتقاد  -13
 ؛الرغبة يف عدم ظهور الفرد أبنه أمحق -14
  ن العمل الذي يؤديه ليس له قيمة. شعور الفرد أب -15

 معوقات تنظيمية الثاين:الفرع 
 :1تتمثل جممل املعوقات التنظيمية يف 
ن النمط اإلداري التقليدي حيد ويعيق اإلبداع، ذلك أن املدراء أال وجود للشك  التقليدي: داريالنمط اإل -1

للماضي، وكوهنم موجودون على قمة اهلرم اإلداري فهم األكثر متسكا  التقليديون يفرتضون أن املستقبل إمتدادا
اإلداري  اإلصالحال نبالغ إذا قلنا أن ون عن التخطيط وإدارة املستقبل، لذلك لابملاضي وهم أيضا املفروض املسؤو 

 ارسة اإلبداع. هو السبيل األهم لتنمية اإلبداع، ذلك أن مركزية السلطة وحمدودية التفويض ال توفر الفرصة ملم
 يف اجلهاز اإلداري الذي يعاين من: ذي يظهر واضحاال سوء الصحة التنظيمية: -2
 عدم اإلستقرار التنظيمي؛ -أ

 اإلزدواجية والتكرار يف اإلختصاصات؛ -ب
 تضخم اهليكل التنظيمي الداخلي للوحدة؛ -ت
 عدم اإلهتمام إبعداد الدليل التنظيمي للوحدات اإلدارية.  -ث
 تتمثل يف: عاف القوى احلافزة لإلبداع يف العمل:إض -3
إخنفاض إحساس الفرد أبمهيته وشعوره أبنه ال قيمة له، ابإلضافة إىل عدم توافر نظام مناسب وعادل للحوافز  -أ

 واملكافآت؛
 د الشكوى العامة؛و جتاهل وج -ب
 اخلوف من حتمل املسؤولية؛ -ت
 املعلومات؛سوء نظام اإلتصاالت وعدم تدفق وإنسياب  -ث
 تنازع السلطات وإنعدام روح الفريق. -ج
 :2ومن املعيقات التنظيمية أيضا 

   اإللتزام احلريف ابلقوانني والتعليمات واإلجراءات؛  -ح
 ؛رية الرأي واإلجتهاد والتصرف واحلكمتطبيق هيكل تنظيمي غري سليم، ال يسمح لألفراد حب -خ

                                                 
ورقة عمل بتكار، محمد المحمدي الماضي، المستجدات العالمية وأثرها على أنماط وأساليب القيادة في بناء فرق العمل وتفجير روح اإلبداع واإل - 1

مصر الجديدة، مقدمة في ندوة تنمية المهارات اإلبداعية لقادة المنظمات العامة والخاصة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، 

  .89 -88، ص 2010
  .316 صمرجع سابق، إدارة المنظمات، حسين حريم،  - 2
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 سوء إدارة الصراع؛ -د
 وارد الالزمة؛عدم توافر امل -ذ
  وابلعاملني معهم؛ أبنفسهمعدم ثقة بعض املديرين  -ر
 تطبيق مبدأ التخصص الضيق يف تصميم العمل. -ز
 :1إن ممارسات املدير غري السليمة قد تشل اإلبداع، وتتمثل يف معوقات من قبل املدير: -4
لشك، ألهنا من جهة جديدة، ومن جهة النظر إىل األفكار اجلديدة الصادرة من املستوايت الدنيا بنوع من ا -أ

 أخرى صادرة من املستوى األدىن؛
إصرار املدير على أن العاملني الذين حيتاجون ملوافقته جيب أن ميروا عرب مستوايت إدارية أخرى للحصول  -ب

 على تواقيعهم؛
 ي وقت؛ميكن فصلهم من العمل يف أ أبنهالنقد حبرية واإلمتناع عن املدح، وإشعار العاملني  -ت
النظر إىل معرفة وحتديد املشكالت على أهنا عالمة فشل، وعدم تشجيع األفراد على إطالعه على  -ث

 املشكالت اليت يواجهوهنا؛
 على كل شيء بعناية؛ السيطرة -ج
 إختاذ القرارات بسرية، وإعالهنا للعاملني بصورة مفاجئة؛ -ح
ض السلطة واملشاركة، مسؤولية البحث عن الطرق لتقليص تكليف املوظفني يف املستوايت الدنيا، إبسم تفوي -خ

القوى العاملة، واإلستغناء عن العاملني ونقلهم، وإال التهديد بتنفيذ قرارات معدة مسبقا، والطلب من العاملني 
 سرعة إجناز ذلك؛

 نه هو املستوى األعلى، ويعلم كل شيء هام عن العمل.  أن ال ينسى أوفوق كل شيء،  -د
الذي لمدير تتمحور كلها حول أسلوب القيادة األوتوقراطي التسلطي، لاملمارسات غري السليمة  إن هذه 

 واخلوف، وهذا ما يقتل روح اإلبداع لديه.  رة والقهرالسيطجيعل الفرد يعمل حتت 
 :والبيئية املعوقات الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية الفرع الثالث:

جتاهات والتقاليد السائدة يف اجملتمع، والضغوط اإلجتماعية عائقا أمام تقف القيم واإلعتقادات واإلقد  
)مثال تنمية وتعزيز القدرات اإلبداعية لدى األفراد، كما أن بعض املؤسسات )مثال التعليمية( وبعض السياسات 

ال تكون عامال هي األخرى قد والظروف البيئية قد ال تشجع على اإلبداع، كذلك األوضاع اإلقتصادية العائلية( 
، مثل الفقر، البطالة، التلوث البيئي، الوعي حنو السالمة والصحة يف ميسرا ومساعدا يف تعزيز اإلبداع وتنميته

 . 2العمل...اخل
الفرد، فهي جتعل هذا مستوى إبداع على  هلا أتثريها بشكل أو آبخركلها السابقة الذكر  إن العوامل  

   تعداد للمبادرة، فال يقدم اجلديد.اإلقدام وليس لديه أي إس عدمي اهلمة وال يتميز بروح األخري

                                                 
 .315ص ع سابق، مرجإدارة المنظمات، حسين حريم،  - 1
  .  317ص مرجع سابق،  كذلك محمد حسن محمد حمادات،و، 316ص  المرجع نفسه،راجع:  - 2
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 أساليب تنمية اإلبداع الثالث:طلب امل
جتعل الفرد ينشط قدراته الفكرية ليتوصل والبد أن تسبقه مشكلة تتحدى العقل،  اإلبداع ال يتم يف فراغ، 

للمبادرة واإلجناز، وتنمي عنده العمليات إىل احلل، وهناك جمموعة من الطرق اليت تعمل على تنشيط قدرات الفرد 
 :األساليب وأكثرها شيوعاتلك هم أومن العقلية من إدارك وتصور وختيل وتفكري....، 

منه تشجيع  غرضال .األسلوب ابلعصف الذهين أو إستمطار األفكار يسمى هذاالعصف الذهين:  األول:الفرع 
 .ن خالل حفز الذهن لتوليد أكرب قدر ممكن من األفكارم، 1وقت قصري جداو جمموعة  ضمنإنتاج أفكار جديدة 

و مشكلة معينة على جمموعة من األفراد يتوىل إدارة تلك العاصفة أوتتلخص هذه الطريقة يف طرح فكرة  
 :2واحدا منهم يتميز أبنه يستطيع

 هتيئة املناخ املناسب لتوليد األفكار؛ -1
 إاثرة اآلخرين لتقدمي وعرض أفكارهم؛ -2
 إلنتقال والربط بني أجزاء املوضوع املختلفة بشكل منطقي.ا -3
 :3هي من القواعد مبنية على جمموعةوهذه الطريقة  
 املهم، هو عدد األفكار املنتجة؛ -1
 فكار الغريبة مرحب هبا؛األ -2
 البناء على أفكار اآلخرين؛ -3
 نتقادات.إال تقبل أي  -4
 :4ومتر هذه العاصفة ابملراحل التالية 
 وذلك بتفتيتها إىل أجزاء ومطالبة املشرتكني ابلتفكري فيها؛ توضيح وجتزئة املشكلة: -1
ينبغي ويف هذه املرحلة  وذلك إباتحة الفرصة للمشرتكني لإلنطالق يف توليد األفكار، توليد وعرض األفكار: -2

 ن يراعي قواعد هذه الطريقة، أي:أملدير العاصفة الذهنية 
 توليد وعرض أكرب قدر ممكن من األفكار؛مهية أالتأكيد على  -أ

 خلق مناخ يتقبل أي أفكار غريبة أو خيالية، وعدم إبداء أي نوع من السخرية إجتاهها؛ -ب
  و سلبا؛أو التعليق عليها إجيااب أاحلكم عليها  أوعدم السماح ألحد مبهامجة أفكار اآلخرين  -ج
ني أحد املشاركني للتسجيل(، وتسجيلها كما هي دون يفضل تعياألفكار املطروحة بال إستثناء ) تسجيل -د

 و حتسني أو إختصار او إعادة صياغة.أتعديل 
 وذلك بنقدها ومتحيصها وصوال للفكرة املناسبة. تقومي األفكار املطروحة: -3

                                                 
1- Sandrine Fernez-Walch, François Romon, Management de l’innovation, de la stratégie aux projets, 2ème 

édition, Vuibert, Paris, 2010, page 329.  
، الرياض، 1الرحمان البريدي، اإلبداع يخنق االزمات، رؤية جديدة في إدارة األزمات، بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع، الطبعة  عبد هللا عبد - 2

 .83 -82، ص 1999
3- Sandrine Fernez-Walch, François Romon, op.cit, page 329.  

 .84 -83عبد هللا عبد الرحمان البريدي، مرجع سابق،  - 4
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 قبعات التفكري الست الثاين:الفرع 
تقدم"، وتستخم هذه الطريقة بغرض تقدم هذه الطريقة إطار عمل للتفكري يعرف إبسم "التفكري العملي امل 

، وتقوم على تقسيم مهارات التفكري 1تشجيع كافة أمناط التفكري، وعدم برجمة العقل البشري على منط واحد فقط
 :2إىل ستة أقسام، مت تصنيفها حتت ست قبعات ذات ألوان خمتلفة كما يلي

ق واألرقام واإلحصائيات واألشكال، وحيتاج يعتمد هذا النمط للتفكري على احلقائ تفكري القبعة البيضاء: -1
دائما إىل جتميع معلومات دقيقة قبل الوصول إىل رأي، ولكن جيب عدم املبالغة يف طلب املعلومات، بل جيب 

 اإلكتفاء ابملعلومات املفيدة حىت ال نغرق يف التفاصيل.
طباعات واحلدس والتخمني واملشاعر، يعتمد هذا النمط للتفكري على العواطف واإلن تفكري القبعة احلمراء: -2

ويتيح هذا النمط للفرد التعبري عن مشاعره وأحاسيسه الداخلية دون احلاجة إىل تربيرها، وابلتايل تصبح املشاعر 
 والعواطف جزء من عملية التفكري الكلية.

الضعف( يف املوضوع، يعتمد هذا النمط للتفكري على إبراز النواحي السلبية )نقاط  تفكري القبعة السوداء: -3
ولكن بناءا على أسس موضوعية ومنطقية، فهو من جهة تفكري منطقي، ومن جهة أخرى تفكري انقد. إن هذا 
النوع من التفكري يبحث دوما عن األمور اليت جتعل الفكرة غري جمدية، ويبحث عن احلكم السليب على الفكرة 

 ألسباب منطقية.
عن  يبحثإذ كري اإلجيايب املتفائل، وهو عكس تفكري القبعة السوداء، هو التف تفكري القبعة الصفراء: -4

املمكنة جيعل الفرد يرى اجلوانب اإلجيابية  إجيايباإلجيابية يف الفكرة، وهو ميثل موقف عقلي متفائل  اجلوانب
قبعة السوداء هو إن تفكري ال إن املبالغة يف هذا النوع من التفكري قد تؤدي إىل أحالم اليقظة.مستقبال. احلدوث 

القبعة الصفراء. وجيب أيضا عدم اإلفراط من تفكري القبعة الذي يؤدي إىل إجياد نوع من التوازن مع تفكري 
     الصفراء حىت ال نبسط األمور أكثر مما هي عليه يف الواقع.

لفة والتوقعات اجلديدة هو التفكري اإلبتكاري اإلبداعي، وهو الذي يطرح البدائل املخت تفكري القبعة اخلضراء: -5
 واإلقرتاحات واألفكار اجلديدة غري العادية.

يعترب هذا النوع من التفكري مبثابة الضابط واملوجه واملرشد الذي يتحكم يف توجيه أنواع  تفكري القبعة الزرقاء: -6
ة الزرقاء هو الذي يقرر التفكري اخلمسة السالفة الذكر، وهلذا فهو يعرف أبنه "التفكري يف التفكري"، وتفكري القبع

 أمرا ضروراي أن يبدأاإلنتقال من نوع إىل نوع آخر، ويقرر مىت يبدأ أي نوع من أنواع التفكري ومىت ينتهي، وليس 
    .حسب احلاجة و نوع التفكري املناسبأالتفكري بتسلسل معني، بل جيب إستدعاء القبعة املناسبة 

 أسلوب كتابة األفكار الثالث:الفرع 
كان عصف األفكار ميثل طريقة مجاعية إلجياد أكرب عدد ممكن من األفكار اجلديدة، فإن كتابة   إذا 

األفكار متثل طريقة فردية من أجل أن يكتب الفرد ويدون أفكاره، وذلك إبعطاء الوقت املالئم من أجل إختالء 
                                                 

، مصر، 1عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، المهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشرية، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، الطبعة  - 1

 .127، ص 2007
 .130 -128المرجع نفسه، ص  - 2
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و ملعاجلة أيف املوضوع املعين  كرب عدد ممكن من األفكار اجلديدة اليت ترد على ذهنهأالفرد بنفسه، وتسجيل 
 املشكلة اليت تواجهه.

يف الكثري من  -لة انجحة من أجل تدوين الكثري من األفكار اليت يإن طريقة كتابة األفكار متثل وس 
يتواجد فيها الفرد الذي ينشغل وضع ورقة قلم يف مواضع كثرية بلذلك ينصح  أتيت وتذهب بسرعة، -األحيان

         .1معني أو مشكلة معينةع خالقة يف موضو  حلول ابلتفكري والبحث عن
  دلفي ) اإلجتماع عن بعد( طريقة الرابع:الفرع 

تعتمد هذه الطريقة على حتديد البدائل ومناقشتها غيابيا يف إجتماع يكون األعضاء غري موجودين وجها  
ية كبرية بكيفية تطبيق هذه وتقوم على أساس إختيار أحد األفراد كمنسق شرط أن يكون على درا، 2لوجه

 .3الطريقة
 :4ومتر هذه الطريقة ابخلطوات التالية 
 ن املشكلة معروفة مسبقا؛أحتديد املشكلة، وهنا يبدو  -1
 يف اخلربات كلما كان أفضل؛عضاء اإلجتماع من اخلرباء وذوي الرأي، وكلما كان هناك تنوعا أحتديد  -2
وأتثري بدائل احلل عليها، يلي ذلك ت عن بدائل احلل وسلوك املشكلة تصميم قائمة أسئلة حتتوي على تساؤال -3

 إرسال القائمة إىل اخلرباء كل على حدى طلبا لرأيهم؛
 يف شكل تقرير خمتصر؛حتليل اإلجاابت وإختصارها وجتميعها يف جمموعات متشاهبة، وكتابة ذلك  -4
 رد فعلهم ابلنسبة لتوقعاهتم عن احللول واملشكلة؛إرسال التقرير املختصر إىل اخلرباء مرة اثنية طالبني  -5
 تعاد اخلطوة الرابعة مرة أخرى، وأيضا اخلطوة اخلامسة، وذلك للتوصل إىل أكرب قدر ممكن من البدائل؛ -6
 .يتم جتميع اآلراء النهائية وضعها يف شكل تقرير هنائي عن أسلوب حل املشكلة ابلتفصيل -7
فهي  إىل وقت طويل إنتظارا لردود اخلرباء وكتابة التقارير، وعلى هذا أن طريقة دلفي حتتاج املالحظ 

تناسب املشاكل املعقدة اليت تتحمل اإلنتظار، كما اهنا حتتاج إىل مدير يتحلى ابلصرب يف تصميم قوائم األسئلة أو 
       ات عدة مرات. اخلطاابت واملكاتبات، وإرساهلا وإستقبال الردود وحتليليها وتلخيصها، مث تكرار نفس اخلطو 

 القائمة املعدة مسبقا اخلامس:الفرع 
ري أو يتتضمن جمموعة من البنود، ميثل كل بند منها نوع معني من التغهي طريقة مبسطة لتوليد األفكار،  

التعديل للشيء حمل التفكري، وأتخذ هذه البنود طابع األسئلة احملفزة على التفكري يف إجاابت هلا، أو النظر يف 
مكانية تطبيقها عمليا، وبعبارة أخرى يتعني على الفرد الذي يستخدم هذا األسلوب أن يسأل نفسه عديدا من إ

 األسئلة حول املنتج مثال الذي يرغب يف تعديله أو حتسينه، وهذه األسئلة مثل:
 و اخلدمة يف أغراض أخرى؟ وما هي؟؛أهل ميكن إستخدام املنتج  -1

                                                 
 .91 -90ص ، مرجع سابق، نجم عبود نجم - 1
 .  329، ص 2008 -2007تكار، الدار الجامعية، اإلسكندرية، بين العلم واإلب لقرارأحمد ماهر، إتخاذ ا - 2
 .19 -18، ص 2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، اإلدارة وعملية إتخاذ القرار، جمال الدين لعويسات،  - 3
 .329أحمد ماهر، مرجع سابق، ص  - 4
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 صفات؟ وما هي؟؛هل ميكن تعديل بعض املوا -2
 ؟؛ج أو اخلدمة حىت تناسب جماال جديداهل ميكن تطويع املنت -3
 للمنتج أو اخلدمة احلالية؟؛ اجديد اهل ميكن إضافة عنصر  -4
 هل ميكن تصغري حجم املنتج أو اخلدمة احلالية؟؛ -5
 هل ميكن إنقاص شيء من املنتج أو اخلدمة؟؛ -6
 ملنتج أو اخلدمة؟؛هل ميكن إحالل عنصر بعنصر آخر يف ا -7
 هل ميكن إعادة ترتيب أجزاء املنتج أو اخلدمة؟؛ -8
 . 1اخلدمة إىل بعضها ودجمها لعمل تكوينات جديدة من املنتج أو اخلدمة؟ أوهل ميكن ضم أجزاء املنتج  -9

   التحليل املورفولوجي السادس:الفرع 
ة كبرية من "التوافيق والتباديل" املمكنة يهدف هذا األسلوب إىل تنمية مهارات األفراد يف إنتاج جمموع 

 للعناصر اليت تدخل يف الشيء حمل الدراسة أو اإلهتمام.
ويقوم هذا األسلوب على حتليل أي مشكلة إىل أبعادها اهلامة، مث حتليل كل بعد منها إىل متغرياته اجلزئية،  

و دمج هذه العناصر اجلزئية أكوين حبيث ميكن بعد ذلك إنتاج جمموعة من التكوينات "الفكرية" من خالل ت
 بعضها مع بعض بطريقة جديدة.

ميكن من خالل هذه الطريقة التوصل إىل حلول كثرية، غري أن غالبية هذه احللول قد تكون غري عملية،  
بل قد تكون مستحيلة التحقيق، ولذلك تكون آخر خطوة يف هذا األسلوب هي تقييم احللول وإختيار احلل 

 .2يذ، والذي يعترب يف نفس الوقت أكثر احللول جدة وأصالةالقابل للتنف
 آتلف األشتات السابع: الفرع

يقصد ابألشتات ربط العناصر املختلفة وغري املناسبة بعضها مع بعض، وتشبه هذه الطريقة طريقة  
إال أهنا ختتلف عنها  العصف الذهين يف أهنا طريقة للتفكري اجلماعي والتداعي احلر وتوليد وإنتاج األفكار اجلديدة،

يف شيء وهو عدم معرفة األفراد املشرتكني يف اجللسة عدا قائدها بطبيعة املشكلة موضوع البحث قبل اجللسة جتنبا 
 للحلول السريعة.

وينصب اإلهتمام يف هذه الطريقة على إستخدام اإلستعارة واجملاز والتمثيل والتشبيه بصورة منظمة  
 .3عية للمشكالت املختلفةإىل احللول اإلبدا لللوصو 
 التداعي احلر الثامن:الفرع 

هتدف طريقة التداعي احلر إىل بناء عالقة عقالنية بني فكرتني خمتلفتني، وهي طريقة مبسطة لفحص  
  .فا حمددااألسلوب يناسب جمموعة ال متلك هدذا املشتبهات )أي فحص النقيضني(. وه

                                                 
 .19 -18جمال الدين لعويسات، مرجع سابق، ص  - 1
، 2004، القاهرة، 1و النصر، تنمية القدرات اإلبتكارية لدى الفرد والمنظمة، سلسلة المدرب العملية، مجموعة النيل العربية، الطبعة مدحت أب - 2

 .156ص 
، 1بعة ليلى بنت سعد بن سعيد الصاعدي، التفوق والموهبة واإلبداع وإتخاذ القرار، رؤية من واقع المناهج، دار الحامد للنشر والتوزيع، الط - 3

 .181 -180، ص 2007األردن، 
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وهي طريقة تناسب مفيدة،  واحدةقبل الوصول إىل فكرة  فكرة 15إىل  12يتطلب التداعي احلر ربط  
الذين يشتغلون بقضااي شخصية، وهي وسيلة قوية إلاثرة سلسلة من األفكار، فالتفكري أبسلوب خمتلف األفراد 

 .1مينحنا نظرة جديدة وثرية وقوية حنو الفرص واملشكالت واملواقف
ناك طرق فردية وأخرى مجاعية، ولكال النوعني ، نرى أن هألساليب تنمية اإلبداعلسابق ا العرضمن  

دورها الكبري يف تنمية اإلبداع، فالطرق الفردية مبا توفره من مثريات وخربات تنموية متنوعة حتث وتشجع على 
مام الفرد لإلكتشاف، وحب أإستقاللية التفكري، واملثابرة وحل املشكالت، كما أهنا توفر مزيدا من الفرص 

هنا تراعي أ، وتكوين نظرة شاملة تكاملية للمواقف املختلفة، ابإلضافة إىل اخلربات اجلديدةاإلستطالع وتفحص 
مستوى إجناز كل فرد، وذلك عن طريق السماح لكل فرد أبن يتقدم يف إنتاجه اإلبداعي مبا يناسب قدراته 

 .وإستعداداته
كثر خصوبة من العمل املنفرد،  وابلرغم من هذه املميزات إال أن العمل يف جمموعات يؤدي إىل نتائج أ

، لذلك فإن التنوع يف كما أن روح التنافس ميكن أن تنشط الطاقة الفردية مبا يضمن درجة أعلى من اإلجناز
فردية ومجاعية قد تكون أكثر فاعلية وإجيابية يف تنشيط القدرات طرق من تنمية اإلبداع إستخدام أساليب 

 راهتم من الرتكيز على طريقة حمددة بذاهتا.اإلبداعية لدى األفراد على إختالف قد
 .مسامهة القيادة الدميقراطية يف تنمية اإلبداع لدى العاملني وحتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة الرابع:املبحث 

أن املصدر احلقيقي لتكوين املزااي التنافسية وإستمرارها  -بعد دراسات عميقة-لقد تبني لإلدارة املعاصرة 
لبشري الفعال، وأن ما يتاح للمؤسسة من موارد مادية ومالية وتقنية ومعلوماتية هي شرطا ضروراي هو املورد ا

 إلمكان الوصول إىل تلك امليزة التنافسية، إال أهنا ليست شرطا كافيا، لذلك ال بد من توفر هذا املورد البشري.
إننا نؤكد على أن جمرد توفر العنصر وإذا سلمنا أبن اإلبداع هو أساس تنمية وتقوية تنافسية املؤسسة، ف 

البشري ليس كافيا لضمان حتقيق األهداف املرجوة وحتقيقها مليزة تنافسية، بل وجب تنمية قدراته الفكرية وإطالق 
    الفرصة أمامه للتطوير، ودفعه بكل الطرق إىل اإلبداع حىت يصنع النجاح. 

قائد وأسلوبه يف القيادة، ودوره يف هتيئة الظروف واملناخ واملسؤولية كل املسؤولية يف ذلك تقع على عاتق ال 
الذي يسمح ببزوغ األفكار اجلديدة، وإطالق الطاقات اإلبداعية الكامنة يف النفس، وحفز القدرات اإلبداعية 
لدى العاملني معه، وعلى قدر جناحه يف بلوغ ذلك على قدر ما يكون جناحه وجناح املؤسسة، والوصول هبا إىل 

  درجات التفوق والتميز. أعلى
 
 
 
 

 مفهوم القيادة الدميقراطية األول:طلب امل
                                                 

 .86ص  مرجع سابق،برافين جوبتا،  - 1
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يتضمن هذا املطلب تعريف القيادة الدميقراطية، شروط فعاليتها، مسات القائد الدميقراطي، وأخريا بعض  
  التجارب املتعلقة ابلقيادة الدميقراطية.

 تعريف القيادة الدميقراطية األول:فرع ال
كلها هي  لقيادة املرتكزة يف املرؤوسني، والقيادة اإلستشارية، والقيادة املشاركة، ا ن إصطالحاتإ 

القيادة اليت يعتمد فيها القائد على  ذه األخريةإصطالحات تشري بدرجة أو أبخرى إىل القيادة الدميقراطية. ونعين هب
موعة من املبادئ هي: تفويض له، وترتكز على جمقبول التابعني لسلطته، وليس على السلطة الرمسية املخولة 

   السلطة، املشاركة يف القرارات، العالقات اإلنسانية.
 شروط فعالية القيادة الدميقراطية الثاين:فرع ال
 :1حىت تستويف القيادة الدميقراطية فعاليتها وجناحها، البد من توافر الشروط التالية 
سؤولية من خالل إنتمائه وإندماجه مع اجلماعة أو وتعين تقبل القائد لتحمل نصيبه من امل اإلندماجية: -أ

العاملني يف املؤسسة، إبعتبار تقاسم املسؤولية يف العملية الدميقراطية، وأن يعمل القائد على أساس الفهم الكامل 
 للعالقات اإلنسانية يف إطار احلياة اإلجتماعية للجماعة أو املؤسسة؛

تقدير وإحرتام األفراد العاملني معه يف اجلماعة أو املؤسسة حق وذلك أبن يعمل القائد على التقدير:  -ب
 منه أو تكلف؛ حقون حقيقة ذلك التقدير، دون تصنعقدرهم، كأشخاص يست

هذا الشرط يعين العمل اجلاد من القائد على إستمرارية تفاعل العناصر املختلفة اليت دينامية تفاعل املوقف:  -ج
 بعني اإلعتبار كمكون رئيسي للقيادة الفعالة؛ تكون املوقف، وأخذ هذه العناصر

اجلماعة من خالل أفرادها، ويعمل معهم ويرتقي هبم إىل يتعني على القائد أن يوجه  التفاعل اجلماعي املوجه: -د
 كانت حبسب اإلتفاق عليها؛أو حتقيق األهداف مهما   ،ما هو أفضل يف إطار النمو املهين أو الشخصي

على حتديد مشكلتها بدقة، وعلى  ونقصد به مساعدة اجلماعة أو املؤسسة ل اهلدف:النشاط املركز حو  -ه
 وضع أهدافها ومعايريها، وإعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لتحقيق التعاون واملشاركة يف العمل؛

ملسؤولية واليت تعين ضرورة أن يعمل القائد على بناء وزرع وتنمية مفهوم التعاضد وحتمل ا املسؤولية املشرتكة: -و
 اجلماعية لدى كافة أفراد اجلماعة أو املؤسسة؛

إذ البد للقائد من تقومي متواصل للجهود املبذولة من طرف اجلماعة أو املؤسسة، إبجتاه التقومي املستمر:  -ي
 وعلى دراية ابلتقومي ونتائجه.أل املشكالت وبلوغ األهداف، وأن يكون اجلميع مشاركا حل الوصول

د على اإلملام هبذه الشروط جمتمعة، سيحقق دون أدىن شك فعاليته وجناحه كقائد إن قدرة القائ 
 دميقراطي.

 
 
 مسات القائد الدميقراطي الثالث:فرع ال
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من عرضنا السابق لشروط القيادة الدميقراطية، ميكن إستنتاج بعض املميزات اهلامة للقائد الدميقراطي  
 :1مثل
فسه وإبمكاانته فيما يتعلق بنقاط قوته ونقاط ضعفه، ومع أن هذه العملية على علم ومعرفة اتمة بنأن يكون  -1

ليست ابلسهلة، إال أهنا ضرورية والزمة حىت يتمكن القائد من تدعيم اآلخرين يف تلبية حاجاهتم، وهذا األمر جيربه 
 متكيفا مع مشكالته، وما يقف بينه وبني مساعدة اآلخرين، بتعبري آخر، أن يكون إنساانعلى التخلص من 

 هبا؛ والثقةنفسه عن طريق تقبلها وتقويتها 
أن تكون لديه فلسفة يف احلياة ال تتعارض وقيم اجملتمع وأعرافه السائدة، كما ميلك القدرة على املسامهة يف  -2

 التغيري اإلجتماعي املطلوب؛
القدرة على التعلم وإكتساب  أن يكون انجحا يف احلياة، لديه القدرة على تنمية قدراته ومواهبه، ولديه  -3

 اخلربات واملهارات واألفكار اجلديدة؛
 أن يكون حمرتما لغريه، قادرا على ضبط نفسه يف غالبية املواقف اليت تعرتضه؛ -4
 اإلملام ابلعلوم اليت تدعم أدواره، وإتقانه للمهارات الالزمة والضرورية لتنفيذ هذه األدوار أبعلى املستوايت؛ -5
 التقومي املستمر للجهود املبذولة يف إطار مفهوم "الصديق الناقد". إستخدام -6
 بعض التجارب املتعلقة ابلقيادة الدميقراطية الرابع:فرع ال
أجريت العديد من التجارب والبحوث العلمية املؤيدة ألسلوب القيادة الدميقراطية كأسلوب متميز عن  

 :2غريه من األساليب، ومن أهم هذه التجارب
وإستهدفت دراسة مناذج متباينة من القيادات ، 1958واليت أجريت سنة  ربة "كرليس أرجرييس" وزمالؤه:جت -1

الدميقراطية والتسلطية العاملة يف احلقل اإلداري، وإنتهت يف األخري إىل أن األسلوب األمثل هو األسلوب 
واحلفز واإلستمالة واملشاركة اإلجيابية يف الدميقراطي، ألنه أدى إىل تفاعل العمال مع القيادة من خالل التأثري 

 العمل وإختاذ القرارات.
ابألجواء اإلجتماعية، وأجريت يف البداية حبقل التعليم الرتبوي مث التجربة تعرف هذه  جتربة "هوايت، ليبت": -2

، تسلطية، يف اجملاالت اإلدارية األخرى، وقد إستهدفت هي األخرى دراسة لنماذج قيادية خمتلفة )دميقراطية
يتجه حنو تقدير العاملني معه وإعطائهم هو أن السلوك الفعال للقائد  تجربةفوضوية(، وما دلت عليه نتائج ال

املعلومات والتوجيهات، ضف إىل أن أسلوبه القيادي هذا حيقق التفاعل واإلستجابة من خالل احلفز والتشجيع، 
 روح املعنوية لتحقيق اهلدف.مما ساعد على خلق جو إجتماعي، وأسفر عن إرتفاع ال

مت إجراء هذه التجربة يف جمال كل من القيادات املعنية ابلشؤون العسكرية واإلدارية ابجليش كارتر": -جتربة "ل -3
أن األسلوب الدميقراطي هو األسلوب القيادي الناجح، وأن القيادة الناجحة هي  تجربةاألمريكي، وبينت نتائج ال
عرف على حاجات األفراد، وهتتم بشؤوهنم وتبادر يف حتمل املسؤولية وإختاذ القرارات، تلك اليت تعمل على الت

                                                 
 .180، ص مرجع سابقرفعت عبد الحليم الفاعوري،  - 1
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وتعمل على دعم روح الفريق يف اجلماعة، وهذه الصفات واخلصائص هي اليت تنفرد هبا القيادة الدميقراطية دون 
 غريها من النماذج األخرى.

كبرية من اإلرتباط بني العديد من النتائج املرغوب   كما أظهرت البحوث املتعلقة ابلقيادة الدميقراطية درجة 
 :1اليت يتبعها هذا النمط القيادي، ومن بني هذه النتائج اليبفيها واألس

 القائد؛ حنو ظهور اإلجتاهات اإلجيابية -1
 وجود درجة عالية من القبول جتاه أي تغيري يتم؛ -2
 إخنفاض معدالت الغياب ومعدالت دوران العمل؛ -3
 فاع معدالت اإلنتاج؛إرت -4
 إرتفاع الروح املعنوية للجماعة؛ -5
 تشجيع أفراد اجلماعة على اإلبتكار والتطوير. -6
وخالصة القول أن التجارب اليت أجريت على أمناط القيادة كثرية، وال خالف على أن منط القيادة  

مجاعة  أيطية، فوضوية( اليت تساعد ديكتاتورية، دميقراالدميقراطي هو أصلح وأفضل وأحسن األمناط الثالثية )
وإن كان بعض الباحثني خيالفون هذا الرأي مدعمني وجهة نظرهم أبن  على حتقيق ما تصبو إليه من أهداف،

القيادة موقفية، واألسلوب املستخدم يف قيادة اجلماعة يرتبط بعوامل عديدة متعلقة بظروفها وحالتها الثقافية 
ة وسن أفرادها...اخل، إال أننا نرى أن إستخدام النمط الدميقراطي يف التعامل مع واإلجتماعية وخرباهتا السابق

اجلماعة يعترب من أمثل األساليب اليت يستخدمها القائد مع مجاعته يف النهاية، وهذا ال ينفي إستخدامه ألساليب 
  النمط الدميقراطي. أخرى إىل حد ما، ويف مواقف معينة وظروف حمددة ال تلبث أن تنتهي يف النهاية إىل 

 املرتكزات األساسية للقيادة الدميقراطية الثاين:طلب امل
ثالثة يرتكز النمط القيادي الدميقراطي حسب ما يراه علماء اإلدارة وعلماء النفس وعلماء اإلجتماع على  

   ، تفويض السلطة، واملشاركة يف إختاذ القرارات.السليمة أسس رئيسية هي: العالقات اإلنسانية
 العالقات اإلنسانية األول:فرع ال
 قدرة علىي ميلك الاملتعارف عليها يف علم القيادة أن القائد الناجح هو ذلك القائد الذ سلماتمن امل 

التأثري اإلجيايب يف مرؤوسيه، وحيملهم على تنفيذ ما يكلفهم به من أعمال وما يوكله إليهم من مهام وهم يف حالة 
من الرضا والسعادة، دون هتاون أو تراخي، وأن حيفزهم على التغلب على ما يواجههم من صعاب ويعرتضهم من 

 عقبات.
عددها أو قل، صعبت مهامها أو سهلت، أن حيقق  مدير جلماعة من األفراد، كثر أووال يستطيع قائد  

مدركا لدورها اهلام يف التأثري على املرؤوسني، واعيا أبمهيتها  ،ابلعالقات اإلنسانيةتلك الغاية ما مل يكن ملما 
 القصوى يف املمارسات القيادية، فاملقصود ابلعالقات اإلنسانية؟ 

                                                 
إدارة العنصر البشري في منظمات األعمال الحديثة، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع،  زاهد محمد ديري، سعادة راغب الكسواني، - 1
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  مفهوم العالقات اإلنسانية: -1
أن يزعم املؤرخون  ىل مفهوم العالقات اإلنسانية، فإنه جدير ابلذكر أنه من اخلطأ اجلسيمقبل أن نتطرق إ 

، 1واخر القرن الثامن عشرأمل توجد ومل تكتشف إال بقيام الثورة الفرنسية يف أن العالقات اإلنسانية واملعاين السامية 
وإهتم ابلفرد ومعاملته   لعالقات اإلنسانيةلقد سبق اإلسالم كل العلوم، وهو الذي وضع النواة األوىل لفن ابل 

لنت هلم ولو   فبما رمحة من هللايف القرآن الكرمي بقوله "كإنسان. وقد وصف هللا تعاىل الرسول صلى هللا عليه وسلم 
 .159 سورة آل عمران، اآلية ...".كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك

لعالقات" وكلمة "اإلنسانية"، وهي من الكلمات املفهومة من كلمة "اتتكون عبارة العالقات اإلنسانية و 
ينطبق إذ  .الواضحة واملستخدمة منذ وجود اخلليقة على وجه األرض، ومع ذلك تعددت التعاريف الواردة بشأهنا

 اليت تتم بني األفراد، والعالقات اليت تقوم فيما بينهم يف خمتلف التفاعالتيف أوسع معانيه على " هذا املصطلح
 .2نشطتهم"أ

ويرى البعض أن العالقات اإلنسانية تتمثل يف "جمموعة اإلجتاهات اليت هتدف إىل تطوير العمل اجلماعي داخل  -
املنشآت عن طريق جتميع اجلهود واملواهب البشرية وحماولة خلق نوع من التكامل بينها يف جو حيفز على العمل 

 .  3احة والرضا: إقتصاداي ونفسيا وإجتماعيا"التعاوين املنتج وتشعر فيه اجلموع العاملة ابلر 
مني التعامل اجليد مع اإلنسان، وخلق املناخ اإلجيايب والضوابط السليمة الكفيلة والعالقات اإلنسانية تعين "أت -

بدفعه للعمل املنتج الفعال، وذلك من خالل إدراك القائد للعوامل املؤثرة يف السلوك اإلنساين مثل: الدوافع، 
م، واإلجتاهات، ومستوى الذكاء، والقدرات العقلية، وواجبات ومسؤوليات الوظيفة، واألجور واحلوافز والقي

واخلدمات، ونوع القيادة واإلشراف، واملعدات والوسائل التقنية املستخدمة واملستحدثة، واخلربات السابقة، 
 .4واحلاجات اإلنسانية"

 جمال العمل، والذي يقوم على اإلحرتام املتبادل وتقدير كل السلوك اإلنساين داخل املنظمات يفوهي كذلك " -
فرد، وتقدير مواهبه، وإمكاانته وخدماته، وإعتباره قيمة عليا يف حد ذاته، ذلك أن هذه املنظمات هي جمتمعات 
 بشرية، ألفرادها أماين وطموحات  وآمال وآالم ومشكالت وأحاسيس وقيم، مما ينتج عنه عالقات إنسانية نتيجة

 .5لتواجد األفراد معا"
من مجلة التعاريف السابقة نستنتج أن العالقات اإلنسانية ليست جمرد كلمات أو عبارات جماملة تقال  

لآلخرين، وإمنا هي ابإلضافة إىل ذلك معاملة طيبة لألفراد، وتفهم لقدراهتم وطاقاهتم وظروفهم ودوافعهم 
 ى العمل.  وحاجاهتم، وإستخدام كل هذه العوامل حلفزهم عل

                                                 
لرسمية والخاصة في األردن، دراسة تحليلية، كلية اإلقتصاد سعد محمد سعيد، العالقات اإلنسانية ودورها في تحسين األداء في الجامعات ا - 1

 .  19، ص 2004والعلوم اإلدارية، جامعة آل البيت، األردن، 
ص  ،2011، األردن، 01الطبعة  دارة العالقات اإلنسانية، مدخل سلوكي تنظيمي، دار اليازوري للنشر والتوزيع،أونيس عبد المجيد أونيس، إ -2

05.  
 . 11، ص 2008، اإلسكندرية، 01اإلداري، العالقات اإلنسانية، دار الوفاء للنشر والتوزيع، الطبعة  كيرفي، السلومحمد الص - 3
 .  59، ص 2008رافدة الحريري، مهارات القيادة التربوية في إتخاذ القرارات اإلدارية، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن،  - 4
 .213، مرجع سابق، ص حمد رشوانأحسين عبد الحميد  - 5
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يرشد إىل طريق ، وللغرب يف هذا املبدأ فنون عندما أوجدوا دستورا ينطوي حتت عبارة "اللمسة اإلنسانية" 
 :1د، وعلى القائد اإللتزام هبا لتحقيق النجاح يف عمله وهيافر خاص يف معاملة وإشباع احلاجات لدى األ

      ؛همرؤوسي: وذلك أبن جييد القائد اإلستماع إىل مأنصت هل -1
    األفراد؛ مشاعر وأحاسيسمشاعرهم: من خالل فهم وتفهم تفهم  -2
    األفراد؛ : أي العمل على تشجيع كل أفكار و ميولشجع ميوهلم وأفكارهم -3
   ويعرتف هبا؛ رؤوسني: وذلك أبن يقدر القائد اجلهود املبذولة من طرف املهمقدر جهود -4
  فراد بكل املعلومات اليت حيتاجوهنا؛ : أي تزويد األابملعلومات همأمد -5
  خالل إشراكهم يف الدورات التدريبية للرفع من قدراهتم يف العمل؛ : منوفر التدريب املناسب هلم -6
  ؛الطرق األفضل واألحسن: وذلك بتقدمي النصح والتوجيه إىل أرشدهم إىل أحسن الطرق -7
 األفراد إبحرتام؛كل معاملة   مبعىن م كبشر وراع مبدأ الفروق الفردية:عامله -8
ستمرة هبم "سياسة الباب املفتوح": من خالل تشجيع وتكثيف اإلتصال بني القائد كن على صلة م  -9

 ومرؤوسيه؛
  : أي العمل على حتفيز هؤالء بكل أنواع احلوافز املادية واملعنوية. كرم املخلصني والناجحني واملبتكرين منهم -10

 ابقة ميكن تلخيص مفهوم العالقات اإلنسانية يف النقاط التالية:ومن خالل التعاريف الس 
 * أهنا تركز على اإلنسان إبعتباره العنصر الفعال يف جناح أي عمل موكل إليه؛

 هلذا النوع من العالقات؛ األساسي* تشجيع األفراد وإاثرة دوافعم هو احملرك 
 * أهنا هتدف إىل اإلحرتام املتبادل بني األفراد؛

 هتدف إىل حفز العاملني وتزيد من إنتاجيتهم يف العمل. اأهن* 
   املفاهيم اخلاطئة عن العالقات اإلنسانية: -2
جلماعات أثناء العمل هناك من يرى أن العالقات اإلنسانية ما هي إال عالقات عادية تتم بني األفراد وا 

من العالقات الداخلية واخلارجية، وترمجة فالعالقات اإلنسانية هي نوع حساس وخارجه، لكن احلقيقة أمر آخر، 
، وهناك جمموعة من املفاهيم اخلاطئة اليت تدور حول مصطلح العالقات اإلنسانية يف اإلدارة الدميقراطيلإلجتاه 

 : 2أبرزها
يعتقد البعض أن العالقات اإلنسانية هي جمرد أحاسيس عامة، تعتمد على الذوق والتمييز، ومنه فإن العالقات  -أ

اليت إكتسبوها يف خالل عملهم، نسانية هي شيء مألوف لدى القادة ورجال اإلدارة، تنبع من التجربة واخلربة اإل
وإذا كانت العالقات اإلنسانية على هذا القدر من البساطة يف الفهم املبين أساسا على املشاعر العادية والعامة، 

، وما هو السبب الذي جيعل القادة من املستحيالت فلماذا ال جندها غري شائعة، وملاذا يكون تطبيقها ضراب
 رين ال يستخدموهنا على نطاق واسع؛واملدي

                                                 
 .320ص ، 2007، القاهرة، 1مجموعة النيل العربية، الطبعة مدحت محمد أبو النصر، إدارة وتنمية الموارد البشرية، اإلتجاهات المعاصرة،  - 1
 .65 -63، ص 2002ندرية، ، اإلسك01أحمد إبراهيم أحمد، العالقات اإلنسانية في المؤسسة التعليمية، دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة  - 2
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إعترب البعض أن العالقات اإلنسانية تعين ابلضرورة عالقات شخصية ال غري، تعتمد يف جوهرها على اجملاملة  -ب
هذه العالقة مع مرور الوقت إىل  تتحول إىل صداقة ومحيمية، وابلتايل تتحولواملالطفة، ويف كثري من األحيان 

تقرتن ابملوضوعية، أما  فالعالقات اإلنسانيةحمسوبية على حساب العمل، ولكن الفرق شاسع بني املفهومني، 
 العالقات الشخصية فتقرتن ابلتحيز والتعصب؛

احلق يف  قد تذهب سلطة اإلدارةـ وتعطل اإلنتاج، وتعطي املوظفني العالقات اإلنسانيةتوهم البعض أن  -ج
هي على النقيض  العالقات اإلنسانيةالتدخل يف سري العمل ونظمه يف املؤسسة، ولكن الواقع أمر آخر، ذلك أن 

أهنا تسعى إىل إحداث التكامل داخل املؤسسة مبا  العالقات اإلنسانيةمن هذا القول، حيث جيد املتمعن ملبادئ 
 حيقق رغبات املرؤوسني وحيفزهم على العمل؛

تعين غض البصر عن اخلطأ، والسكوت  العالقات اإلنسانيةمن املفاهيم اخلاطئة أننا جند من يعتقد أن  كذلك  -د
عنه إىل حد التواطؤ أحياان، ويف املقابل تغليب عنصر اإلشفاق حفاظا على لقمة العيش، حىت لو كانت على 

التسامح والرمحة يف نوع سليم، تعني ينطوي على  العالقات اإلنسانيةحساب مردودية العمل، بينما جند أن مبدأ 
الفرد على التغلب على ضعفه، وتصحيح أخطائه وهفواته، كذلك تدعو إىل حتسني العمل وإتقانه وزايدة 

 اإلنتاجية، والتفاعل واإلنسجام بني األفراد واجلماعات؛
اليت تكون جبانب العمل هي شكل من أشكال اجملامالت  لعالقات اإلنسانيةأخريا، يرى البعض أن املقصود اب -هـ

برأيهم هي إضافة جديدة على العمل ووظيفة جديدة أو دخيلة على  العالقات اإلنسانيةالرمسي أو من خالله، ف
هي نظرية قابلة للتجسيد على أرض الواقع،  العالقات اإلنسانيةوظائف اإلدارة، غري أن هذا األمر غري صحيح، ف

يضمن اجلودة والفاعلية وزايدة اإلنتاجية وحسن األداء من جهة، ويف  ويقصد هبا إدارة العمل على حنو أفضل،
 املقابل اإلهتمام ابلعنصر البشري على أنه قيمة عليا من جهة اثنية.

جتدر اإلشارة يف النهاية إىل أمرين يف غاية األمهية: أن العالقات اإلنسانية وحدها ال تكفي لنجاح اإلدارة  
خرى، نؤكد على أن توافر هذه العالقات ال ينفي وجود النظم واللوائح املنظمة هذا من انحية، ومن انحية  أ

للعمل، فاإلدارة الناجحة إذن هي اليت تتوافق أو تتقارب التنظيمات الرمسية فيها مع التنظيمات غري الرمسية، وهبما 
 املؤسسة.  أهدافمعا تتحقق 

 
 
 
 
 
  أسس العالقات اإلنسانية: -3
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كيزة اليت يبىن عليها الشيء، ولكل شيء أساس، فالعالقات اإلنسانية مبنية على أسس هو الر  األساسإن  
 :1يف بصفة عامة تتمثل، ومبادئ حتكمها

ويعين هذا أن يؤمن الرئيس أو املدير أبن لكل فرد شخصية متميزة وفريدة، جيب إحرتامها  اإلميان بقيمة الفرد: -أ
 وتقديرها؛

 هذا من اإلميان اجلازم أبن العمل اجلماعي أجدى وأكثر قيمة من العمل الفردي؛وينبع  املشاركة والتعاون: -ب
وهذا يعين أن يعامل املدير أفراد املؤسسة معاملة تتسم ابلعدل واملساواة بعيدا عن التحيز  العدل يف املعاملة: -ج

 واحملاابة؛
ستمرار، واجلهاز اإلداري هو املسؤول إىل النمو والتطوير والتحديث إب تاملؤسساحتتاج والتطوير: لتحديث ا -د

يف جمال العالقات اإلنسانية تنمو ابملمارسة  ةسلوكيعن حتقيق ذلك من خالل منوه وتفاعله وإكتساب عادات 
 واخلربة، مبعىن آخر ضرورة تغذية العالقات اإلنسانية وفق التطورات واملستجدات املنشودة.

 اآلاثر اإلجيابية للعالقات اإلنسانية: -4
إن اإلهتمام ابجلانب اإلنساين ليس خبطأ كما يعتقد البعض، بل له أتثري قد يكون أكثر من التأثري أو  

اليت تعترب نتيجة طبيعية الثمرات اليت جتنيها املؤسسة و هناك جمموعة من افز املادي لدفع عجلة النشاط، وعموما احل
 :2يفوتتمثل ، هالسيادة جو مناسب من العالقات اإلنسانية داخل

إحساس العمال إبنتمائهم للمؤسسة،  لعدة أسباب منهايعود إرتفاع مستوى اإلنتاجية  اإلنتاجية املرتفعة: -أ
رجع أيضا إىل إحساسهم بقيمة ما يقومون به ي، كما ا وكل ما يعود عليها ابلنفعوحرصهم الشديد على مصلحته

شكالهتم ومشكالت العمل لزايدة اإلنتاج على حل ميف ذات الوقت من أعمال، وشعورهم أبن قائدهم يعمل 
 وحتقيق جودته؛

إذا كان جوهر العمل مينح العامل الشعور ابألمن واألمان، وإذا أحس هذا األخري بقيمة  جودة اإلنتاج: -ب
العمل الذي يقوم به، وإذا ساد العمل عالقات جيدة ومتينة بني العامل وزمالئه وبينه وبني رئيسه، كل هذه 

مل ابملؤسسة يتقن عمله، ألن هذا األخري تركيزه يف عمله وإتقانه له مرهون مبدى شك جتعل كل عاالعوامل ال
 إشباعه حلاجاته األساسية؛

يرتبط معدل دوران العمل بعالقة عكسية مع العالقات اإلنسانية اجليدة، فهذه نقص معدل دوران العمل:  -ت
متسك العمال أبعماهلم وال يرتكوهنا يزيد ان العمل، حيث يف مستوى دور كبري األخرية يصاحبها يف العادة نقص  

 إىل أعمال أخرى نظرا لإلشباع املادي واملعنوي املناسب الذي يتحصلون عليه؛
، وإذا ما تصاالت الفعالة من أعلى إىل أسفل ومن أسفل إىل أعلىتوفر اإلعندما تإختفاء الشائعات:  -ث

يف املؤسسة جيعل الشائعات يف بيئة العمل قليلة جدا، وقد ختتفي  توافرت املعلومات الصحيحة لدى كل العمال
 ابلكلية؛

                                                 
 .130 -129، ص 2011اإلدارة والعالقات اإلنسانية في األلفية الثالثة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، رانيا عبد المعز الجمال،  - 1
  .05ص  مرجع سابق،عبد الحميد رشوان، حسين  - 2
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يف ظل العالقات اإلنسانية اجليدة بني العمال بعضهم ببعض، وبينهم وبني قادهتم،  قلة صراعات العمل: -ج
 تقل الصراعات والنزاعات يف حميط العمل؛

يف ظل العالقات اإلنسانية اجليدة، ونقص الشكاوي ففي العادة تقل هذه األخرية  نقص الشكاوي العمالية: -ح
أن القادة حياولون دوما التعرف على مشكالت العاملني ويعملون على حلها، وهذا لن يتحقق إال يف  دليل على

 عالقات إنسانية جيدة؛ظل 
األزمات اليت  وهذا ما تؤدي إليه العالقات اإلنسانية اجليدة، خاصة يف أوقات زايدة متاسك وترابط العمال: -خ

       تواجههم أحياان؛  
إن العالقات اإلنسانية اجليدة تؤدي إىل متتع العامل  ة العمل: إختفاء صور السلوك الشاذ واملرضي يف جه -د

تقل صور السلوك الشاذ واملرضي كالعدوانية  بصحة نفسية جيدة، وتكيف سليم مع بيئته اليت يعمل فيها، وابلتايل
 نعزالية، وكثرة التغيب، ختريب اآلالت واملعدات، والشكاوي املرضية...اخل؛واإلنطوائية واإل

حنو العمل والقيادة والزمالء، وهذا لن يكون إال يف كنف العالقات اإلجتاهات املوجبة اليت تسود العاملني:  -ذ
 ؛لطيبةاإلنسانية ا

يف بيئة العمل، من أي تغيريات حتدث حيث تقل خماوف العاملني  املقاومة األقل من جانب العمال للتغيري: -ر
 ريات إقتناعا منهم أبهنا يف صاحل العمل، ويف صاحلهم قبل كل شيء؛يوابلتايل تقل مقاومتهم لتلك التغ

فالعامل األساسي احملدد لكفاءة اإلدارة وقدرهتا على حتقيق أهدافها هو اإلنسان،  كفاءة النشاط اإلداري:  -ز
 يتوقف على فهمه للعالقات اإلنسانية املؤدية لإلنتاجية والكفاءة.فنجاح القائد اإلداري  وعليه

هتمام ابجلانب اإلنساين ليس اإل التأكيد على أنتقودان إىل للعالقات اإلنسانية اآلاثر وأخرى  هكل هذ 
أكثر من  الكثري، ذلك أن مراعاة الكرامة اإلنسانية يف املعاملة هلا أتثري رمبا قد يكونمنه  فاملؤسسة جتين، خبطأ

   التأثري أو احلافز املادي لدفع عجلة النشاط. 
 تفويض السلطة الثاين:فرع ال
إن أي مدير مهما بلغت قدارته وطاقاته ومهاراته وإمكاانته ال يستطيع القيام مبجموعة أعمال مبفرده  

ون ذلك ممكنا ولكن وبدرجة عالية من اإلتقان، خصوصا إذا تعلق األمر ابملؤسسات الواسعة واملعقدة، وقد يك
، الذي أصبح من التفويضسيكون على حساب أمور أخرى مهمة، وهنا حيتاج األمر إىل نشاط إداري مهم هو 

 األمور الضرورية يف املؤسسات، فما املقصود ابلتفويض ؟
 
 
 
 تفويض: تعريف ال -1



                            القيادة الديمقراطية في تحقيق الميزة التنافسية من خالل مدخل اإلبداعدور                                                  الثالثالفصل  

 180 

وإذا عدان إىل املعىن اللغوي  .الدميقراطيةفنا قياداي وركنا مهما من أركان القيادة السلطة تفويض يعترب  
   .1أو يعهد شخص معني إىل شخص آخر القيام بعمل معني"للتفويض نرى أبنه "معىن يتضمن فكرة أن ينقل 

مينح القادة لألشخاص ذوي السلطة األقل بعضا من  أنأما املعىن اإلصطالحي للتفويض فيقصد به  
مبعظم إن مل نقل بكل السلطة، فإنه ئد مستبدا ومستأثرا فإنه بدال من أن يكون القا، وبتعبري بسيط، 2سلطتهم

  .يعطي جزءا منها لآلخرين
، حيث 3أبنه تنازل القائد عن جانب فقط من سلطته إىل مرؤوسيه، وليس سلطته أبكملهاويعرف أيضا 

 أن ختويل اآلخرين كامل السلطة يفقد القائد سلطته تلك ويصبح وجوده ليس له معىن. 
عبد الرمحان توفيق إىل أن عملية التفويض هذه ليست عملية مستمرة، بل هي عملية  ويشري الدكتور 

النقل املؤقت للسلطة أو الصالحيات من شخص مؤقتة ومشروطة بفرتة زمنية معينة، حيث يقول أن التفويض هو "
 .4على مستوى تنظيمي معني إىل آخر على مستوى تنظيمي أدىن"

تفويضا للمسؤولية، وإمنا يبقى مفوض السلطة مسؤوال مسؤولية كاملة  وال يعين التفويض على اإلطالق 
، وإذا كان األمر كذلك فعلى القائد أن يتأكد أبن السلطة املفوضة للمرؤوس هي 5ومباشرة عن نتائج أداء العمل

خدام هذه يتأكد أبن املرؤوس على معرفة اتمة بكيفية إست أنابحلجم الالزم واملطلوب إلجناز العمل، كما عليه 
 السلطة.

 :خنلص إىلمن التعاريف السابقة،  
، إذ ال ميكن لرئيس أن يفوض كل سلطته إىل مساعديه، إال إذا تنازل عن مركزه أن التفويض جزئي وليس كلي -أ

 ابلكلية؛ 
 أن التفويض عملية مؤقتة، تنتهي إبنتهاء املهمة اليت مت إجراء التفويض بشأهنا؛ -ب
 ؛يفوض سلطته إىل مرؤوسيه ما مل يكن هو أصال متمتعا هبذه السلطةال ميكن لرئيس أن  -ج
أن تفويض السلطة ال يعين التخلص أو التملص من السلطة، وإمنا يعين إعطاء اآلخرين حق العمل داخل  -د

 نطاق حمدد.
  :6هناك ثالثة شروط البد منهاض حقيقة، التفوي يتموحىت  

ترك التخلي و مقتنعا مبزااي التفويض، وجيب كذلك أن يكون قادرا على أن يكون املفوض نفسه )املدير(  جيب -أ
 السيطرة؛

                                                 
 . 26، لبنان، ص 2009، 01دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة وإستثمار المرافق العامة، - 1
، سلسلة المميزون اإلدارية، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، Leadershipيورك برس، فن القيادة اإلدارية  - 2

 .220، ص 2005مصر، أو لبنان، 
 .127، ص 2001، األردن، 01ة، نظريات ومبادئ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة مهدي حسن زويلف، اإلدار - 3
 .86ص مرجع سابق، عبد الرحمان توفيق،  - 4
 .37، ص 2000، لبنان، 02كامل بربر، الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة  - 5

6- Frédérique Alexandre-Bailly et autres, Comportements  humains et management, Pearson Education, 2éme 

édition, Copyright, France, 2006, page 255. 
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جيب أن يربهن ويبني املفوض إليه )العامل( على وجود مستوى كاف ومالئم لإلستقاللية، سواءا ابلنسبة  -ب
   وكفاءاته أو ابلنسبة لشخصيته؛ملهاراته 

  ض وحيقق النتيجة املرجوة.جيب على املفوض )املدير( أن يدير عملية التفوي  -ج
 تفويض:العناصر  -2
 :1حتتوي عملية تفويض السلطة على العناصر التالية 
 األولهذا األخري قد تلقى الدعم من  أنتفويض السلطة: عندما يفوض املدير السلطة إىل مرؤوسه، فهذا يعين  -أ

ه السلطة املفوضة، كما له احلق يف سحب يف التصرف كاملدير متاما، وللمدير احلق يف الرقابة على إستخدام هذ
 هذه السلطة إذا إستدعى األمر ذلك؛

 إسناد املسؤولية: مبعىن حتديد املهمة املطلوب من املرؤوس القيام هبا؛ -ب
املساءلة: مبجرد التفويض، يصبح املرؤوس ملتزما بتحقيق أداء حمدد ملهمة حمددة، وابلتايل يكون املرؤوس  -ت

 ام مديره عن حسن إستخدام السلطة، وعن إجناز املهمة املسندة إليه.عرضة للمساءلة أم
 مراحل التفويض: -3
 :2متر عملية التفويض للسلطة أبربعة مراحل أساسية هي 
 مرحلة تعريف املهمة أو الوظيفة املفوضة:  -أ
ملرحلة ملناقشة إن القائد الذي يرغب يف احلصول على نتائج جيدة وموثوقة، ينفق الوقت الكايف يف هذه ا 

املهمة املفوضة ابلتفصيل، وشرحها شرحا جيدا، ويطلب من املفوض هلم مراجعة النقاط األساسية وطرح أي 
 تساؤالت متعلقة هبا.

إن هذا النقاش والشرح يظهر أي فجوات يف فهم املوظف للمهمة املفوضة إليه، ويشجعه على إعطاء  
كمال املهمة بنجاح، كما أن هذا النقاش يف بداية تعيني املهمة حيفز تعليقاته ومالحظاته أو أي أفكار جديدة إل 

 إهتمام املوظف وإلتزامه هبذه األخرية.
 مرحلة عرض أسباب أمهية الوظيفة: -ب
إذا ما أدرك املوظف أمهية ما يقوم به، فإنه ال حمالة سيكون أداؤه يف أفضل ما يكون عليه، وسيساهم هذا  

املمنوح له، وجيعله هذا األمر يف وضع أفضل لصنع القرارات املتعلقة بكيفية إكمال يف شعوره بسلطة التفويض 
 املهمة وختفيض نسبة األخطاء فيها.

 مرحلة شرح التوقعات املطلوبة من التفويض: -ج
أمر يف غاية األمهية أن يعرف املفوض له ما هو املطلوب منه، ألنه إن جهل ذلك فإنه يستحيل عليه  

ىت سيتم هذا التقييم من مقائده، لذلك من املهم جدا عند التفويض شرح كيفية تقييم تنفيذ املهام، و  حتقيق توقعات
 جانب القائد للموظفني، كما أن هؤالء حباجة إىل معرفة مسبقة عن القيود املفروضة على سلطتهم يف تنفيذ املهام.
                                                 

 .37كامل بربر، مرجع سابق، ص  - 1
العربية للعلوم )سلسلة تعلم خالل أسبوع(، الجمعية البريطانية كارول أوكونر، القيادة اإلدارية الناجحة، ترجمة مركز التعريب والبرمجة، الدار  - 2

 .55 -53، ص 1997، 01إلدارة األعمال، الطبعة 
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 مرحلة تقييم ومناقشة النتائج:   -د
د إىل املرحلة اليت تسبقها، ألنه عندما يتم الشرح املسبق ملا هو متوقع من هذه املرحلة األخرية تستن 

 أو يف تنفيذ هذه املهمة املفوضة. يف األداء هؤالء فكرة واضحة عن أهدافهم شكلاملوظفني أي قبل التنفيذ، ي
فني ويؤذيهم لعدم أما إذا بني القائد ملوظفيه معايري ذلك األداء بعد التنفيذ، فإن ذلك يزيد من خيبة املوظ 

ن تتطابق مع معايريه وهم ال يعرفوهنا مسبقا، فيستحيل عليهم حتقيق أمطابقة معايريهم ملعايري مديرهم، وأىن هلا 
 هذه املطابقة.

نه حيبط أكما وأن إبقاء املعايري سرية ال يتضمن أي إنصاف أو عدل يف تقييم هؤالء املوظفني، فضال عن  
   هذه املعايري من قبل مينح املوظف قوة يف تنفيذها. دوافعهم للعمل، أما معرفة

 متطلبات التفويض الفعال: -4
إن قضية التفويض ليست ابألمر السهل وال اهلني، فهناك متطلبات ضرورية البد من توافرها حىت يضمن  

 :1ه املتطلباتالقائد جناح هذه العملية وفعاليتها، وحتقيق األهداف املقصودة منها، وجنمل فيما يلي أهم هذ
أن يكون القائد على دراية ووعي بقدرات أعضاء الفريق، من حيث نقاط القوة والضعف، ومتطلبات العمل  -أ

 يف الوقت احلايل، وكذا متطلبات املسار الوظيفي، وما يتطلبه من قدرات مستقبلية؛
 أن يكون متفهما ملشاعر وقدرات العاملني عند القيام بعملية التفويض؛ -ب
أن ال يفوض املهام إىل اآلخرين قبل الرجوع إليهم ومناقشتهم للحصول على موافقتهم ودعمهم للمهام  -ث

 املنوطة؛
أن يستخدم قوى وطاقات اإلقناع والتأثري، فينبغي للقائد أن يتجنب إستخدام سلطته الرمسية إلذعان اآلخرين  -ج

تبدو معقدة وغامضة للبعض؛ وذلك يف ضوء إدراكهم أو قد  له بقبول تلك املهام اليت قد تكون روتينية ومملة،
أن جيهد نفسه إلقناع اآلخرين بصورة تدرجيية ألمهية وقيمة تلك املهام املفوضة هلم، وهنا يكون لزاما على القائد 

 بقبول تلك املهام حىت تتم اإلستجابة الكلية؛
 هلم، وتنمي قدراهتم املعرفية والوجدانية؛أن يفوض تلك املهام اليت حيس اآلخرون أهنا تضيف إىل رصيد أعما -ح
أن يتأكد من أن املهام املفوضة إىل اآلخرين هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة بطبيعة عمل الفرد، وال تكون  -خ

 منفصلة عن عمله؛
 ض؛أن يصغي جيدا إىل آراء وإقرتاحات العاملني قبل وأثناء عملية التفويض، وخالل متابعته لنتائج التفوي -د
العمال  أن يعطي كل التعليمات والتوجيهات املالئمة ويف الوقت املالئم وفقا لطبيعة املوقف، حىت حيفز -ذ

، وال يكثر من إعطاء التوجيهات والتعليمات ألولئك الذين يتمتعون بقدرات معرفية إلكمال املهام املطلوبة
حة ابلنسبة هلم، ألن هذا قد ال حيفز مثل أولئك ووجدانية وخربات عالية، السيما إذا كانت املهام املفوضة واض

 العاملني ويظهر مشاعر اإلستياء لديهم؛

                                                 
 -120، ص 2005جمال الدين الخازندار، ذكاء المشاعر، مدخل للتميز في القيادة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بحوث ودراسات، القاهرة،  - 1

122. 
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 أن يتابع وحيفز ويكافئ العاملني يف ظل نتائج األداء اليت حتققت؛ -ر
 أن يستخدم قدرات ذكاء املشاعر لتحديد وهيكلة املشروعات واملهام موضوع التفويض إىل اآلخرين. -ز
  فويض:مزااي وعيوب الت -5
 يف:  وعيوب هذه العملية له جمموعة من العيوب، وتتمثل مزااي املزااي كماالسلطة جمموعة من تفويض إن ل 
  مزااي عملية التفويض: -أ
إن إعطاء املزيد من الصالحيات للعاملني مبختلف املستوايت اإلدارية من شأنه حتقيق العديد من املزااي  

 حد السواء.للقادة والعاملني واملؤسسة على 
 :1يقطف القائد جمموعة من الثمار نتيجة عملية التفويض وتتمثل يف * ابلنسبة للقائد:

 جل الرتكيز على املهام الضرورية واألكثر أمهية؛أربح الوقت من  -
 ص مستوى الضغط واإلجهاد والتعب؛يقلت -
 يا؛أو الوحدات املفرقة جغرافارة اجملموعة املكونة للمؤسسات و/ ل إديسهت -
 :2ومن الثمار أيضا 

 إكتساب إحرتام أعضاء فريق العمل الذي يعمل معه؛ -
 تزال عن عاتقه املهام الروتينية وغري املهمة؛ -
 سيصبح من اليسري عليه تسليم األعمال يف املواعيد احملددة هلا والتفرغ ألداء املزيد من املهام؛ -
 تغيبه لسبب طارئ ألي مدة من الوقت؛القيام ابلعمل اخلاص به على أكمل وجه يف حالة  -
 تطور أداء املوظفني العاملني معه.ابلرضا عند مالحظته ل الشعور -

 :3جمموعة من احلسنات أبرزها لتنفيذ املهاميكسب العمال جراء تفويضهم  للعاملني:* ابلنسبة 
هنم يستعملون إستفادة، كما أستفادة منها أقصى مستوى أدائهم: فيستخدمون املهارات الكامنة لديهم لإل تطور -

 مهارات جديدة؛
 ية لديهم؛عالدافدة مستوى الرضا عن عملهم ومستوى الشعور ابإلنتماء، ومن مثة زاي -
 دون احلاجة إىل إنتظار القرار الذي يصدره القائد؛توفريهم للوقت، ألن التفويض ميكنهم من القيام ابلعمل  -
 ؛م، ويضعها موضع التحدي الشخصييتيح هلم فرص التقدم، وحيفز مبادراهت -
 ، مما يزيد من دافعيتهم للعمل.يزيد من مستوى ثقتهم أبنفسهم -
 

 :4جتين املؤسسة عدد هائل من املزااي جراء عملية التفويض، وتتمثل يف ابلنسبة للمؤسسة:* 

                                                 
1- Mohed  ALTRAD, écouter, Harmoniser, Diriger, Un certain art  du management, Office des publications 

universitaires, Alger, page  l13.    
 .15، ص 2002، القاهرة، 1جولي آن آموس، فن اإلدارة بالتفويض، ترجمة خالد العامري، الدليل العلمي، دار الفاروق للنشر والتزيع، الطبعة  - 2
 . op.cit, page  Mohed ALTRAD ,114 ، وكذلك15المرجع نفسه، ص  راجع: - 3
 .16جولي آن آموس، مرجع سابق، ص  - 4
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 رفع الروح املعنوية بشكل عام؛ -
 قبل أفراد على دراية ومقربة من واقع العمل؛ يف الغالب تكون القرارات أفضل، ألنه مت إختاذها من -
 مواصلة العمل دون أدىن تعطيل يف حالة غياب القائد؛ -
 حتسن مستوى أداء فرق العمل؛ -
 تنفيذ املزيد من املهام واملشاريع؛ -
 التحضري والتجهيز للتخطيط والرتقي املستمر؛ -
 . واإلنتاجيةالصحيحني، وبذلك تتزايد الكفاءة توفري األموال من خالل إجناز املهام ابلشكل واملستوى  -
  عيوب التفويض: -ب

 العديد من األشخاص وجود بعض السلبيات لعملية تفويض السلطة، ومن هذه السلبيات: يرى
مع إحتفاظه ابلسيطرة الكاملة على كل بنفسه إجناز كل شيء فالقائد يكون معتادا على  فقدان السيطرة: -

القائد سيفقد ج، وعندما يفوض شخصا آخر ليحل حمله يف أمر من األمور تائكذلك على النو  ،واملواقف اجملاالت
   ويصعب عليه حتديد املسؤولية عند اخلطأ؛، هذه السيطرة

فاملبالغة يف إستخدام التفويض قد تؤدي إىل صعوبة إمتام عملية الرقابة على اخلطط من قبل  صعوبة الرقابة: -
  القادة؛

هناك من القادة من يؤمن أبن تفويض بعض املهام ملوظف آخر ليس سوى مضيعة للوقت، الن  ضياع الوقت: -
يسكون عليه أن يعلمه ويدربه أوال، كما عليه أن يتقبل أخطاءه، لذلك يشعر القائد أنه من األفضل أن يقوم 

كو ويلقي اللوم على اآلخرين إبجناز العمل بنفسه توفريا للوقت واجلهد، أما إذا كان التفويض أمرا الزما، فإنه يش
 لتسببهم يف ضياع وقته؛

سيفقد  أبنهفتخلي القائد عن أداء بعض األعمال ليؤديها شخص آخر، جيعله حيس  فقدان التحكم والنفوذ: -
 ن فقدان قوته ونفوذه قد يؤدي به إىل فقدان وظيفته؛قوته ونفوذه على مرؤوسيه، ويف الوقت نفسه يؤمن أب

يشعر القائد أنه سيفقد كل التقدير واملكافآت سواءا كانت مادية أو معنوية وبعض  والتقدير:ضياع املكافأة  -
 اجلوانب اليت يتمتع هبا يف عمله واليت كان حيصل عليها عندما يؤدي عمله بنفسه؛

كما ، ومل يقم هذا األخري ابلعمل  القيام بعملخيشى القائد أن يالم إذا ما فوض إىل شخص  اخلوف من اللوم: -
    .خطاء غريهأفسيشعر القائد أنه سيتحمل عبء اللوم وحده، وأنه سيدفع مثن  ينبغي،

 
 
 
  معوقات تفويض السلطة: -6
 .يف هذا اجملال هناك معوقات سببها مفوض السلطة، وأخرى سببها من ستتحول له السلطة 
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 :1منها معوقات مفوض السلطة: -أ
قة على أعمال مرؤوسيه، ورغبته يف ممارسة القوة بنفسه، فهو يشعر أنه حيقق رغبة القائد يف ممارسة الرقابة الدقي -

 ذاته إذا تكررت مواجهة املرؤوس له، وطلب عونه، وأخذ رأيه يف جمرايت العمل؛
 بقدرات مرؤوسيه يف حتمل املسؤولية وممارسة السلطة؛وعدم ثقته عدم إميان القائد  -
داءهم على مكانته أابلشكل املطلوب من قبل املرؤوسني، مما قد يعكس  قد خياف القائد من عدم أتدية املهام -

  يف املؤسسة؛
 ختيل القائد أنه ليس هناك من هو أقدر منه على األداء؛ -
 عدم قدرة املدير على القيام ابلتوجيه الصحيح؛ -
 ؛ناسبعدم وجود وسائل للرقابة متكن من التعرف على إحتماالت اخلطأ يف الوقت امل -
ن هناك إستمرار أل حىت مع وجود رقابة كافية وتعليمات واضحة، قد يتخوف القائد من تفويض السلطة -

 إحتمال حدوث أشياء غري متوقعة.
 :2منها معوقات املرؤوسني: -ب
 وإثبات وجودهم يف املؤسسة؛إفتقار بعض املرؤوسني للطموح أو الدافعية غري مكرتثني مبمارسة السلطة  -
 ؤوسني بقدراهتم فيخشون اإلحباط والفشل والنقد من قبل زمالئهم يف العمل؛عدم ثقة املر  -
مارسة السلطة، فيفقد املرؤوسون الدافع يف قبول نعدام احلوافز املقدمة من طرف اإلدارة تشجيعا ملو إأنقص  -

 السلطة.
 املشاركة يف إختاذ القرارات الثالث:فرع ال
ؤسسات يف العصر احلاضر، قد أدت إىل تزايد األصوات الداعية إىل إن التحدايت الكبرية اليت تواجهها امل 

 من أجل التوصل إىل قرارات أفضل، فما معىن املشاركة يف إختاذ القرار؟ مزيد من املشاركة يف إختاذ القرارات، 
 تعريف املشاركة يف إختاذ القرار -1
ه يف حتديد أهداف اجملموعة وحتمل جزء فرد يف اجملموعة بتفكريه وعواطفابملشاركة "إشراك كل املقصود  

 .3من مسؤولياهتا"
 - اليت هو عضو فيها -وتعين "إندماج الفرد العقلي والعاطفي يف عمل اجلماعة بعد أن تتيح له اجلماعة  

 .4هداف واملشاركة يف املسؤوليات" األالفرص للمسامهة يف
اإلنغماس، املسامهة، واملسؤولية. فالفكرة التعريف األخري يتضمن ثالثة أفكار أساسية: اإلندماج أو  

عىن آخر أن يكون اإلنغماس فعليا وليس مباألوىل: اإلنغماس، فالفرد ينغمس ذاتيا وال ينغمس يف العمل فقط، 
والفكرة الثانية هي: املسامهة أو املشاركة، فهذه األخرية تدفع األفراد لإلسهام، فتتاح هلم فرصة تفجري  .صوراي

                                                 
، وكذلك صالح الشنواني، التنظيم 99، ص 2002منال طلعت محمود، أساسيات في علم اإلدارة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، راجع:  - 1

 . 615 -614، ص 1999، مدخل المسؤولية اإلجتماعية، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، واإلدارة في قطاع األعمال
 . 128ص مرجع سابق، دي حسن زويلف، اإلدارة، هم - 2
 .48 -47، ص 1998عادل حسن، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  - 3
 .146ص  مرجع سابق،حمدي ياسين وآخرون،  - 4
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والفكرة الثالثة هي: املسؤولية، فاملشاركة تشجع األفراد على تقبل املسؤولية عن  .اانهتم اإلبداعيةطاقاهتم وإمك
 نشاطات اجلماعة.

وبصورة خمتصرة يقصد ابملشاركة "إسهام العمال واملوظفني يف إختاذ بعض القرارات وتنفيذ بعض األعمال  
    .1اليت تتصل ابلعمل وظروفه ومشاكله"

بق أن املشاركة هي أن ال ينفرد القادة والرؤساء بسلطة إختاذ القرارات، بل إشراك العاملني نستنتج مما س 
 يف هذه العملية واإلستماع إىل آرائهم وأفكارهم ومناقشة مشاكلهم.

املشاركة يف ختتلف عن عملية  العمليةدراستنا السابقة لعملية تفويض السلطة، نصل إىل أن هذه  ومن 
فتؤدي إىل حتمل الفرد  أن األوىل هي تفويض للسلطات وليس للمسؤولية، أما الثانيةكون   إختاذ القرار، يف

مشاركته يف تؤدي إىل مشاركة الفرد يف إختاذ القرار،  ، مبعىن آخرللمسؤولية عن القرارات اليت ساهم يف وضعها
 عن هذا القرار. ةحتمل املسؤولي

 يف إختاذ القرار مستوايت املشاركة -2
     :2وإستعداده للمشاركة وهيكة ثالث مستوايت، تتوقف على قدرة العامل للمشار  
 ويستمع إىل املناقشات لكنه ال يشرتك فيها؛عند هذا املستوى حيضر العامل اإلجتماعات  مستوى اإلستماع: -أ

هتمه ويف هذا املستوى حيضر العامل اإلجتماعات اليت تتناول وتناقش فيها مواضيع  مستوى املناقشة: -ب
 مباشرة، وله أن يشرتك يف املناقشة دون أن مينح صوات يف عملية اإلقرتاع؛

وهنا حيضر العامل اإلجتماعات ويشرتك يف املناقشات، ويكون له صوت عند إختاذ  مستوى التصويت: -ج
 القرارات وحل املشكالت. 

 شروط املشاركة الفعالة -3
 :3شاركة يف إختاذ القرار أكثر فعالية وجناحا، وتتمثل يفهناك بعض الشروط اليت من شأهنا جعل عملية امل 
 وجود الوقت الكايف للمشاركة قبل إختاذ القرار، فعملية املشاركة اندرا ما حتدث يف حاالت الطوارئ؛ -أ

 جيب أن يكون املوضوع املطروح له صلة ابملؤسسة، وحيوز على إهتمام املشاركني؛ -ب
 وي الكفاءة العقلية واملعرفية؛ن يكون املشاركني من ذأجيب  -ت
 قدرة املشارك على اإلتصال وتبادل اآلراء، لكي يكون قادرا على التحدث يف مستوى املشاركني اآلخرين؛ -ث
 أن يكون املوقف خاليا من عناصر سلبية كاخلوف والتهديد.  -ج
 
 :4ومن الشروط األخرى 

                                                 
 .518، ص 2009في المؤسسات الصناعية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،  اإلنسانيةفتحي محمد موسى، العالقات  - 1
 .187 -186ص  المرجع نفسه، - 2
 .149 -148حمدي ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص  - 3
 .166، ص 2008، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 1ة، الطبعة نظرية وتطبيقي أساسيات إدارة االعمال، مهارات سامي محمد هشام حريز، - 4
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د األفراد ابلبياانت واملعلومات حىت يتمكنوا من دارستها هتيئة املناخ املالئم من الصراحة والتفاهم، وتزوي -ح
 وحتليلها وحتديد البدائل على أساسها؛

إشراك العمال يف املواضيع اليت تدخل يف نطاق عملهم، واليت ميلكون قدرات ومهارات متكنهم من املسامهة  -خ
 فيها؛

ليت يديل هبا األفراد إذا كانت مالئمة وذات فائدة إعطاء الفرصة املناسبة لعملية املشاركة، مثل األخذ ابآلراء ا -د
 عملية، ويرتتب على تطبيقها نتائج إجيابية تنعكس على فعالية ورشد القرار الذي يتم إختاذه عن طريق املشاركة.

يتم إشراك الفرد يف قرارات تستهدف غاايت ال تتعارض مع أن  -من أمهها بل-كذلك من الشروط  
  .1إن كانت كذلك فلن يضمن محاسه هلا وتعاونه يف تنفيذها األهنمصلحته وأهدافه، 

 آاثر املشاركة يف إختاذ القرار -4
على جمموعة من اآلاثر اإلجيابية سالح ذو حدين، فهي تنطوي املشاركة يف إختاذ القرارات عملية  إن 

 والسلبية هي:
 :2شاركة يف إختاذ القرار أهنامن أبرز مزااي امل اآلاثر اإلجيابية للمشاركة يف إختاذ القرار: -أ

 تنمي الرقابة الذاتية لدى املرؤوسني؛ -
 فعالية هذه القرارات؛ وتزيد من ،إلتزام العمال بتنفيذ القرارات والشعور ابملسؤولية تزيد من -
 حتقق مستوى عال من الرضا لدى املرؤوسني؛ -
  والدفع لإلبداع؛  تنمي قدرات ومهارات املرؤوسني، وتنمي روح اخللق واملبادأة -
 متكن من فهم وإستيضاح املرؤوسني أببعاد القرار؛ -
 إستيعاب اإلدارة جلميع جوانب العمل ابملؤسسة؛متكن من  -
  ب وجهات النظر بني الرؤساء واملرؤوسني.تقر  -
 :3ومن فوائد املشاركة يف إختاذ القرارات 

 سة؛اجلماعات داخل املؤسوترابط أتثري إجيايب على متاسك  -
 تنفيذ القرار يكون أسهل؛ -
 كثر تنوعا وتفصيال؛أكثر ثراءا، و تكون أاملعلومات  -
 .لإلبداع إحتمال قوي -
كما إستمدت املشاركة أمهيتها نظرا ألمهية الفرد ودوره يف إجناح سياسات التغيري، فعن طريق املشاركة يف  
أو تغيري العادات يف  حنو شروط العمل أو اإلستخدام ختاذ القرارات ميكن تقليل املقاومة إزاء التغيري املطلوبإ

   .4العمل او العالقات اإلجتماعية بني األفراد...اخل
                                                 

 .184، ص 1995نساني في المنظمات، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، أحمد صقر عاشور، السلوك اإل - 1
 .57 -56رجب عبد الحميد السيد، مرجع سابق، ص  - 2

3- Michel Petit et autres, Management D’équipe, Concepts et pratiques, Dunod, Paris, 1999, page 41.  
، 2004، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 3كامل محمد المغربي، السلوك التنظيمي، مفاهيم وأسس سلوك الفرد والجماعة في التنظيم، الطبعة  - 4
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 :1يف إختاذ القرار يف بصورة عامة، تتمثل عيوب املشاركة اآلاثر السلبية للمشاركة يف إختاذ القرار: -ب
 د بعد نفسي بينهم وبني اآلخرين؛األفراد الذين مل تقبل مقرتحاهتم قد يشعرون ابإلغرتاب وبوجو  -
 ترابط أقوى بني األفراد، والذي قد يكون ضد اإلدارة؛ إجيادتؤدي املشاركة إىل  -
قد ختلق املشاركة توقعات لدى العمال إبستمرار هذه العملية، يف حني تكون اإلدارة غري قادرة على حتقيق هذه  -

 اإلستمرارية؛
طويال نسبيا، مما قد يسبب القلق والشعور ابإلحباط لدى البعض، وتكون تطبيق مبدأ املشاركة يتطلب وقتا  -
  قرارات دون املستوى. نتيجة إختاذال

 :2من أبرز املآخذ على عملية املشاركة يف إختاذ القرارو 
 أهنا تشكل مظهرا لتنازل القائد عن بعض مهامه القيادية اليت يفرضها عليه منصبه؛ -
  ة كغاية يف حد ذاهتا وليست كوسيلة لتحقيق دميقراطية القيادة. قد ينظر إليها بعض القاد -

 دور النمط القيادي الدميقراطي يف حتقيق امليزة التنافسية من خالل تنمية اإلبداع  الثالث:املطلب 
 عالقةقصد توضيح الدور الذي تلعبه القيادة الدميقراطية يف حتقيق امليزة التنافسية، سيتم أوال توضيح  

 تحقيق هذه األخرية، مث نوضح بعدها دور القيادة الدميقراطية يف تنمية اإلبداع لدى العاملني، وخنلص إىلباع اإلبد
ع حيقق امليزة التنافسية، لعالقة بني العناصر الثالث، فبما أن القيادة الدميقراطية حتقق اإلبداع، واإلبدا اب إبراز الدور

     افسية للمؤسسة.فإن القيادة الدميقراطية حتقق امليزة الن
 دور اإلبداع يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة. األول:الفرع 

ال خيتلف إثنان على أن اإلبداع هو سر النجاح احلقيقي داخل كل املؤسسات. ولقد أصبح املسريون  
انة وإرتقى إىل ، ولقد إحتل هذه املك3"خالل لقاءاهتم وخطاابهتم يؤكدون على أن "اإلبداع كامللكة يف مؤسساهتم

 هذا املستوى نظرا آلاثره العديدة، واملتمثلة يف:
  اإلبداع هو املفتاح لربح األسواق اليوم وغدا: -1

، ذلك أن املؤسسة 4منها ةاألكثر قوة اليت تساعد على ربح األسواق وكسب اجلديد داةألهو ا فاإلبداع
د من الطلب على منتجاهتا، ومتلك السوق، ومع ذلك إذا اليت تبدع ميكنها أن تتيح أفضل السلع اليوم، وتتمتع مبزي

 -خاصة وأن ما مييز بيئة األعمال يف الوقت احلايل هو سرعة ظهور منتجات جديدة-مل تستمر يف اإلبداع 
فيمكن للمؤسسات املنافسة هلا أن تتجاوزها، وتفقد ابلتايل أسواقها، لذلك فاملؤسسة مطالبة ابإلستمرار يف 

 ابة ملتطلبات املنافسة، حىت تبقى يف الصدارة وتكسب األسواق يف احلاضر واملستقبل.اإلبداع كإستج
 : لرفاهيةللنمو/ ل/اإلبداع عامل إسرتاتيجي للتنافس -2

                                                 
 .150حمدي ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص  - 1
  .227ص  ي، مرجع سابق،الدين محمد عبد الباق صالح - 2

3- Jean Lachmann, Stratégie et financement de l’innovation, collection techniques de gestion, Économisa, Paris, 

2010, page 26. 
4- Farid Baddache, Entreprises et ONG: Face au développement durable: L’innovation  par  la coopération, 

L’Harmattan, 2004, page 83.     
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على إعتبار أن املنافسة يف كثري من احلاالت أصبحت موجهة بواسطة اإلبداع، أصبح هذا األخري ضرورة 
وحتسن هبا قدرهتا التنافسية، وسيلة املؤسسة اليت تعزز هبا تنافسيتها،  حتمية للحفاظ على هامش التنافس، فهو

ومن مثة حتقيق أعلى مستوى للربح وأعلى مستوى للنمو والتطور، وابلتايل حتقيق الرفاهية للفرد واجملتمع، وهو ما 
 :1يعرب عنه ابملعادلة التالية

 اإلبداع= التنافسية= النمو= الرفاهية الفردية واجلماعية.
  حيافظ على إستمرارية املؤسسة:اإلبداع  -3

ن كل مؤسسة تريد إثبات وجودها أ، ذلك 2ميكن إعتبار اإلبداع مبثابة الوظيفة اليت تطيل يف عمر املؤسسة
 اإلستمرارية، فاإلبداع إذن هو الطريق األفضل لتحقيق وحتافظ على كينونتها عليها أن تبدع وتستمر يف اإلبداع

 خالل مدة قصرية.واإلختفاء زوال ال، وأن الرتاجع عنه يؤدي إىل ملعقدضمن هذا احمليط ا
وتؤكد الدراسات أن أفضل املؤسسات هي تلك اليت تبدع دون توقف، مبعىن أهنا تكون سببا يف تقادم ما  

    .3أبدعته بنفسها، كون اإلبداع أيكل نفسه
 اإلبداع يسمح للمؤسسة ابلتأقلم مع تغريات احمليط: -4
املؤسسة ملواكبة هذا التطور،  تكون املؤسسة يف القمة البد وأن تواكب التطور، ويعترب اإلبداع سالححىت  

وأداهتا للتكيف والتأقلم مع احمليط شديد التغري، ومسايرة كل املستجدات اليت قد تطرأ على الساحة اإلقتصادية، 
 وهو ما يعين عمليا ضمان عدم اخلروج من املنافسة.

  امل للمحافظة على احلصة السوقية:اإلبداع ع -5
ذلك ان املنتج عادة مير أبربعة يعترب اإلبداع صمام أمان للمحافظة على احلصة السوقية للمؤسسة،  

مراحل، مرحلة اإلنطالق، مرحلة النمو، مرحلة الثبات، ومرحلة الرتاجع، وختتلف هذه املراحل عن بعضها من 
حل الثالثة األوىل ذات مردودية ابلنسبة للمؤسسة، اما املرحلة الرابعة فتشهد حيث حجم املبيعات واملردودية، فاملرا

تراجعا يف املبيعات وال حتقق املؤسسة إال أرابحا ضئيلة، بل قد تتحمل خسائر، كما ان تراجع املبيعات يعين 
قل حبصتها السوقية تقلص يف احلصة السوقية، ومنه تراجع يف تنافسية املؤسسة، وعليه فإحتفاظ املؤسسة على األ

 سيكون مرهوان بدرجة كبرية على مدى قدرهتا على اإلبداع.
 
 
  اإلبداع حيافظ على الوضع التنافسي للمؤسسة: -6
جمربة على اإلبداع لكي حتافظ على وضعها التنافسي، وإبمكاهنا أن حتسنه وأتخذ مركز الرايدة  املؤسسة 

ن تتوقف على اإلبداع من أول جترة ختوضها، سواء  أينبغي هلا يف السوق إذا كانت يف مرتبة متخلفة، لكن ال 
والنجاح ال ينبغي  كانت انجحة أو فاشلة، ألن الفشل معناه التعلم من األخطاء واملثابرة سيرتتب عنها جناح كبري،

                                                 
1- Danièl Blondel, Innovation et bien-être, Une relation équivoque, éditions Publibook, Paris, 2010, page 20.    

 .139، ص مرجع سابقلزهر العابد،  - 2
 .140المرجع نفسه، ص  - 3
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ن من اإلغرتار به، ألن املؤسسات املنافسة تنتظر فشل املؤسسة لتتقدم عليها، فقد يسهل الوصول إىل القمة لك
 الصعب البقاء فيها.

تنفق أكثر من  -حفاظا منها على وضعها التنافسي-وأثبتت إحدى الدراسات أبن املؤسسات الرائدة  
أي مؤسسة أخرى يف السوق على البحث والتطوير وبشكل مكثف على اإلبداع املتسلسل بدال من الرتكيز فقط 

 .1رايدةعلى اإلبداع اجلذري الذي كان وراء إكتساهبا ملركز ال
 عامل إلكتساب امليزة التنافسية: اإلبداع -7
إن تبين املؤسسة إلسرتاتيجية قائمة على اإلبداع يعين أهنا حتاول التأثري يف عوامل النجاح والتميز، من  

خالل ما تبتكره من منتجات وطرق إنتاجية وتنظيمية سواء لتحسني اجلودة أو تقليل التكلفة أو خلق موقع متميز 
املستهلك، ويؤدي بدوره إىل التأثري على يف القوى التنافسية يف األسواق مبا يضمن إعادة تشكيل ساحة  يف ذهن

 للمؤسسة املبدعة.التنافس خدمة للموقع املتميز 
هم أركان بناء امليزة التنافسية أيعترب اإلبداع أحد  التنافسية للمؤسسة: اإلسرتاتيجياتيف تعزيز  دور اإلبداع -أ

حيث مينح اإلبداع للمؤسسة شيئا فريد ومميزا يفتقر إليه املنافسون، وهذا التميز قد يسمح هلا بفرض للمؤسسة، 
مستوى تكلفة منافسيها، كما أن حماولة املنافسني تقليد وحماكاة سعر عال أو خفض مستوى التكلفة إىل ما حتت 

ملؤسسة إىل املزيد من تركيز إبداعاهتا على عمليات اإلبداع الناجحة واليت غالبا ما ينجحون يف ذلك، سوف يدفع ا
جزء معني من الصناعة سواء كان ذلك يف شكل الرتكيز على أساس التكلفة أو التميز من أجل حتقيق اإلستجابة 

 املتوقعة للعميل وخدمته بكفاءة، ويؤثر اإلبداع على اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس كما يلي:
  جية التكلفة األقل:إسرتاتييف تعزيز  دور اإلبداع -
إن البعد احلقيقي لعملية اإلبداع هو تقليص التكاليف عن طريق ترشيد العملية اإلنتاجية واإلستخدام  

املؤسسات على تصميم منتجات يسهل األمثل لعوامل اإلنتاج، ألنه يف ظل املنافسة الشديدة واحلرة تتسابق 
منتج، والتقليل من الوقت الالزم لتجميع األجزاء املكونة له مبا نتاجها، وذلك من خالل تقليل األجزاء املكونة للإ

يساعد على رفع مستوى إنتاجية العامل، وختفيض تكلفة إنتاج الوحدة، والنتيجة هي حدوث إخنفاض جوهري يف 
ث والتطوير تمر بني جهاز اإلنتاج ووحدة البحمن الضروري وجود تنسيق مسأنه تكاليف اإلنتاج، ومن هنا جند 

    .2ضمان رفع كفاءة التصميم وختفيض التكاليفل
كما ميكن لإلبداع أن يعزز امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل التأثري يف التكلفة النهائية إبدخال تقنيات  

، حيث ترفع هذه التقنيات من عدد اإلنتاج كميةحديثة يف العملية اإلنتاجية يكون أتثريها األساسي على  
كرب كمية من املدخالت أكما متكن من اإلسراع يف عملية اإلنتاج، وذلك من خالل معاجلة   الوحدات املنتجة،
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ضمن فرتة زمنية معينة. وهذه الزايدة يف اإلنتاج غالبا ما تؤدي إىل التخفيض من تكاليف اإلنتاج الكلية وتكلفة 
    . 1اإلنتاج الوحدوية، األمر الذي يضمن أحسن مردودية للمؤسسة

أخرى، يستطيع اإلبداع املسامهة يف تعزيز تنافسية املؤسسة من خالل جعلها رائدة يف تطوير ومن جهة   
، فمثال يف صناعة السيارات جند يف إعطائها ميزة تنافسيةعمليات التصنيع، حبيث تساعد عمليات التطوير هذه 

ت صناعية جديدة مرنة ساعدهتا يف ترتكز جزئيا على إبداعها لعمليا" Toyotaأبن امليزة التنافسية لشركة تويوات "
 .2ختفيض جانب كبري من التكاليف الثابتة وإعطائها ميزة يف التكلفة على منافسيها

 :دور اإلبداع يف تدعيم إسرتاتيجية التمييز -
كرب شرحية من املستهلكني أتسعى املؤسسة دائما إىل التحسني من نوعية منتجاهتا هبدف إرضاء رغبات  
جأ إىل تبين إسرتاتيجية التمييز من أجل إنتاج تشكيلة واسعة من املنتجات، أين متثل اخلصائص إبستمرار، فتلو

والتصاميم اإلبداعية واألساليب الفنية اجلديدة مصدرا لتمييز املنتجات وإنتاج سلع مميزة جبودة عالية، وتقدمي 
مربرا يدفع العمالء لدفع أسعار مرتفعة خدمات مميزة وسريعة ختتلف عما يقدمه املنافسون، وهاته العوامل تعطي 

 هلذه السلع واخلدمات تغطي التكاليف اليت تتكبدها املؤسسة جراء هذا التميز.
مهيتها أواجلودة ابملفهوم التجاري ترتبط مبجموعة من املعايري اليت هلا عالقة ابحلاجات، حيث ختتلف  

، وهنا 3األداء، سهولة اإلستعمال وغري ذلك من املعايري حسب طبيعة املنتج، كضمان فرتة احلياة، قابلية الصيانة،
لى من أعيربز دور اإلبداع يف حماولة حتقيق تلك املعايري إبستخدام املعرف العلمية والتقنية يف اإلنتاج لتحقيق جودة 

  املنتج السابق مع اإلحتفاظ بنفس التكاليف مما حيقق أرابحا إضافية للمؤسسة.
 يم إسرتاتيجية الرتكيز:دور اإلبداع يف تدع -
إن اإلبداع ميكن املؤسسات من تركيز جهودها على شرحية معينة من املستهلكني، وهذا من خالل الرتكيز  

و يف سوق حمددة من أجل تلبية حاجاهتم ورغباهتم على أعلى اإلبداع يف خطوط اإلنتاج، أو اإلبداع يف املنتجات 
ة الرتكيز من ار شرحية معينة من السوق مث تسعى وراء تبين إسرتاتيجيأكمل وجه. وتتجه املؤسسة أوال إىل إختي

 و أسلوب التكلفة املنخفظة. خالل أسلوب التميز أ
فعندما تستخدم املؤسسة أسلوب الرتكيز على التكلفة املنخفظة فهي بذلك تدخل يف منافسة ومواجهة  

لتميز، فهي بذلك تنافس املنتج املتميز يف شرحية إستخدام أسلوب الرتكيز على ا إجتهت إىل إذارائد التكلفة، و 
 .واحدة، أو عدد قليل من الشرائح

اليت تتبىن مفهوم الرتكيز متيل إىل تطوير منتجات ذات جودة متميزة بنجاح،  كما جند أبن املؤسسات 
اليت تركز على  ميكن القول أبن املؤسسة وذلك راجع إىل معرفتها وخربهتا ابجملال املستهدف، ابإلضافة إىل ذلك
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املؤسسة اليت تتبىن إسرتاتيجية التميز،  مننطاق حمدود من املنتجات فإن قيامها بعملية اإلبداع تكون أسرع بكثري 
  .1قو ألن املنتجات اليت تقمدها هذه املؤسسة هي موجهة إىل شرحية معينة من الس

ى التنافسية يف السوق، وتنبثق قوة اإلبداع يعمل اإلبداع على تكثيف القو التنافس: أتثري اإلبداع على قوى  -ب
 :2على إاثرة املنافسة السوقية من خالل قدرته على التأثري يف

ميكن أن يؤدي اإلبداع يف املنتجات أو طرائق اإلنتاج إىل تعديل عميق يف  أثر اإلبداع على الزابئن واملوردين: -
جزءا من التموين التقليدي ال يدخل يف عملية تصميم أو  العملية اإلنتاجية، أو يف منتج اتم الصنع، إىل درجة أن

تشكيل املنتج. مما يعين ابلنسبة للمورد خسارة منفذ من منافذه التجارية. وابملقابل، فإن اإلبداع ميكن أن يؤدي 
لذين إىل ظهور موردين جدد، أو على األقل يطور قدرات املوردين احلاليني. كحال مثال موردي القطع اإللكرتونية ا

 ال يستغىن عنهم يف أنشطة عديدة مثل: السيارات، أو صناعى آلة التصوير.
أما ابلنسبة للزابئن، فإن التأثري يكون من خالل قدرة اإلبداع على تعديل تكاليف التبديل، حيث قد  

  يؤدي التطور التكنولوجي إىل تنميط املنتجات املوجودة يف السوق.  
املنتجات البديلة هي نتاج إلبداع جذري يف املنتج، واندرا ما  عموما البديلة:أثر اإلبداع على املنتجات  -

حيدث أال يؤدي اإلبداع اجلذري إىل إحالل املنتج اجلديد حمل املنتج القدمي، ويكون ذلك يف حال ما إذا تدخل  
يث يقف هؤالء كلهم كل املتعاملني، الذين يشكلون القوى التنافسية األربعة األخرى، ابإلضافة إىل الدولة، ح

امام هذا اإلحالل. وجتدر اإلشارة إىل أنه يف بعض احلاالت، يؤدي اإلبداع إىل إحالالت داخلية، ميعىن إحالل 
 جزء إسرتاتيجي آبخر ينتميان إىل نفس النشاط.

تواجدة يكون األثر أساسا على حواجز الدخول، اليت حتمي املؤسسات املأثر اإلبداع على الداخلني احملتملني:  -
، . فبإمكان اإلبداع أن يساهم يف ختطي حاجز من حواجز الدخول كالتكنولوجياسلفا من الداخلني احملتملني

معرفة كيفية العمل، أو احليازة على براءة إخرتاع، ففي هذه احلال حتمي املؤسسات نفسها من املنافسني احملتملني، 
أهنا قادرة على تصميم املنتج. فهي حتتمي وراء حتكمها يف  من خالل إنفرادها يف التحكم يف طرائق اإلنتاج أو

التكنولوجيا، فالقدرة املستمرة على اإلبداع هي اليت تشكل حواجز الدخول، ومتيز بني املؤسسات اليت إبمكاهنا 
 إحتالل مكان يف السوق.

التقليص أو الرفع من  ميكن لإلبداع أن يعدل من حدة املنافسة، من خالل أثر اإلبداع على حدة املنافسة: -
خاصة إذا كان اإلبداع -قدرات النشاط، وخاصة التأثري على منوه، ومن مثة فإنه كلما كان النشاط مزدهرا 

فإن عدد املؤسسات الراغبة يف التقدم إىل هذا النشاط يكون كبريا. وعلى خالف ذلك، فإذا أدى  -جذري
ل بذلك عدد املنافسني، مما يؤدي بدوره إىل تناقص حدة اإلبداع إىل تقادم مفاجئ للصناعة بكاملها، فيتضاء

املنافسة. ومن جهة أخرى، قد يؤثر اإلبداع على حدة املنافسة، من تعديل حواجز الدخول أو اخلروج، ومن مثة 
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التأثري على عدد املؤسسات املوجودة يف السوق، ويدفع تعميم تكنولوجيا معينة بعض املؤسسات إىل الدخول 
     اخلروج من السوق.وأخرى إىل 

 .فاعل يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسةال ودوره اإلبداع،مهية أيتضح جليا ومن خالل كل ما سبق  
 

 يف املؤسسة دور القيادة الدميقراطية يف تنمية اإلبداع لدى العاملني الثاين: الفرع
وحتد من  ،ن تعرقل مجيعها عملية اإلبداعأإن أساليب القيادة األوتوقراطية والبريوقراطية املتصلبة ميكن  

املشاركة يف إختاذ وتفويض السلطات و ني والالمركزية يف التعامل مبادرات العاملني ومسامهاهتم، أما التخلي عن الروت
إلبداعية مور اليت تنمي القدرة اإلبداعية وتفجر الطاقات امن األكلها   واإلهتمام ابجلانب اإلنساينالقرارات 

. وسنتناول ابلتفصيل عالقة عن القيادة الدميقراطية يف جمملها كلها تعرباملمارسات  وهذه ، لدى العاملني املكبوتة
 اإلبداع لدى العاملني. ىهذه املمارسات مبستو 

 اإلبداع و تفويض السلطة  -1
فهذه القدرات  إىل املرؤوسني إاتحة الفرصة هلم لتنمية قدراهتم اإلبداعية، من املزااي القيمة لتفويض السلطة 

 ليست قاصرة على املخرتعني، بل إهنا كامنة يف النفس البشرية وتنتظر فقط اللحظة املناسبة والظروف املالئمة
لإلنطالق. وعندما يكون للمرؤوسني السلطة يف إجناز املهمة املوكلة إليهم فإهنم حياولون إجنازها بطريقة قد ختتلف 

، ، كما يشعر ابملسؤولية يف أداء عملهيشعر خبطورة وحساسية املهمة املوكلة جيعل العامل التفويضف ،1عما هو متبع
  مما جيعله يعمل بصورة متواصلة ودؤوبة على خلق األفكار واألخذ أبحسنها.

ديدة، وهو عامل مهم يف اجلكتشافات اإل ن يؤدي إىل ألذلك ميكن القول أن تفويض السلطة ميكن  
 لدى الفرد، وهو حمفز على إنتاج طاقة فكرية خالقة. تشجيع وتنمية القدرات اإلبداعية

 اإلبداعو  املشاركة يف إختاذ القرار -2
إذا كانت املشاركة أحد مرتكزات القيادة الدميقراطية، فهي يف نفس الوقت تشكل عامال أساسيا يف  

 ظهور اإلبداع داخل املؤسسة.
اإلبداعية عالقة جد وطيدة، ذلك أن مشاركة فالعالقة بني مشاركة العامل يف إختاذ القرار والعملية  

من خالل  املرؤوس لرئيسه يف خمتلف األمور املتعلقة ابملؤسسة ذات أمهية كبرية نظرا ملسامهتها يف حتقيق األهداف
تفجري الطاقات واإلمكاانت اإلبداعية واملبادأة، ألن األفراد أتثريهم كبري على واقع العمل وعلى اإلنتاجية، فهم 

ر معرفة ابملشكالت اليت حتيط ابلعمل، واألكثر معرفة يف إجياد احللول البديلة. كما أن إفساح اجملال أمام األكث
 ،هلم مع اآلخرين وخاصة مع املستوايت اإلدارية املسؤولة يعد مصدرا من مصادر الدعم املعنويالعاملني للمشاركة 

عد ذلك على اإلجتهاد أكثر يف األداء وطرح األفكار األمر الذي جيعلهم يشعرون بقيمتهم وإنسانيتهم، مما يسا
فإن للمشاركة أمهية قصوى يف توفري الكثري من اليت حتسن طرق العمل وحتد من املشاكل والصراعات، كذلك 
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ساعد األفراد على بذل املزيد من الطاقات وت وتوفري مناخ تنظيمي أفضل،التوافق واإلنسجام يف جو العمل، 
   .1لوغ اهلدفالكامنة لديهم لب

إن قرب القائد من العامل يعطي هلذا األخري جرعة إضافية على التفكري اجلدي يف حل املشكالت اليت  
تواجه العملية اإلنتاجية بصورة منظمة دون تقاعس أو تكاسل، كما أن شعور العامل أبمهيته داخل املؤسسة، 

 صياغة احللول واحللول البديلة، فهو بذلك يساهم يف خاصة إذا تعلق األمر إبختاذ القرارات جتعله يفكر مليا يف
 بروز األفكار اجلديدة، اليت قد تصبح حمل إهتمام املؤسسة، ما يعين إمكانية وجدوى دخوهلا حيز النفيذ.   

من شأهنا أن وإعطاء الوزن آلرائهم ومقرتحاهتم لذلك ميكن القول أن مشاركة العمال يف إختاذ القرارات      
  عامل مهم يف تشجيع وتنمية القدرات اإلبداعية لدى الفرد. كما أهناهم روح اإلبداع واإلتقان،  تولد في

 اإلبداعو  ات اإلنسانيةعالقال -3
 إن مبدأ العقاب املادي أو املعنوي أو مها معا الذي كان سائدا إىل وقت قريب، قد مت إستبداله مببادئ 

أكثر  لي مبادئ من شأهنا بروز األفكار اإلبداعية لدى الفرد العامل، ب، فهأكثر إنسانية تنظر للعامل بعني الرمحة
من ذلك، فهي أسباب حترض النفس البشرية على التفاين واإلتقان عند القيام ابملهام على خمتلف األصعدة 

  واملستوايت.
فء العالقات ، وحتقيق مناخ ميتاز بداألفراداإلهتمام ابجلانب اإلنساين يف العمل وإحرتام وتقدير  إن

على وحتفز اإلنسانية وما يسوده من روح الثقة واإلحرتام واأللفة وحسن معاملة كفيل خبلق بيئة إجتماعية تساعد 
اإلبداع داخل املؤسسة، فالقائد الذي يشعر املرؤوسني أبمهيتهم يف العمل، يرفع بذلك من روحهم املعنوية، ومن 

لتفكري، بتعبري آخر فإن شعور الفرد ل املزيد من اجلهد والعطاء واثقتهم أبنفسهم، األمر الذي يدفعهم إىل بذ
   العامل إبنسانيته داخل املؤسسة كفيل جبعله ال يتواين حلظة عن تقدمي كل ما لديه من أفكار.

ولد روح اإلبداع يميكن القول أن إضفاء جو من العالقات اإلنسانية داخل املؤسسة من شأنه أن  وعليه، 
 هذا األخري.ما أهنا عامل مهم يف تشجيع وتنمية القدرات اإلبداعية لدى ، كلدى الفرد

أن القيادة الدميقراطية دورها كبري يف تنمية اإلبداع لدى العاملني ابملؤسسة، ويف حتقيق  وخالصة القول، 
  امليزة التنافسية هلذه األخرية.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .84عاكف لطفي خصاونة، مرجع سابق، ص  - 1
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 خامتة 
املدخل هذا نه بدون تبين أجناح الكثري من املؤسسات، ذلك  سرميثل املدخل اإلبداعي ختاما، نقول أن  

فإن املؤسسة سوف تستمر يف أداء العمل احلايل بنفس األسلوب الذي كانت تقوم به يف املاضي، وهذا يعين 
  الركود أو اإلضمحالل الذي يؤدي يف هناية املطاف إىل زوال املؤسسة.

وأن الرتاجع عنه يعين هناية هذا الوجود، مل يعد هناك بديل وعلى إعتبار أن التميز أصبح يعين الوجود،  
، وجعلها آخر أمام أية مؤسسة لتحقيق هذا التميز والتفرد سوى العمل على تنمية روح اإلبداع لدى كافة أفرادها

ة اإلبداع يف توفري البيئة املناسبة لتشجيع وتنميابلدرجة األوىل وهي مسؤولية قادة املؤسسات . حالة مستمرة ودائمة
لدى األفراد، وذلك من خالل هتيئة مناخ مالئم لنمو روح اإلبداع، بتخلي القيادة عن األساليب التقليدية 

 . املتسلطة والتحول إىل األساليب الدميقراطية
وابلنظر إىل دور القيادة الدميقراطية يف تنمية اإلبداع وحتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة، سنحاول خالل  

صناعة اخلزف بوالية ملختصة يف يف جمموعة من املؤسسات ا طبيقي( دراسة وحتليل هذه العالقةالرابع )التالفصل 
  سطيف.
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 الرابعالفصل  

 الدراسة الميدانية
 

 مقدمة

بعددإ تعرعضناددهم املددخ ناددإنية ناهفضهددي  نااممل مب ددي نتمريددي لدرادد، ورلددأند ناإانعددي   نادد    ددإد اهددم   
وددخ يددلد ناددإ ا ناذيددأ نادد     اامبؤعةدديا دد ا نارهميةدد ي نناددإراضن يف   يا دد   ناددهمبا ناا ددم   جممباهددم وددإي    ددي

 ن  عددهوم د يددلد  انعددرهم نا إنه ددي ملدد    وةددر ي ندبددإنى اددإي ناعددموان  تهمب ددي  اا ددم  ن عددا  هاعيدده ملدد ن نا
هةاا مل   نااممل خ  نا ض ناهفضهي عاى بعض ناؤعةمد نادرصي   ريهمعي نتد   عادى وةدر ي وهدم   فلضني دي 

اند ندبإنع ددي اددإي ناعددموان اارأ  ددإ عاددى وددإي    ددي ناا ددم ا ناإراضن  ددي   ناضيدد  وددخ نااددإ خمرااددي ب ةهددي عدد  ، 
هلدد   ناصددهمعي   تفددضن  عمبا ددي واماهددي بددن ملدد     نحملدد ا نارهميةدديف  يا دد  ناؤعةددي ا دد ا تهميةدد ي  ذههددم وددخ ناياددم  

عددردلا ناهرددم   ت نادد  عاددى  عمعددهم فرددا نااضادد مد نادد  هادد   عا هددم نايوددإ  اهصددة   ناههمهددي ت  ناؤعةددمد 
 مبي.ل نار ري مد نا تاإمي 

 يعدددرعضنإل ند دددما ناههرددديف ااإانعدددي نا إنه دددي  وهم عدددي  يا دددة تفدددم د ع هدددت رخ ادددمبخ ملددد ن نااصدددة عددد   
عدددردلا ناهردددم    تادددإمي نار ريدددد مد تاددددهدا  ت  تيريدددما نااضاددد مد   نايودددإ  ددد د عيدددماند  ادددم ا ناإانعدددي  

 ناهمعيي.
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 املبحث األول: اإلطار املنهجي للدراسة
  دددإ    اادددإ  ةدددمبهم  ت  ادددل  و ماددد   ناههرددديف اإانعدددرهم نا إنه ددديند دددما هرهم د   ملددد ن نايودددإ عددد 

ت     ند ناإانعدددي     دددن ملرددد   نا اددد  هر دددضمل نا اددد  نا دددم  هرهدددم د نا اددد  نا د ودددهه  ناإانعدددي  ب همبدددم 
عةددمد      دد ن وددااند تير ددما ملدد   ناؤ دعددرذمبمد ملدد   ناإانعددياامبؤعةددمد نادرددماا  خمرصددضنا مادإ عاددى تعضهدد، 

  داميي ت  جممةد ناإانعي.

 املطلب األول: منهج الدراسة
هاصإ  اهه  ذاك نا ضه  ناريد  ودخ  دض  نايم دإ    انعدره اافد نملض بل دي نا ريد د ت  نهلدإ  ناضفد    

 عاددى  عددم   ن ملدد ن نايوددإ ههددإ  ت  نارعددض  عاددى   ا ناا ددم ا   تهمب ددي ندبددإنى  نيددة ناؤعةددي  يا دد  نا دد ا 
هددد عن ودددخ ناهدددممل   دددمف نادددهه  نا ريدددايف  عدددردإوهمتارهميةددد ي هلددد   نايدددأا   ودددخ  فدددة يا ددد   ملدددإن  ناإانعدددي ن

 ناروا ايف  ناهه  ند صم يف.

ف نادد   هعرمبددإ عاددى  انعددي نا ن دد     نافددمملضا  مبددم ت فددإ   نا ن دد   ههددرخ ب ريدداهم املنننهج الفيننلي اللحل لنني -1
 ددددض ناهددددممل  تهرعددددمان   جمددددمد ناعادددد   ندفرمبمع ددددي هفددددضن ال مبردددده اافدددد نملض  ريددددام    اددددم   هعرددددا ملدددد ن ناددددهه  وددددخ   

  ندفرمبمع دددي  يمبدددخ يلاددده هدددرخ اددد  ناي دددمةد  ناعا ودددمد نالرودددي اافدددمملضا و اددد ى ناإانعدددي   تضت يهدددم  تي هيهدددم 
 هرم   ناضغ بي.نافإن د  يا اهم اا ري د ت  

ناددهه  وددخ   دإ   هدده  ضهادي ملموددي وددخ  دضمل نايوددإ    ددإ    ف  ااددإ  دإل ندعددرعمهي  د ناملننهج اإلصاننا ي -2
 نعردإن  بعض نا  ند ند صم  ي    انعرهم نا إنه ي.

 أدوات الدراسة املطلب الثاين: 
يعاددى  عددم   ي عددي نا ادد ى تروددإ     ند ناإانعددي نادد  هر فدد  عاددى نايم ددإ ندعرمبددم  عا هددم اإانعددي  

ناامباددددي  ناةددددرلد  ند ناةددددردإوي هلدددد ن نالددددضإل ي مبددددم هادددديفف نال فددددي نافددددمملضا و ادددد ى نايوددددإ   ترمب ددددة نا   
 اروا ة ند صم يف.نعرمبماا   بعض    ند  نا اث    ند

ف   ددددإ وذهرهددددم رملانتهددددم نا إنه ددددي نارذددددضاا  يمريددددي  اهددددم  وددددة  ندعددددرمبماا  وددددخ تددددإ هخ ناعإهددددإ وددددخ املالصظننننة -1
 ض ناهرم   ناروصة عا هم وخ ندعرمبماا  ناامبلد. خ بع نال فمد ذند نا  ي   عمبا ي تاةأ  تا

ف  تعردددا   نا ذند    دددي  الدددي   ناصددد د عادددى ناعا ودددمد نا ا بدددي    دددإ   ندعرمبدددم  عادددى نااادددم  املقابلنننة -2
 نايودد ان اافمبددي عاددى بعددض ناعددختاي نادد  ة فدد  عمبدد    يددضن  ناؤعةددمد  بددة تددضتيا ياددا   مايددينايمشددض بددن نا

اعمبا ددي ندهرمف ددي.   ددمن ملددإيهم وددخ تفددضن  ت  نما وع هددن   ااددإ ن رصددضد عاددى عمبددمد نارها دد   دد  خ   ددض  أبشددد
 ددد اك تادددميي بعدددض ناامبادددي ملددد  ناصددد د عادددى ناعا ودددمد   ن نتدددض حمل عدددخ ت دددما ناةدددؤند نحملدددإ    ندعدددرمبماا   

د  يعهدخ ااذدل   ول فدي تهاعدمةوخ  د د ناعا ومد عهإ نااام  نايمشض ود  نايود ان  نارعاادي  ا اد ى ودخ يدل
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و ا ى وعن  ا، ت  ذاك  ي عي ناةر ي ناعامبيف ناضع ، ايضن  نجملرمب  نايو   يضاإل عا هم تعدردإن  ملد   
نا نا   ذاددك بهيددم ا  غمبدد إل    ناريددم   اهددم   ددض  ناعددختاي  وددخ يددلد تيةدد ا بعددض ناصدد اومد    ت ادد   

 يذضا وع هي...نخل

ف ت  فمهدددد  ناامباددددي  نال فددددي    ندعرمبددددم  عاددددى نا اث دددد   ناةددددرلد نا فدددد  ا   أو الفاث نننن  السننننجالت -3
ناؤعةددمد نادد ل    نةعددرعمهي  ددم   نعددرذمبمد  انعددرهم   وددخ ملدد   نا اث دد  هدد  ضف نهل ذددة نارهف مبدديف اامبؤعةددي  

 ندهرمف ي.ناراماهض نتمريي اعإ  ناعمبمد   ظم اهخ    ا ي ت رهعهخ عاى خمرا، نا اشمد 

ف د م  ناإانعدي نار ي ا دي نعدردإوإل نايم  دي ندعدرمبماا  دأ نا ا  ةد ي  يمبد  ناي دمةد نا ا بدي  د د اإلسلمارة -4
و ا ى ناإانعي    إ تضخ عإ ن  مي م وخ ناعختاي نا   عإد  ري لإل وخ  ض  نايم  ي بالدي  نادوي  عدا مبي. 

نا ريددا ي ت  ريدد لي  مب ددي  ذاددك  عددردإن  نا رنن نارما ددي  ان نآل  ددإ   نعددردإن  وا ددم  ا ذددضد نتمبمعدديف ارو هددة 
 (.1) (   بإن2) (  ة ان3) (     مة4) (  غمايم5اامبا م ف  ن مبم )

 ناضن ة نارما يف  نا مايي تيعإلت افة ري مغي نةعرمبماا   شذاهم ناههم يف  

وةدرا إا ودخ ند دما ناهفددض  اوم نا ا دي  مايدي برصدمب خ ندعددرمبماا   ريد  ف   دإ  مودإل نامرصلنة اإلدنداد األوي* 
عدددرمبماند ناإانعددددمد ناةدددمباي ناردددد نيضا ذند ناعل ددددي ل اددد ى ناإانعددددي  طيدددد ا   ناةددديمن ندشددددذما ي نا ض  ددددي ت  

ت  ناعإهدددإ ودددخ    اددد اك فدددم د ندعدددرمبماا واةدددمبي  ملإنيددده  نااضاددد مد ناصدددمغي ااإانعدددي   ددد ن ورلدددأند نايودددإ
 . د نايه    ناعيماننحملم ا 

لدأ روني   نا د  ارلأ ناةدراة )نارلدأ ناراةدأ (  نارمب دة     ااإ ري لإل نةعرمبماا   ف  هخ  هرعا 
ورلدددأ ب  )نارلدددأ ناراةدددأ (  نارمب دددة      ودددم نيددد   نا دددم  ي رعاددد   ارلدددأ ناردددمعيدددماا 27ناا دددم ا ناإراضن  دددي  ب ن ددد  

 .عيماا 23ض  (  ب ن   ندبإنى عاى وةر ي نااض  )ندبإنى ناا

اذدخ ف ري لإل ندعرمبماا   ري اوم نا ا ي    مهإل وعذاي وخ عإ   يدأ ودخ ناعدختاي  مرصلة جتريب اإلسلمارة* 
عددمت ا أتااددإل وددخ جممب عددي وددخ نا لضنفعددي ملدد   ندعددرمبماا ودد  ناعددض    بعددإ عضاددهم عاددى جممب عددي وددخ نحملذمبددن

    ددإ  ددمو ن ءبددإن   بذا ددي عاددخ ندفرمبددمى نارةدد أ  ناعادد   ناررماهددي  رصددم هي  عادد  ناردصصددن بذا ددي ناعادد   ند
عدددرمبماا  ت   ددة بعددإ ودددخ نابعددم  ناةدديعي ااطان هددخ  ول فددموخ عاددى يادددضند ندعددرمبماا   وددإي تهرمبدددم  ناعيددماند 

    اك  ا   ري مغرهم ناال هي.

  وعفددخ ناعددختاي فددم د وض يددي   وددخ بددن ندهراددم ند نادد   فهددإل ااصدد مغي نا ا ددي ملدد    ددضا عددإ  ناعددختاي
 تإنية بعض ناعختاي   ناعىن  ا اك    ا   تاك نآلان        بعض ناعختاي  تية ا  يضي.

                                                 
  1أنظر قائمة المحكمين الملحق رقم. 
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ف نعدررمبإل نايم  دي اان  نحملذمبدن    دإ   تفدضن  ودم هاد   ودخ نعدريعم  بعدض ناعيدماند مرصلة اإلدداد النها ي* 
نادد    عددرمبماا   ريدد اوم ناههم  ددي ند( عيددماا   بدد اك يضفددإل 50 تعددإهة بعضددهم ا صددي  عددإ  عيددماند نةعددرمبماا )

 ت  ف  هخف   إوإل اع هي ناإانعي.  ااإ   تاة خ نةعرمبماا

ناةدددر ي نارعا مبددديف  عددده ند  ف هرعاددد   اي دددمةد ناعدصددد ي  نا ظ ا دددي اع هدددي ناإانعدددي  ملددديفف ناعمبدددض اجلننناأل األول -
 .نتاا

    تاة مبه ت  ا اهخفع ي  ف هرهم د ناي مةد ناعماجلاأل الثاين -

عيددماا.   ددإ   تاةدد مبه ت  الاددي  بعددم    27ههددم خ يصددم    اددمد ناام ددإ ناددإراضن يف   هرذدد ن وددخ  احملننفر األول:
  مبم هايفف

 .16 ناعيماا ت  1ناعيماا عيماا  وخ  16ف  هرذ ن وخ العالقات اإلنسان ة -

 .22 ناعيماا ت  17 ناعيماا عيماند  وخ 6ف  هرذ ن وخ تلفيض السلطة -

 .27 ناعيماا ت  23 ناعيماا عيماند  وخ 5ف  هرذ ن وخ املشاركة يف اختاذ القرارات -

  دإ   تاةد مبه ت  الادي  بعدم   مبدم   عيدماا 23ف ههدم خ ناادإاند ندبإنع دي ادإي ناعمبدمد   هرذد ن ودخ احملفر الثناين
 هايفف

 .33 ناعيماا ت  28عيماند  وخ ناعيماا  6ف  هرذ ن وخ األيالة -

 .39ت  ناعيماا  34عيماند  وخ ناعيماا  6ف  هرذ ن وخ الطالقة -

 .45ت   40عيماند  وخ ناعيماا  6ف  هرذ ن وخ املرونة -

 .50ت  ناعيماا  46عيماند   وخ ناعيماا  5ف  هرذ ن وخ احلساس ة للمشكالت -

   عدددرمبماانداعدددمت ا حدددخ  ذمبددد ن ناههم  دددي عادددى ناعدددض   بعدددض ن عدددرمبمااند بعدددإ  دددة ملددد ن    عدددضإل 
ت  ذادك  بعدإوم تيدن  ن   مبختهمند نعردإنوهم   نايوإ ناعامبيف  ت توذمه ي  عرمبمااندنايإنهي  يأ إ ن اهم ريإمل 

 . تهرمبيف يعل ت  نجملمةد ناضن  حب هم عرمبمااندعيماند 

ا د هن   ناعدض ي ني ن ضهدي اصدهمعي  و  ذاك  مبهم ءفضن   انعي نعر لع ي عاى ع هي  ا اي وخ ناعمبمد ناره
ناههم  دي  عدرمبماادنعدرمبماا   شدذاهم ناههدم يف    دإ   ت ي د  ودإي ريدل  ي  ايدمد ند  رعم د نت     ذاك 

( عددمول تها دد مل   افددة ذاددك نعددردإوإل نايم  ددي  ضهاددي "  ااددم  ض هيددم " 21عاددى جممب عددي وددخ ناعمبددمد  ددإاد بددد)
   نيإ د نارميل ه ا  ذاكف مد  ضهاي اثه ي اا م  نا ياا م   
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 عر لع يعرمبماا ندوعموة  اام  ض هيم  اا (:7)ل رقم جدو 

 اجلاأل اخلاص ابإلبداع اجلاأل اخلاص ابلق ادة الدميقراط ة 

 0.715 0.911 معامل الثبات

 SPSSف  ةعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  املادر 

نا يددمد  مهددإل ف ددإا  وددم هددإد عاددى ايددمد ندعددرمبماا   ريدد اوم  وددخ يددلد نيددإ د هل ددم  ن وعددمولد
وددم فعاهددم هةددردإوهم ء مبختهددمن    ددم تعددأ ت   ن تفددم د نايودد ان عددرذ ن ملدد ن ناههم  ددي   ملدديف  مباددي اار رهدد . 

 ورامابي تذن وم  رعإل هاس ندعرمبماا عا هخ   يرتتن وريمعإتن.

م يف   مبهم ءعم ا  ةم  وعموة نا يمد  نا    ع دى ناهردم    بعإ ت ره  ندعرمبماا  تعرتفمعهم بعذة  
 نارما يف

 وعموة  اام  ض هيم  العرمبماا ناههم  ي (:8جدول رقم )

 اجلاأل اخلاص ابإلبداع اجلاأل اخلاص ابلق ادة الدميقراط ة 

 0.867 0.903 معامل الثبات

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر 

(   ملدد ن وددم هددإد 0.903ت   0.867ضدد  وددخ نيددإ د  ن وعددمولد نا يددمد اامبوددم ا تضن  ددإل وددم بددن )هر
عرمبدم ة عا هدم   نار ي د  ت دضنا ريدوي  ن ندعرمبماا جبمب   ام املم ترمبر  بإافي عما ي وخ نا يمد  حم   إ اهدم عاى 

 نا إن  ااإانعي.

 أسال ب املعاجلة اإلصاا  ة:  -5
( دفددضن  ناروادد لد  ند صددم ند نالروددي spss اضروددي ند صددم  ي ااعادد   ندفرمبمع ددي ) ا مايدديعددرعمهإل نت 

عدردإوإل نايم  دي   وعميدي ب دمةد تااي مةد نا    بمب عهم  وعرمبإا عاى عاخ ناراإهض نتمبمعديف اا ذدضد   مبدم 
 ميلفناإانعي ناعما   ند صم  ي ناهمعيي ا ي عي مل   ناإانعي   ذاك عاى ناهو  نار

ناإانعددي    ددة عيددماا   هةددردإ  عددم ا  اددةؤعةددمد ناف هةددرعمبة اعضيددي وددإي  فدد   نااددض مل بددن ²إخلبننار كننا -
من رذددخ تعرمبم  ددم دفددمذ نااددضنا ءعددردإن  ملدد ن  ملهددمط  ضهاردد .عهددإوم تذدد ن ب ددمةد ناإانعددي   ا ددي  ا ةددإل  مب ددي

 نديريماف
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   هدخ ة رذدخ  ةدم  وةدر ي ناإةادين    مادي ناةدم  نا دإ   نحملةد بي   ملد  ² دمنجملإ ادي ود    ² م* توم واماهي  
نجملإ ادددي يهددد ن هعدددد  هددده ت فدددإ يدددض مل ذند  ةادددي ت صدددم  ي    مبرهدددم نحملةددد بي   دددا ودددخ  ² دددم ملهدددم تذن  مهدددإل   مبدددي  

  ناعذس.

طيدددض  ن   لعدددىن (0.05وددد  وةدددر ي نت دددأ ناعرمبدددإ )( SPSS)ناددد  هع  هدددم اهدددم بدددضةو  *    واماهدددي وةدددر ي ناإةادددي 
 ي  ة ودخ وةدر ي نت دأ يهد ن هعدد  هده ت فدإ يدض مل  نادوةر ي ناإةاي وةر ي ناإةاي مل  هر ري نااماهي  يإذن  من 

  صم  م   وم تذن  من ناعذس يه ن هعد  هه ة ت فإ يض مل ذند  ةاي ت صم  ي.ت

خ   ندعرعمهي  دم   يا دة  يإهإ هة  تفم وف تةردإ  ا ري، واض ند ناإانعي اللكرارات والنسب املئفية -
  ف بي  طان  ناةرر بن   خمرا،  بعم   ام ا ندعرمبماا.

اذعدد، نااددض مل بددن  فهددمد هفددض  يددضن  ناإانعددي بددن هةددردإ  (ف ANOVAإخلبننار يل ننل اللبننايد األصنناد  ) -
 عإا وؤعةمد.

بدددن جممب عدددمد ناإانعدددي  ناادددض مل   تبدددم   (ف هةدددردإ  اعضيدددي وصدددإا ناريدددمهخScheffe) إخلبنننار يننن ل د البعننند  -
 . ناذع، عخ  ةارهم ند صم  ي

 ف   نعردإنوه اعضيي  افي تاتيمط ام ا نارلأ ناةراة  ارلأ نارمب .معامل اإلرتباط -

ف  ملدديف  ملددخ نااددمه س ناعرمبددإا   حب هددم ملدد ن    ددإ تعددا عددخ  فدد   ناإةاددي البسنن   اإلحننندار الت ومننناذ دمعننا -
 ا ناا م ا   يا   تبإنى ناعموان.ند صم  ي اإ  

 تن ت ي   من ذحمل ندحنإنا ناية ا هر ا  ت يض شض ن  عمع ن  مف 

 * شضط تتيمى ناا خ اار ره  نا ي عيف؛

 اهمب ذحمل.  ن* شضط ت يض وعه هي 

  ع رخ نارأ إ وخ يا  مل هخ ناعض ن ة ام. 

 خل ارها، وجماالت الدراسةإ: نبذة دد املؤسسات حمل الدراسة، مربرات الثالثاملطلب 
يرتةملددم ارذدد ن جمددمة اإانعددرهم نا إنه ددي  تعدد رخ   ملدد ن نا ادد  تعضهدد، خمرصددض اامبؤعةددمد نادد ل  نادد   

 ناإانعدي ناد ود ا ملد   ناؤعةدمد  خن مدرخ ملد ن نا اد  بر اد   جمدميل دم   ن عضإل  ملخ ناعديم  ناد   يعرهدم دير
 . نايعض 
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 ؤسسات حمل الدراسةاللرع األول: تعريف امل
مد خمرصدددي   ريدددهمعي عادددى ادددل  وؤعةددد ةودددخ فمهيهدددم نار ي اددديف    ددد  تير دددما ناإانعدددي ودددخ  فدددة ت دددم  

 .  عرماي ت  تاإمي تعضه، و ف  اذة وؤعةي ملنت     عهر ض 

  حمل91000000000  بددض   وددمد هاددإا بددد 1996 هعددأد ملدد   ناؤعةددي   ف ها ددي  :BATICERAMمؤسسننة  -1
ملخ عمبمد نارها  . تهدر  ناؤعةدي ه عدم  92عمول  وههخ  128ي ناصهمع ي بة  ،  عإ  عمبمهلم نداميل تا   اه ا

 عدد نمل اا ددي وههددمف بددضحمل نادد   ه فدده ت  عددإا  ن ددإن ياددا وددخ ناهررددمد  ملدد  بددلط ناةددأنو ك )بل ددي  اادد ي(  
ه ع دي  نيد  ا   ملد ن ودم  ملاهدم ااوصد د ب عضهضه   ني ن ض ناعمريمبي   ملضنن  عذ ذإا  تامبةمن. ترمب   وهررموم  ا

     مهإل   د  طيض شهم ا يصاإل عا هم   مليف نآلن     ا ناررإهإ.ISO 9001عاى شهم ا 

    مهدإل ملدد   ناةدهي ته ددلمل 1989ف  هعدأد ملدد   ناعدض ي عددهي SAFCER الشنركة اجلاا ريننة لاننادة اخلننا  -2
تاد   اه ادي ناصدهمع ي بةد  ،   ادك   حمل70000000000بدد  ا د   إا تهرمف دي ببعدي هلد   ناعدض ي  هادإا ا امهلدم

عموددة تها دد  )  نا  ددإا نادد   216  وددههخ 719عددإا   ددإند و رعددي بددن عدد  ،   ةدده  هي. عددإ  عمبمهلددم نداددميل 
وددخ ناهررددمد ملدديفف بددلط ناةددأنو ك )بل ددي  اادد ي(  بددلط   فضهددإل ي هددم ناإانعددي(. تهددر  ناؤعةددي  ه نعددم عإهددإا

 )نت   نارض (   ناهررمد نامبضن  )نا   (.ناةأنو ك 

ت فددده ناعدددض ي وهررمودددم ت   دددة  ةملد نادددرتن  ناددد  د  لعدددىن   دددم  ادددك  دددة ناعددد نمل نحملا دددي  مبدددم ت فددده 
وهررموم حند  بعدض نايادإنن   تيضها دم.  ترمب د  وهررمودم  يد  ا   إنادي ناهمبدمذحمل  تعدإ   تهد ى ناي م دمد تد يض عدإا 

 ري غ  منمذحمل.

تعمبدددة بهفدددم  ند ناا نارذمودددة )نيددد  ا لناي ختدددي(    ادددك    دددض ودددخ شدددهم ا اارددد  ا   SAFCER ؤعةي و
 ملدديف نآلن   2004تريدإنا  ISO 14001  شددهم ا  2008 تريدإنا ISO 9001  دإ يصداإل ناعددض ي عادى شددهم ا 

 .2016يضض ااوص د عاى شهم ا  يضي تريإنا 

ناؤعةددمد ناهمشدد ي   هاددس ناا ددمى ناصددهمعيف    ددإ   اددك ناؤعةددي و دد ا تهميةدد ي    ملددم عددخ غأملددم وددخ
  ترمب  ف  ي  ا  ناةعض  ت يض  ته ى ناص غ  ف  ا نتإوي  ناضمبمن.

  تادد   اه اددي ناصددهمع ي  اعامبددي   اددك ناؤعةددي عددإا 1999ل09ل01ف  هعددأد ملدد   ناؤعةددي   جممننح صننداد -3
 عموة تها  . 375عمول  وههخ  585  إند و رعي بن ناعامبي  ع  ،  عإ  عمبمهلم نداميل 

تهددر  ناؤعةددي    ددض وددخ وهردد حمل  بددلط ناةددأنو ك )بل ددي  اادد ي  ناهر فددمد ناصددو ي(   ترمب دد  وهررموددم 
يهديف    د ا ندزدمر  ت فده ناؤعةدي وهررمودم ت   ميدي ناعد نمل نحملا دي  تة  ISO ي  ا. تة   م ة  اك شدهم ا 

  يماف ي. م  م ة  اك  ع ن 

                                                 
 باللغة الفرنسية.مكتوبا إسم المؤسسة باإلعتماد على األحرف األولى من  سيتم ذكر المؤسسات الثالث خالل هذا الفصل 
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 اللرع الثاين: مربرات اخل ار املؤسسات حمل الدراسة
ااددإ   دد  نير ددماة عاددى بعددض ناؤعةددمد نادرصددي   ريددهمعي نتدد    مبرددمد ااإانعددي نا إنه ددي    اضدديا  

 وؤعةي  ت ةأن   ناعض ي نا  ه ي اصهمعي نت     جممب   إن   هفضن العريماند نارما يف

ميةدديف  ناوددض نادد   شددرعهم   ع ددمة  عمبددم  دد مل دفددضن  و ددة ملدد   ناإانعددي ا ملدد   ناؤعةددمد   ادد ا تهتهعدد -1
 مل   ناؤعةمد؛  نااماهي بن

ةددما   ايودد   نا إنه ددي  ندملرمبددم   ناراددإهض ناذيددأهخ وددخ  ددض  ت ناا ناؤعةددمد نادد ل   يمريددي وؤعةددي عمي -2
ناإانعددي  ناوددض نادد   شددرعهم عاددى   ملدد  ملرمبددم   ا ادد ى   اهرددم   نادد  رذددخ  ن هصددة تا هددم وددخ يددلد  دد ن ند

 ؛تفضن  حب هم   مل   ناؤعةمد

   ماةدمبم  اهدم  د دلى عادى بعدض ناةدرلد ناد ل  نارةه لد نا   إوإل اهم وخ  دض  ت ناا ناؤعةدمد -3
  نا اث      ىت فص   وذمت    نا اشمد ارةه ة ناعمبة  وامباي  ة عموة عاى  إي؛

 .ناؤعةمد نا ل  وه  بإنهي هعم هم ت  ه وهم مل ن   ناذرةيي وخ    ي وهررمومنا  ترمبر   م ةمبعي نا -4

 للرع الثالث: جماالت الدراسةن

 اجملال الامين:  -1
رذههددم يإهددإ ملدد ن نجملددمد  اددإا نادد  نعددرلض رهم  انعددرهم   ملدد   ناؤعةددمد   رذددخ تاةدد خ ملدد   ناددإا ت   

 وض ارنف

ف  نوددإل ملددد   ناض اددي  ضنبدددي ناعددهض  ناهصدد،    دددإ  مبهددم ي هدددم بدد ملاند ورذدددضاا د ةسننلطالمرصلننة الدراسنننة اإل -أ
اامبؤعةددمد و ادد ى ناإانعددي   يلهلددم   نارعددض  عاددى ناؤعةددمد  ندتصددمد  اددإان   صددإ  ددض  و ادد ى نايوددإ 

   ناض ادي  إل ري مغي تعرمبماا نايودإ ريد مغي  م  دي    دإ وذهرهدم ملدي هم  شض ه  ام اي ناص د عاى نا نياي.   
 نا  ت ض هم تا هم   ناإانعي ناهفضهي.عخ بعض ناعختاي    إ مشاإل  ملخ ناهامط  هضم ندعر لع ي وخ ناردايف 

ف  ي هددم   ت ي دد  ندعددرمبماا عاددى ع هددي وددخ عمبددمد نارها دد   اؤعةددمد نادد ل    مبددم مرصلننة الدراسننة امل دان ننة-ب
اددي بعددإ  ناعمبددمد     ا ددي تدد رهعهخ عاددى خمرادد، نا ةددم  ندهرمف ددي   ددإل ندعددرعمهي بدديعض ناعا وددمد  ناي ددمةد نارعا

  شهض  هص،. 4 ااإ نعرلض إل مل   ناض اي  ضنبي 

ت  هاددس  تهرمبدديف ترهددم د واماهددي بددن عددإا وؤعةددمدملدد   انعددرهم إل ندشددماا  يددإن   مبددم عددياف  اجملننال البشننر  -2
 ناهعمط   عمبا ي نااماهي تر ا  ندير ما بن  وضهخف  مى 

 توم  ي  هاس عإ  ناعمبمد    ة ناؤعةمد اة نااماهي. -

  توم  ي  هاس ناهةيي    ة ناؤعةمد. -
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   92  وؤعةدددددي  دددددإن    375  اهفدددددض ت  عدددددإ  ناعمبدددددمد نارها ددددد هن    دددددة وؤعةدددددي  نايدددددماغ عدددددإ ملخ 
تعرمبددإة عاددى  هفددضن ا فدد   بددمهس بددن ناعمبددمد    ددة وؤعةددي     وؤعةددي عميةددما  216 وؤعةددي  ت ةددأن   
 د  خيد  هادس ناعدإ  ودخ  دة وؤعةدي    مهدإل وؤعةدي  ت ةدأن  اأتههدم  ن خيد   ت دما نتا   ناةو  ناعإ   

 مليف ناعم  نا   بد عا ه  رخ ناع هي     م نا ة عإ ن وخ   إ ناعمبمد نارها  هن.

ول مل هدددرخ  يددد ملخ   عدددم 14عدددمول يادددا    دددإ بدددإا ندشدددماا ت   ن  72 رصدددضد عادددى تتة  ن  انعدددرهم 
اروادد ن ااعمبددة  اؤعةددي  يددة يددرتا  ف دد ا وددخ بإنهددي تفددضن  ناإانعددي    ارددميل تناةدديمن عهددإ وددة  ندعددرمبماا  دد  خ 

عددريعم ملخ وددخ  م مبددي نجملرمبدد  نايودد    تيمبعددضيرهخ بدد ول هخ  بض  ةددهخ   اؤعةددي  ذددة تذدد ن اددإ  ا   ادد اك   
  عدرمبماند  ا يادى اهدم عدإت 6د ندفمبدي عدخ بعدض ناعدختاي يدرخ تالدم  عمبدم 6 وخ فهي  يدضي ايدض   مل ن وخ فهي

 مل   رخ ناع هي ناةرر بي    ة وؤعةي.   من مل ن ناعإ  تعرمبماا 72ندعرمبماند ناصماي 

ق اإلصاننا  ة و اللبننايد بشننالل داللننة اللننر  ل ننليمننح ، املبحننث الثنناين: ويننف وتشننت ع إجنناابت د نننة الدراسننة
 ق.يديد مادر هذه اللرو و 
 مبددم عددي    -هرهددم د ملدد ن نايوددإ  ريددام  تعد صددم دفددم د ع هددي ناإانعددي   عاددى  عددم   ن ندعددرمبماا  

 عدددضإلأتههدددم تاةددد خ ملددد ن نايودددإ ت  تةدددي و ماددد   هرهدددم د نا اددد  نا د تاواةدددمبي ت   فددد ن   ادددم ا  -ناددد  ض
 يا ددة ناهرددم    عددضإلم د نا ادد  نا ددم   يا ددة ناهرددم   نارعااددي  اي ددمةد ناعدصدد ي  نا ظ ا ددي اع هددي ناإانعددي   هرهدد

 يا دة  عدضإلنارعااي لإي ت نيض امد ناا م ا ناإراضن  ي اإي ناضؤعدم  نايمشدضهخ     دن هرهدم د نا اد  نا مادإ 
يا دة ناريدمهخ شدأن ناهرم   نارعاادي لدإي تد نيض ناادإاند ندبإنع دي ادإي ناعدموان نارها د هن   ه اد  نا اد  ناضنبد  

    يدأن نا اد  نتدموس نادد   ANOVA عدرعمبمد تيريددما ادة نااماهدي ؤعةددمد ناادي ناادض مل ند صدم  ي بدن  ة
 .Scheffeؤعةمد  عردإن  تيريما نا مل  بم  نااض مل بن تحنإ  ي ه 

 ويل ل النلا ج امللعلقة ابلب اانت الشتا ة والفظ ل ة لع نة الدراسة درضاملطلب األول: 
نا د ودددخ ندعدددرمبماا عادددى ادددل  ب دددمةد شدصددد ي   ظ ا دددي  ترمب دددة  ف ناةدددخ  ناةدددر ي  رددد ي نيددد   ت 

نارعا مبدديف   عددإ  عدده ند نتدداا    ددإ  وددخ يددلد ملدد ن نيدد   ت  وعضيددي يصددم    اددمد ع هددي ناإانعددي   وددإي 
 بمهس مل   نايأا.
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 السد: -1
عده ند  بددإ ن  ودخ عددخ ناععددضهخ  10يختددي    جمددمد  دة4 مبهدم برذدد هخ يختدمد عمبضهددي اع هدي ناإانعددي   عدإ ملم 

 ت  غمهي عخ ناةرن   نيإ د نا نيل ه ا  ت ره   يضن  ناع هي عاى نااختمد ناعمبضهي.
  .ت ره   يضن  ناع هي  ة  ورلأ ناةخ (:9جدول رقم )
  اللكرارات  املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع 60 -51 50 -41 40 -31 30 -20

BATI ضنانددددددددددددددددددددددددددددددددددددنارذ    
  %ناهة  ناخت هي

26 
   %36.1 

37      
51.4% 

8      
11.1% 

1        
1.4% 

72     
100.0% 

SAF ضناند دددددددددددددددددددددددددددددددددددنارذ   
 % ناهة  ناخت هي

39 
   %54.2 

21  
  %29.2 

12    
%16.7 

0          
 %0 

72   
%100.0 

HAD ضنانددددددددددددددددددددددددددددددارذن    
 % ناهة  ناخت هي

24    
%33.3 

28 
   %38.9 

13 
   %18.1 

07 
   %09.7 

72   
%100.0 

   ناند ددددددددددددددددددددددددددددددددض نارذ اجملمفع
 % ناهة  ناخت هي

89 
   %41.2 

86    
%39.8 

33 
   %15.3 

08 
   %03.7 

216   
%100.0 

 ندعرمبماا: املادر 

ع هدي عادى خمراد، يختدمد ناةدخ  رذدخ  ن هل دم نايلد ب مةد نيدإ د  عدل    نتدما بر رهد   يدضن  وخ 
    دددإ زدددإ   عدددهي 40ت   20غماي دددي  يدددضن  نجملرمبددد  نايوددد     ناؤعةدددمد ناددد ل  تدددرتن    عمبدددماملخ ودددم بدددن  ن 

عمبددددمد ياددددا  8   %87.5    بهةدددديي غمايدددي تاددددإا بددددعدددمول ههرمبدددد ن ت  ملددد   نااختددددي ناعمبضهدددي  63 ت ةددددأن  وؤعةدددي 
ملدديف هةديي ناعمبدمد ناد هخ تددرتن    %1.4   ناهةديي نايم  دي    %11.1   بهةديي  عددهي 50  41 عمبدماملخ تدرتن   ودم بدن 

 عهي   نا  تعم د عمول  ن إن. 60  51 عمبماملخ وم بن 

ت   20رتن    عمبماملخ ودم بدن هاس ناعيف  هل فه   وؤعةي عميةما    إ هاإا عإ  ناعمبمد نا هخ ت
ودخ تادميل ناعمبدمد تدرتن    عمبدماملخ ودم بدن  %16.7  تا هدم ويمشدضا هةديي %83.4عمول     وم ه نيد   60بد  عهي 40
 عهي. 60  51ك ناؤعةي عمبمة وم بن عخ اعمول ياا     ن ة   12عهي  حم هعم د  50ت   41

     ودم عدهي 40  20عفدخ ناعمبدمد هيالد ن ودخ ناةدخ ودم بدن  ناوض هاةه   وؤعةي  دإن     دإ  دمن و
 50  41وددخ ناعمبددمد  عمبددماملخ وددم بددن  %18.1وددخ تاددميل ناعمبددمد  تا هددم هةدديي  %72.2عددمول لددم ه نيدد   52هعددم د 

 عهي. 60  51عمبمد ياا  عمبماملخ وم بن  7عمول    13   وم ه ني   عهي

مد نا ل  مليف  م ي شمبي  ناوض ناد   هدإد ة   اذهم ناؤع وخ ملهم هةرهر   ن غماي ي نا م ي ناعمواي نا
 عاى  ن ملهمط ه ى وخ ناررمهس  ناراما    ناةخ ااعمبمد   ناؤعةمد نا ل .
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 فاملسلفى اللعل مي -2

ي هدد   ذاددك  ياددم اراةدد مبمد ناهف وددي نارتب   مبهددم برذدد هخ يختددمد يمريددي  اةددر ي نارعا مبدديف اعمبددمد ناؤعةددي
  ور عدددا  اثهددد    فدددموعيف(   نيدددإ د ناددد نيل ه اددد  ت رهددد   يدددضن  ناع هدددي  ةددد  ورلدددأ ناةدددر ي اارعاددد خ )تبردددإن يف

 نارعا مبيف.
 .ت ره   يضن  ناع هي  ة  ناةر ي نارعا مبيف(: 10جدول رقم )
اللكرارات    املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع جامعي اثنف  ملفس  إبلدا ي

BATI    نارذضناند 
 % ناهة  ناخت هي

02 
   %02.8 

37      
51.4% 

29      
40.3% 

4       
 5.6% 

72     
100.0% 

SAF    نارذضناند 
 % ناهة  ناخت هي

02    
%02.8 

33 
   %45.8 

35 
   %48.6 

2          
%2.8 

72   
%100.0 

HAD    نارذضناند 
 % ناهة  ناخت هي

12 
   %16.7 

11 
   %15.3 

37 
   %51.4 

12 
   %16.7 

72   
%100.0 

 نارذضناند    اجملمفع
 % ناهة  ناخت هي

16 
   %07.4 

81 
   %37.5 

101   
%46.8 

18 
   %08.3 

216   
%100.0 

 ندعرمبماااملادر: 

ه اد  اهددم نيددإ د ناةددمب   ن ناعمبددمد ذ   ناةددر ي نار عددا  نا ددمه     ناؤعةددمد نادد ل   ددمه ن ر ادد ن 
 عدددمول 29وةدددر ن  ور عدددا   عدددمول 37إ   وؤعةدددي  ت ةدددأن  ناهةددديي نا  دددض   تضت ددد  ع هدددي ناإانعدددي    دددإ زددد

عاددى ناردد نيل   وددم   وؤعةددي عميةددما يعددإ  ناعمبددمد ذ   ناةددر ي  %40.3  %51.4وةددر ن  اثهدد      وددم هعددم د 
   دددن   %48.6 ددمه      ودددم هعدددم د ناودددخ ذ   ناةدددر ي  عدددمول 35  %45.8   ودددم ه نيدد   عدددمول 33نار عددا 

عادددى  %15.3  %51.4عددمول وةدددر ن  ور عددا    وددم هعددم د  11 عدددمول وةددر ن  اثهدد    37ك وؤعةددي  ددإن   ادد
 نار نيل.

لدم  %5.6  دإ   دة   وؤعةدي  ت ةدأن     ا ادي فدإن ره وم ناةر ي نيموعيف   ناؤعةمد نا ل  يهةي
  وؤعةدي  دإن    لعدمو 12لم هعدم د  %16.7   عمبمد   وؤعةي عميةما 2لم هعم د  %2.8عمبمد    4هعم د 

  مل ن هفضن اامبهم  نارها  هي ناية  ي نا  ة تةرإعيف وةر ي تعا مبيف عميل. 

 نا ل . حم عي  هةرهر   ن ملهمط ه عم وخ ناررمهس   ناؤملة ناعامبيف ايضن  ناؤعةمد 
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 ملغري اخلربة:  -3
عده ند  نجملدمد نا دم  هدرتن   ودم  5 ودخ عدهي ت  مبهم برعذ ة ال  يختمد    جممةد ااداا  نجملمد نا د 

عده ند   نيدإ د ناد نيل ه اد  ت رهد   يدضن  ناع هدي عادى عداخ نتداا  10 نجملمد نا ماإ    دض ودخ  عه ند10ت   6بن 
 نا ا ى.
 .ت ره   يضن  ناع هي  ة  ورلأ نتاا (:11) جدول رقم
اللكرارات    املؤسسة

 %والنسب املئفية
مد سننننننننننننة إىل 

 سنفات 5
6- 10 

 سنفات
      أكثر مد 

 سنفات 10
 اجملمفع

BATI    نارذضناند 
 % اهة  ناخت هين

45 
   %62.5 

14      
19.4% 

13       
18.1% 

72     
100.0% 

SAF    نارذضناند 
  %ناهة  ناخت هي

53 
   %73.6 

07   %09.7 12          
%16.7 

72   
%100.0 

HAD    نارذضناند 
 %  هيناهة  ناخت

49 
   %68.1 

10 
   %13.9 

13 
   %18.1 

72   
%100.0 

 نارذضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

147   
%68.1 

31 
   %14.4 

38 
   %17.6 

216   
%100.0 

 ف ندعرمبماااملادر

يداوخ ودم بدن عدهي تفهض ناعا ومد  مبم مل  و ا    نيإ د  عل   ن وعفخ عمبمد ناؤعةمد ناد ل  
  وؤعةدي عميةدما ودم  %73.6عمول    45   وم هعم د  %62.5  إ بالإل ناهةيي    ت ةأن   عه ند  5ت  

   دن  ادك ناؤعةدمد ناد ل  عدإ   ا دة ودخ  عدمول. 49  جممب   دإن  ودم هعدم د  %68.1عمول    53هعم د 
 ناعمبمد وخ ذ   نتاا نا  هاي  نار ع ي.

 الق ادة الدميقراط ة لدى الرؤساأل املبايريد فر مسات ج امللعلقة مبدى تفاويل ل النلا درضاملطلب الثاين: 
 16  ناعل دمد ندهةدمه ي بدد  عمعد ي ر ي ا ا ناا م ا ناإراضن  ي عادى الادي  بعدم  ت مبم عياإل ندشماا  

ا دة  دة عيدماا عادى ر ضمل ت  ي   عدهعيدماند 5عيماند   ناعدما ي   نفدمذ ناادضناند بدد  6عيماا  تا هض ناةا ي بد 
  إي.
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ف ما يلعل  مبدى إيغاأل الر  س املباير آلراأل العاملني يانلنا دلنا النلنا ج اللال نة والنح يفانحها اجلندول  -1
 :املفاي

 . ة  وإي تريلم  ناض  س نايمشض آلان هخف ت ره   يضن  ناع هي (12جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 % والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننأب ادراننننننننننننن اانننننننننننننأص  الباننننننننننننغ مانننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 %  ناهة  ناخت هي

46   
%63.9 

1 
   %1.4 

16   
%22.2 

0    
%0 

9    
%12.5 

72     
100.0% 

SAF دددددددددضناند   نارذددددددددددددددددددددددددددد
  %  ناهة  ناخت هي

53   
%73.6 

2    
%2.8 

10   
%13.9 

0    
%0 

7 
   %09.7 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 %  ناهة  ناخت هي

21   
%29.2 

12   
%16.7 

25   
%34.7 

3 
   %4.2 

11   
%15.3 

72   
%100.0 

دددددددددددددددددددددددددددضناند   نارذدددددددد اجملمفع
 %  ناهة  ناخت هي

120   
%55.6 

15   
%6.9 

51   
%23.6 

3 
   %1.4 

27   
%12.5 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

42.545 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

ان هددخ بصدد اا  ن مبددي  آلعددمول   وؤعةددي  ت ةددأن  هصددليف ا  ةددهخ نايمشددض  47ه ادد  نيددإ د ناةددمب   ن 
وددخ نجملرمبدد    ددإ ناإانعددي  %76.4وددخ نجملرمبدد  نايودد     وددم وؤعةددي عميةددما ييهةدديي  %65.3  ددإ   ددة هةدديرهخ 

جممبددد   ددإن  يدددإن عددإ  ناعمبدددمد ناددد هخ    عددمول     دددن 55ان هدددم.    وددم هعدددم د آلتؤ ددإ تريدددلم  ا  ةددهم نايمشدددض 
 عمول. 33   وم ه ني   %45.9ان هخ ة ترعإي هةيرهخ آلهصليف ا  ةهخ 

 ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  42.545نحملةدد بي تاددإا بددد  ² ددم وددخ يددلد نيددإ د نايددن  عددل  هل ددم  ن   مبددي  
هه ت فإ يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي (   مل ن هعد  0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05(  وةر ي نت أ )08ناضهي )

  إن  وخ فهي اثه ي.  جممب بن ناؤعةمد نا ل   بن وؤعةي  ت ةأن   وؤعةي  عميةما وخ فهي  
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ف ما يلعل  مبدى تلهنم النر  س املباينر ملشنادر العناملني، يانلنا دلنا النلنا ج اللال نة كمنا هني مفانحة يف  -2
 اجلدول املفاي.

 . يضن  ناع هي  ة  وإي تاهخ ناض  س نايمشض اعمعضملخ ت ره  (:13جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

  %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننأب ادرانننننننننننن ااننننننننننننأص  الباننننننننننننغ ماننننننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

41   
%56.9 

1 
   %1.4 

13   
%18.1 

0    
%0 

17   
%23.6 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

43   
%59.7 

5 
   %6.9 

9   
%12.5 

1 
%1.4 

14   
%19.4 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %  ناخت هيناهة

1 
   %1.4 

10   
%13.9 

22   
%30.6 

25   
%34.7 

14   
%19.4 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

85   
%39.4 

16   
%7.4 

44   
%12.0 

26   
%1.4 

45   
%20.8 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

99.925 08 000. 

  SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

فددم د ا    نااعدددة ادددإي عدددإ   يدددأ ودددخ ناعمبدددمد عاددى وةدددر ي وؤعةدددي  ت ةدددأن   عميةدددما ت مب دددي ي مبدددم 
عدمول     42مد   ناؤعةدي نا   خي  تاهخ ناض  س نايمشض اعمعض وضؤ ع ه بص اا  ن مبي    إ بادغ عدإ  ناعمبد

 عادددى ناهاددد ض فدددم د   %66.6عدددمول    بهةددديي  48   دددن بادددغ ناعدددإ    ناؤعةدددي نا مه دددي   %58.3ودددم هعدددم د 
عددمول أبن ناددض  س نايمشددض  72عددمول ياددا وددخ  ريددة  11 ددإن     ددإ  فددم   جممبدد ندفددم د خم يددي ي مبددم خيدد  
 ريددض   ددا وددخ هصدد، نجملرمبدد  نايودد   عاددى  ن تاهددخ ناددض  س نايمشددض   ب همبددم %15.3هددراهخ وعددمعضملخ     بهةدديي 

 .%54.1عمول    وم هعم د  39اعمعض وضؤ ع ه ا ةإل   ا هي  ص ي اإهه    إ  إا عإ ملخ 

   ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد ناضهددي 99.925نحملةدد بي تاددإا بددد  ² هل ددم وددخ يددلد ملدد ن نيددإ د  ن   مبددي  ددم
(   ملدد  وددم هعددد  فدد   يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي بددن 0.000 ددإا  )ر ي  ةاددي ( لةدد0.05(  وةددر ي نت ددأ )08)

 وؤعة   ت ةأن   عميةما وخ فهي  وؤعةي جممب   إن  وخ فهي اثه ي.
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ف منننا يلعلننن  مبننندى تشنننج ح النننر  س املباينننر ألفكنننار مرؤوسننن د، يانننلنا دلنننا النلنننا ج اللال نننة املفانننحة يف  -3
 اجلدول املفاي.

 . ة  وإي تعر   ناض  س نايمشض ايذماملخ ت ره   يضن  ناع هي ف(14جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع أبدا اندرا أص اان غالبا دا ما

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

38   
%52.8 

0    
%0 

24   
%33.3 

0    
%0 

10   
%13.9 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

38   
%52.8 

9   
%12.5 

13   
%18.1 

1 
%1.4 

11   
%15.3 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

6    
%8.3 

15   
%20.8 

19   
%26.4 

20   
%27.8 

12   
%16.7 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

 

82   
%38.0 

24   
%11.1 

56   
%25.9 

21   
%9.7 

33   
%15.3 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

78.943 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  دف  املادر

عددمول عاددى وةددر ي وؤعةددي  ت ةددأن  هاددض ن أبن  72عددمول وددخ  ريددة  38وددخ يددلد نيددإ د  عددل  يددإن 
وددخ نجملرمبدد  ند صددم يف   دد اك ناددمد  اهةدديي اؤعةددي  %52.8ناددض  س نايمشددض هعددر   يذددماملخ  تاددإا هةدديرهخ بددد 

عمبمهلدم أبن نادض  س نايمشدض هعدر  نايذدما نا ض  دي ودخ  دض  ناعمبدمد    دإ  فدم   عميةما نا  هاض ي هم غماي ي
   دن بادغ عدإ   عادى نارد نيل. %12.5  %52.8عمبمد بلمايم  لم هعم د  9 عمول وخ نااختي ناةرر بي بإن مبم  48

عددمول لددم ه نيدد   32ا يذددضا تعددر عه ا يذددمناعمبددمد   جممبدد    جممبدد   ددإن  نادد هخ هادد ن عددخ ناددض  س نايمشددض  موددم 
 وخ نجملرمب  نايو  . 44.5%

( 08)    ملديف  نادي عهدإ  افدمد ناضهدي78.943تادإا بدد  نحملةد بي ² وخ نيإ د ناةمب  هل م  ن   مبدي  دم
(   مل ن هعد  ف   يض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن ناؤعةدمد 0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05 وةر ي نت أ )

 . ة وخ وؤعة   ت ةأن   عميةما وخ فهي   جممب   إن  وخ فهي اثه ي  نا ل     اضيا بن
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ف مننا يلعلنن  مبنندى تقنندير الننر  س املبايننر للجهننفد املبذولننة منند طننر  العمننال ياننلنا دلننا النلننا ج اللال ننة  -4
 املفاحة يف اجلدول اللاي.

 .   ناي  اي وخ  ضيهخ ة  وإي تاإهض ناض  س نايمشض ااره ت ره   يضن  ناع هي (:15جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننأب ادراننننننننننننن  اانننننننننننننأص البانننننننننننننغ مانننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

47   
%65.3 

1    
%1.4 

9   
%12.5 

0    
%0 

15   
%20.8 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

44   
%61.1 

6 
   %8.3 

5 
   %6.9 

0 
%0 

17   
%23.6 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

2 
   %2.8 

8   
%11.1 

25   
%34.7 

25   
%34.7 

12   
%16.7 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

93   
%43.1 

15   
%6.9 

39   
%18.1 

25   
%11.6 

44   
%20.4 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

114.133 08 000. 

  SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

 %66.7    ن هةديي   فدمب ن بدإن مبم 72عدمول ودخ  ريدة  48وخ يلد  ضن تهم اارإ د ناةمب  هرضد  أبن 
اامبرهد    وخ ناع هي ند صم  ي اامبررمب  ناعمبميل ناإا   لؤعةي  ت ةأن  هؤ إ ن نعرتن   تاإهض ناض  س نايمشدض

عددمول وددخ  50نادد   هادد   بدده ناعموددة.  دد اك ناددمد  اهةدديي اؤعةددي عميةددما   بعددإ نااددمبلد ودد  ناضؤ عددن   ددإ 
نا هخ مشارهخ ناإانعي   خ هععض ن  ا اي براإهض ناضؤعدم  نايمشدضهخ اارهد   ناي  ادي ودخ  دضيهخ   ملد  ودم  72 رية 
عةدي عميةدما   ودم ي مبدم خيد  جممبد   دإن    يدإن    دض ودخ ند صدم يف عادى وةدر ي وؤ  ودخ نجملرمبد  %69.4ه نيد  

عدمول  37نايو   هعماا ن نايري يذضا  ن ناض  س نايمشدض هادإا نيهد   ناي  ادي    دإ بادغ عدإ ملخ  هص، نجملرمب 
 .%51.4لم ه ني  

خ   دإ  ريدضد ملد   نااختدي عادى  ن ناعمبدمد ناه  دي  دخ ملديف   هفدض ناضؤعدم  نايمشددضه  بدة    دض ودخ ذادك
 وم نااختي ناريا دي  يادإ نهاةدمبإل بدن ودخ هدضي  ن  جمض   ظم ،  وهم  وامبة  فض تإيعه ناؤعةي    مهي  ة شهض.

عدمول مل تذدخ هلدخ تفمبدي  نادوي   25   %13.9عمبدمد    بهةديي  10ناض  س نايمشض هاإا نيه   ناي  ادي ح ادي   
  بددده تيادددى وةدددأاي ظضي دددي عدددضعمن ودددم ترلشدددى لردددض  يددد د عدددرتن  ريدددض ن عادددى  ن وةدددأاي تادددإهض نيهدددإ نايددد  د  ند

 نافض   نحمل  ي  اعمبة.
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 ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  114.133نحملةدد بي تاددإا بددد  ²تن نال ددم وددخ يددلد نيددإ د  عددل   ن   مبددي  ددم
 ي (   ملد  ودم هعدد  فد   يدض مل ذند  ةادي ت صدم 0.000( لةر ي  ةادي  دإا  )0.05(  وةر ي نت أ )08ناضهي )

 بن وؤعة   ت ةأن   عميةما  وؤعةي  إن .

ف ما يلعل  مبندى تاويند النر  س املباينر ملرؤوسن د بكنل املعلفمنات النح ختنع العمنل، يانلنا دلنا النلنا ج  -5
 اللال ة كما هي مفاحة يف اجلدول املفاي:

 .عا ومد نا  ف  ناعمبةوإي ت  هإ ناض  س نايمشض ااعمبمد  ات ره   يضن  ناع هي  ة   (:16جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع أبدا اندرا أص اان غالبا دا ما

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

48   
%66.7 

1    
%1.4 

13   
%18.1 

0    
%0 

10   
%13.9 

72     
100.0% 

SAF ددددددددددددددددددددددضناند   نارذدددددددددددددد
 % ناهة  ناخت هي

59   
%81.9 

2 
   %2.8 

5 
   %6.9 

0 
%0 

06 
   %8.3 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

12   
%16.7 

9   
%12.5 

19   
%26.4 

17   
%23.6 

15   
%20.8 

72   
%100.0 

دددددددددددددددددددددددددددددددددضناند   نارذدد اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

119   
%55.1 

12   
%5.6 

37   
%17.1 

17   
%7.9 

31   
%14.4 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

85.906 08 000. 

  SPSSو  عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةف  داملادر

 مهددإل ا    عددإ   يددأ وددخ ناعمبددمد   وؤعةددي  ت ةددأن   عميةددما ت مب ددي ي مبددم خيدد  ت  هددإ ناعمبددمد بذددة 
عددمول    وددم  49ناعا وددمد نادد  فدد  ناعمبددة وددخ  ددض  ا  ةددهخ نايمشددض    ددإ باددغ عددإ ملخ   ناؤعةددي نا   

 اادإ   دإ ناعمبدمد     خ نجملرمب  ادة ناإانعدي.و %84.7عمول    وم ه ني   61     ناؤعةي نا مه ي %68.1هعم د 
 ارم ناؤعةرن  ن ناض  س نايمشض ملم د  إا ندوذمن تهصمد  ة وعا وي تا إ ناعمودة   عمباده    ن    ودم ن    

  تضنييف.

هؤهدإ ن يذدضا ت  هدإ نادض  س نايمشدض اضؤ عد ه  72عمول يادا ودخ  ريدة  21 وم ي مبم خي  جممب   إن  يإن 
 %44.4عدمول  فدمب ن أببدإن  حدم هعدد  ن  15 عدمول يادإ  فدمب ن بهدم ان   17ومد نا  ترعا   اعمبة   ودم بذة ناعا  

وددخ نجملرمبدد  ناعمبددميل ناةددرر   عاددى وةددر ي جممبدد   ددإن  هضيضدد ن ملدد ن نا ددض   بددة   ددإ ن يددلد نااددمبلد نادد  
يمريددي ناهمبددي وههددم  ددىت ة هرةددىن هلددخ   فضهددإل وعهددخ عاددى  ن ناضؤعددم  نايمشددضهخ ها ودد ن ءياددم  ناعا وددمد عددههخ

 ت رةم  نتاا.
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   ملديف  نادي عهدإ  افدمد ناضهددي 85.906نحملةد بي تادإا بددد  ² هل دم ودخ يدلد هادس نيددإ د  ن   مبدي  دم
(   ملد ن هعدد  هده ت فددإ يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بددن 0.000( لةدر ي  ةادي  ددإا  )0.05(  وةدر ي نت دأ )08)

 جممب   إن .  ميةما وؤعة   ت ةأن   ع

بعمل النر  س املباينر دلنا تنم نة مهنارات مرؤوسن د مند خنالل الندورات اللدريب نة يانلنا دلنا ف ما يلعل   -6
 النلا ج اللال ة.

  .وإي عمبة ناض  س نايمشض عاى تهمب ي وهمانوخ ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:17جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننننأب ادراننننننننننننن  ااننننننننننننأص الباننننننننننغ ماننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

4 
   %5.6 

0    
%0 

0    
%0 

3    
%4.2 

65   
%90.3 

72     
100.0% 

SAF ددددددددددددضناند   نارذدددددددددددددددددددددددد
  %ناهة  ناخت هي

1 
   %1.4 

3 
   %4.2 

0 
%0 

0 
%0 

68   
%94.4 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

9   
%12.5 

6 
   %8.3 

18   
%25.0 

24   
%33.3 

15   
%20.8 

72   
%100.0 

ددددددددددددددددضناند   نارذددددددددددددددددددد اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

14   
%6.5 

9 
   %4.2 

18   
%8.3 

27   
%12.5 

148   
%68.5 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

122.932 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

مل ن نيإ د  ن ناإانعي نا  مشاإل ناؤعةمد نا ل   ظهدضد تادما    ندفدم د ناد  تهاديف  مودم وم ر   
وخ تاميل ناع هدي ناةدرر بي   وؤعةدي  %94.5يض ى ناعمبمد اإ اند تإاهي ي  أتمل ا ي    إ  رياإل ناهةيي ت  

 وددم ي مبددم خيدد  جممبدد   ددإن    .%94.4 ت ةددأن    مبددم ملدد  ناددمد   وؤعةددي عميةددما نادد   ريدداإل ي هددم ناهةدديي ت  
هاإل  ا م تاا هم اإ اند تإاهي ي  ب همبم ناهةيي ناريا ي ياإ  مهإل تفمبرهم وريمههدي ودخ  %54.1يإههم هل م  ن هةيي 

 هؤ إ يض عه اإ اند تإاهي ي  طيض مل تذخ اه تفمبي  ناوي.

 ود ان ف ملضهدي وام ملدم  هده  اهةديي  ت اد  –  يادم ادم ريدض  بده ناعمبدمد  -تن نااضن ا نارأه ي اارإ د  عل  
 ت ةددأن   عميةددما ة ت فددإ  ريددل   اند تإاهي ددي   بضجمرهددم عددمبام وددخ  ددض  ند ناا    ارددميل ة رذددخ  اؤعةدد 

ني   أبن ناض  س نايمشض  إ عمبة    مل هعمبة عاى تهمب ي وهماند وضؤ ع ه   ناعذس وخ ذاك يإهه  اهةديي اؤعةدي 
هردم    فد     اند تإاهي دي  تة  ن نادض  س نايمشدض ة هةدمملخ بعدذة ةيدإل  واود     تهمب دي جممب   إن  تفهدض نا

 وهماند   إاند وضؤ ع ه  تشضن هخ   ناإ اند نارإاهي ي نااجمي وخ  ض  ت ناا مل   ناؤعةي.
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( 08)   ملديف  نادي عهدإ  افدمد ناضهدي 122.932د بدنحملة بي تاإا  ² هل م وخ يلد نيإ د  ن   مبي  م
(  مل ن وم هعدد  فد   يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن وؤعةد  0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05 وةر ي ي أ )

  ت ةأن   عميةما  جممب   إن .

ف ما يلعل  مبدى إريناد النر  س املباينر ملرؤوسن د إىل أصسند الطنرق يانلنا دلنا النلنا ج اللال نة املفانحة  -7
 يف اجلدول اللاي

 .تاشم ملخ وخ  ض  ا  ةهخ نايمشض ت    ةخ نا ضمل ة  وإي  ف ت ره   يضن  ناع هي(18)جدول رقم 
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننن  اانننننننننننننننأص الباننننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI ددددددددددضناند   نارذددددددددددددددددددددددددد
  %ناهة  ناخت هي

47   
%65.3 

2    
%2.8 

12   
%16.7 

1    
%1.4 

10   
%13.9 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

58   
%80.6 

4 
   %5.6 

6 
%8.3 

0 
%0 

04 
   %5.6 

72   
%100.0 

HAD ددددددددددددددددضناند   نارذددددددددددددددددددددد
 % ناهة  ناخت هي

16   
%22.2 

11   
%15.3 

12   
%16.7 

12   
%16.7 

21   
%29.2 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
 % ناهة  ناخت هي

121   
%56.0 

17   
%7.9 

30   
%13.9 

13   
%6.0 

35   
%16.2 

216   
%100.0 

  اي مةد  عل  نتما ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

67.007 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

 ت ةدأن   فدمب ن  ي(  ن غماي دي ناعمبدمد ناد هخ مشادرهخ ناإانعدي   وؤعةد18هل م وخ يلد نيإ د ا خ )
 .%68.1إاا بد ددددددددض  اؤعم هخ نايمشضهخ   إ   خ ر ا ن ناهةيي نالمايي  ناابراا هخ اااشم ند  ناهصم   وخ  

عدمول ودخ  62  اك ناوض  اهةيي اؤعةي عميةما   إ   إ وعفخ ناعمبمد ناةرر بن  نايماغ عإ ملخ 
ودددخ  %86.1درادد، ناهصدددم    نداشددم ند ودددخ  ددض  ناضؤعدددم  نايمشددضهخ       دددخ ر ادد ن هةددديي اتااددد هخ  72  ريددة

 نجملرمب  ند صم يف نا   يض  ااإانعي.

يختددي تؤ ددإ عددإ  تاا هددم ناهصددم    نداشددم ند وددخ    وددم  اهةدديي جملمبدد   ددإن   ياددإ نهاةددخ ناعمبددمد ت  يخترددن
  ددإد  بصدد اا نادد     وددم نااختددي نا مه ددي  ملدديف %45.9 ددض  ناضؤعددم  نايمشددضهخ  ملدديف   ددة  عاددى هةدديي   ددإ بالددإل 

   ودم ناهةديي ناريا دي يادخ هذدخ هلدم ا    ناد  %37.5هصدم    نداشدم ند   ملديف   دة هةديي  م عي تاا هدم ناةدرمبض اا
  ريضه    مل ن ناعأن.
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    ملديف  نادي عهدإ  افدمد ناضهدي67.007نحملةد بي تادإا بدد  ² وخ يلد نيدإ د  عدل  هل دم  ن   مبدي  دم
 مل ذند  ةادددددي ت صددددم  ي بدددددن (  ملدددد  ودددددم هعددددد  فددددد   يددددض 0.000( لةددددر ي  ةادددددي )0.05(  وةددددر ي نت دددددأ )08)

 ناؤعةمد نا ل    ت ةأن   عميةما وخ فهي  جممب   إن  وخ فهي  يضي.

 ف ما يلعل  مبدى إصرتام الر  س املباير للعاملني، يالنا دلا النلا ج كما يفاحها اجلدول املفاي: -8
 وإي ت رتن  ناض  س نايمشض هلخ.ت ره   يضن  ناع هي  ة   (:19جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع أبدا اندرا أص اان غالبا دا ما

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

64   
%88.9 

1 
%1.4 

2 
%2.8 

0 
%0 

05 
   %6.9 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ة  ناخت هيناه

64   
%88.9 

2 
   %2.8 

2 
%2.8 

1 
%1.4 

03 
   %4.2 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

8   
%11.1 

12   
%16.7 

10   
%13.9 

22   
%30.6 

20   
%27.8 

72   
%100.0 

ناند   نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددض  اجملمفع
 % ناهة  ناخت هي

136   
%63.0 

15   
%6.9 

14   
%6.5 

23   
%10.6 

28   
%13.0 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

128.821 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

ودخ نجملرمبد  ند صدم يف  %90.3ن   عميةما فم د ناهردم   عادى ناهود  ناردميلف  اهةيي اامبؤعةرن  ت ةأ 
 ددرتن  وددخ  ددض  ناضؤعددم  نايمشددضهخ   دد اك   ندم اؤعةددي نا    فددم  براا دده اامبعمواددي ني ددإا  نايه ددي عاددى  عدد

اددد ن ناعموادددي   دددخ هرا %91.7   بهةددديي  72عدددمول ودددخ  ريدددة  66ناودددض  اهةددديي اؤعةدددي عميةدددما  ناددد    دددإ ي هدددم 
 ناةهي هة  ملم نة رتن  وخ  ية ناض  س نايمشض.

عددمول وددخ  42 عاددى ناهادد ض وددخ ذاددك    ددإ اهددم عمبددمد جممبدد   ددإن  نادد هخ مشاددرهخ ناإانعددي   ملددخ ردد لن 
 رتن    ناعمواي وخ  ض  ناضؤعدم  نايمشدضهخ   هضفعد ن ذادك ت   ن اؤعدم هخ عإ  ند %58.4   بهةيي  72 رية 

 ناهةدديي ناريا ددي    عددرر  .تعراددم  وددخ ت هي اهدد  نارةدد    نالويددمةا  ةدد  عددجمدداهخ عاددى نارصددض  خ نايمشددضهخ
 هاةمبإل بن وخ مل  هععض  اعمواي ني إا  وخ مل  ورت     ندفمبي.تمل ن نجملمب  

( 08   ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد ناضهددي )128.821نحملةدد بي تاددإا بددد  ² هل ددم وددخ  ن نيددإ د  ن   مبددي  ددم
(  ملدد ن وددم هعددد  فدد   يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي بددن جممبدد  0.000( لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05 وةددر ي ي ددأ )

  إن   وؤعة   ت ةأن   عميةما.
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ف ما يلعل  مبدى تشج ح الر  س املباير للقاألات املللفصة ب ند وبنني مرؤوسن د مند أجنل اللفاينل، يانلنا  -9
 :جلدول املفايدلا النلا ج اللال ة املفاحة يف ا

 .وإي تعر   ناض  س نايمشض ااام ند ب هه  بن ناعمبمدت ره   يضن  ناع هي  ة   (:20جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننأب ادراننننننننننننننننن اانننننننننننننننننأص  الباننننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

68   
%94.4 

1 
%1.4 

1 
%1.4 

1 
%1.4 

1 
    %1.4 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

61   
%84.7 

3 
   %4.2 

3 
%4.2 

4 
%5.6 

1 
    %1.4 

72   
%100.0 

HAD ذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند   نار
  %ناهة  ناخت هي

9   
%12.5 

15   
%20.8 

13   
%18.1 

17   
%23.6 

18   
%25.0 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

138   
%63.0 

19   
%8.8 

17   
%7.9 

22   
%10.2 

20 
   %9.3 

621   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

126.495 08 000. 

  SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

 69( يإن ناعمبمد ناد هخ مشادرهخ ناإانعدي عادى وةدر ي وؤعةدي  ت ةدأن     دإ 20وخ يلد نيإ د ا خ )
عاى  فد   ه دي  ةدهي ادإي ناضؤعدم  نايمشدضهخ ودخ  فدة نار نريدة ود  ناعمبدمد   ملد ن ودخ يدلد  72 عمول وخ  رية

ودخ تادميل عمبدمد  ت ةدأن  ناد هخ ر اد ن نجملرمبد  ند صدم يف  %95.8ناإ عاى نااام ند ناار  ي  لعدىن طيدض يدإن 
نا    إد تعر   ناض  س نايمشدض  %88.9 فمب ن بإن مبم  غمايم    اك نامد  اهةيي اؤعةي عميةما  يإن هةيي 

ااام ند ناار  ي ب هه  بدن وضؤ عد ه  ا دة  د   عادى  فد   ناه دي ناةدهي ادإي ناضؤعدم  نايمشدضهخ ودخ  فدة نار نريدة 
  و  ناعمبمد.

 ودددم  اهةددديي اؤعةدددي  دددإن   يدددإن ناهةددديي نالمايدددي ودددخ نااختدددي ناةدددرر بي هادددإل  مودددم تعدددر   نادددض  س نايمشدددض 
 عمول. 35   وم هعم د  %48.6ي ب هه  بن وضؤ ع ه   ااإ بالإل ناهةيي ااام ند ناار  

 ملديف  نادي عهدإ  افدمد ناضهدي  126.495نحملةد بي تادإا بدد  ² وخ يلد نيإ د  عل  هل دم  ن   مبدي  دم
(   ملدد ن هعددد  هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي بددن 0.000( لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05(  وةددر ي ي ددأ )08)
 ؤعةمد نا ل   بن وؤعةي  ت ةأن   عميةما وخ فهي   جممب   إن  وخ فهي  يضي.نا
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ف ما يلعل  مبدى دمل الر  س املباير دلنا تلب نة صاجنات املرؤوسنني، يانلنا دلنا النلنا ج اللال نة املب ننة  -10
 يف اجلدول املفاي:

 .عاى تاي ي  مفموخ وإي عمبة ناض  س نايمشض ف ت ره   يضن  ناع هي  ة (21جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننأب ادراننننننننننننننننن اانننننننننننننأص  البانننننننننننننننغ ماننننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

46   
%63.9 

2 
%2.8 

13 
%18.1 

0 
%0 

11    
%15.3 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

33   
%45.8 

16   
%22.2 

12 
%16.7 

0 
%0 

11    
%15.3 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

11   
%15.3 

11   
% 315.  

18   
%25.0 

15   
%20.8 

17   
%23.6 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

90   
%41.7 

29   
%13.4 

43   
%19.9 

15   
%6.9 

39   
%18.1 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

64.568 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

ناي ددمةد نادد نا ا   نيددإ د  عددل  ا   ناعمبددمد   وددإي عمبددة ا  ةددهخ نايمشددض عاددى تاي ددي  مفددموخ   تعددأ
جملدمد    دإ بالدإل  تين اهم  ن ناهةيي نالمايي   وؤعةي  ت ةأن   عميةما تؤ إ نار فده ند دمل اادض  س   ملد ن ن

 وخ نجملرمب  نايو  . %68  %66.7ناهة  عاى نار نيل 
وخ نااختي ناةر فيي   ملد ن نجملمبد     دإد اهدم  %44.4   ن  ن ناهةيي نالمايي   جممب   إن   نااإاا بد 

س نايمشددض عددمول    اددم  ملددؤة  ناعمبددمد  ن ناددض   32نايمشددض   ملدد ن نيمهدد     وددم هاددما  نار فدده ناةددار ااددض  س 
هعردداملخ  ددلةد ااهرددمحمل    ددخ جمددض  وهادد هخ ياددا   نملرمبمودده وهصدد  عاددى ندهرددمحمل   نااددم  نا د   ة هضنعدديف  ة 

 امفمد ناعمبمد.
 ملديف  نادي عهدإ  افدمد ناضهدي  64.568نحملةد بي تادإا بدد  ² وخ يلد نيدإ د  عدل   هل دم  ن   مبدي  دم

(  ملدد ن هعددد  هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي بددن 0.000إا  )( لةددر ي  ةاددي  دد0.05(  وةددر ي ي ددأ )08)
 وؤعةي  ت ةأن   عميةما  جممب   إن .
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ف ما يلعلن  مبندى معاملنة النر  س املباينر للعمنال بعدالنة، يانلنا دلنا النلنا ج اللال نة النفاردة يف اجلندول  -11
 اآليت:

  س نايمشض   وعموارهخ.وإي عإناي ناض ت ره   يضن  ناع هي  ة  (: 22جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننننن اانننننننننننننننأص  البانننننننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

53   
%73.6 

2 
%2.8 

5 
%6.9 

0 
%0 

12    
%16.7 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

48   
%66.7 

4    
%5.6 

4 
%5.6 

2 
%2.8 

14    
%19.4 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

8   
%11.1 

10   
%13.9 

14   
%19.4 

21   
%29.2 

19   
%26.4 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
 % ناهة  ناخت هي

109   
%50.5 

16   
%7.4 

23   
%10.6 

23   
%10.6 

45   
%20.8 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 ةايوةر ي ناإ  افمد ناضهي نحملة بي ² م

84.676 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

تفهدددض ناعا ودددمد ناددد نا ا   نيدددإ د ناةدددمب   ن   دددا ودددخ هصددد، نجملرمبددد  نايوددد     وؤعةدددي  ت ةدددأن  
ميل ناعمبدمد لدم ودخ تاد %76.4 عميةما ها مب ن  ضهاي ا  ةهخ نايمشض   ناعمواي أب دم عم ادي    دإ بالدإل ناهةديي 

ادإ اعدمول   وؤعةدي عميةدما     52وخ تاميل ناعمبمد لدم هعدم د  %72.3عمول   وؤعةي  ت ةأن     55ه ني  
 يم تهددم هاددس نااختددي أبن نادد هخ هرامعةدد ن   ناعمبددة  هرهددم ه ن ي دده هراادد ن وعمواددي عدد ختي وددخ  ددض  ناددض  س نايمشددض  

خ  ض  نادض  س ملديف عيدماا عدخ عادم  وعهد   هصد    ريدمة ناعمبا دي  حنخ هضي  ن و ة مل   نارصضيمد ناصم اا و
 ندهرمف ي.

عددمول  يدم  ة بل دم  ناعإناددي  40   دن  ن   دا ودخ هصدد، نجملرمبد  نايود     جممبدد   دإن      د نيل 
اد ن تا ده   ناعمواي بصداي  م  دي   اادإ  شدما وعفدخ ناعمبدمد ت   ن نادض  س نايمشدض ههودمر يادا ت    اختدك ناد هخ هها

 ناييما نا  يصة  نية نيمبمعي  اض  نا ن إ.
 ملديف  نادي عهدإ  افدمد ناضهدي  84.676نحملة بي  مبم مليف و اوي   نيدإ د  عدل   ² ااإ  إاد   مبي  م

(  ملدد ن هعددد  هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي بددن 0.000( لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05(  وةددر ي ي ددأ )08)
  عميةما وخ ة  ي  جممب   إن  وخ ة  ي  يضي. وؤعة   ت ةأن 
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ف ما يلعلن  مبندى إينعار النر  س املباينر ملرؤوسن د  د نلهم داخنل املؤسسنة، يانلنا دلنا النلنا ج اللال نة  -12
 يفاحها اجلدول املفاي.

 وإي تشعماملخ أب  رهخ وخ  ض  ا  ةهخ نايمشض. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:23جدول رقم )
اللكرارات     ةاملؤسس

 %والنسب املئفية
 اجملمفع أبدا اندرا أص اان غالبا دا ما

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

51   
%70.8 

1 
%1.4 

6 
%8.3 

0 
%0 

14    
%19.4 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % خت هيناهة  نا

40   
%55.6 

9   
%12.5 

9 
%12.5 

1 
%1.4 

13    
%18.1 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

12   
%16.7 

8   
%11.1 

17   
%23.6 

14   
%19.4 

21   
%29.2 

72   
%100.0 

   نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

103   
%47.4 

18   
%8.3 

32   
%14.8 

15   
%6.9 

48   
%22.2 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

62.724 08 000. 

  SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

إ د  عدددل   يدددإن وعفدددخ عمبدددمد وؤعةددد   ت ةدددأن   عميةدددما ناةدددرر بن  يادددم ااي دددمةد ناعض ادددي   نيددد
وددددخ تاددددميل  %68.1  %72.2هددددض ن  ن ا  ةددددهخ نايمشددددض هعددددعضملخ أب  ددددرهخ  نيددددة ناؤعةددددي    ددددإ بالددددإل ناهةدددديي 

 ناعمبددمد   وددم ناهةدديي نالمايددي   جممبدد   ددإن  يددرتي ناعذددس وددخ ا  ةددهم نايمشددض يهدد  ة هعددعضملم  موددم  ا  ددي  نيددة
  %48.6عددمول لددم ه نيدد   35ناؤعةددي   ة ههددرخ  اعمبددمد  ريددل  بددة  دده نا   ددإ ندهرددمحمل ياددا    ددإ باددغ عددإ ملخ 

 ن ناض  س نايمشض    دمة ودم هعدعضملخ  ا  دي  نيدة ناؤعةدي   هيادى ملد ن ناودض وضتي دم  افدض     نعمول هض  17 
   اماي نا  هذ ن عا هم ناض  س نايمشض.

   ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي 62.724نحملةدد بي بددد  ²إ د نا ادد   عددل    ددإاد   مبددي  ددم وددخ يددلد نيدد
(  مل ن وم هعدد  هده ت فدإ يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن 0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05(  وةر ي ي أ )08)

 وؤعة   ت ةأن   عميةما وخ فمه   جممب   إن  وخ فمه  طيض.
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لر  س املباينر يف بعنض األخطناأل النح تبندر مند العمنال يانلنا دلنا النلنا ج اللنال  ف ما يلعل  بلسامح ا -13
 املفاحة يف اجلدول اللاي

 وإي تةمو  ناض  س نايمشض عخ ناي م  نا  تيإا وههخ. ف ت ره   يضن  ناع هي  ة (24جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننننننأب ادراننننننننننننن اانننننننننننننأص  البانننننننننننننننغ مانننننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

40   
%55.6 

3 
%4.2 

24 
%33.3 

0 
%0 

4 
    %5.6 

72     
100.0% 

SAF د   نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضنان
  %ناهة  ناخت هي

38   
%52.8 

7 
   %9.7 

20 
%27.8 

0 
%0 

7 
    %9.7 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

6 
   %8.3 

10   
%13.9 

22   
%30.6 

17   
%23.6 

17   
%23.6 

72   
%100.0 

ددددددضناند   نارذددددددددددددددددددددددددددددد اجملمفع
 % ناهة  ناخت هي

84   
%38.9 

20   
%9.3 

66   
%30.6 

17   
%7.9 

28   
%13.0 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

75.992 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

نإل ناع  دددمد ناددد نا ا   ملددد ن نيدددإ د  ن عدددإ ن  يدددأن ودددخ نااختدددي ناةدددرر بي   عدددرعض تهررادددى ودددخ يدددلد 
عدددمول هادددض ن أبن ا  ةدددهخ نايمشدددض هرةدددمو     45عدددمول   43وؤعةددد   ت ةدددأن   عميةدددما  ناددد هخ بادددغ عدددإ ملخ 

  اعمبا دي  صداوي ناؤعةديليمريدي تادك ناي دم  ناد  ة تضدض   دأن   بعض ناي م  نا  تيإا وههخ  هررم ر عههم
  ناي دم  ناد   ناةدضهيارد ن  تملدم د يدماض  س نايمشدض  -  مبدم  ادم  ملدؤة  ناعمبدمد–بة    دض ودخ ذادك  ندهرمف ي.

 هارتيهم ناعمبمد   ة خيضفهم ااعاخ  اذيف ة تصة ت  ناةر ملد ناعاى  تعضإل ريم يهم ااعا بي.

ان    م  دم نارةدمو  ود  ناعمبدمد عدخ  ي دم هخ وم وؤعةي  إن   يهةيي وعراا وخ ناع هي ناةدرر بي تهاديف 
 ناةؤ ان ناعاى وهه.  مل   ناي م  ناذ أا  نارذضاا  س بةمبعره  ض  س  وم ن ناض  س نايمشض هضي 

   ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي 75.992نحملةدد بي بددد  ² وددخ يددلد نيددإ د نا ادد   عددل    ددإاد   مبددي  ددم
(  مل ن وم هعدد  هده ت فدإ يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن 0.000ةاي  إا  )( لةر ي  0.05(  وةر ي ي أ )08)

  وؤعة   ت ةأن   عميةما وخ فمه   جممب   إن  وخ فمه  طيض.

 

 



 الدراسة الميدانية                                                                                                                      الفصل الرابع

222 

 

ت الر  س املباير ألخطاأل مرؤوس د بطريقة ذك نة يانلنا دلنا النلنا ج اللال نة املفانحة يف للف ما يلعل  ب -14
 اجلدول املفاي.

  ة  وإي تعردإن  ناض  س نايمشض اا ضمل نا   ي عهإ اارهخ اي م هخ. ت ره   يضن  ناع هي :(25جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع أبدا اندرا أص اان غالبا دا ما

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

39   
%54.2 

2 
%2.8 

7 
%9.7 

0 
%0 

24    
%33.3 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

35   
%48.6 

8   
%11.1 

6 
%8.3 

1 
%1.4 

22    
%30.6 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

6 
   %8.3 

7 
   %9.7 

25   
% 734.  

10   
%13.9 

24   
%33.3 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

80   
%37.0 

17   
%7.9 

38   
%17.6 

11   
%5.1 

70   
%32.4 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

62.684 08 000. 

  SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

وددخ يددلد  ضن تهددم اي ددمةد نيددإ د ناةددمب   هفهددض اهددم  ن   ددا هةدديي وددخ ناعمبددمد ناةددرر بن   وؤعةددي 
 43  41  ددإ  ريددة عددإ ملخ ت     ت ةددأن   عميةددما تؤ ددإ  ن ا  ةددهم نايمشددض هاارهددم ت  ناي ددم  ب ضهاددي ذ  ددي

   ن  ن ناهةيي نا ا   وؤعةي  إن  تؤ إ  ن نادض  س نايمشدض هاارهدم ت   ي م هدم ب ضهادي  اى نار نيل.عمول ع
 عمول. 34لم هعم د  %47.2 بالإل هةيي ملؤة    غأ ذ  ي  حا  ا  اصضن   نالض 

مد  ضهددي    ملدديف  ناددي عهدإ  افدد62.684د نحملةدد بي تاددإا بد ²هل دم وددخ يددلد نيدإ د  عددل    ن   مبددي  دم
(   ملدد ن هعددد  هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي بددن 0.000( لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05(  وةددر ي ي ددأ )08)

 وؤعة   ت ةأن   عميةما وخ فهي   جممب   إن  وخ فهي  يضي.
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ملب ننة يف إنلقاد النر  س املباينر ملرؤوسن د أمنام همال هنم يف العمنل، يانلنا دلنا النلنا ج امبدى ف ما يلعل   -15
 :أدانه اجلدول

  وإي تهرام  ناض  س نايمشض هلخ  وم  رول هخ. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:26جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع أبدا اندرا أص اان غالبا دا ما

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

58   
%80.6 

3 
%4.2 

4 
%5.6 

1 
%1.4 

6 
    %8.3 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

46   
%63.9 

2 
   %2.8 

5 
%6.9 

0 
%0 

19    
%26.4 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

13   
% .118  

13   
%18.1 

16   
%22.2 

14   
%19.4 

16   
%22.2 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

117   
%54.2 

18   
%8.3 

25   
%11.6 

15   
%6.9 

41   
%19.0 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 ي ناإةايوةر    افمد ناضهي نحملة بي ² م

82 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

 تؤ ددإوددخ نااختددي ناعمبما ددي ناةددرر بي   وؤعةددي  ت ةددأن   عميةددما عاددى ناردد نيل  %66.7  %84.8تن هةديي 
دهاددضن   اعموددة بع ددإن عددخ     هدده  ن مبددم ملددم د ن وددم    دديف نادد ول  نايمشددض ة ههددره  ع معددي تهراددم  ناعمبددمد م ن ا  ةدده

 نآليضهخ ا  فه تا ه    تهرام ند    ول فمد.

تؤ ددإ  ن ناددض  س نايمشددض ههراددإ   %41.6عددمول وددخ نااختددي ناةددرر بي    وددم هعددم د  30د دددي وددم جممبدد   ددإن  
 رول هدددخ      دددض ودددخ ذادددك ملدددم د   ودددم تظهدددما هاةددده   أهددده ة دددإ  ة خي ددد   غدددأ  هاعددد ن    ناعمبدددمد   ودددم  ودددم

 مليف هةيي وعراا تؤ إ  ن ا  ةدهم نايمشدض هررهد  تهرادم  ناعمودة  %36.2عمول لم هعم د  26   ن  ن  ناي م .
  وم  ناعمبمد.

( 08   ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي )82 - مبددم ه اددوهم نيددإ د  عددل -نحملةدد بي  ²  ددإ بالددإل هةدديي  ددم
د  هدددده ت فددددإ يددددض مل ذند  ةاددددي ت صددددم  ي بددددن  ملدددد ن هعدددد  (0.000( لةددددر ي  ةاددددي  ددددإا  )0.05 وةددددر ي ي ددددأ )

 وؤعة   ت ةأن   عميةما وخ فهي  جممب   إن  وخ فهي اثه ي.
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ف ما يلعل  مبدى مراداة الر  س املباير لقدرات مرؤوس د دند تكل لهم ابلفاجبات يالنا دلا النلا ج  -16
 :اللال ة املفاحة يف اجلدول اآليت

 وإي وضنعما ناض  س نايمشض ااإانوخ عهإ تذا اهخ  ا نفيمد. اع هي  ة ت ره   يضن  ن (:27جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع أبدا اندرا أص اان غالبا دا ما

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

56   
%77.8 

2 
%2.8 

1 
%1.4 

0 
%0 

13    
%18.1 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

47   
%65.3 

5 
   %6.9 

3 
%4.2 

1 
%1.4 

16    
%22.2 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

8   
%11.1 

10   
%13.9 

20   
%27.8 

14   
%19.4 

20   
%27.8 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

111   
%51.4 

17   
%7.9 

24   
%11.1 

15   
%6.9 

49   
%22.7 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

94.114 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

تفهددض ناددض     دد د وضنعددما ناددض  س نايمشددض ااددإاند وضؤ عدد ه عهددإ تذادد اهخ  ا نفيددمد  مبددم ملدد  و ادد    
   %72.2  وؤعةدددي  ت ةدددأن    %80.6نيدددإ د  عدددل   ن هةددديي  ريدددوم  نا نيادددي  بصددداي  ن مبدددي  غمايدددي بالدددإل 

عددمول عاددى ناردد نيل    ددإ  يددم ة ملددؤة  ناعمبددمد  ن ناددض  س نايمشددض هرعددم ا  52  58وؤعةددي عميةددما  لددم هعددم د 
وعهددخ   ة ي مبددم تذن  مهددإل اددإههخ نااددإاا عاددى تزددمر ناعمبددمد نا  اددي تادد هخ   باا ملدد  هاةدده هرعددم ن وعهددخ   تذن مل 

 هةر   ناعموة ناا م   اعمبة ة ها   به ت ل م.

نااختدي ناةدرر بي تهاديف ملد ن ناودض ودخ عدا   مد نادض  س نايمشدض    دإ  وم جممب   إن  يماهةديي نالمايدي ودخ 
 ا نفد    ناعمودة جمدا  واد   عادى  ناعمودة عمول وخ تادميل ناعمبدمد هؤ دإ ن  بعدإا  ن نادض  س نايمشدض هذاد، 34

   ناهدخ  ن  هده ودخ وةدؤ ا ي  دة عمودة -عاى  إ  د هلخ-ناا م  به ع ن   مهإل اإهه نااإاا    ة   هعرا مل ن ناوض 
 ههر  ناعمبة.

(  وةددر ي 08   ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي )94.114نحملةدد بي  ² وددخ يددلد نيددإ د   ددإاد   مبددي  ددم
(   ملددد ن هعددددد  هددده ت فددددإ يدددض مل ذند  ةاددددي ت صدددم  ي بددددن وؤعةدددد  0.000(  لةددددر ي  ةادددي  ددددإا  )0.05ي دددأ )

  ت ةأن   عميةما  جممب   إن .
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الر  س املباير للانالص ات صنال غ ابند، يانلنا دلنا النلنا ج اللال نة املفانحة ف ما يلعل  مبدى تلفيض  -17
 :يف اجلدول أدانه

 وإي تا هض ناض  س نايمشض اصل  مته  مد غ مبه. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:28جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننأب ادراننننننننننننننن ااننننننننننننننننأص  البانننننننننننننننغ ماننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

12   
%16.7 

0 
%0 

5 
%6.9 

1 
%1.4 

54  
%75.0 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

19   
%26.4 

3 
   %4.2 

9 
%12.5 

2 
%2.8 

39    
%54.2 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

8   
%11.1 

13   
%18.1 

13   
%18.1 

20   
%27.8 

18   
%25.0 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %اخت هيناهة  ن

39   
%18.1 

16   
%7.4 

27   
%12.5 

23   
%10.6 

111   
%51.4 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

73.202 08 000. 

  SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

د   ناؤعةدمد ناد ل  ادة ناإانعدي ههاد ن يذدضا تاد هض نادض  س نيإ د  عل  ت   ن غماي دي ناعمبدم هعأ
   %57تا هدددم     وؤعةدددي  ت ةدددأن  %76.4نايمشدددض اصدددل  مد تةددد أ ناوددد ا   دددإل غ مبددده    دددإ بالدددإل ناهةددديي 

   وؤعةي  إن . %52.8وؤعةي عميةما    يأن هةيي 

ط شدددد  ادددإ   وعدددن ودددخ  دددض   ن ملهدددمت   هعددد   ناةدددي    ذادددك  مبدددم ريدددض  ناعمبدددمد ناةدددرر ب ن  
 هر   وهص  ناض  س نايمشض عهإ غ مبه   مل  وةمعإ ناض  س نايمشض. -   ة امعي عمبة–ند ناا 

( 08   ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي )73.202نحملةدد بي تاددإا بددد  ² وددخ يددلد نيددإ د هل ددم  ن   مبددي  ددم
  هددده ت فدددإ يدددض مل ذند  ةادددي ت صدددم  ي بدددن (  ملددد ن ودددم هعدددد0.000( لةدددر ي  ةادددي  دددإا  )0.05 وةدددر ي ي دددأ )

 ناؤعةمد نا ل .
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ف مننا يلعلنن  مبنندى منننح الننر  س املبايننر احلريننة للمرؤوسننني لللاننر  يف ك ل ننة أداأل مهننامهم ياننلنا دلننا  -18
 النلا ج اللال ة املفاحة يف اجلدول اآليت:

  ةهخ اارصض      ا ي   ن  وهموهخ.وإي وهوهخ ناضهي وخ  ض  ا   ة  يت ره   يضن  ناع ه (:29جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع أبدا اندرا أص اان غالبا دا ما

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

57   
%79.2 

1 
%1.4 

6 
%8.3 

0 
%0 

8 
  %11.1 

72     
100.0% 

SAF دددددددددددددددددددددضناند   نارذددددددددددددددد
  %ناهة  ناخت هي

47   
%65.3 

3 
   %4.2 

12 
%16.7 

0 
%0 

10    
%13.9 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

3 
   %4.2 

4 
   %5.6 

24   
%33.3 

30   
%41.7 

11   
%15.3 

72   
%100.0 

دددددددددددددددددددددددددددددددضناند   نارذدددد اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

107   
%49.5 

8 
   %3.7 

42   
%19.4 

30   
%13.9 

29   
%13.4 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

120.513 08 000. 

 SPSSو  عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةف  داملادر

    مبدددم ملددديف و ادددوي   نيدددإ د  عدددل    ن هةددديي  يدددأا ودددخ ناعمبدددمد ناةدددرر بن   وؤعةددد  متفهدددض ناهرددد
 58 ت ةدأن   عميةددما ريددض إل أب دم ترمبردد  حبضهددي  يدأا   مواددي     ا ددي   ن  ناهدم  ناه  ددي  ددم    دإ باددغ عددإ ملخ 

 عمول   وؤعةي عميةما. 50 عمول   وؤعةي  ت ةأن  

عددمول حددخ مشاددرهخ  41م عمبددمد جممبدد   ددإن   يذمهددإل وعفددخ ناددض    عدداي ي   ملدد ن ناعددأن    ددإ ريددض   ودد
ناإانعي بعإ  وه  ناض  س نايمشض ناضهي ااعموان اارصض      ن  وهموهخ    ام  ملؤة  ناعمبدمد  ن نادض  س هيادى 

شدديف     اددم  ملددؤة  ناعمبددمد  هضددم  ن  رددض عا ددهن   ن      وددم    ماددي ورمبعددي ااعموددة   هرددمب   ددة ريددلأا   يددأا
هددرتط عمبادده زددإ  ناددض  س نايمشددض هعرددا هاةدده   أهدده نا   ددإ نااددخ حب   ددمد ناعمبددة   ة ه دد    وضؤ عدد ه  ادد ن    ددمة 

 وخ  فة تاا    ن ضا  ضهي ناعموة     ن  عمباه.اأن   عمباهخ   ة مل ن 

(  وةدر ي 08 ملديف  نادي عهدإ  افدمد  ضهدي )  120.513نحملة بي بدد  ² وخ يلد نيإ د   إاد   مبي  م
(   ملدد ن وددم هددإد عاددى  فدد   يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي بددن وؤعةدد  0.000(  لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05ي ددأ )

  ت ةأن   عميةما  جممب   إن .
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نلنا ج ف ما يلعل  مبدى مساح الر  س املباير ملرؤوس د  خذ دوره الق اد  داخل اجلمادة، يانلنا دلنا ال -19
 اللال ة املب نة يف اجلدول.

 وإي ناةمبم  هلخ وخ  ض  ناض  س نايمشض أبي    ا  ناا م    نية نيمبمعي. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:30جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننبأ ادراننننننننننننننن  ااننننننننننننننننأص البانننننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

4 
   %5.6 

0 
%0 

11 
%15.3 

0 
%0 

57  
%79.2 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

9   
%12.5 

2 
   %2.8 

12 
%16.7 

0 
%0 

49    
%68.1 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

3   %4.2 6   %8.3 20   
%27.8 

26   
%36.1 

17   
%23.6 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
 % ناهة  ناخت هي

16   
%7.4 

8 
   %3.7 

43   
% 919.  

26   
%12.0 

123   
%56.9 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

88.124 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

ذددض ن يذددضا هانعددي هوددخ  ضن تهددم اي ددمةد نيددإ د  عددل   يددإن غماي ددي ناعمبددمد   ناؤعةددمد نادد ل  اددة ناإ
   %59.7  %66.1   %79.2أبيددد    ا  ناا دددم     نيمبمعدددي    دددإ بالدددإل ناهةددد  هلدددخ ادددم  نادددض  س نايمشدددض 

 ناؤعةمد عاى نار نيل  ت ةأن   عميةما  جممب   إن .

 ملهددمط وددخ  افدد  ناةددي  ت  هادد  تن مل هاددة ياددإنن نا اددي   ناعمبددمد     ددإانوخ   ملهددمط وددخ ا  ناةددي  
  ن  ة يض    ناؤعةي هار   لذمهه   ناعمبة  يماعموة هياى وضؤ عم  ناام إ هياى ا  ةم ويمشضن.ت  

( 08   ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي )88.124نحملةدد بي تاددإا بددد  ² وددخ يددلد نيددإ د هل ددم  ن   مبددي  ددم
ي ت صدددم  ي بدددن (   ملددد  ودددم هدددإد عادددى  فددد   يدددض مل ذند  ةاددد0.000(لةدددر ي  ةادددي  دددإا  )0.05 وةدددر ي ي دددأ )

 ناؤعةمد نا ل .
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 :بطلب الر  س املباير مساددة مرؤوس د يف أداأل واجباتد يالنا دلا النلا ج اللال ة ف ما يلعل  -20
 وإي  ا  ا  ةهخ ناةمعإا وههخ     ن   نفيمته. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:31جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننننننننن اانننننننننننننننأص  البانننننننننننننننغ مانننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

15   
%20.8 

0 
%0 

34 
%47.2 

1 
%1.4 

22  
%30.6 

72     
100.0% 

SAF دددددددددددددددددددددددددضناند   نارذددددددددددد
  %ناهة  ناخت هي

23   
%31.9 

10   
%13.9 

23 
%31.9 

1 
%1.4 

15    
%20.8 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

2 
   %2.8 

11   
%15.3 

23   
%31.9 

18   
%25.0 

18   
%25.0 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

40   
%18.5 

21   
%9.7 

80   
%37.0 

20   
%9.3 

55   
%25.5 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

60.692 08 000. 

 SPSSي بضةو  عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ف  داملادر

عددددمول ياددددا   وؤعددددي  ت ةددددأن  يددددلد تعددددرر ن خ  ن ا  ةددددهخ نايمشددددض ه ادددد  وددددههخ  ن مبددددم  15 عدددد، 
ي ها ن عخ ا  ةهخ نايمشض مل ن ناةا ط     دن  ن ناهةديي ةعمول   مل   ناؤع 23 وم   ناةمعإا     ن   نفيمته

عدمول لدم  34 مة وم ه ا  وههم ناةمعإا    إ باغ عإ ملخ نالمايي وخ نااختي ناةرر بي ا د أبن ا  ةهم نايمشض   
 .%47.2هعم د 

  اك نا ا    جممب   إن     إ  ن ناهةديي نالمايدي  هذدضد  اد  ناةدمعإا ودخ  دض  ا  ةدهم نايمشدض 
وددخ نااختددي ناةددرر بي   %50  لددم هعددم د 72عدمول وددخ  ريددة  36  أت هدي نا نفيددمد ناه  ددي بدده    ددإ  ددمن عددإ ملخ 

عدمول   ودم هةديي واي ادي  13لدم ه نيد   %18.1 ن  ن هةيي  ا اي فدإن ناد   نيادإل عادى ملد ن ناودض   ناادإاا بدد   
    مة وم ه ا  وههم ا  ةهم ناةمعإا    عمبماه. هه تضي  %31.9دددد   نااإاا ب

عمبدمد ت مب دي ي مبدم ي عميةما  يما ا  خمرا،  موم    إ  مهإل ا    عدإ  وعردا ودخ ناة وم  اهةيي اؤع
عددمول عاددى  ن ناددض  س نايمشددض ه ادد  وةددمعإا وضؤ عدد ه   أت هددي  نفيمتدده   وددم  33خيدد  ملدد ن ناوددض    ددإ  نيدد  

   غمادد  نا  ددمن   ااددإ  يددم ة ملددؤة  ناعمبددمد  ن ا  ةددهخ نايمشددض ملددم د وددخ يددلد ملدد ن ناةددا ط تددإاهيهخ عاددى 
عدددمول   16لدددم هعدددم د  %22.2ادددا  فمبدددإل  اهاددديف    دددإ بالدددإل  ودددم هةددديي  ا ادددي ي وهصددديه ناا دددم     ناةدددراية.

 ا  ةهم نايمشض   ن ناةا ط.  ا د أب  مة وم هرص، وم  مليف هةيي واي اي ه عم %31.9 ناهةيي نايم  ي  نااإاا بد
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(  08   ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي )60.692نحملةدد بي بالددإل  ²وددخ يددلد نيددإ د هل ددم  ن   مبددي  ددم
بددددن  (   ملدددد ن هعددددد  هدددده ت فددددإ يددددض مل ذند  ةاددددي ت صددددم  ي0.000( لةددددر ي  ةاددددي  ددددإا  )0.05 وةددددر ي ي ددددأ )
 .ناؤعةمد نا ل 

ف منا يلعلن  مبندى  قنة النر  س املباينر يف مرؤوسن د دول احلاجنة إىل الرقابنة دلن هم، يانلت دلنا النلنا ج  -21
 اللال ة:

 ايمشض ي هخ   ن ناض مبي عا هخ.وإي ااي ناض  س ن ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:32جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننننننأب رادانننننننننننننن اانننننننننننننأص  الباننننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

65   
%90.3 

1 
% .41  

1 
%1.4 

0 
%0 

5 
  %6.9 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

61   
%84.7 

2 
   %2.8 

2 
%2.8 

1 
%1.4 

6 
    %8.3 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

2 
   %2.8 

15   
%20.8 

19   
%26.4 

20   
%27.8 

16   
%22.2 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

128   
%59.3 

18   
%8.3 

22   
%10.2 

21   
%9.7 

27   
%12.5 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

151.078 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

تذدم  بمبدد   غادد  طان  ناعمبدمد ناةددرر بن   وؤعةدد   ت ةدأن   عميةددما عاددى  ن نادض  س نايمشددض هضدد  
يي  عاددى   ددإ بالددإل ناهةدد  ااددي  يددأا   مواددي    ددإاا ملددؤة  ناعمبددمد عاددى ناا ددم  بعمباهددخ اإافددي ايدد  ناض مبددي عادد هخ

 .%87.5  %91.7نار نيل 

عمول ااي ا  ةدهخ نايمشدض    دإاوخ  36  إ هاى وم هاما       ن نا ا  ولمهض  موم   جممب   إن 
عاى ناا م  بعمباهخ    امي ن  ن ناض  س    ماي ا مبي  ن مبدي ااعمبدمد  اهدم  أت هدرهخ اعمباهدخ   ملد  ودم هإعمبده نيدإ د 

ودددم هصددد، نااختدددي ناةدددرر بي يمهاةدددمبإل بدددن ودددخ هدددضي  ن نادددض  س    دددمة ودددم ه ددد     دددإاا   .19ا دددخ   اعيدددماانارعاددد  
   ودم هعدم د  %23.6   ناهةديي نايم  دي  ناادإاا بدد 72عدمول ودخ  ريدة  19ناعمبمد عاى أت هي وهموهخ   باغ عدإ ملخ 

 .عمول هض ن  ن ا  ةهخ   نالما  ه   باإاوخ عاى   ن   عمبمهلخ   ن ناض مبي عا هخ 17
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(  وةددر ي 08   ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي )151.078 نحملةدد بي ²  وددخ يددلد نيددإ د بالددإل   مبددي  ددم
(   مل ن وم هعد  ف   يض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن وؤعةد  عميةدما 0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05ي أ )

   ت ةأن  وخ فهي  وؤعةي  إن  وخ فهي  يضي.

يننر ملرؤوسنن د السننلطة الالهمننة للننلحكم يف مشننكال م ياننلنا دلننا النلننا ج ف مننا  ننع منننح الننر  س املبا -22
 :اللال ة املفاحة يف اجلدول املفاي

 وذخ   وعذلوخ.ر ة  وإي وه  ناض  س نايمشض ااعمبمد ناةا ي اا ت ره   يضن  ناع هي (:33)جدول رقم 
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننننننننن ااننننننننننننأص  البانننننننننننننغ مانننننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

8   
%11.1 

2 
%2.8 

39 
%54.2 

0 
%0 

23 
  %31.9 

72     
100.0% 

SAF ددضناند   نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددد
  %ناهة  ناخت هي

31   
%43.1 

1 
   %1.4 

19 
%26.4 

2 
%2.8 

19    
%26.4 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

4   %5.6 6 
   %8.3 

22   
%30.6 

16   
%22.2 

24   
%33.3 

72   
%100.0 

دددددددددددددضناند   نارذدددددددددددددددددددددد اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

43   
%19.9 

9 
   %4.2 

80   
%37.0 

18   
%8.3 

66   
%30.6 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

68.989 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

زددإ  ن ندفددم د عاددى وةددر ي ناؤعةددمد نة رصددم هي  33ا ددة  نارمبودد   اارددإ د ا ددخ وددخ يددلد نارو
عاددى وةددر ي  ت ةددأن  أبن  %31.9   وددم ر ددة هةدديي  72وددخ  ريددة  عددمول 23  ددإ  فددم    نادد ل  فددإ وريمههددي

ب همبدددم   ناعمبدددة نادددض  س نايمشدددض ة رددده  ناعمودددة ناةدددا ي نالرودددي  ناذمي دددي اادددروذخ   ناعدددذلد ناددد  ت نفهددده  اهدددم 
ودم  عاهدم هةدرهر  عدإ   دإاا نادض  س نايمشدض عادى   بذامبدي    دمة %54.2   بهةيي  72وخ  رية  عمول 39 فم  

 تعرعم  يذضا تا هض ناةا ي اضؤ ع ه.

وخ نجملرمبد  ناعمبدميل  %44.5     خ ر ا ن هةيي  72وخ  رية  عمول 32 وم  اهةيي اؤعةي عميةما يإن 
أبن نادددض  س نايمشدددض ردددهوهخ   و اددد  نا ددد ند ناةدددا ي ناذمي دددي ادددة وعدددذلد  ي  دددإ  فدددمب نناددد   يضددد  ااإانعددد

يادددإ  فدددمب ن  عدددمول 19 ودددم با دددي ناعمبدددمد  ناادددإا عدددإ ملخ بدددد   %29.2ذادددك ودددم ر دددة  عدددمول 21ب همبدددم هادددى   ناعمبدددة
- دي ودم  عدة نادض  س نايمشدض ة هرمبرع ن  اةا ي ناذمي ي  مل ن بة  عإ  ن رةم خ ااداا ناذمي  خ      أب  مة

 ة ه   ي هخ   أن. - ة  رعمبهخ
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وخ نجملرمبد  نايود    دإ هاد ن  %55.5   بهةيي  72وخ  رية  عمول 40 وم عاى وةر ي جممب   إن  يإن 
 دبددد  ب همبددم ناهةدديي ناريا ددي  نااددإاا  عددخ ناددض  س نايمشددض وهودده ناةددا ي نالروددي اضؤ عدد ه ااددروذخ   وعددذلد ناعمبددة

ياددإ تيمههددإل ي هددم ندفددم د بددن وددخ   ددإ تعضادده اعددم ة  اهددم  ناعمبددة   أبن ناددض  س  عددمول 32 نادد    ددة  44.5%
  ددإ اهددم أبن ناددض  س نايمشددض ة رهودده ناةددا ي وهودده ناةددا ي نالروددي ا نفهددي ملدد   ناعددم ة   بددن وددخ  ددإ نايمشددض 

 ناذمي ي ااروذخ   وعذلد ناعمبة بصاي  ن مبي بة    مة ياا.

(  وةدر ي ي دأ 08   مليف  ناي عهإ  افدمد  ضهدي )68.989نحملة بي  ² وخ يلد نيإ د بالإل   مبي  م
 ناؤعةمد نا ل .(   مل ن وم هعد  ف   يض مل ذند  ةاي ت صم  ي بن 0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05)

 ج اللال نة املب ننة يف اجلندول قرتاصنات العناملني يانلنا دلنا النلناإد دنف ما يلعلن  ببحنث النر  س املباينر  -23
 :املفاي

  ة  وإي حبإ ناض  س نايمشض عخ ت رتن موخ. ت ره   يضن  ناع هي (:34جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 عاجملمف  داننننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننن ااننننننننننننننأص  البانننننننننننننغ مانننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

12   
%16.7 

1 
%1.4 

20 
%27.8 

0 
%0 

39 
  %54.2 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

16   
%22.2 

2    
%2.8 

10 
%13.9 

0 
%0 

44    
%61.1 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

11   
%15.3 

13   
%18.1 

18   
%25.0 

11   
%15.3 

19   
%26.4 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

39   
%18.1 

16   
%7.4 

48   
%22.2 

11   
%5.1 

102    
%47.2 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

53.496 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

تن وددم رذددخ   ادده  دد د ب ددمةد ملدد ن نيددإ د  ن غماي ددي ناعمبددمد   وؤعةددي  ت ةددأن  تهادديف  م  ددم  بعددإا 
ودخ نااختدي ناةددرر بي  %54.2عدمول لدم هعددم د  39نادض  س نايمشددض عدخ ت رتن دمد ناعددموان    دإ بادغ عددإ ملخ  حبدإ

عمول  هه    مة وم هيوإ ناض  س نايمشدض عدخ ت رتن دموخ   تؤ دإ ناهةديي ناريا دي  20  مل   ناؤعةي     ن هضي 
 .عمول 13لم هعم د  %18.1ار ي مل   ناعيماا   إ تاإا بد 

ودددخ نااختدددي  %61 هادددس نال فدددمد تاضهيدددم هةدددراهم عادددى وةدددر ي وؤعةدددي عميةدددما  يهردددإ ودددم ه هدددإ عدددخ 
 ن نادددض  س ة هيودددإ عدددخ  72عدددمول ودددخ  ريدددة  44  دددإ  يدددم ة   ناةدددرر بي تدددضيض  م  دددم وضدددمب ن ملددد   ناعيدددماا
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 18يي ناريا ددي  نادد  تعددم د  وددم ناهةدد  عمبددمد هددض ن  ن ناددض  س ة هيوددإ عددخ ت رتن ددموخ تة    ددمة 10   ت رتن ددموخ 
 عمول   إد اهم  ن ناض  س ملم د وعضيي ت رتن موخ  هيوإ عههم   وم.

 دد اك ناددمد  اهةدديي جملمبدد   ددإن     ددإ هاددى غماي ددي ناعمبددمد تصددض  ناددض  س نايمشددض عاددى ملدد ن ناهوددد  
رمبددم  نادض  س لارت ددمد عدمول   هةدديي ة أب   دم   ددإد اهدم نمل 30لدم ه نيدد   %41  دإ بالدإل  هةدديرهخ  رهدإ وددخ 

  ديف ناهةديي ا د أبن ا  ةدهم   دن    %33.4عمول  لدم ه نيد   24ناعمبمد  حب ه ناإن خ عههم    إ باغ عإ ملخ 
 وخ تاميل ناعمبمد. %25يوإ عخ وارت موخ  نااإاا بد وم ه   مة 

( 08 افدمد  ضهددي )    ملديف  نادي عهددإ53.496نحملةد بي تادإا بددد  ² ودخ نيدإ د هاةدده  هل دم  ن   مبدي  ددم
 مل ن هعدد  فد   يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن ناؤعةدمد   (0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05 وةر ي ي أ )

 نا ل .

ف ما يلعل  مبدى تنل ذ الر  س املباير لالقرتاصات املطروصة مد طنر  العمنال يانلنا دلنا النلنا ج كمنا  -24
 :يب نها اجلدول املفاي

  وإي تها   ناض  س نايمشض اارت موخ.  ت ره   يضن  ناع هي  ة  ف(35جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننننأب ادراننننننننننننن ااننننننننننننننأص  الباننننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI  نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند  
  %ناهة  ناخت هي

25   
%34.7 

2 
%2.8 

29 
%40.3 

0 
%0 

16 
  %22.2 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

19   
%26.4 

4    
%5.6 

31 
%43.1 

1 
%1.4 

17    
%23.6 

72   
%100.0 

HAD نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند   
  %ناهة  ناخت هي

1 
   %1.4 

4 
   %5.6 

27   
%37.5 

25   
%34.7 

15   
%20.8 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

45  
%20.8 

10   
%4.6 

87   
%40.3 

26   
%12.0 

48   
%22.2 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي ة بينحمل ² م

68.232 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

 اهفددض ت  طان  ناعمبددمد  دد د تها دد  ناددض  س نايمشددض اا رتن ددمد ناارت ددي وددخ  ددض  ناعمبددمد   ناؤعةددمد 
 29 فمبدإل أب  دمة    دإ هةدرة   ناؤعةدي نا    نا ل  زدإ  ن ناهةديي نالمايدي   وؤعد   ت ةدأن   عميةدما

وددخ تاددميل ناعمبددمد ا د أب  ددمة وددم  يدد  ناددض  س  دد   نة رتن ددمد     ددمة ة ه ا هددم  %40.3عددمول    وددم هعددم د 
   هةددديي ة هةدددرهمن  دددم   دددإد اهدددم أبهددده ريدددو    ن نادددض  س ة هيودددإ عدددخ ن رتن مودددم ) مبدددم هفهدددض       تملرمبدددم
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(  اذهددده  لردددض  تادددإمي ن دددرتن  ودددخ  دددض  ناعمودددة ودددخ تاادددم  هاةددده  يدددإن نادددض  س ملدددم د تها ددد  ملددد ن نيدددإ د ناةدددمب 
ند رتن    ي  به   ن تض   يمريي تذن  ع ى هرم   ريو ي بعإ عمبا ي ناررضهد    بالدإل هةديي ناؤهدإهخ هلد  نا دض  

عدددمول هاددد ن تها ددد   16ودددم هعدددم د     %22.2 ناادددإاا بدددد عدددمول     دددن ناهةددديي ناريا دددي 27   ودددم هعدددم د  37.5%
 .هناض  س نايمشض ن رتن مد عمبما

عمول وخ نااختي ناةرر بي  ن ناض  س نايمشدض  31  إ   إ اهم    وم وؤعةي عميةما يما ا  تاضهيم هاةه
 ددى  ددرتن   يددإذن  ع   ددمة وددم هعمبددة عاددى تها دد  ناارت ددمد ناصددم اا عددخ ناعمبددمد    يددم  ة أبن ناددض  س هددإا    ة ند

عدمول ودخ هادس نااختدي  ن نادض  س غمايدم تن مل  23 مبدم   دإ اهدم   مثمان يإهده ههاد    تذن مل  دإ  هاعدم يدل هااديف اده  ة.
 72عدمول يادا ودخ  ريدة  18هاة   وم هعمبة عادى تها د  وارت دموخ   ملدم د بةد إملم عادى  اإل نا ن د      دن 

 ها ن ت ي   ناض  س اارت موخ.

 جممب   إن     إ عدراهم يختدي  ا ادي فدإن ت نيد  عادى وضدمب ن ملد   ناعيدماا    دإ  عاى ناعذس  موم  
عدمول لدم هعدم د  27 ودخ تادميل ناعمبدمد أبن نادض  س نايمشدض ههاد  وارت دموخ   %7عمبمد ياا لم هعم د  5  إ اهم 

نعراددم  وعددم س هلدد ن تادد د أبن ناددض  س    ددمة وددم ههادد  وارت ددمد وضؤ عدد ه     ددن ناهةدديي نالمايددي اددإههم  37.5%
  دإ  يدم  ة أبن   عدمول 40لدم هعدم د  %55.5ندبم    مليف   ة   ا وخ هص، نااختي ناةدرر بي  ناادإاا حبد نيل 

  يهدد   ريددل ة ههددرخ  اعددموان  ة بددض ههخ  ة لارت ددموخ  يذ دد، ادده  ن ههددرخ برها دد ملم  ناددض  س ة ههادد  نة رتن ددمد
 ة   يأن عاى تاام  وخ  عاى وهه  افي.  امي ن أبن نملرمبموه وهص     

   ملديف  ناددي عهدإ  افددمد  ضهددي 68.232نحملةد بي تاددإا بددد  ² ددم ودخ يددلد نيدإ د  عددل  هل ددم  ن   مبدي  
(  ملدد ن هعددد  هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي بددن 0.000( لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05(  وةددر ي ي ددأ )08)

 .ناؤعةمد نا ل 
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الننح تظهننر أ ننناأل العمننل، للمشننكالت يننراا الننر  س املبايننر ملرؤوسنن د دننند إقننرتاح احللننفل ف مننا يلعلنن  إ -25
 :أدانهاجلدول يالنا دلا النلا ج اللال ة الح يفاحها 

 تشضن هخ وخ  ض  ا  ةهخ نايمشض عهإ ت رتن  ناا د اامبعذلد. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:36جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %املئفية والنسب
 اجملمفع داننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننننن ااننننننننننأص  الباننننننننننننننغ مانننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

17   
%23.6 

2 
%2.8 

25 
%34.7 

1 
%1.4 

27 
  %37.5 

72     
100.0% 

SAF دددددددددددددددددددددددددددددددضناند   نارذددددد
  %ناهة  ناخت هي

33   
%45.8 

5 
   %6.9 

17 
%23.6 

1 
%1.4 

16    
%22.2 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

4 
   %5.6 

13   
%18.1 

17   
%23.6 

20   
%27.8 

18   
%25.0 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    مفعاجمل
 % ناهة  ناخت هي

54  
%25.0 

20   
%9.3 

59   
%27.3 

22   
%10.2 

61   
%28.2 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

71.509 08 000. 

 SPSSب نع ي بضةو  عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ف  داملادر

 دد د نااضدد ي نارمب اددي   تشددضنط ناددض  س نايمشددض ااعددموان عهددإ ت ددرتن  ناادد د اامبعددذلد نادد  تفهددض  اهددم  
عددمول تهادديف  28    دد نيل  % 38.9دددد ناعمبددة  هيددن نيددإ د  عددل   ن ناهةدديي نالمايددي   وؤعةددي  ت ةددأن   نااددإاا ب

عدمول تدضي  ن ا  ةدهم نايمشدض ة هاد    د ن  25   وم هعدم د  %34.7هةيي مل ن نارصض  عخ ا  ةهم نايمشض  تا هم 
   دن زدإ  ن غماي دي عمبدمد وؤعةدي عميةدما ناةدرر بن    دإ ن اهدم  ن نادض  س هعمبدة غمايدم   نارصض  تة    مة

ملدؤة  ناعمبدمد  ن  تن مل هاة   وم عاى تشضن هم عهإ ت رتن  نااة اامبعم ة نا  تفهض  اهم  ناعمبة   ااإ  ام  اهدم
ناض  س نايمشدض ملدم د  انعدي  بضهد  نادة ناادرت   يدإن  ع دى هر ردي ت مب دي ه ياده ويمشدضا   ن تدض    يدماهخ عهدإ  
 ن ذاك ة هضض لصاوي ناعمبا ي ندهرمف ي   مبم  امي ن  ن نادض  س هيدإ  يض دم شدإهإن  ااد د ناارت دي  ه دد عادى 

  ريم يهم.

ودخ ناعمبددمد هددض ن  هدده ة هادد   ناددض  س  دد ن  %23.6نايم  ددي ت  فدد  ن ورةددم هن      دن نهاةددمبإل ناهةدديي
نارصض   ة ها   أبي  وع اوخ عهدإ ت درتن  نااد د تة    دمة.  هضفعد ن عدي  ذادك ت  هد ى ناعدذاي يدإذن  مهدإل 

بع ددددإا عددددخ ملدددد   نايددددأا اددددمبخ تيرصددددما عمبددددة ناددددضؤ   يهدددد  هعددددض ه د ددددرتن   ادددد د هلددددم   تذن  مهددددإل ناعددددذاي 
 هادس ناهةديي تؤ دإ  مودم  ن نادض  س نايمشدض  يه  ههاض  ء م   ت رتن   ا د هلم   ن  ي  وع اا ناعمودة. هتيرصمري

 .ة ه يل    ي اض ههم  دع م  ناا د
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 عاى ناها ض وخ ذادك  مودم   جممبد   دإن     دإ زدإ  ن نااختدي نالمايدي   دضد أبن ا  ةدهم نايمشدض ررهد   
  %52.8عددمول لددم ه نيدد   38  ددإ باددغ عددإ ملخ   هإن عددخ تشددضنط ناعمبددمد عهددإ ت ددرتن  ناادد د اامبعددم ةتورهمعددم شددإ

  ودم  ن ههادض    دإ  لعضيدي     دمد ناعدذاي  ت درتن  نااد د نامبذهدي  اذديف هفهدض  ملد   يم تهم ملد   نجملمب عدي أبهده 
هاةدمبإل  ارةدم   بدن إناهةديي ناريا دي ي  ودم   وم   ري اا نارمبذخ وخ ناعمبة   هضايف رياي نيهة عاى ناعموان.

ؤهإ يذضا تشضنط ناض  س نايمشض اضؤ ع ه عهإ ت رتن  ناا د   وخ هؤهدإ ملد   نااذدضا باا  هعماادهم باا  يدضي  خ هو
 عمول. 17لم هعم د  %23.7  إ بالإل ناهةيي 

(  08 نادي عهدإ  افدمد  ضهدي )    ملديف71.509نحملةد بي  دإاد بدد  ² وخ يلد نيدإ د  عدل   هل دم  ن   مبدي  دم
(   ملدد ن وددم هعددد  هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي بددن 0.000(  لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05)  وةددر ي ي ددأ

 وخ فهي  يضي.  وؤعةي عميةماوخ فهي    جممب   إن وؤعة   ت ةأن  

يالت أو املفافقة دل هنا يانلنا ف ما يلعل  بعرض الر  س املباير لقراراتد دلا العمال إلجراأل بعض اللعد -26
 :دلا النلا ج اللال ة كما يفاحها اجلدول اللاي

 عضإل ناض  س نايمشض ااضنانته عاى ناعمبمد. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:37جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننأب ادراننننننننننننننننن ااننننننننننننننأص  الباننننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

9   
%12.5 

1 
%1.4 

6 
%8.3 

2 
%2.8 

54 
  %75.0 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

20   
%27.8 

4 
   %5.6 

8 
%11.1 

2 
%2.8 

38    
%52.8 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

4 
   %5.6 

9   
%12.5 

18   
%25.0 

23   
%31.9 

18   
%25.0 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
 % ناهة  ناخت هي

33  
%15.3 

14   
%6.5 

32   
%14.8 

27   
%12.5 

110   
%50.9 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

77.344 08 000. 

  SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

نجملرمبدد  نايودد      ن   ددا هةدديي وددخ  تن وددم رذددخ ول فردده وددخ يددلد  ضن تهددم اي ددمةد نيددإ د  عددل  
ناؤعةمد نا ل  تضي أبن ا  ةهم نايمشض ة ه اعهم عاى نااضناند نارد ا وخ  فة نا نياي عا هدم    تفدضن  بعدض 

   %56.9  %55.6   وؤعةدددي عميةدددما  %77.8نارعدددإهلد ي هدددم    دددإ بالدددإل ناهةددديي   وؤعةدددي  ت ةدددأن  
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ؤة  ناعمبدمد  ن نادض  س نايمشدض هاةده هراادى ناادضناند ودخ ناةدر ملد ناعادى   ملد  ودم  ااإ  يم ة مل وؤعةي  إن .
 عا ه تة نارها    تيا لهم ااعمبمد.

 ودددم نااختدددي ناددد   فمبدددإل بدددإن مبم     دددمة يهددديف  افعدددإل ذادددك ت  ناادددضناند نايةددد  ي ناددد  تذددد ن    دددإ   
 ريل  مد ناض  س نايمشض.

( 08   ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي )77.344نحملةدد بي تاددإا بددد ²م دد وددخ يددلد نيددإ د هل ددم  ن   مبددي  
(.  ملدد ن وددم هددإد عاددى  هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي 0.000(  لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05 وةددر ي ي ددأ )

 .بن ناؤعةمد نا ل 

النلننا ج اللال ننة  ف مننا يلعلنن  مبنننح الننر  س املبايننر اللريننة ملرؤوسنن د لللعبننري دنند رأيهننم  ريننة، ياننلنا دلننا -27
 :املب نة يف اجلدول أدانه

 وإي وه  ناض  س نايمشض نااضريي هلخ اارعيأ عخ ا ههخ حبضهي. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:38جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننننأب ادراننننننننننننننن اانننننننننننننننأص  البانننننننننننننغ ماننننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

44   
%61.1 

2 
%2.8 

8 
%11.1 

0 
%0 

18 
  %25.0 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

52   
%72.2 

3 
   %4.2 

4 
%5.6 

1 
% .41  

12    
%16.7 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

4 
   %5.6 

8   
%11.1 

15   
%20.8 

21   
%29.2 

24   
%33.3 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

100  
%46.3 

13   
%6.0 

72   
%12.5 

22   
%10.2 

54   
%25.0 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

93.611 08 000. 

  SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

 ت ةدددأن   عميةدددما   يم تهدددم وع  دددمد نيدددإ د  عدددل   ن وعفدددخ ناعمبدددمد ناةدددرر بن    دددة ودددخ وؤعةددد 
عددمول   ناؤعةددي نا    نا مه ددي عاددى  55  46ادإههخ ناضهددي نا ااددي  ناذمواددي اارعيددأ   ا ههددخ    ددإ باددغ عددإ ملخ 

  إ  يم ة ملؤة  ناعمبمد  ن عل درهخ  ادض  س نايمشدض عل دي    دض ودخ عل دي   %76.4  %63.9نار نيل  لم ه ني  
 ي   ذاك حبذخ   د ناإا نا   ض ملم و  بعض   ناؤعةي.عمبة  ترعإي ت  عل ي ناصإن 

عدمول يادا هدض ن  هده غمايدم   ن مبدم  12 وم جممب   إن  يهةرة هرم   وهم ضي  موم ااهرم   ناةمباي    دإ 
عدمول يادإ   دإ ن اهدم عد    نادض  س نايمشدض عدخ  45 ودم وم رهوهخ ناض  س نايمشض نااضريي اارعيأ عخ ا ههخ  حبضهي  
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  إ   دإ اهدم ملدؤة  ناعمبدمد  ن نتد   ناعدإهإ ودخ نادض  س ملد  ودخ ملد د ب دههخ أ عخ ا ههخ  هوهخ نااضريي اارعيو
عددمول ي اددض ن  ن ناددض  س ة رددهوهخ نااضريددي  15 بددد وددم نجملمب عددي ناريا ددي  نااددإاا    بددن  ددضهرهخ   نارعيددأ عددخ ا ههددخ

 ماي نا  هذ ن ي هم ناض  س.اارعيأ عخ ا ههخ تة    مةد وع هي   ذاك  ة  نا

   ملديف  نادي عهدإ  افدمد  ضهدي 93.611نحملةد بي تادإا بدد  ² وخ يلد نيإ د  عل   هل م  ن   مبدي  دم
 ملدد ن وددم هعددد  هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي   (0.000(  لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05(  وةددر ي ي ددأ )08)

  ت ةأن  وخ ة  ي  يضي.بن وؤعةي  إن  وخ ة  ي  وؤعة  عميةما   
 ويل ل النلا ج امللعلقة مبدى تفافر القدرات اإلبداد ة لدى العاملني. درضاملطلب الثالث: 

عيدماند   5عي    ن ذ دضة  ن اد ا ناادإاند ندبإنع دي ت رد ي عادى  ابعدي  بعدم   عمعد ي ملديفف ناريدماي بددد  
عيددماند   عدد رخ يددلد ملدد ن نا ادد   5ناةمعدد ي اامبعددذلد بدددد عيددماند   يددأن  6عيددماند  ناض هددي بدددد  6نا ل ددي بدددد 

 يا ة  ة عيماا عاى  إي.

 سنلفب ملجندد، يانلنا دلنا النلنا ج اللال نة املسندة إل هم بكل األدمال  العمال مبدى ق امف ما يلعل   -28
 :املب نة يف اجلدول أدانه

 مهلخ أبعا   وررإ .وإي   موهخ أبعمب  ف ت ره   يضن  ناع هي  ة (39جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننننأب ادراننننننننننننننن ااننننننننننننننأص  البانننننننننننننغ مانننننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

27   
%37.5 

0 
%0 

18 
% 025.  

1 
%1.4 

26 
  %36.1 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

25   
%34.7 

3 
   %4.2 

11 
%15.3 

2 
%2.8 

31    
%43.1 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

19   
%26.4 

15   
%20.8 

17   
%23.6 

9   
%12.5 

12   
%16.7 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

71  
%32.9 

18   
%8.3 

46   
%21.3 

12   
%5.6 

69   
%31.9 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

42.269 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر
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 دإ  ناد ل د عادى وةدر ي ناؤعةدمد منال م وخ يلد نيدإ د  عدل   ن ناادمبلد ناد  يصدإل ناعمبد
تةددمبإل ندفددم د ي هددم  اراددما   بددإا ة  ن نادد هخ   ددإ ن   ددموهخ بذددة ناعمبددمد ناةددهإا تادد هخ أبعددا   وررددإ  ت

 34   %38.9عددمول عاددى وةددر ي عميةددما    بهةدديي  28   %37.5عددمول    هةدديي  27ةددر ي  ت ةددأن  عاددى و
 مبددم ة ها تهددم نارهي دده ت   ن نادد هخ ة هعضيدد ن   دد،  ددإ  ن  %47.2عاددى وةددر ي جممبدد   ددإن     بهةدديي  عددمول

تاد هخ ة تعدإ ن    دم  عمبدمد ه و دي  دإ  عما   ناعمبة ناه  ي  خ    لعىن طيض  ن   موهخ  ا ظم ،  ناهم  ناةدهإا 
عمبمد ب ضهاي طا ي    إ رذدخ تعدي ه ملد ن ناهد ى ودخ   ارميل يهخ هها  ن نا  منا  ة طاي وةيام  ة   بضجمرهم 

 27  ددإ فددم د تفددم د ملددؤة  ناعمبددمد عاددى وةددر ي وؤعةددموخ عاددى ناهودد  نارددميلف   ناضؤ عددن  اضفددمد نآلا ددن
عادى وةدر ي عميةدما     72عدمول ودخ  ريدة  32  %37.5ر ي  ت ةدأن     بهةديي عاى وة 72عمول وخ  رية 

  .%29.2عاى وةر ي جممب   إن     بهةيي  72عمول وخ  رية  21  %45.9بهةيي 

( 0.05(  وةدر ي ي دأ )08 ملديف  نادي عهدإ  افدمد  ضهدي ) 42.269بالدإل نحملةد بي  ² دمهل م  ن   مبي  
 مد نا ل .ةم هعد  ف   يض مل ذند  ةاي ت صم  ي بن ناؤع(   مل  و0.000لةر ي  ةاي  إا  )

، يانلنا دلنا النلنا ج املفانحة ف ما يلعلن  بشنعفر العامنل ابمللنل مند تكنرار اإلجنراألات امللبعنة يف العمنل -29
 يف اجلدول اآليت:

  ناعمبة.وإي شع املخ  ااة وخ تذضنا ندفضن ند ناريعي   ت ره   يضن  ناع هي  ة (: 40جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننن اانننننننننننننأص  باننننننننننننننالغ مانننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

22   
%30.6 

4 
%5.6 

31 
%43.1 

1 
%1.4 

14 
  %19.4 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

19   
%26.4 

9   
%12.5 

20 
%27.8 

3 
%4.2 

21    
%29.2 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

12   
%16.7 

9   
%12.5 

21   
%29.2 

22   
%30.6 

8    
%11.1 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
 % ناهة  ناخت هي

53  
%24.5 

22   
%10.2 

72   
%33.3 

26   
%12.0 

43   
%19.9 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

45.244 08 000. 

  SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  دملادرا

  ددإ  ن ناعمبددمد عاددى وةددر ي ناؤعةددمد   وددم ر دد  ملدد ن نيددإ د  ن ناهرددم   فددم د ورامابددي ت   ددإ وددم
نادد ل   فددمب ن أب ددخ وردد وض ن وددخ  ماددي ناددض تن ناعرددم ا بةددي  هاددس ندفددضن ند  نا ددضمل ناريعددي   ناعمبددة  حب ددإ 
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عاى وةدر ي عميةدما    72عمول وخ  رية  28عاى وةر ي  ت ةأن    مبم  فم   72ل وخ  رية عمو 26 فم  
عاى وةر ي جممبد   دإن  أب دخ  ن مبديف ناعدع ا  اادة ودخ فدضن  تذدضنا هادس  72عمول وخ  رية  21 فم     اك

هةيي ة هةدرهمن  دم  تذ هريم   ن نا هخ ة هععض ن  ااة ت ل م ملخ   اك  عما   ناعمبة نا  و ي  اذخ ناليإل اا
 72عددمول وددخ  ريددة  26 وةددر ي عميةددما  عددمول عاددى 24  72عددمول عاددى وةددر ي  ت ةددأن  وددخ  ريددة  14 ن 

جممبدد   ددإن  هددض ن أبن ندفددضن ند ناريعددي   ناعمبددة ملدديف  وددض عددم   ةبددإ وهدده  بددة وددخ ريددمب خ  عمبددمهلخ  يعاددى وةددر  
 فمب ن أب خ ة ان وم هععض ن  اة.  لعىن طيض  إ   نا  و ي عاى وةر ي   إند ندهرمحمل

 ملدديف  نادي عهددإ  افددمد  ضهددي  45.244دددد ب  ددإادنحملةد بي  ² ددم   هل دم وددخ يددلد هادس نيددإ د  ن   مبددي
(   ملدد  وددم هعددد  فدد   يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي بددن 0.000( لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05(  وةددر ي ي ددأ )08)

 .مد نا ل ةناؤع

، املرؤوس قدر اإلمكال اإلبلعاد دد تقل د اآلخريد دند صل املشنكالت النح تفاجهند ف ما يلعل  مبحاولة -30
 يالنا دلا النلا ج املفاحة يف اجلدول اللاي:

 ام ارهخ ندبرعم  عخ تاا إ نآليضهخ عهإ  ة ناعذلد. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:41جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننننأب ادراننننننننننننن اانننننننننننننأص  باننننننننننننغال مانننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

54   
%75.0 

1 
%1.4 

12 
%16.7 

0 
%0 

5 
  %6.9 

72     
100.0% 

SAF ددددددددددضناند   نارذدددددددددددددددددددددددددد
  %ناهة  ناخت هي

44   
%61.1 

7    
%9.7 

5 
%6.9 

3 
%4.2 

13    
%18.1 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

16   
%22.2 

13   
%18.1 

14   
%19.4 

17   
%23.6 

12   
%16.7 

72   
%100.0 

ددددددددددددددددددددددضناند   نارذددددددددددددد اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

114  
%52.8 

21   
%9.7 

31   
%14.4 

20   
%9.3 

30   
%13.9 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

63.529 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

وددخ  %76.4   بهةدديي  72عددمول وددخ  ريددة  55 ضن تهددم هلدد ن نيددإ د تيددن  ن عمبددمد  ت ةددأن   عددإ ملخ تن 
نجملرمبدد  ند صددم يف   ددإ ناإانعددي  ددإ  ظهددض ن ع  يددم  يددأن عهددإوم ت فههددم تادد هخ  اةددؤند ناعددما تا دده  عددل    نااصدد   

بدة  دم ا ن اادإل تهريمملهدم   وعدذلد ناعمبدةب اك   خ ة ملي  ن برمب يذضا تاا إملخ ايعضهخ نايعض عهدإ و نفهدي 
 51   دددإ  ن  اك نادددمد  اهةددديي اؤعةدددي عميةدددما  ضهادددي   ناعمبدددة ملدددم د نعدددردإنوهم  ت   ن اذدددة شدددد 
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فم د تفدم وخ  مب  لودم   وؤعةدي  ت ةدأن    ودم  %70.8   بهةيي  72 رية نا هخ تعرر بهمملخ وخ عمول وخ 
 29م ا ن  إا ندوذمن ندبرعدم  عدخ تاا دإ نآليدضهخ    دة وعدذلد ناعمبدة ملدخ  اهةيي جملمب   إن  يإن نا هخ مل

  دإ ن اهدم  عدمول 29 هاس عإ  ناعمبدمد      وخ ناهةيي نداما ي %40.3     خ ر ا ن  72عمول ياا وخ  رية 
عاهدددخ    ملددد ن بةدددي  عدددإ  نتددداا ناذمي دددي ناودددض ناددد      دددخ  ااعدددة هاادددإ ن نآليدددضهخ عهدددإ نارعدددضإل اامبعدددذلد

 هةرع ه ن ب ول هخ نارمبضعن وخ  فة ت رةم  ناهماا ة ام.

( 08 ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي )  63.529بالددإل نحملةدد بي  ² ددم   هل ددم وددخ يددلد نيددإ د  ن   مبددي
وؤعةد   (   مل  وم هعد  ف   يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05 وةر ي ي أ )

  عميةما وخ فهي  جممب   إن  وخ فهي اثه ي. ت ةأن  

يلننا  إىل دمل ننات تطننفير مسننلمرة بع نندة دنند هننل إجننراألات العمننل نظننرة املرؤوسننني صننفل ف مننا يلعلنن  ب -31
 أم ال، يالنا دلا النلا ج املب نة يف اجلدول أدانه: الروتني

 مبا مد نار  هض ناةرمبضا. وإي  مفي تفضن ند ناعمبة ت  ع ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:42جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننن اانننننننننننننأص  البانننننننننننننننغ مانننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

40   
%55.6 

2 
%2.8 

5 
%6.9 

0 
%0 

25 
  %34.7 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

50   
%69.4 

3    
%4.2 

1 
%1.4 

2 
%2.8 

16    
%22.2 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

9   
%12.5 

12   
%16.7 

17  
%23.6 

14   
%19.4 

20   
%27.8 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

99  
%45.8 

17   
%7.9 

23   
%10.6 

16   
%7.4 

61   
%28.2 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

79.990 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

عاددى وةددر ي  ت ةددأن  هصددض ن عاددى  72عددمول وددخ  ريددة  42زددإ  ن   وددخ يددلد نااددضن ا نارما ددي اارددإ د
   هادس ناودض ة فهدم  %58.4يإهإ  عما   ناعمبة وخ  فدة نتدض حمل ودخ  ن دي نادض تن   ملدخ بد اك ر اد ن هةديي 

ي  عددددما    ددددإ   ددددإ ن اهددددم  مفدددد %73.6   هةدددديي  72عددددمول وددددخ  ريددددة  53ةددددر ي عميةددددما    ددددإ  ن عاددددى و
 روإهإ  صإ تع م  هاس فإهإ ااعمبا ي ندهرمف ي.ناار  هض   ا  تفضن ند ناعمبة
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مليددد  ن يذدددضا ت ددد هض  %29.2   هةددديي  72عدددمول يادددا ودددخ  ريدددة  21 ودددم ي مبدددم خيددد  جممبددد   دددإن  يدددإن 
 خ  ماي ناض تن   نايم يف ة هضي   مل ن ناوض اض اا واوي.تفضن ند ناعمبة  صإ نتض حمل و

 مليف  نادي عهدإ  افدمد  ضهدي  79.990دد نحملة بي فم د   مبره ب ²هل م وخ يلد نيإ د  ن نيريما  م  
(   ملدد  وددم هعددد  فدد   يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي بددن 0.000( لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05(  وةددر ي ي ددأ )08)

    عميةما وخ فهي  جممب   إن  وخ فهي اثه ي.وؤعة   ت ةأن

 دمالد.ف ما يلعل  مبحاولة املرؤوس تطب   طرق وأسال ب جديدة حلل أ  مشكلة تفاجهد أ ناأل الق ام   -32
 ام ارهخ ار ي    عما     ضمل فإهإا اة وعذلد ناعمبة. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:43جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %املئفية والنسب
 اجملمفع دانننننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننننن اانننننننننننننأص  نننننننننننننننالباغ ماننننننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

17   
%23.6 

1 
%1.4 

32 
%44.4 

0 
%0 

22 
  %30.6 

72     
100.0% 

SAF ارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند   ن
 % ناهة  ناخت هي

40   
%55.6 

6 
    %8.3 

11 
%15.3 

0 
%0 

15    
%20.8 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

6 
   %8.3 

22   
%30.6 

15  
%20.8 

14   
%19.4 

15   
%20.8 

72   
% 0100.  

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

63  
%29.2 

29   
%13.4 

58   
%26.9 

14   
%6.5 

52   
%24.1 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

96.310 08 000. 

 SPSSروا ة ب نع ي بضةو  عرمبم  عاى خمضفمد ناف  داملادر

ودددخ يدددلد يا اهدددم ااردددإ د نايدددن  عدددل  هرضددد  فا دددم  فددد   تيرليدددمد   ندفدددم د نااإودددي ودددخ  دددض  
ياددا عاددى وةددر ي  ت ةددأن   عددمول 18تذ  ههددم هل ددم  ن   ناعمبددمد عاددى وةددر ي ناؤعةددمد ند رصددم هي نادد ل 

ودخ تادميل ناهةديي  %25 ملدخ بد اك ر اد ن هةديي   مبدةهؤ إ نعروإناه اعما   فإهإا عهإ و نفهي وعدذلد ناع
يادددإ هادددى  عددمول 22 فدددم  أب  ددمة  ودددم  عدددمول 32  ددإ  ن   يادددإ تيمههدددإل ي هددم ناهردددم   ناريا ددي %75ناخت هددي   ودددم 

عرمبددم   عاددى ناددهمبا ناراا ددإ    تو نفهددي وعددذلد ناعمبددة  وددم هعددد  إبرذددما  ا   ضهاددي     عددا   فإهددإ عهددت
 د.ضل ة ناع

 %63.9   بهةدديي  72عددمول وددخ  ريددة  46  ددإ   ددإ    ودم  اهةدديي اؤعةددي عميةددما يددإن ناددمد خيرادد، 
وددم هعددد  فدد   ندان ا ناا ا ددي اددا ر     ددخ  ااعددة هةددع ن  ن مبددم اددة وعددذلد ناعمبددة ب ددضمل   عددما   وررددإ ا

 28عإل بن ناعمبدمد  دمآل ف   دإ   إ  ن ندفم د ت ر    يذما تبإنع ي   هياى نامد  اهةيي جملمب   إن  و ب  
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 72عدمول ودخ  ريدة  29 ودم   عروإن   ضمل فإهإا عهإ وعميي ناعدذلدت  خ هارؤ ن ت   72عمول وخ  رية 
 عدمول نارياديف يادإ  فدمب ن أب  دمة 15عردإن  هاس نا دضمل ناد  ن رةدي ملم عهدإ  دة ناعدذلد  ب همبدم تياإ   إ ن 

 ةدد  نافددض    ذاددك عددروإن   ددضمل فإهددإا    ددمة  يددضي تاا إهددي    ددمة   وددم هعددد نااردد   ت  نا ددضمل نار ملدد  
 نحمل  ي  اعذة    ن  ي عره  ه عه.

 ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي  96.310بالددإل  نحملةدد بي  ² ددم هل ددم وددخ  يددلد هاددس نيددإ د  ن   مبددي  
 ةاددي ت صددم  ي بددن  (   ملدد  وددم هعددد  فدد   يددض مل ذند0.000( لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05(  وةددر ي ي ددأ )08)

 ناؤعةمد نا ل .

 ، يالنا دلا النلا ج املب نة يف اجلدول اللاي:ف ما يلعل   رص املرؤوس دلا تقدمي األفكار اجلديدة -33
  ضريهخ عاى تاإمي نايذما نيإهإا. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:44جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننننأب ادراننننننننننننننن ااننننننننننننننننأص  البانننننننننننننننغ ماننننننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

55   
%76.4 

1 
%1.4 

11 
%15.3 

2 
%2.8 

3 
  %4.2 

72     
100.0% 

SAF ددددددددددددددددضناند   نارذدددددددددددددددددددد
  %ناهة  ناخت هي

45   
%62.5 

6    
%8.3 

6 
%8.3 

2 
%2.8 

13    
%18.1 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

10   
%13.9 

7 
   %9.7 

21  
%29.2 

18   
%25.0 

16   
%22.2 

72   
%100.0 

ددددددددددددددددددددددددددضناند   نارذددددددددد اجملمفع
 % ناهة  ناخت هي

110  
%50.9 

14   
%6.5 

38   
%17.6 

22   
%10.2 

32   
%14.8 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

76.054 08 000. 

  SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

زدددإ  ن ندفددددم د  مهددددإل وه ا دددي ت   ددددإ وددددم   بعدددإ ناضنفعددددي ناإ  ادددي اارددددإ د  اب دددده  يدددإ د ناةددددمب 
  دإ  ن    عدل ااردإ د  هدمعر هم  وؤعةي  ت ةأن  نا  تضدمابإل ي هدم ناهردم    عه اد  ذادك ة ادم بعدإ يا اء

ايذددما نيإهددإا   ملدد   ندفددم د   ددإ ن  ضريددهخ عاددى ن ددرتن   تاددإمي ن %77.8   بهةدديي  72وددخ  ريددة  عددمول 56
 72وددخ  ريددة  عددمول 18  ددإ   ددإ  مبدم ب هددم عددمبام    ناهردم   وهم ضددي  موددم اددم ملدد  عا ده نا ادد    نيددإ د ناةددمب 

 رتن   ت ي   نا ضمل  ناعما   نيإهإا    ة ناعذلد.  نايم يف هاى ذاك يذ ، هعاة  اد   ة هةدر       ت
 . رتن  نايذما نيإهإا؟ت   ة ناعذلد  ن ملضا عاى  ة هضهإ ت ي   نا ضمل نيإهإا
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  دددإ ن  ضريدددهخ عادددى تادددإمي  %70.8    72ودددخ  ريدددة  عدددمول 51يدددإن  عميةدددما ودددم ي مبدددم خيددد  وؤعةدددي 
عدددر هم   دفدددم د ناددد  تادددما  دنايذدددما نيإهدددإا  امبدددم  ت ودددإل هلدددخ نااضريدددي اددد اك   هيادددى جممبددد   دددإن  ملدددإ  ن

 ددرتن  نايذددما ت  دإ ن اهددم  ددإاوخ   ضريددهخ عاددى  %29.2    72وددخ  ريددة  عددمول 21ناصد ن     ناه دد    ددإ  ن 
عدددر معرهخ تادددإمي تعادددى هاددد هخ ناادددم    %34.8عدددمول ودددم ر دددة هةددديي  25ب همبدددم  دددضا   نيإهدددإا  امبدددم اددد   ناودددض

ع ن   دددخ ة هةدددر    نايذدددما نيإهدددإا  ملدددخ هادددس ناعمبدددمد ناددد هخ  فدددمب ن عدددمبام  مبدددم ملددد  ويدددن   نيدددإ د ناةدددمب 
 %36.1 إاا بدددددددددددددددد ناا د نادد  ت نفدده ه و ددمد ناعمبددة  ب همبددم ناهةدديي ناريا دديضددلعددردإن   ددضمل فإهددإا عهددإ  ددة ناعت

ب اك هةدرهإ ن ت  نافدض   نحمل  دي  اعمبدة ارادإمي نايذدما نيإهدإا  خياإ  فمب ن أب  مة  مل عمول 26   وم ر ة 
 ة.   

( 08 ملديف  نادي عهدإ  افدمد  ضهدي ) 76.054بدد   دإادنحملةد بي  ² دم   هل م وخ يلد نيدإ د  ن   مبدي 
(   ملدددد  وددددم هعددددد  فدددد   يددددض مل ذند  ةاددددي ت صددددم  ي بددددن 0.000( لةددددر ي  ةاددددي  ددددإا  )0.05 وةددددر ي ي ددددأ )
 ناؤعةمد نا ل .

ال ننة ، ياننلنا دلننا النلننا ج اللف مننا يلعلنن  بقنندرة املننرؤوس دلننا تقنندمي األفكننار اجلدينندة ألسننال ب العمننل -34
 املفاحة يف اجلدول املفاي:

  إاوخ عاى تاإمي نايذما نيإهإا اعما   ناعمبة. ف ت ره   يضن  ناع هي  ة (45جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننننننأب ادراننننننننننننننن اانننننننننننننأص  البانننننننننننننغ مانننننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

21   
%29.2 

1 
%1.4 

32 
%44.4 

2 
%2.8 

16 
  %22.2 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

40   
%55.6 

3    
%4.2 

7 
%9.7 

2 
%2.8 

20    
%27.8 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

9   
%12.5 

12   
%16.7 

26  
%36.1 

13   
%18.1 

12   
%16.7 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

70  
%32.4 

16   
%7.4 

65   
%30.1 

17   
%7.9 

48   
%22.2 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

65.776 08 000. 

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  ف  داملادر

  وخ يلد نيإ د  عل  زإ  ن ندفم د    ة وخ وؤعةي  ت ةأن   جممب   إن  ورامابدي ت   دإ ودم
فممل هرهخ ارادإمي نايذدما نيإهدإا ودخ  فدة يةدن  عدما   ناعمبدة  ملدخ بد اك  72وخ  رية  عمول 22  إ   إ 
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ياإ هاد ن  مودم وادإاوخ عادى نجملد   ايذدما  عمول 18وخ نجملرمب  ند صم يف   إ ناإانعي   وم  %30.6ر ا ن هةيي 
 ناريايف  ناوي  ااإا ناذم . عمول 32ذخ تفم د وخ ناهةيي نداما ي     ن مل ت %25نيإهإا    وم ر ة 

أب دخ  دم ا ن عادى تادإمي  72يادا ودخ  ريدة  عدمول 22  اك نامد  اهةديي جملمبد   دإن  ناد     دإ ي ده 
 دإاوخ عادى نجملد   ايذددما  عددمول 25   دن هادى   %29.3نيإهدإا اعدما   ناعمبدة   ملددخ ر اد ن هةديي  انايذدم

مل تذددددخ تفددددم وخ واه وددددي  %36.1ناريادددديف  نادددد هخ ر ادددد ن هةدددديي  عددددمول 26 وددددم   ط ناعمبددددةنيإهددددإا اروةددددن  منددددم
لددم هعددم د  72وددخ  ريددة  عددمول 43  ناددوي.  ناعذددس وددخ ذاددك يإهدده عاددى وةددر ي وؤعةددي عميةددما  ددإ  فددم  

 موددم هادد ن  عددمول 22  ددخ راذدد ن نااددإاا ناذمي ددي عاددى تاددإمي نايذددما نيإهددإا اعددما   ناعمبددة   وددم  %59.8هةدديي 
   وددم  %9.7   ناهةديي ناريا دي  ناادإاا بدد%30.6عدر معي عادى تادإمي نايذدما نيإهدإا ودم هعدد   دخ ر اد ن هةديي ند

نحملةددد بي  ² دددم  هل دددم ودددخ  يدددلد نيدددإ د  ن   مبدددي    عمبدددمد مل تذدددخ هلدددخ تفمبدددي  نادددوي  اادددإا ناذدددم . 07ر دددة 
(   ملدد  0.000( لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05(  وةددر ي ي ددأ )08 ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي ) 65.776بددد  دإاد 

 .ناؤعةمد نا ل وم هعد  ف   يض مل ذند  ةاي ت صم  ي بن 

، يانلنا دلننا ف منا يلعلن  بقنندرة املنرؤوس دلنا تقنندمي صلنفل جديندة للمشننكالت النح تفاجهند يف العمننل -35
 النلا ج كما يفاحها اجلدول املفاي:

 وإي  إاوخ عاى تاإمي  ا د فإهإا اعذلد ناعمبة.  يضن  ناع هي  ة  ف ت ره (46جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننننننننن ااننننننننننننننننأص  الباننننننننننننننغ مانننننننننننندا 

BATI ددددددددددضناند   نارذددددددددددددددددددددددددد
  %ناهة  ناخت هي

28   
%38.9 

2 
%2.8 

29 
%40.3 

0 
%0 

13 
  %18.1 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

34   
%47.2 

6 
   %8.3 

9 
%12.5 

2 
%2.8 

21    
%29.2 

72   
%100.0 

HAD ددددددددددضناند   نارذددددددددددددددددددددددددددد
  %ناهة  ناخت هي

6 
   %8.3 

7 
   %9.7 

31  
%43.1 

14   
%19.4 

14   
%19.4 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

68  
%31.5 

15   
%6.9 

69   
%31.9 

16   
%7.4 

48   
%22.2 

216   
%100.0 

  عل نتما  اي مةد  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

58.721 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

  ددإ ن عاددى وةددر ي وؤعةددي  ت ةددأن   72عددمول وددخ  ريددة  30ته ل ددم وددخ نيددإ د نايددن  عددل  زددإ  ن 
عدددمول   دددإ ن هاددد هخ  13ب همبدددم   ناددد  تددد نفههخ   ناعمبدددة دددإاوخ عادددى تادددإمي  اددد د فإهدددإا    بإهادددي اامبعدددذلد 
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ناريايف أب  دمة ودم هعدد  عمول 29 م   ا د بإهاي اامبعذلد نا  ت نفههخ  اهم  ناعمبة     ن  فم  تناام   
يددإ خ هعرمبددإ ن    ددمةد  يددضي       ددخ    ددمةد وع هددي هارددؤ ن ت  نبرذددما  ادد د فإهددإا اامبعددذلد ناهه ددي

  رةي ملم عمبام  مل ن  ة  وم ريض  ن به  اهم  ناامباي.ت ضمل ناراا إهي نا  عاى نا

 ملدخ بدد اك ر ادد ن ناهةديي نالمايددي  نااددإاا بددد  72وددخ  ريددة  عدمول 40 ودم ي مبددم خيدد  وؤعةدي عميةددما يددإن 
ةديي ناريا دي  إ   إ ن اهم  إاوخ عاى تاإمي ناا د نيإهإا اامبعدذلد ناد  تد نفههخ  اهدم  ناعمبدة   ودم ناه 55.5%

 ياإ ت رعإل بن وخ ههايف نااإاا عاى تاإمي نايذما نيإهإا  وخ مل تذخ اه تفمبي  ناوي.

تادددإمي عادددى عدددر معرهخ ت دددإ   دددإ ن وادددإاوخ    72يادددا ودددخ بدددن  عدددمول 13   دددإن  يدددإن  ودددم  اهةددديي جملمبددد
 اعدم ة ناعمبدة مي نااد د نيإهدإاياإ ت رعإل تفدم وخ بدن ودخ ههاديف توذمه دي تادإ عمول 59ب همبم   ناا د نيإهإا

 ² دم ودخ يدلد نيدإ د  عدل   هل دم  ن   مبدي   مل هذخ اه ا    نا  ي مبم هرعا   اةؤند اة ناروا ة.وخ  بن 
( لةددددر ي  ةاددددي  ددددإا  0.05(  وةددددر ي ي ددددأ )08 ملدددديف  ناددددي عهددددإ  افددددمد  ضهددددي ) 58.721بددددد  ددددإاد نحملةدددد بي 

 ةاي ت صم  ي بن ناؤعةمد نا ل .(   مل  وم هعد  ف   يض مل ذند  0.000)

، ياننلنا دلننا النلننا ج ف مننا يلعلنن  بقنندرة املننرؤوس دلننا طننرح احللننفل السننريعة ملفاجهننة مشنناكل العمننل -36
 اللال ة املفاحة يف اجلدول املفاي:

   إاوخ عاى  ض  ناا د ناةضهعي ا نفهي وعذة ناعمبة. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:47جدول رقم )
اللكرارات     ةاملؤسس

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننأب ادراننننننننننننننننننن اانننننننننننننأص  البانننننننننننننغ مانننننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

13   
%18.1 

2 
%2.8 

32 
%44.4 

0 
%0 

25 
  %34.7 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

32   
%44.4 

5 
   %6.9 

9 
%12.5 

1 
%1.4 

25    
%34.7 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

10   
%13.9 

10   
%13.9 

18  
%25.0 

13   
%18.1 

12   
%29.2 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

55  
%25.5 

17   
%7.9 

59   
%27.3 

14   
%6.5 

71   
%32.9 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

57.832 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر
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وخ يلد نيإ د ناين  عل  يإن وؤعةي عميةما أت    ريإناا نارتت   وخ   دإ عدإ  ناعمبدمد ناد هخ 
     دخ   72 ودخ  ريدة عدمول 37  إ ن اهم واإاوخ عاى  دض  نااد د ناةدضهعي ا نفهدي وعدم ة ناعمبدة لدم جممب عده 

 يل ناهةيي ناخت هي اامبررمب  ناعمبميل نا   يض  ااإانعي.وخ تام %51.3ر ا ن 

ياددا  عددمول 20 ددإ    ددإ   م  مهددإل اددخت ايمبدد ددإن  يددإن ناهةدديي ي ه مبدد  وددم  اهةدديي اؤعةددي  ت ةددأن   جم
عادى وةددر ي  ت ةددأن  أب دخ  ددم ا ن عاددى  72ياددا ودخ  ريددة  عددمول 15عادى وةددر ي جممبدد   دإن    72ودخ  ريددة 

ياددإ هاددإل  ضنادد     ناهةدد  ناريا ددي عاددى وةددر ي ناؤعةددرن عددماا   نفهددي وعددم ة ناعمبددةت ددم  ناادد د ناةددضهعي ا
 عر معي عاى  ض  ناا د نيإهإا.ند

( 08 ملدديف  نادددي عهدددإ  افدددمد  ضهدددي ) 57.832بالدددإل نحملةددد بي  ² دددم وددخ يدددلد نيدددإ د هل دددم  ن   مبددي  
يددددض مل ذند  ةاددددي ت صددددم  ي بددددن (   ملدددد  وددددم هعددددد  فدددد   0.000) ( لةددددر ي  ةاددددي  ددددإا 0.05 وةددددر ي ي ددددأ )
 .ناؤعةمد نا ل 

ياننلنا دلننا النلننا ج ، ف مننا يلعلنن  بقنندرة املننرؤوس دلننا تقنندمي األفكننار اجلدينندة للطننفير العمننل بسننهفلة -37
 اللال ة املب نة يف اجلدول اآليت:

 بةه اي. إاوخ عاى تاإمي نايذما نيإهإا ار  هض ناعمبة  ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:48جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننننن اانننننننننننننأص  البانننننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

19   
%26.4 

2 
%2.8 

20 
%27.8 

1 
%1.4 

03  
  %41.7 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

34   
%47.2 

4 
   %5.6 

9 
%12.5 

2 
%2.8 

23    
%31.9 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

7 
   %9.7 

11   
%15.3 

18  
%25.0 

25   
%34.7 

11   
%15.3 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

60  
%27.8 

17   
%7.9 

47   
%21.8 

28   
%13.0 

64   
%29.6 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

78.722 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  دملادرا

يإن نارةاةة    ض  ناعختاي عاى ناعمبمد عاى وةدر ي ناؤعةدمد ناد ل  ي مبدم خيد     مبم  من ور  عم
يدددإن وؤعةدددي عميةدددما تصدددإاد نارتت ددد  ودددخ   دددإ عدددإ  ندفدددم د ناددد    دددإد  دددإاا  37ناعيدددماا   خن 36ناعيدددماا 

ناعمبدددة  اذدددخ ار ددد هض  عدددما   وعدددم ة فدددة و نفهدددي   ملددد   نادددضا اددد س ودددخ   يذدددما نيإهدددإانادددضؤ   عادددى  دددض  نا
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 عددمول 21ب همبدم  فدم    %52.8بذامبدي  ن مبدم      دخ ر اد ن هةديي  72ودخ  ريدة  عدمول 38  دإ  فدم    ناعمبدة
عاددى وةددر ي جممبدد   ددإن   72ياددا وددخ  ريددة  عددمول 18 مبددم  فددم     عاددى وةددر ي  ت ةددأن  72ياددا وددخ  ريددة 

  عدماا رنب همبدم با دي ناعمبدمد عادى وةدر ي ناؤعةد   خ هةر  ع ن تاإمي نايذما نيإهإا ار  هض  عما   ناعمبدةأب
 نا  ض ياإ ها ن ذاك.

( 08 ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي ) 78.722بددد  ددإاد نحملةدد بي  ² ددموددخ يددلد نيددإ د  هل ددم  ن   مبددي  
  وددددم هعددددد  فدددد   يددددض مل ذند  ةاددددي ت صددددم  ي بددددن (   ملدددد0.000( لةددددر ي  ةاددددي  ددددإا  )0.05 وةددددر ي ي ددددأ )
 .ناؤعةمد نا ل 

، يانلنا دلنا النلنا ج كمنا  أكثر مد فكرة خنالل فنرتة همن نة قانريةميف ما يلعل  بقدرة املرؤوس دلا تقد -38
 يبنها اجلدول اللاي: 

 يرتا روه ي  صأا.وإي  إاوخ عاى تاإمي    ض وخ يذضا يلد  ف ت ره   يضن  ناع هي  ة (49جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننننننأب ادراننننننننننننن ااننننننننننننننننأص  الباننننننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

8   
%11.1 

0 
%0 

19 
%26.4 

2 
%2.8 

43 
  %59.7 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

25   
%34.7 

8   
%11.1 

10 
%13.9 

1 
%1.4 

28    
%38.9 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

3 
   %4.2 

12   
%16.7 

21  
%29.2 

20   
%27.8 

16   
%22.2 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

36  
%16.7 

20   
%9.3 

50   
%23.1 

23   
%10.6 

87   
%40.3 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

79.933 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

 عدمول 33 هوخ يلد نيإ د ناين  عدل  يدإن وؤعةدي عميةدما ة تد ند ترصدإا  م مبدي نارتت د  لدم جممب عد
 %45.8     دخ ر ادد ن هةدديي    فدمب ن أب ددخ يعددل هةدر  ع ن تاددإمي    ددض ودخ يذددضا يدلد يددرتا  صددأا 72ودخ  ريددة 

ودخ  ريدة  عدمول 45 عادى وةدر ي جممبد   دإن   72ودخ  ريدة  عدمول 36عادى ناهاد ض يدإن     وخ نجملرمب  نايود  
  ملد  ودم هعدد  عاى وةر ي  ت ةأن   فمب ن أب خ ا س لاإ املخ تادإمي    دض ودخ يذدضا يدلد يدرتا روه دي  صدأا 72
 إن.بعاى نار نيل  فمب ن أب %62.5  %50 ن 
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( 08 ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي ) 79.933بددد  ددإاد نحملةدد بي  ² ددم ن   مبددي   وددخ يددلد نيددإ د هل ددم
(   مل  وم هعد  ف   يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن وؤعةد  0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05 وةر ي ي أ )

  ت ةأن   جممب   إن  وخ فهي  وؤعةي عميةما وخ فهي  يضي.

يانلنا  ،الكاف ة الح متكند مد إقناع اآلخريد أ ناأل اللعامنل معهنم الا املرؤوس للمهاراتلمف ما يلعل  إ -39
 دلا النلا ج اللال ة املفاحة يف اجلدول أدانه:

 وإي تورل هخ اامبهماند ناذمي ي نا   ذههخ وخ ت همى نآليضهخ. ف ت ره   يضن  ناع هي  ة (50جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننن اانننننننننننننأص  البانننننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

56   
%77.8 

2 
%2.8 

13 
%18.1 

0 
%0 

1 
  %1.4 

72     
100.0% 

SAF ددددضناند   نارذدددددددددددددددددددددددددددددددد
 % ناهة  ناخت هي

50   
%69.4 

9   
%12.5 

9 
%12.5 

0 
%0 

4   
  %5.6 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

6   
 %8.3 

15   
%20.8 

16  
%22.2 

18   
%25.0 

17   
%23.6 

72   
%100.0 

ددددددددددددضناند   نارذددددددددددددددددددددددد اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

112  
%51.9 

26  
%12.0 

38   
%17.6 

18   
%8.3 

22  
%10.2 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

107.372 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

 ن  غاي دددي ناعمبدددمد عادددى وةدددر ي عميةدددما   ت ةدددأن   دددإ   دددإ ن اهدددم  ناةدددمب نيدددإ د  دهل دددم ودددخ يدددل
عادى عدمول  58عادى وةدر ي عميةدما   عدمول 59  إ  فم    ورل هخ ااخ ند همى يلد نارعموة و  نآليضهخت

يي جملمبدد   ددإن  عاددى ناردد نيل   وددم  اهةدد %80.6  دد ن  %81.9هةدديي  ملدد  وددم هعددد املادد م   وةددر ي  ت ةددأن  بددإن مبم
راذد ن ناهدماند ناذمي دي د هدمى نآليدضهخ  ب همبدم  أب دخ %29.2   بهةديي  72يادا ودخ  ريدة  عدمول 21   فدمياإ 
 نايا ي توذمه ي ت همى نآليضهخ  اهم  نارعموة وعهخ.هاى 

ضهددي نا ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  107.372 بالددإلنحملةدد بي  ² ددموددخ يددلد هاددس نيددإ د هل ددم  ن   مبددي  
(   ملدد  وددم هعددد  فدد   يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي بددن 0.000( لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05 وةددر ي ي ددأ )( 08)

 وؤعة   ت ةأن   عميةما وخ فهي  جممب   إن  وخ فهي  يضي.
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، ياننلنا دلننا النلننا ج اللال ننة كنني يسننلل د مننندلف مننا يلعلنن  إهلمننام املننرؤوس مبعرفننة الننرأ  املتننالف لنند  -40
 جلدول اآليت:املفاحة يف ا
 تملرمبموهخ لعضيي ناض   نادما، اض ههخ. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:51جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننأب ادرانننننننننننننن ااننننننننننأص  الباننننننننننننغ ماننننننننننننننندا 

BATI دددددددددددددددددضناند   نارذدددددددددددددددددد
 % ناهة  ناخت هي

62   
%86.1 

1 
%1.4 

6 
%8.3 

0 
%0 

3 
  %4.2 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

65   
%90.3 

2   
 %2.8 

1 
%1.4 

0 
%0 

4  
   %5.6 

72   
%100.0 

HAD دددددددددضناند   نارذدددددددددددددددددددددددددددد
  %ناهة  ناخت هي

18   
%25.0 

12   
%16.7 

21  
%29.2 

6   
 %8.3 

15   
%20.8 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

145  
%67.1 

15   
%6.9 

28   
%13.0 

6  
  %2.8 

22  
%10.2 

216   
%100.0 

  عل نتما  اي مةد  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

90.753 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

وخ يلد مل ن نيإ د زإ  ن  ة وخ وؤعة   ت ةأن   عميةما  دإ تامابدإل ي هدم ناهردم   ت   دإ  يدأ 
ياددإ    ددىت هةددرا إ ن وهددهاددض ههخ  ددخ ههرمبدد ن  اددض   نادددما، وددخ   ددإ عددإ  تفددم د ناعمبددمد نادد هخ   ددإ ن اهددم أب

عادددى  72ودددخ  ريدددة عدددمول  67  ددد ن  %87.5عادددى وةدددر ي  ت ةدددأن     بهةددديي  72ودددخ  ريدددة  عدددمول 63 فمبدددإل 
ندفدم د بدن ودخ  إل دإن  يادإ تعدرروؤعةدي بذامبي  ن مبم   وم عاى وةدر ي  %92.5وةر ي عميةما    بهةيي 

   بددن وددخ  فددم  أب  ددمة  ملددخ 72وددخ  ريددة  عددمول 30لعضيددي ناددض   نادددما،  ملددخ ر ادد ن  ههددرخ  ددإ اهددم  هدده يعددل 
 .72وخ  رية  عمول 21ملرمبموه لعضيي ذاك ناض   نادما، اه  ملخ ر ا ن ت بن وخ هاى  موم  عمول 21ر ا ن 

( 08ي ) ملددديف  نادددي عهدددإ  افدددمد  ضهددد 90.753بالدددإل نحملةددد بي  ² دددمودددخ يدددلد نيدددإ د هل دددم  ن   مبدددي   
(   مل  وم هعد  ف   يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن وؤعةد  0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05 وةر ي ي أ )

  ت ةأن   عميةما وخ فهي  جممب   إن  وخ فهي  يضي.
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، ياننلنا دلننا ف منا يلعلنن  بسنعي املننرؤوس إىل صاننفلد دلنا األفكننار الننح تسناهم يف صننل مشنناكل العمنل -41
 لال ة كما يفاحها اجلدول اللاي:النلا ج ال

 وإي عع هخ ت  ناص د عاى نايذما نا  تةمملخ    ة وعم ة ناعمبة. ف ت ره   يضن  ناع هي  ة (52جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننننننننن اانننننننننننننأص  البانننننننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

57   
%79.2 

1 
%1.4 

9 
%12.5 

1 
%1.4 

4 
  %5.6 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

66  
%91.7 

3 
   %4.2 

2 
%2.8 

0 
%0 

1 
    %1.4 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

7 
    %9.7 

9   
%12.5 

32  
%44.4 

17  
%23.6 

7 
    %9.7 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

130  
%60.2 

13   
%6.0 

43  
%19.9 

18   
%8.3 

12 
  %5.6 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

123.836 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

ف  اهةددديي اؤعةدددي  بعدددإ ناضنفعدددي  ناردددإ    يصددداهم عادددى ناهردددم   نارما دددي عدددل  ودددخ يدددلد يا اهدددم ااردددإ د 
أب ددخ يعددل  ن مبدديف ناةددعيف وددخ  فددة ناصدد د  %95.9   هةدديي  72وددخ  ريددة  عددمول 69عميةددما ياددإ  فددم  ي هددم 

وددخ عددمول  58عاددى نايذددما نادد  تةددمملخ    ددة وعددم ة ناعمبددة.  وددم ي مبددم خيدد  وؤعةددي  ت ةددأن  ياددإ  فددم  بددد 
   دة وعددم ة ناعمبددة ودم هعددد   دخ ر ادد ن هةدديي  أب ددخ هةدع ن يعددل ااوصد د عاددى نايذددما ناد  تةددمملخ 72 ريدة 
يادا ودخ  ريدة  عدمول 16 ودم  اهةديي جملمبد   دإن  يادإ  فدم   وخ تاميل نجملرمب  ند صم يف   دإ ناإانعدي. 80.6%
 عدمول 26ب همبدم  فدم    أب خ هةدع ن  ن مبدم ااوصد د عادى نايذدما ادة وعدم ة ناعمبدة %22.2وم ر ة هةيي  72
ة هاردددؤ ن  ن مبددم ت  ناصددد د عاددى نايذدددما نادد  تةدددمملخ    دددة ودددخ تاددميل ناعمبدددمد  %36.1   ددمة ودددم هعددد  نأب

ت  ناصددد د عادددى نايذدددما ناددد  تةدددمملخ    دددة  خ مودددم عدددع ه  ننارياددديف  دددإ هاددد عدددمول 24ب همبدددم   وعدددم ة ناعمبدددة
 وعذلد ناعمبة.

( 08ضهدي )ناعهدإ  افدمد   ملديف  نادي 123.836بدد  دإاد نحملةد بي  ² دموخ يلد نيإ د هل دم  ن   مبدي  
(   ملدددد  وددددم هعددددد  فدددد   يددددض مل ذند  ةاددددي ت صددددم  ي بددددن 0.000( لةددددر ي  ةاددددي  ددددإا  )0.05 وةددددر ي ي ددددأ )
 .ناؤعةمد نا ل 
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، يالنا دلنا النلنا ج اللال نة كمنا يفانحها نلقادات الغريإسللادة مد دلا اإلاملرؤوس   رصف ما يلعل   -42
 اجلدول اللاي:

 وإي  ضريهخ عاى ندعرام ا وخ ندهرام ند. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:53جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننأب ادراننننننننننننننن ااننننننننننننننأص  البانننننننننننغ مانننننننننننندا 

BATI د   نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضنان
 % ناهة  ناخت هي

64   
%88.9 

0 
%0 

1 
%1.4 

1 
%1.4 

6 
  %8.3 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

64  
%88.9 

0 
%0 

5 
%6.9 

0 
%0 

3 
    %4.2 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  % هيناهة  ناخت

10    
%13.9 

12   
%16.7 

26  
%36.1 

14  
%19.4 

10    
%13.9 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

138  
%63.9 

12   
%5.6 

32  
%14.8 

15   
%6.9 

19 
  %8.8 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي ناضهي افمد  نحملة بي ² م

128.368 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

وخ يلد نيإ د ناين  عل  زإ  ن  ة وخ وؤعةي  ت ةأن   وؤعةي عميةما   دإ  فدم  ي هدم هادس 
صدددد ن عاددددى ندعددددرام ا وددددخ أب ددددخ يعددددل  ضه 72وددددخ  ريددددة  عددددمول 64ناعددددإ  وددددخ ناعمبددددمد ناةددددرر بن  نااددددإا بددددد 

وددخ تاددميل نجملرمبدد  ند صددم يف   ددإ ناإانعددي عاددى وةددر ي ناؤعةددرن.  %88.9نةهرادم ند   عا دده يهددخ ر ادد ن هةدديي 
أب دددخ هرمبرعددد ن  اا  هدددي  72يادددا ودددخ  ريدددة  عدددمول 22 فددم     دددإ   وددم  اهةددديي جملمبددد   دددإن  يدددإن نادددمد خيراددد،
ياددإ هادى ذاددك  عدمول 24   ودم %30.6 ملددخ بد اك ر ادد ن   عضاد ن تا هدمنا ا بدي   و نفهدي ندهراددم ند ناد   ددإ هر

عموددة ياددإ  فددم  أب  ددمة " ددإ هرايددة  26   ناعددإ  ناريادديف وددخ ناعمبددمد  نااددإا بددد %33.3وددم هعددد   ددخ ر ادد ن هةدديي 
 ناعموة ندهرام  نا فه تا ه        من  يضي  إ هضيض ندهرام   ناض   نآليض".

( 08 ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي ) 128.368بالددإل نحملةدد بي  ² ددمل ددم  ن   مبددي  وددخ يددلد نيددإ د ه
 (   ملدددد  وددددم هعددددد  فدددد   يددددض مل ذند  ةاددددي ت صددددم  ي بددددن0.000( لةددددر ي  ةاددددي  ددددإا  )0.05 وةددددر ي ي ددددأ )
 .ناؤعةمد نا ل 
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ل نة املفانحة يف اجلندول ، يالنا دلا النلا ج اللابعدم يحلديقلنح ملفقلد صني  عاملف ما يلعل  بلغ ري ال -43
 اللاي:

 وإي تض  ملخ   تل أ و  اهخ عهإ ند رهمى بعإ  ريوره. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:54جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 مفعاجمل دانننننننننننننننننأب ادراننننننننننننننن ااننننننننننننأص  الباننننننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

64   
%88.9 

2 
%2.8 

4 
%5.6 

0 
%0 

2 
  %2.8 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

67  
%93.1 

1 
%1.4 

2 
%2.8 

0 
%0 

2     
%2.8 

72   
%100.0 

HAD ذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند   نار
  %ناهة  ناخت هي

7 
    %9.7 

9   
%12.5 

23  
%31.9 

21  
%29.2 

12    
%16.7 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

138  
%63.9 

12 
  %5.6 

29  
%13.4 

21   
%9.7 

16 
  %7.4 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

141.489 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

 66  دإ   دإ    ظهضد ناهردم   تادما   نادوم   ندفدم د عادى وةدر ي ناؤعةدرن  ت ةدأن   عميةدما
 %94.5عاددى وةددر ي عميةددما    هةدديي  عددمول 68   %91.7اهةدديي ايمت ةددأن     وددم ر ددة   72وددخ  ريددة  عددمول

 72ياددا وددخ  ريددة  عددمول 16عهددإوم ة تذدد ن ريددو وي     ددن  فددم     ن تددض     ددخ  ا اددي هلددأ ن ودد ن اهخ 
 ناعدإ    ذادك عدمول 33ب همبدم هادى   عاى وةر ي جممب   إن  أب خ هلأ ن و ن اهخ  امبم تعا  ناوض بعإ  ريورهم

      دمن  يدضي ة   غدأ ريدو   أبهده إ هلأ ناعمودة و  اده عهدإ شدع ا   فم  أب  مة  عمول 23ناريايف نااإا بد 
 ملد ن  ةد  أت  دإند ناعمبدمد ناد هخ  فضههدم وعهدخ   غدأ ريدو    دىت ة هعدعض  د دضنحمل ههلأ   ىت ود  عامبده أبهد

 ناامبلد.

( 08ضهدي )نا ملديف  نادي عهدإ  افدمد  141.489بدد  دإاد نحملةد بي  ² دموخ يلد نيدإ د هل دم  ن   مبدي  
(   مل  وم هعد  ف   يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن وؤعةد  0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05 وةر ي ي أ )

  ت ةأن   عميةما وخ فهي  جممب   إن  وخ فهي  يضي.
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 ب العمنل مند صنني آلخنر، يانلنا دلنا النلنا ج ف ما يلعل   رص العامل دلا إصندا  تغ نريات يف أسنال -44
 اللال ة كما يفاحها اجلدول املفاي:

 وإي  ضريهخ عاى ت إن  تل أند    عما   وخ  ن آليض. ف ت ره   يضن  ناع هي  ة (55جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننننن اانننننننننننننننننأص  البانننننننننننننغ مانننننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

38   
%52.8 

2 
%2.8 

13 
%18.1 

2 
%2.8 

17 
  %23.6 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %يناهة  ناخت ه

53  
%73.6 

1 
%1.4 

6 
%8.3 

1 
%1.4 

11    
%15.3 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

4     
%5.6 

14   
%19.4 

24  
%33.3 

13  
%18.1 

17    
%23.6 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
 % ناخت هي ناهة 

95  
%44.0 

17 
  %7.9 

43  
%19.9 

16   
%7.4 

45  
%20.8 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

87.994 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

 72عدمول ودخ  ريددة  40ي وؤعةدي  ت ةدأن   دإ  فددم  ( زدإ  هده عادى وةددر  55ودخ يدلد نيدإ د ا ددخ )
ودخ  عدمول 19  ب همبدم هادى %55.6أب خ ملضري ن   وم عاى ت دإن  تل دأند    عدما   ناعمبدة  يهدخ ر اد ن هةديي 

نااختدي نايو ادي أب ددخ غدأ وهرمبددن ء دإن  تل ددأند    عدما   ناعمبددة   ناعدإ  ناريادديف مل تذدخ ادده تفمبدي  ناددوي   
 .مل ن ناعأن

أب دددخ ملضريددد ن يعدددل عادددى  72عدددمول ودددخ  ريدددة  54ب همبدددم عادددى وةدددر ي وؤعةدددي عميةدددما  يادددإ   دددإ اهدددم 
ودخ نجملرمبد    دإ ناإانعدي   ودم عادى وةدر ي  %75ت إن  تل أند    عما   ناعمبة وخ  دن آليدض     ودم ه نيد  

عددمول  30مبددة  ب همبددم هاددى   ددخ وهرمبددن ء ددإن  نارل ددأند    عددما   ناع عددمول ياددا 18جممبدد   ددإن   ياددإ   ددإ 
عدمول يادإ  فمبهدم  24 وم ناعإ  ناريايف  ناادإا بدد   ذاك ناوض    يم  ة أب خ غأ وذرتان  م  م ء إن  نارل أند

 أب  مة وم ملصة ذاك.

( 08ضهددي )نا ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  87.994بالددإل نحملةدد بي  ² ددم  مبددي    هل ددم وددخ يددلد نيددإ د  ن 
(   مل  وم هعد  ف   يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن وؤعةد  0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05 وةر ي ي أ )

  ت ةأن   عميةما وخ فهي  جممب   إن  وخ فهي  يضي.
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ؤوس لقراراتد دندما يسنلجد أمنر يقل ني ذلنص، يانلنا دلنا النلنا ج النح يفانحها ر ري امل ف ما يلعل  بلغ -45
 اجلدول املفاي:

 وإي تل أملخ ااضنانوخ عهإوم هةررإ  وض هارضيف ذاك. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:56جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننن اانننننننننننننأص  الباننننننننننننغ ماننننننننننننندا 

BATI دددددددددضناند   نارذدددددددددددددددددددددددددد
  %ناهة  ناخت هي

59   
%81.9 

3 
%4.2 

10 
%13.9 

0 
%0 

0 
  %0 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

64  
%88.9 

4 
%5.6 

3 
%4.2 

0 
%0 

1     
%1.4 

72   
%100.0 

HAD  ند   نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضنا
  %ناهة  ناخت هي

11    
%15.3 

8   
%11.1 

24  
%33.3 

15  
%20.8 

14    
%19.4 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
 % ناهة  ناخت هي

134  
%62.0 

15 
  %6.9 

37  
%17.1 

15   
%6.9 

15 
  %6.9 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي حملة بين ² م

114.084 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

ودددخ يدددلد يا اهدددم اارددددإ د نايدددن  عدددل   زددددإ تادددما    ندفدددم د عاددددى وةدددر ي ناؤعةدددرن  ت ةددددأن  
عاى تل أ  ضنانوخ  امبم نعدررإ  دماو  ملدخ  عاى   خ  ضهص ن يعل 72عمول وخ  رية  62 عميةما    إ   إ 

   دد اك ناددمد  اهةدديي اؤعةددي عميةددما  ياددإ   ددإ ناعددإ  نالمادد  وددخ ناعمبددمد وددخ تاددميل ناعمبددمد %86.1ر ادد ن 
عددررإ  وددض هارضدديف ذاددك     ددة هةدديرهخ تعددمول أب ددخ هلددأ ن وددخ  ددضنانوخ  امبددم  68ناةددرر بن  نااددإا عددإ ملخ بددد 

 ة نااختي ناةرر بي.   وم هاما    94.5%

عددمول تل ددأملخ ااددضنانوخ  امبددم  ددض   ددماو هةدددرا    29 ناعذددس وددخ ذاددك ييماهةدديي جملمبدد   ددإن    ددإ هادددى 
 مل تذخ اه تفمبي  ناوي.عمول  16عمول ياا  ناعإ  ناريايف  نااإا بد  19نارل أ  ب همبم   إ ذاك 

( 08 ملديف  نادي عهدإ  افدمد  ضهدي ) 114.084بدد  تادإانحملةد بي  ² م    مبي  هل م وخ يلد نيإ د  ن 
(   مل  وم هعد  ف   يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن وؤعةد  0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05 وةر ي ي أ )

  ت ةأن   عميةما وخ فهي  جممب   إن  وخ فهي  يضي.
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دلنا النلنا ج اللال نة كمننا  ، يانلناف منا يلعلن  بقندرة املنرؤوس دلنا اللنبنؤ مبشنكالت العمننل قبنل صندو ها -46
 يفاحها اجلدول اللاي:

 وإي  إاوخ عاى نارهيؤ لعذلد ناعمبة  ية  إ اهم. ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:57جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننأب ادراننننننننننننننننننن اانننننننننننننأص  البانننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

20   
%27.8 

2 
%2.8 

33 
%45.8 

0 
%0 

17 
  %23.6 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

22  
%30.6 

5 
%6.9 

24 
%33.3 

3 
%4.2 

18    
%25.0 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

13    
%18.1 

7 
   %9.7 

23  
%31.9 

13  
%18.1 

16    
%22.2 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

55  
%25.5 

14 
  %6.5 

80  
%37.0 

61   
%7.4 

51  
%23.6 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

24.918 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

ى نارهيددؤ وددخ يددلد نيددإ د نايددن  عددل  هرضدد   ن عددإ  ندفددم د ناعددا  ددم عددخ وددإي  ددإاا ناددضؤ   عادد
عاددى وةددر ي  72وددخ  ريددة  عددمول 27فددم د ورامابددي ت   ددإ وددم  ياددإ  يددم ة  ددإ لعددذلد ناعمبددة  يددة  ددإ اهم 

وددخ نجملرمبدد   %37.5وددم هعددد   ددخ ر ادد ن هةدديي   ناعمبددة  يددة  ددإ اهم ةوؤعةددي عميةددما أب ددخ  ن مبدديف نارهيددؤ لعددم 
وةددر ي وؤعةددي  ت ةددأن   دد اك  ااددإاا  عاددى 72وددخ  ريددة  عددمول 22ند صددم يف   ددإ ناإانعددي.    ددن  فددم  

 د اك نادمد عادى وةدر ي جممبد   دإن      %30.6عاى ت رعم  وعم ة ناعمبة  ية    عهم      دخ ر اد ن هةديي 
 وخ نجملرمب  ند صم يف نايو  .  %27.8لم عا، ذ ض  وم هعد   خ ر ا ن  عمول 20ياإ  فم  

 ددإ نااددإاا عاددى نارهيددؤ  اعددم ة تاضهيددم باددإا عددإ  ندفددم د تن نال ددم  هدده باددإا عددإ  ندفددم د نادد  تؤ 
عاددى  72وددخ  ريددة  عددمول 17 عاددى وةددر ي عميةددما   72وددخ  ريددة  عددمول 21نادد  هاددإل ذاددك    ددإ زددإ  ن 

تة تذن  عادى وةدر ي جممبد   دإن  هاد ن وادإاوخ عادى نارهيدؤ  اعدذلد 72ودخ  ريدة  عمول 29وةر ي  ت ةأن   
عددإ  ناريادديف ياددإ نيرصددض ندفمبددي    امبددي    ددمة    ددإ  ددم د ملدد ن ناعددإ  تاهددض ذاددك لددمهايفف  وددم نا .  عددإل يعددل

 رعميهم  ىت  ية  إ اهم   ملد ن ناودض انفد  ت"ناعم ة ناعمبا ي نا  ترذضا وخ  ن آليض هصي  وخ ناةهة فإن 
  ند دلى عادى ييدممل   عدضنا ناعمبا دي هخ   دأ رنا  فعا  ت  ناإا نا وه ي ناعراا نا   ض ملم  نية   إند ندهرمحمل 

 رعا  لعم ة ناعمبة عاى  إ تعيأملخ".هندهرمف ي   ة وم 
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( 08 ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي ) 24.918بددد  ددإاد نحملةدد بي  ² ددموددخ يددلد نيددإ د هل ددم  ن   مبددي  
ناؤعدمد  ي بدن (   مل  وم هعد  فد   يدض مل ذند  ةادي ت صدم 0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05 وةر ي ي أ )

 نا ل  اة ناإانعي.

، يالنا دلا النلنا ج اللال نة كمنا ف ما يلعل  بلتط   املرؤوس ملفاجهة مشكالت العمل املمكد صدو ها -47
 يفاحها اجلدول اللاي:

 وإي ف   هخ ا نفهي ناعذلد نامبذهي ناإ  . ت ره   يضن  ناع هي  ة  (:58جدول رقم )
  اللكرارات   املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننن اانننننننننننننأص  البانننننننننننننغ ماننننننننننننندا 

BATI    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

34   
%47.2 

2 
%2.8 

13 
%18.1 

1 
%1.4 

22 
  %30.6 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

50  
%69.4 

5 
%6.9 

7 
%9.7 

1 
%1.4 

9    
%12.5 

72   
%100.0 

HAD    نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

2 
    %2.8 

10   
%13.9 

25  
%34.7 

15  
%20.8 

20    
%27.8 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

86  
%39.8 

17 
  %7.9 

45  
%20.8 

17   
%7.9 

51  
%23.6 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

87.463 08 000. 

 .SPSS ب نع ي بضةو  عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ةف  داملادر

عاى وةر ي عميةدما    هةديي  72وخ  رية  عمول 55  زإ  ن 58وخ يلد يا ة   انعي نيإ د ا خ 
 ددإ   ددإ اهددم   ددخ يعددل خي  دد ن ا نفهددي وعددذلد ناعمبددة نامبذددخ  ددإ اهم. ب همبددم  فددم  هصدد، نجملرمبدد   76.3%

 72يادا ودخ  ريدة  عدمول 12   دن  فدم    ض ناعمبميل نا   يض  ااإانعدي عادى وةدر ي  ت ةدأن  لدم عدي  ذ د
عاددى وةددر ي جممبدد   ددإن  أب ددخ خي  دد ن ا نفهددي وعددذلد ناعمبددة نامبذددخ  ددإ اهم  وددم هعددد   ددخ ر ادد ن هةدديي 

ودخ  %48.6ودم هعدم د    ملد  ذاك وعراهخ ناوض اض  وخ نت مد عاى  إ   هلخ عمول 35   ن هاى   16.7%
بذامبدي  عدمول 23 نبه.  مل  وم ة فهم   د اك عادى وةدر ي  ت ةدأن  حب دإ  فدم  عررتنجملرمب  ناعمبميل نا     

 عرلضنبه وخ نارد  ا ا نفهي وعذلد ناعمبة نامبذخ  إ اهم.ت بإن ويإمل 

( 08ضهددي )نا ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  87.463بالددإل نحملةدد بي  ² ددم  مبددي   هل ددم وددخ يددلد نيددإ د  ن   
(   مل  وم هعد  ف   يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن وؤعةد  0.000 إا  ) ( لةر ي  ةاي0.05 وةر ي ي أ )

  ت ةأن   عميةما وخ فهي  جممب   إن  وخ فهي  يضي.
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ف ما يقفم بند مند دمنل، يانلنا دلنا النلنا ج اللال نة  ف ما يلعل   رص املرؤوس دلا معرفة أوجد القافر -48
 املب نة يف اجلدول املفاي:

  ضريهخ عاى وعضيي   فه نااص ا   وم ها و ن به وخ عمبة.  ره   يضن  ناع هي  ة ف ت(59جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننننننأب ادراننننننننننننننن اانننننننننننننأص  الباننننننننننننننغ ماننننننننننندا 

BATI دددددددضناند   نارذدددددددددددددددددددددددددددد
  %ناهة  ناخت هي

67   
%93.1 

2 
%2.8 

2 
%2.8 

0 
%0 

1 
  %1.4 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

67  
%93.1 

3 
%4.2 

1 
%1.4 

0 
%0 

1 
    %1.4 

72   
%100.0 

HAD نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند   
 % ناهة  ناخت هي

7     
%9.7 

12   
%16.7 

16  
%22.2 

16  
%22.2 

21    
%29.2 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

141  
%65.3 

17 
  %7.9 

19 
  %8.8 

16   
%7.4 

23  
%10.6 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي ة بينحمل ² م

150.763 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

عميةددما   ت ةددأن   ددإ  فددم  ناعمبددمد نادد هخ    وددخ يددلد نيددإ د نايددن  عددل   زددإ  ن  ددة وددخ وؤعةددي
  فه نااص ا يلد ناا دم  أبعمبدمهلخ نا  و دي    دإ نعرر ن خ بذامبي  ن مبم  وم هعد   خ يعل  ضهصن عاى وعضيي 

عادى وةددر ي  ت ةدأن  بدإن مبم وددم  72ودخ  ريدة  عددمول 69عادى وةدر ي عميةدما   72ودخ  ريددة  عدمول 70 فدم  
يادا  عدمول 19عاى نار نيل وخ نجملرمب  ند صم يف نايو  .    ن   إ  %95.9  %97.3هعد   خ ر ا ن هةيي 

وةددر ي جممبدد   ددإن    ددخ ملضريدد ن عاددى وعضيددي   فدده نااصدد ا   ملددخ بدد اك ر ادد ن هةدديي عموددة عاددى  72وددخ  ريددة 
 ناريادددن   تفدددم وخ عدددمول 16تدددض      دددن   %51.4ذادددك ودددم هعدددد   دددخ ر اددد ن  عدددمول 37ب همبدددم هادددى   26.4%
 ا ي مبدم ها ود ن ان بذامبي    دمة   ودض  ذادك  ةد  ناراهدضند نااإودي   دخ غدأ ورومبةدن اعضيدي   فده نااصدروذ

 به وخ عمبة بةي  ناضل ط ندفرمبمع ي وخ فهي     ن وهمري  ناعمبة ناؤ ري نا  هعلا  م وخ فهي  يضي.

( 08 ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي ) 150.763 بالددإلنحملةدد بي  ² ددم  مبددي  هل ددم وددخ يددلد نيددإ د  ن   
ض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن وؤعةد  (   مل  وم هعد  ف   يد0.000( لةر ي  ةاي  إا  )0.05 وةر ي ي أ )

  ت ةأن   عميةما وخ فهي  جممب   إن  وخ فهي  يضي.
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، ف مننا يلعلننن  إمنننلالا املنننرؤوس لرؤيننة دق قنننة إلكلشنننا  املشنننكالت الننح يعننناين منهنننا اآلخنننريد يف العمنننل -49
 يالنا دلا النلا ج اللال ة املب نة يف اجلدول اللاي:

 وإي تورل هخ اضؤهي    اي د رعم  ناعذلد نا  هعم  وههم نآليض ن   ناعمبة. ناع هي  ة  ف ت ره   يضن (60جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع دانننننننننننننننننننأب ادرانننننننننننننننننن اانننننننننننننننأص  البانننننننننننننننغ ماننننننننننننندا 

BATI ددددددددددددددددددددددددددددددضناند   نارذددددد
 % ناهة  ناخت هي

23   
%31.9 

1 
%1.4 

32 
%44.4 

2 
%2.8 

14 
  %19.4 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
 % ناهة  ناخت هي

39  
%54.2 

1 
%1.4 

12 
%16.7 

1 
%1.4 

19    
%26.4 

72   
%100.0 

HAD دددددددددددددددددددددددددددددضناند   نارذدددددددد
  %اهة  ناخت هي

7 
    %9.7 

12   
%16.7 

21  
%29.2 

15  
%20.8 

17    
%23.6 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

69  
%31.9 

14 
  %6.5 

65  
%30.1 

18   
%8.3 

50  
%23.1 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

69.901 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

عاددى وةددر ي  عددمول 40  ددإ زددإ  ن ي  فددم د ندفددم د عاددى وةددر ي ناؤعةددمد نادد ل  فددإ وريمههدد
ذاددك وددم هعددد   ددخ ر ادد ن هةدديي  عددمول 20     ددن هاددى %55.6ن هةدديي عميةددما  ددإ  فددم  بددإن مبم      ددخ ر ادد  

 .%16.7ناريايف ياإ  فم  أب  مة  ملخ   اك ر ا ن ناهةيي ناريا ي  نااإاا بد عمول 12؛ ب همبم 27.8%
  خ رراذد ن ناضؤهدي ناإ  ادي ة رعدم  ناعدذلد ناد   عمول 24 وم عاى وةر ي  ت ةأن   ياإ   إ اهم 

بذامبددي    دددمة     عدددمول 32   دددن  فددم    %33.3ودددم هعددد   دددخ ر ادد ن هةدديي   هعددم  وههددم نآليدددضهخ   ناعمبددة
 .%22.2ناريايف ذاك وم هعد   خ ر ا ن هةيي  عمول 16  ب همبم هاى %44.4هةيي 

   رعددمأب ددخ رراذدد ن اؤهددي    اددي د  72وددخ  ريددة  عددمول 19 وددم عاددى وةددر ي جممبدد   ددإن  ياددإ  فددم  
   ددن   أب  ددمة عددمول 21ب همبددم  فددم    %26.4ملددخ ر ادد ن هةدديي   ن   ناعمبددة ناعددم ة نادد  هعددم  وههددم نآليددض  

 عاى نار نيل. %44.4؛  %29.7ذاك   ملخ ب اك ر ا ن هةيي  عمول 32هاى 

( 08 ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد  ضهددي ) 69.901بددد  ددإاد نحملةدد بي  ² ددم  مبددي   هل ددم وددخ يددلد نيددإ د  ن 
(   ملد  ودم هعدد  فد   يدض مل ذند  ةادي ت صدم  ي بدن وؤعةدي 0.000( لةر ي  ةاي  دإا  )0.05وةر ي ي أ )  

  إن    ت ةأن .  عميةما 
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، يالنا دلنا النلنا ج اللال نة املب ننة يف ف ما يلعل  بشعفر املرؤوس ابمللعة يف اللعامل مح مشكالت العمل -50
 اجلدول اللاي:

 وإي شع املخ  ارعي   نارعموة و  وعذلد ناعمبة.    يضن  ناع هي  ة ف ت ره(61جدول رقم )
اللكرارات     املؤسسة

 %والنسب املئفية
 اجملمفع داننننننننننننننننننأب ادراننننننننننننننن ااننننننننننننننأص  البانننننننننننننننغ ماننننننننننننندا 

BATI دددضناند   نارذدددددددددددددددددددددددددددددددد
 % ناهة  ناخت هي

25   
%34.7 

1 
%1.4 

25 
%34.7 

1 
%1.4 

20 
  %27.8 

72     
100.0% 

SAF    نارذددددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند
  %ناهة  ناخت هي

34  
%47.2 

11 
%15.3 

14 
%19.4 

2 
%2.8 

11    
%15.3 

72   
%100.0 

HAD ددددضناند   نارذددددددددددددددددددددددددددددددددد
  %ناهة  ناخت هي

7 
    %9.7 

8   
%11.1 

19  
%26.4 

12  
%16.7 

26    
%36.1 

72   
%100.0 

نارذدددددددددددددددددددددددددددددددددددضناند    اجملمفع
  %ناهة  ناخت هي

66  
%30.6 

20 
%9.3 

58  
%26.9 

15   
%6.9 

57  
%26.4 

216   
%100.0 

 نتما  اي مةد  عل  ² م
 وةر ي ناإةاي  افمد ناضهي نحملة بي ² م

49.020 08 000. 

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

اهددم   ددخ   نعاددى وةددر ي عميةددما  ددإ   ددإ 72وددخ  ريددة  عددمول 45زددإ  ن  هلدد ن نيددإ دوددخ يددلد يا اهددم 
وددخ نجملرمبدد  ناعمبددميل نادد    %62.5ر ادد ن هةدديي  يعددل هعددعض ن  ارعددي عهددإ نارعموددة ودد  وعددذلد ناعمبددة      ددخ

ذاددك    وددم ر ددة  عددمول 13    ددإ هاددى %19.4أب  ددمة وددم هعددد هةدديي  عددمول 14يضدد  ااإانعددي     ددن  فددم  
 .%18.05هةيي 

 فددم    ددن    %36.11وددم هعددد   ددخ ر ادد ن   بدإن مبم عددمول 26 ودم عاددى وةددر ي  ت ةددأن  ياددإ  فددم  
شع املخ  ارعي   نارعموة و  وعدذلد ناعمبدة  عمول 21    إ هاى %34.7وم هعد   خ ر ا ن  أب  مة عمول 25

 .%29.16     خ ر ا ن ناهةيي ناريا ي  نااإاا بد 
  ددإ   أب  ددمة عددمول 19ياددا بددإن مبم  ب همبددم  فددم   عددمول 15 فددم   وددم عاددى وةددر ي جممبدد   ددإن  ياددإ 

 .%52.77؛ %26.38؛ %20.83 ا ن ناهة  نارما ي عاى نار نيلف ذاك وم هعد   خ ر عمول 38هاى 

 ملديف  نادي عهدإ  افدمد  ضهدي  49.020بدد  دإاد نحملةد بي  ² دم  وخ يلد نيإ د  عل   هل دم  ن   مبدي 
(   ملدد  وددم هعددد  فدد   يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي بددن 0.000( لةددر ي  ةاددي  ددإا  )0.05(  وةددر ي ي ددأ )08)

  عميةما وخ فهي  جممب   إن  وخ فهي  يضي. وؤعة   ت ةأن 
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، مننح يدينند إجتنناه حمننل الدراسننة ؤسسنناتاملاللننروق اإلصاننا  ة بننني داللننة املطلننب الرابننح: يل ننل اللبننايد بشننالل 
 هذه اللروق حملفر الق ادة الدميقراط ة.

 ددددإن     صددددإ يا ددددة ناريددددمهخ بعددددأن  ةاددددي نااددددض مل ند صددددم  ي بددددن وؤعةددددي  ت ةددددأن   عميةددددما  جممبدددد  
   نا   هذعد، بده عدخ ناادض مل بدن  فهدمد هفدض One Way ANOVAنعرعمباهم تيريما يا ة ناريمهخ نا م   

 ناعموان تيعم اه ى ناؤعةي.

 .Scheffeي تيريما ش ا ه تعردإوإل نا ماي  صإ وعضيي تبم     وصإا مل   نااض مل بن ناؤعةمد اة ناإانعي 

 حملفر الق ادة الدميقراط ةحمل الدراسة ؤسسات امللة اللروق اإلصاا  ة بني يل ل اللبايد بشالل دال :1اللرع 
   فددددم د هرم ردددده  مبددددم ANOVA مبددددم عددددياإل ندشددددماا  صددددإ ت ادددد    ةاددددي نااددددض مل نعرمبددددإة وا ددددم  

 ه اوهم نيإ د نا نيلف
  ة  ه ى ناؤعةي يا ة ناريمهخ نا م   بعأن  ةاي نااض مل ند صم  ي ااا م ا ناإراضن  ي(: 62جدول رقم )

 مسلفى الداللة (Fق مة ) ملفس  املربعات جممفع املربعات درجات احلرية مادر اللبايد احملفر
العالقننننننننننات 

 اإلنسان ة
 0.000 58.923 58.923 18370.676 2 بن نجملمب عمد

   155.887 33203.972 213  نية نجملمب عمد

    51574.648 215 نجملمب ى

تلنننننننننننننننننننفيض 
 السلطة

 0.000 20.278 454.810 909.620 2 جملمب عمدبن ن

   22.428 4777.250 213  نية نجملمب عمد

    5686.870 215 نجملمب ى

املشننناركة يف 
اختنننننننننننننننننننننننننننناذ 

 القرارات

 0.001 7.480 187.556 375.111 2 بن نجملمب عمد

   25.073 5340.514 213  نية نجملمب عمد

    5715.625 215 نجملمب ى

جممننننننننننننننننننننننفع 
 الق ننننننننننننننننننننادة
 الدميقراط ة

 0.000 45.147 16273.574 32547.148 2 بن نجملمب عمد

   360.456 76777.181 213  نية نجملمب عمد

    109324.329 215 نجملمب ى

 .SPSS عرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو ف  داملادر

   ملدديف  ناددي عهددإ  افددمد ناضهددي 45.14( حملدد ا ناا ددم ا ناإراضن  ددي تاددإا بددد Fه ادد  اهددم نيددإ د  ن   مبددي )
( نتمريددي بذددة بعددإ F(.  وددم   مبددي ).0000( لةددر ي  ةاددي  ددإا  )02 بددن نجملمب عددمد ) (213 نيددة نجملمب عددمد )

  بعددإ تادد هض ناةددا ي  بددد  20.27  بعددإ ناعل ددمد ندهةددمه ي   بددد  58.92وددخ  بعددم  ناا ددم ا ناإراضن  ددي يراددإا بددد 
(  بدن نجملمب عدمد 213مذ نااضناند    اهم  نادي عهدإ  افدمد ناضهدي  نيدة نجملمب عدمد )  بعإ ناعما ي   نف 7.48

                                                 
  :321=  (72-1) ( +72-1( + )72-1، وداخل المجموعات )2= 1-3تم حساب درجات الحرية بين المجموعات. 
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(. ملدد ن وددم هعددد  فدد   يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي   ناا ددم ا ناإراضن  ددي جبمب دد  0.000( لةددر ي  ةاددي  ددإا  )02)
  بعم ملم.

  ادة الدميقراط ةيف حمفر القحمل الدراسة اللرع الثاين: يديد مادر اللروق بني املؤسسات 
ملدددد   نااددددض مل ناإناددددي  ناذعدددد، عددددخ  ةارهددددم ند صددددم  ي نعرمبددددإة وا ددددم  شدددد ا ه نايعددددإ  اعضيددددي وصددددإا 

Scheffe  ااذع، عخ تبم  ملد   ناادض مل بدن وؤعةدي  ت ةدأن   عميةدما  جممبد   دإن    فدم د هرم رده  مبدم ملديف
  .وي هي   نيإ د   ة 

 وإهإ تبم  نااض مل بن ناؤعةمد اة ناإانعيهر ري تيريما ش ا ه ار (:63جدول رقم )
املؤسسة  املؤسسة )أ( امللغري اللابح

 )ب(
فرق 

 امللفسطات
مسلفى  اخلطال املع ار 

 الداللة
 %95مسلفى الثقة 

 احلد األدلا احلد األدىن
العالقننننننننننننننننات 

 اإلنسان ة
BAT SAF 

HAD 
87500. 

*19.98611 
2.08091 
2.08091 

915. 
000. 

4.2546- 
14.8565 

6.0046 
25.1157 

SAF BAT 
HAD 

87500.- 
*19.11111 

2.08091 
2.08091 

915. 
000. 

6.0046- 
13.9815 

4.2546 
24.2407 

HAD BAT 
SAF 

*19.98611- 
*19.11111- 

2.08091 
2.08091 

000. 
000. 

25.1157-
24.2407- 

14.8565- 
13.9815- 

تلننننننننننننننننننننننننفيض 
 السلطة

BAT SAF 
HAD 

1.84722- 
*3.12500 

78931. 
78931. 

067. 
001. 

3.7929- 
1.1793 

0985. 
5.0707 

SAF BAT 
HAD 

1.84722 
*4.97222 

78931. 
78931. 

067. 
000. 

0985.- 
3.0265 

3.7929 
6.9179 

HAD BAT 
SAF 

*3.12500- 
*4.97222- 

78931. 
78931. 

001. 
000. 

5.0707- 
6.9179- 

1.1793- 
3.0265- 

املشننننننننناركة يف 
اختننننننننننننننننننننننننننننننننناذ 

 القرارات

BAT SAF 
HAD 

1.77778- 
1.44444 

83455. 
83455. 

106. 
226. 

3.8350- 
6128.- 

2794. 
3.5017 

SAF BAT 
HAD 

1.77778 
*3.22222 

83455. 
83455. 

106. 
001. 

2794.- 
1.1650 

3.8350 
5.2794 

HAD BAT 
SAF 

1.44444- 
*3.22222- 

83455. 
83455. 

226. 
001. 

3.5017- 
5.2794- 

6128. 
1.1650- 

مرتكنننننننننننننننناات 
 نننننننننننننننننننننننننادة الق

 الدميقراط ة

BAT SAF 
HAD 

2.75000- 
*24.55556 

3.16428 
3.16428 

686. 
000. 

10.5501- 
16.7554 

5.0501 
32.3557 

SAF BAT 
HAD 

2.75000 
*27.30556 

3.16428 
3.16428 

686. 
000. 

5.0501- 
19.5054 

10.5501 
35.1057 

HAD BAT 
SAF 

*24.55556- 
*27.30556- 

3.16428 
3.16428 

000. 
000. 

32.3557- 
35.1057- 

16.7554- 
19.5054- 
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هرضدد  وددخ يددلد نيددإ د  هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي   ناا ددم ا ناإراضن  ددي  ذددة     ددة بعددإ 
 .بمملهمتوخ  بعم ملم عاى  إي   نيإن د نا نا ي ت ا  مل   نااض مل   

   ناعل مد ندهةمه يهر ري تيريما ش ا ه بعأن  ةاي نااض مل ند صم  ي  (:64جدول رقم )
 HAD SAF BAT املؤسسة

HAD   *-  *- 
BAT + *   
SAF  *-   

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   وخ تعإن  نا مايي املادر:

هرضدددد  وددددخ يددددلد نيددددإ د  هدددده ت فددددإ يددددض مل ذند  ةاددددي ت صددددم  ي   بعددددإ ناعل ددددمد ندهةددددمه ي اصددددمة 
أن   لعدىن  ن ناعل دمد ندهةدمه ي   ملدمتن ناؤعةدرن   د ي   يضدة ودخ وؤعةدي  دإن ؛ وؤعة  عميةدما   ت ةد

 تعد   نايم  ددي ملد   ناهر رددي ت   ن ناددض  س نايمشدض  يددة  ن هردد   ملد ن ناهصدد   دمن عددمول تها دد مل   مهدإل تضب دده ودد  
اط  دة  مفدمد  اغيدمد رول ده عل دي عمبدة  ريدإن ي     اردميل يهد  هعدعض لدم هعدعض ن  هدإ خناعمبمد نا هخ هرت عه

 نام هي  ناعه هي  ا اك يه  هعمبة عاى ت يأ وم  من ههاصه  ملرمحمل تا ه مل    ناةمب . 

 هعددد ر ملددد   نااذدددضا ناروا دددة ناةدددمب   ييدددماضف ى ت  ملددد ن نايدددأ زدددإ  ن ناضؤعدددم  نايمشدددضهخ   وؤعةددد  
ا ناإراضن  ي )ناعل دمد ندهةدمه ي(  بإافدي  يدأا ه عدم  ت ةأن   عميةما هرمبرع ن  اعهصض نا د وخ عهمريض ناا م 

وددددم    ددددإ  ن تفددددم د نايودددد ان    ارددددم ناؤعةددددرن ب هددددإل  ن ناددددض  س نايمشددددض هصددددليف آلان  وضؤ عدددد ه   هددددراهخ 
وعددمعضملخ   هعددر   يذددماملخ  هاددإا نيهدد   ناي  اددي وددخ  ددضيهخ  هعددرت   ددم   هدد   ملخ بذددة ناعا وددمد نادد  فدد  

صدددوهخ ودددخ يدددلد تاشدددم ملخ ت    ةدددخ نا دددضمل   هعدددمواهخ ء دددرتن    ودددخ  فدددة نار نريدددة وعهدددخ زدددإ  ناعمبدددة   هه
هعر  نااام ند ناار  ي ب هه  ب ههخ   هعمبة عاى تاي ي  مفموخ   هعإد   وعمواره هلخ   هععض  ة عمودة أب  رده 

هاادرهخ ت  ملد   ناي دم  ب ضهادي  نية ناؤعةي   هرةمو    بعض ناي م  نا  تيدإا ودههخ  هرلدمظى عههدم.  مبدم 
ذ  دددي   ة ههرادددإملخ  بددددإن  ودددم  رول هددددخ   هضنعددديف  ددددإانوخ عهدددإ تذادددد اهخ  ا نفيدددمد. حددددم هدددؤاض ت ددددم  عادددى ملددددؤة  
ناضؤ عن   عاهخ هعمبا ن       ناعل مد ندهةمه ي نامب مب ي و  ا  ةهخ   ن ي     مبم ه هإ وخ ت ةمعدهخ 

ا  ةهخ   ملد  ودم ودخ شدأهه  ن هدار نايذدما ندبإنع دي ادإي ملدؤة  ناضؤ عدن   ملضادهخ  اومن  ناضن ي  ناضام عخ 
 عاى نارام   ندتامن عهإ ناا م  لهموهخ عاى خمرا، ناريعإا. 

عدرهم  ت  ناروا دة ناةدمب  زدإ  ن   د وم وؤعةي  إن   يماوض وهم ض  موم اذة وم فم  تاضهيم    إ 
 م  دددم  اعهصدددض نا د ودددخ عهمريدددض ناا دددم ا ناإراضن  دددي )ناعل دددمد ندهةدددمه ي(    دددإ  ن  نادددض  س نايمشدددض ة هرمبرددد 

هادددإل عدددخ نادددض  س نايمشدددض وعفدددخ  عدددس ناعل دددمد  - مبدددم عدددياإل ندشدددماا-تفدددم د نايوددد ان   ملددد   ناؤعةدددي 

                                                 
 ( للداللة على وجود الفروق، أما اإلشارة )*( فتستخدم لتحديد إتجاه الفروق.  -تستعمل عالمة )+( أو ) 
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   هعددعض ن بعددإ  ندهةددمه ي  حددم هددؤاض عددايم عاددى ملددؤة  ناضؤ عددن    ددإ زددإملخ ههرددم خ نتدد    نااادد    ناعمبددة
ظهد ا نايذدما ندبإنع دي ادإي ملدؤة    ناضام عخ ا  ةدهخ   خيادض ودخ ا  هدخ ناعه هدي    دة ذادك هاد، عم ادم  ودم

ي مل   ناهر ري ت   ن ناضؤعم  نايمشضهخ هعمبا ن عاى تاام  ناضؤعم  ناعاى وههخ   دة  هدخ  ماي تع   نا  ناضؤ عن
 .  ناعمبة خرول هندهرمحمل  ىت  ا   من عاى  ةم  

 هر ري تيريما ش ا ه بعأن  ةاي نااض مل ند صم  ي   تا هض ناةا ي (:65جدول رقم )
 HAD BAT SAF املؤسسة

HAD   *-  *- 
BAT + *   
SAF  + *   

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   وخ تعإن  نا مايي املادر:

يددددض مل ذند  ةاددددي ت صددددم  ي   وةددددر ي تادددد هض ناةددددا ي هرضدددد  وددددخ يددددلد نيددددإ د  عددددل   هدددده ت فددددإ 
اامبضؤ عن اصمة وؤعة  عميةما   ت ةأن   لعىن  ن وةر ي نارا هض   ملمتن ناؤعةرن  يضة ودخ وؤعةدي 
 إن    تع   نايم  ي مل   ناهر ري ت   ن ناضؤعدم  نايمشدضهخ   وؤعةدي عميةدما   ت ةدأن  ملدم ا ن تعدإن  رول هدخ 

  ن ناهص  وةرايل   وم جممب   إن  يماضؤعم  نايمشضهخ ة هاا ن  ة هل ن ناوض.ار يل مل

 هؤ دددإ ملددد   نااذدددضا  اضفددد ى ت  ناروا دددة ناةدددمب     دددإ هيدددن اهدددم ملددد ن نايدددأ  ن ناضؤعدددم  نايمشدددضهخ   
 ن تفدددم د  وؤعةدددي  دددإن  ة هرمبرعددد ن  اعهصدددض نا دددم  ودددخ عهمريدددض ناا دددم ا ناإراضن  دددي )تاددد هض ناةدددا ي(    دددإ

نايودد ان   ملدد   ناؤعةددي ب هددإل اهددم  ن ناددض  س نايمشددض ة هادد إل ريددل  مد تةدد أ ناودد ا هلددخ  ددمد غ مبدده   ة 
رهوهخ  ضهي نارصض      ا ي   ن  وهموهخ   مبدم ة هةدمب  هلدخ أبيد    ا  ناا دم     نيمبمعدي   ة ه اد  ودههخ 

   باإاوخ عاى ناا م  بعمباهخ يهد   ن دخ ناض مبدي عاد هخ   مبدم ررهد  عدخ  هي وةمعإا     ن   نفيمته ناه  ي به   ة ه
وددهوهخ ناةددا ي نالروددي ااددروذخ   ناعددذلد نادد  تدد نفههخ  اهددم  ناعمبددة  حددم  عددة ملددؤة  ناضؤ عددن هعمبادد ن   

اد   ملدإ ودخ ه ممل ا     يإل عد  ضا ا  ةدهخ نايمشدض  حدم هاادة ودخ شدع املخ  اةدؤ ا ي     ن  عمباهدخ  ناودض ن
 إاوخ عاى تع م  نيإهدإ   هاردة ا   ندبدإنى نتدلمل ادإههخ   هعض دة تعدردإن  ناهدماند ناذموهدي ادإههخ.  مبدم  ن 

 مبدم هاادة ودخ    مل ن ناهم   ناعمبدة   ظاده  هاادة ودخ شدع ا ناعمودة  دهرمبدم   ودخ مثدي ودخ وةدر ي اادم  عدخ عمباده
  ة مل ن هؤاض عاى تبإنى نااض  عايم.وةر ي ااره بهاةه  وخ وةر ي ناإنيع ي اإهه    

 وددم وؤعةددي  ت ةددضن   عميةددما  يددماوض عذددس وددم فددم    وؤعةددي  ددإن     ددإ  دعددرهم  ت  ناروا ددة 
ناةدددمب  هل دددم  ن ناضؤعدددم  نايمشدددضهخ هرمبرعددد ن ه عدددم ودددم  اعهصدددض نا دددم  ودددخ عهمريدددض ناا دددم ا ناإراضن  دددي )تاددد هض 

مبدددم عدددياإل ندشدددماا   دددإد  ن بعدددض تن مل هادددة وعفدددخ  عدددس تاددد هض ناةدددا ي(    دددإ  ن تفدددم د نايوددد ان  
ناةددا ي وردد يضا   عددا   مد ا  ةددهم نايمشددض  حددم هددؤاض عاددى ناضؤ عددن  د ددم    ه هددإ وددخ شددع املخ  اةددؤ ا ي   

ياد     ن  عمباهخ   هععض ن خ  اا   ةمع ي ناهم  نا  اي تا هخ  حم  عاهخ هعمباد ن بصد اا  ؤ بدي  ور نريداي عادى
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نايذددما  نايدد  أب ةددههم   مبددم  ن ناعمبددة   ظددة تادد هض ناةددا ي هادد   وددخ شددع ا ناعموددة  دهرمبددم   وددخ مثددي وددخ 
وةدر ي اادم  عدخ عمبادده   مبدم ه هدإ ودخ وةددر ي اارده بهاةده  ودخ وةددر ي ناإنيع دي اإهده   دة ملدد ن هدؤاض ت دم  عاددى 

 تهرمحمل نااض  ا م ي يذضهي يل ي.

اماددة بددن وؤعةددي عميةددما   ت ةددضن  وددخ   ددإ وةددر ي تادد هض ناةددا ي زددإ    نايددأ  تذن  ا ة  ن ه
  دعرهم  ت  ناروا ة ناةمب   ن وؤعةي عميةما  يضة وخ وؤعةي  ت ةدضن    ل دم  يضدة ودخ وؤعةدي  دإن   
  ددإ زددإ   وؤعةددي عميةددما تردد يض غماي ددي  عددس تادد هض ناةددا ي عهددإ ناضؤعددم  نايمشددضهخ   وددم وؤعةددي  ت ةددضن  

 ههمط غ م  ه عم وم ايعض ناعس   ت يض اعس  يضي  اذخ عمب وم ملهمط ه ى وخ تا هض ناةا ي.ي
 هر ري تيريما ش ا ه بعأن  ةاي نااض مل ند صم  ي   ناعما  ي   تفمذ نااضناند. (:66جدول رقم )

 HAD BAT SAF املؤسسة
HAD    *- 
BAT    
SAF  +*   

 SPSSعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   د وخ تعإن  نا مايي املادر:

هل دددم ودددخ يدددلد نيدددإ د  هددده ت فدددإ يدددض مل ذند  ةادددي ت صدددم  ي    افدددي وعدددما ي ناعدددموان   تفدددمذ 
نااضناند اصدمة وؤعةدي عميةدما    دإ  ن  افدي وعدما ي ناعمبدمد   ملد   ناؤعةدي  يضدة ودخ وؤعةد   ت ةدأن  

ري ت   ن ناضؤعم  نايمشضهخ   وؤعةي عميةما ملم ا ن  ملضري ن عاى  ةد  اادي مل   ناهر   مايي  إن    تع   نا
 وضؤ ع هخ  اب هم أبملإن  ناؤعةي   وم  ت ةضن    إن  يل ههرمب ن     نااض ي.

  اضفدد ى ت  ناروا ددة ناةددمب   زددإ  ن ناددض  س نايمشددض   وؤعددي عميةددما هرمبردد  ه عددم وددم  اعهصددض نا ماددإ 
 ا ناإراضن  ي )ناعما ي   تفمذ نااضناند(    إ ب هإل تفدم د نايود ان  ن نادض  س نايمشدض ههاد  وخ عهمريض ناا م

ت رتن ددموخ  هعددض هخ عهددإ ت ددرتن  ناادد د اامبعددذلد نادد  تفهددض  اهددم  ناعمبددة   رددهوهخ نااضريددي نالروددي اارعيددأ عددخ 
بعددض نارعددإهلد بعددأ م  حددم هددؤاض  د ددم  عاددى  ا ههددخ حبضهددي   مبددم هعددضإل عادد هخ  ضنانتدده اامب نياددي عا هددم    تفددضن 

ملددددؤة  ناضؤ عددددن  يماعمبددددة يددددإل ع معددددي ناعددددما ي   نفددددمذ نااددددضناند بعددددة ملددددؤة  ناضؤ عددددن هعددددعض ن با مبددددرهخ 
 تهةددمه رهخ     ددرهخ  نيددة ناؤعةددي  حددم ه هددإ وددخ وةددر ي ااددمملخ عددخ ناعمبددة   ه هددإ وددخ شددع املخ  اةددؤ ا ي  وددخ 

ناودددض ناددد   هةدددمعإ عادددى ندفرهدددم     دددض    دددض  نايذدددما نيإهدددإا  بددد د نا هدددإ ودددخ نا م دددمد اادددرهخ أبهاةدددهخ  
 ناذموهي اإههخ ايا غ نهلإ .

 وددم وؤعةددي  ت ةددأن    ددإن   يههددمط هادد  ه عددم وددم تن مل هاددة تهعددإن  ااعهصددض نا ماددإ وددخ عهمريددض ناا ددم ا 
د نايودد ان وعفددخ )  وؤعةددي  ت ةددأن (   ددة )  ناإراضن  ددي )ناعددما ي   تفددمذ نااددضناند(    ددإ هاددإل تفددم 

وؤعةددددي  ددددإن (  عددددس ناعددددما ي   تفددددمذ نااددددضنا  وددددم  عددددة ملددددؤة  ناعمبددددمد ة هعددددعض ن أب  ددددرهخ    مبددددرهخ  نيددددة 
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ناؤعةددي  حددم هااددة وددخ وةددر ي ااددمملخ عددخ ناعمبددة   هااددة  دد اك وددخ شددع املخ  اةددؤ ا ي  وددخ ااددرهخ أبهاةددهخ  
 نايذما ندبإنع ي اإههخ. ناوض نا   هعض ة ب  غ

 هر ري تيريما ش ا ه بعأن  ةاي نااض مل ند صم  ي   ناا م ا ناإراضن  ي (:67جدول رقم )
 HAD SAF BAT املؤسسة
HAD   *-  *- 
BAT + *   
SAF  + *   

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   وخ تعإن  نا مايي املادر:

يددإ د  عددل   هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي   ادد ا ناا ددم ا ناإراضن  ددي اصددمة هرضدد  وددخ يددلد ن
وؤعة   ت ةأن   عميةما  لعىن  ن ه ى ناا م ا   ملمتن ناؤعةرن  راضن  ي   وم   وؤعةي  دإن  يهديف   دم ا 

   ت  ضن  ي.

 دم ا ناإراضن  دي   ودم ناؤعةدي نا ما دي ة فهم تد يض وعفدخ تن مل هادة  دة  عدس ناا يايف ناؤعةرن نا ا رن
 يههمط غ م   ايف اذة مل   ناعس.

   نايددأ  ا ة  ن زددض  واماهددي بددن وؤعةدد   ت ةددأن   عميةددما وددخ   ددإ وةددر ي  راضن  ددي ناا ددم ا 
ييمدعدددرهم  ت  ودددم عدددي  ودددخ يا دددة هل دددم  ن وؤعةدددي عميةدددما  يضدددة ودددخ وؤعةدددي  ت ةدددضن    ل دددم  يضدددة ودددخ 

 مهددإل  اددك  ددة عهمريددض ناا ددم ا ناإراضن  ددي    - ةدد  هرددم   تيريددما شدد ا ه  -ي  ددإن . يمبؤعةددي عميةددما وؤعةدد
 وددم وؤعةددي  ت ةددأن   يههددمط غ ددم  ا ددإ ملدد   ناعددس  ملدد  ناعددما ي   تفددمذ نااددضنا    ارددميل تذن  ا ة  ن هضتدد  

ن  دي  وؤعةددي  ت ةدأن    دم ا ت   ددإ ملد   ناؤعةدمد وددخ   دإ هد ى ناا ددم ا زدإ  ن وؤعةدي عميةددما   دم ا  راض 
 وم  راضن  ي   وؤعةي  إن    م ا   ت  ضن  ي.

جتناه إمنح يديند حمنل الدراسنة ؤسسنات اإلصانا  ة بنني امل املطلب اخلنامس: يل نل اللبنايد بشنالل داللنة اللنروق
 هذه اللروق حملفر القدرات اإلبداد ة

ي بددددن وؤعةددددي  ت ةددددأن   عميةددددما  جممبدددد   ددددإن    صددددإ يا ددددة ناريددددمهخ بعددددأن  ةاددددي نااددددض مل ند صددددم   
   نادد   هذعدد، بدده عددخ نااددض مل بددن  فهددمد One Way ANOVAتعددردإوهم تيريددما يا ددة ناريددمهخ نا ددم   

  صددإ وعضيددي تبددم     وصددإا ملدد   نااددض مل بددن ناؤعةددمد نعددردإوإل نايم  ددي  هفددض ناعددموان تيعددم اهدد ى ناؤعةددي.
 .Scheffeتيريما ش ا ه نايعإ  
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حملنننفر القننندرات حمنننل الدراسنننة ؤسسنننات داللنننة اللنننروق اإلصانننا  ة بنننني امل اللنننرع األول: يل نننل اللبنننايد بشنننالل
 اإلبداد ة

   فم د هرم ره  مبدم ه ادوهم ANOVA مبم عي  نا  ض    صإ ت ا    ةاي نااض مل نعرمبإة وا م  
 نيإ د نارميلف
  مل ند صم  ي اااإاند ندبإنع ي  ة  ه ى ناؤعةييا ة ناريمهخ نا م   بعأن  ةاي نااض  (:68جدول رقم )

درجات  مادر اللبايد احملفر
 احلرية

 مسلفى الداللة (Fق مة ) ملفس  املربعات جممفع املربعات

 0.000 14.86 377.44 754.89 2 بن نجملمب عمد األيالة

   25.39 5409.20 213  نية نجملمب عمد

    6140.10 215 نجملمب ى

 0.000 11.59 427.79 855.58 2 ن نجملمب عمدب الطالقة

   36.89 7858.04 213  نية نجملمب عمد

    8713.62 215 نجملمب ى

 0.000 165.38 2528.97 5057.95 2 بن نجملمب عمد املرونة

   15.29 3257.04 213  نية نجملمب عمد

    8314.99 215 نجملمب ى

احلساسننننننننننننننننننن ة 
 للمشكالت

 0.000 60.58 838.74 1677.48 2 بن نجملمب عمد

   13.84 2948.72 213  نية نجملمب عمد

    46206.20 215 نجملمب ى

جممننننننننننننننننننننننننننننننننفع 
القننننننننننننننننننننننندرات 

 اإلبداد ة

 0.000 79.64 1384.67 27685.34 2 بن نجملمب عمد

   173.80 37020.76 213  نية نجملمب عمد

    64706.10 215 نجملمب ى

 .SPSS وا ة ب نع ي بضةو عرمبم  عاى خمضفمد نارف  داملادر

   ملديف  نادي عهدإ 79.64( حملد ا ناادإاند ندبإنع دي )ندبدإنى( تادإا بدد Fه ا  اهم نيدإ د  عدل   ن   مبدي )
 (.0.000( لةر ي  ةاي  إا  )02(  بن نجملمب عمد )213 افمد ناضهي  نية نجملمب عمد )

  بعددإ  11.59  بعددإ ناريددماي   بددد  14.86( نتمريددي بذددة بعددإ وددخ  بعددم  ندبددإنى يراددإا بددد F وددم   مبددي )
  اهددم  ناددي عهددإ  افددمد ناضهددي    بعددإ ناةمعدد ي اامبعددذلد  60.58  بعددإ ناض هددي   بددد  165.38نا ل ددي   بددد 

 ملددد ن وددم هعدددد  هدده ت فدددإ يدددض مل  (.0.000( بددن نجملمب عدددمد لةددر ي  ةادددي  ددإا  )02(  نيددة نجملمب عدددمد   )213)
 مب    بعم  .عهصض ندبإنى جب ةاي ت صم  ي    ذند
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 اللرع الثاين: يديد مادر اللروق بني املؤسسات يف حمفر القدرات اإلبداد ة
 اعضيدددي وصدددإا ملددد   ناادددض مل ناإنادددي   ناذعددد، عدددخ  ةارهدددم ند صدددم  ي نعرمبدددإة وا دددم  شددد ا ه نايعدددإ   

 يف وي هي   نيإ د نآل ف   فم د هرم ره  مبم ململ   نااض مل بن ناؤعةمد نا ل  ا ذع، اهم عخ تبم 
 هر ري تيريما ش ا ه بعأن  ةاي نااض مل ند صم  ي   ندبإنى   بعم   (:69جدول رقم )
املؤسسة  املؤسسة )أ( امللغري اللابح

 )ب(
فرق 

 امللفسطات
مسلفى  اخلطال املع ار 

 الداللة
 %95مسلفى الثقة 

 احلد األدلا احلد األدىن
 BAT SAF األيالة

HAD 
06944.- 

*3.93056 
83990. 
83990. 

997. 
000. 

2.1398- 
1.8602 

2.0010 
6.0010 

SAF BAT 
HAD 

06944. 
*4.00000 

83990. 
83990. 

997. 
000. 

2.0010- 
1.9296 

2.1398 
6.0704 

HAD BAT 
SAF 

*3.93056- 
*4.00000- 

83990. 
83990. 

000. 
000. 

6.0010- 
6.0704- 

1.8602- 
1.9296- 

 BAT SAF الطالقة
HAD 

2.45833- 
2.41667 

1.01232 
1.01232 

055. 
060. 

4.9538- 
0788.- 

0371. 
4.9121 

SAF BAT 
HAD 

2.45833 
*4.87500 

1.01232 
1.01232 

055. 
000. 

0371.- 
2.3796 

4.9538 
7.3704 

HAD BAT 
SAF 

2.41667- 
*4.87500- 

1.01232 
1.01232 

060. 
000. 

4.9121- 
7.3704- 

0788. 
2.3796- 

 BAT SAF رونةامل
HAD 

1.31944- 
*9.54167 

65173. 
65173. 

131. 
000. 

2.9260- 
7.9351 

2871. 
11.1482 

SAF BAT 
HAD 

1.31944 
*10.86111 

65173. 
65173. 

131. 
000. 

2871.- 
9.2545 

2.9260 
12.4677 

HAD BAT 
SAF 

*9.54167- 
*10.86111- 

65173. 
65173. 

000. 
000. 

11.1482- 
12.4677- 

7.9351- 
9.2545- 

احلساسننننننننننننننن ة 
 للمشكالت

BAT SAF 
HAD 

*1.83333- 
*4.77778 

62012. 
62012. 

014. 
000. 

3.3620- 
3.2491 

3047.- 
6.3064 

SAF BAT 
HAD 

*1.83333 
*6.61111 

62012. 
62012. 

014. 
000. 

3047. 
5.0825 

3.3620 
8.1397 

HAD BAT 
SAF 

*4.77778- 
*6.61111- 

62012. 
62012. 

000. 
000. 

6.3064- 
8.1397- 

3.2491- 
5.0825- 

جممنننننننننننننننننننننننننننفع 
القنننننننننننننننننندرات 

 اإلبداد ة

BAT SAF 
HAD 

*5.68056- 
*20.66667 

2.19726 
2.19726 

037. 
000. 

11.0969- 
15.2503 

2642.- 
26.0830 

SAF BAT 
HAD 

*5.68056 
*26.34722 

2.19726 
2.19726 

037. 
000. 

2642. 
20.9308 

11.0969 
31.7636 

HAD BAT 
SAF 

*20.66667- 
*26.34722- 

2.19726 
2.19726 

000. 
000. 

26.0830- 
31.7636- 

15.2503- 
20.9308- 
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هرضد  وددخ يددلد نيدإ د ناةددمب   هدده ت فدإ يددض مل ذند  ةاددي ت صدم  ي   نااددإاند ندبإنع ددي  ذددة      
 بمملهم. ت ة بعإ وخ  بعم  ندبإنى عاى  إي   نيإن د نا نا ي ت ا  اهم مل   نااض مل 

 هر ري تيريما ش ا ه بعأن  ةاي نااض مل ند صم  ي   عهصض ناريماي (:70) جدول رقم
 HAD SAF BAT املؤسسة
HAD   *-  *- 
BAT + *   
SAF + *   

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   وخ تعإن  نا مايي املادر:

عهصددض ناريددماي اددإي ناعمبددمد اصددمة هل ددم وددخ يددلد نيددإ د  هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي   
وؤعةدد  عميةددما   ت ةددأن   لعددىن  ن  افددي ناريددماي عهددإ ناعددموان   ملددمتن ناؤعةددرن   ددا    دد ي وههددم اددإي 

 عمبمد وؤعةي  إن . 

  اضفدد ى ت  وددم  ااهددم عددمبام  هرضدد  فا ددم  ن ناعمبددمد   وؤعةدد   ت ةددأن   عميةددما هرمبرعدد ن  اعهصددض 
ندبإنى )ناريدماي(    دإ  ن تفدم د نايود ان ب هدإل   دخ ها ود ن بذدة ناعمبدمد ناةدهإا تاد هخ نا د وخ عهمريض 

أبعا   وررإ    مبم   خ هعدعض ن  اادة هر ردي تذدضنا ندفدضن ند ناريعدي   تزدمر ناعمبدة   افدة  دة وعدذلد 
  دخ هدض ن  ن تفدضن ند ناعمبدة ملديف  ناعمبة بإملخ ملم ا ن  إا ناةدر مى ندبرعدم  عدخ تاا دإ نآليدضهخ    اهدم   مبدم

حبمفددي ت  عمبا ددي ت دد هض وةددرمبضا بع ددإا عددخ ناددض تن  ملدد ن  داددميي ت    ددخ ملددم ا ن ت ي دد   ددضمل فإهددإا اددة    
  دة ذادك  ا دة عادى  ن ناعمبدمد      ودم عادى تادإمي نايذدما نيإهدإا  وعذاي ت نفههخ   ناعمبة   ملخ  ضهص ن

هرددمحمل نايذددما نيإهددإا نايرذددضا غددأ ناااددإا  لعددىن طيددض هيرعددإ ن عددخ  ضهدد  ناراذددأ ملددمتن ناؤعةددرن  ددم ا ن عاددى ت
 ناؤعةرن.ملمتن ي ذاك ت  ع معي نارا هض ناريعي    تع   نا ماي  ري ايناراا إهي  يف هذرعا ن نايذما نا

عمبدددمد   ملددد    وددم وؤعةدددي  دددإن   يددماوض وهدددم ض  ييمةعدددرهم  ت  ناروا ددة ناةدددمب   هفهدددض ب ادد    ن نا
ناؤعةي ة هرمبرع ن  اعهصض نا د وخ عهمريض ندبإنى )ناريماي(    إ ب هدإل تفدم د نايود ان   دخ ة هعدعض ن 
نايردددي  ااددددة وددددخ تذددددضنا ندفددددضن ند ناريعددددي   ناعمبددددة   مبدددم   ددددخ ة ملددددم ا ن نةبرعددددم  عددددخ تاا ددددإ نآليددددضهخ    ددددة 

هدم   د اك ة هدض ن  ن تفدضن ند ناعمبدة حبمفدي ت  عمبا دي ت د هض ناعذلد  بة هذضا ن  ا د غأملخ وخ  فدة  ا
وةرمبضا بع إا عخ ناض تن  بة ههمعيهخ نا ا  عاى ودم ملد  عا ده  تادميي ت    دخ ة هيدإ ن  هدي ام ادي ار ي د   دضمل 

 فإهإا اة ناعم ة نا  ت نفههخ   ناعمبة  ا، ت  ذاك   خ غأ  ضهصن عاى تاإمي نايذما نيإهإا.

هؤة  ناعمبمد ة هرمبرع ن  م  م بعهصض ناريدماي    ناإنادي  يهدخ غدأ  دم اهخ عادى ريدهمعي نااد د نيإهدإا ي
ي ملدد   ناهر رددي ت   مايدد نعددرهيمط نايذددما ناررددإ ا  ادد اك رذددخ تصدده اهخ   يمهددي ناااددإهخ ة نايددإعن.  تعدد   نا

 غ م  ع معي نارا هض   مل   ناؤعةي.
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  ي تيريما ش ا ه بعأن  ةاي نااض مل ند صم  ي   عهصض نا ل يهر ر (:71جدول رقم )
 

 HAD SAF BAT املؤسسة
HAD   *-  
BAT + *   
SAF    

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   وخ تعإن  نا مايي املادر:

ي ناعمبددمد اصددمة وددخ يددلد نيددإ د هل ددم  هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي   عهصددض نا ل ددي اددإ
وؤعةي عميةما  لعىن  ن  افي نا ل ي عهإ ناعموان   مل   ناؤعةي    ي    ا وخ  افي نا ل دي ادإي عمبدمد 

 وؤعة   ت ةأن    إن .

  اضفدد ى ت  ناروا ددة ناةددمب   هرضدد  فا ددم  ن ناعمبددمد   وؤعةددي عميةددما هرمبرعدد ن  اعهصددض نا ددم  وددخ 
 دددإ  ن تفدددم د نايوددد ان  ددد د عيدددماند ملددد ن نايعدددإ ب هدددإل اهدددم  ن عمبدددمد وؤعةدددي عهمريدددض ندبدددإنى )نا ل دددي(   

عميةدددما ادددإههخ ناادددإاا عادددى تادددإمي  يذدددما فإهدددإا اعدددما   ناعمبدددة   ملدددخ  دددم ا ن عادددى  دددض  نااددد د نيإهدددإا ادددم 
 ن هدد نفههخ وددخ وعددذلد   ناعمبددة    ددم ا ن ذاددك عاددى تاددإمي ناادد د ناةددضهعي ا نفهددي ملدد   نايددأا   مبددم راذدد

ناادإاا عادى تاددإمي نايذدما نيإهددإا ار د هض ناعمبددة بةده اي   راذدد ن ناادإاا عاددى تادإمي    ددض ودخ يذددضا يدلد يددرتا 
روه دي  صددأا   دادميي ت    ددخ راذد ن ناهددماند ناذمي دي نادد   ذددههخ ودخ ت هددمى نآليدضهخ  اهددم  نارعمودة وعهددخ.   ددة 

هخ  ددإاا عما ددي عاددى عدد  اي نايذددما  عدده اي ت ا ددإملم  لعددىن ملدد   ناودد ا تددإد عاددى  ن عمبددمد وؤعةددي عميةددما اددإه
طيض اإههخ نااإاا عاى ناراذأ ناةضه   تهرمحمل  يا    ا  إا حذدخ ودخ نايذدما نيإهدإا يدلد يدرتا روه دي وع هدي  

ناريعدي  فدمذ ناادضناندتي ذادك ت  ع معدي ناعدما ي    مايد مل ن ودم هدإد عادى   دخ هرمبرعد ن بعهصدض نا ل دي   تعد   نا
   وؤعةي عميةما.

 وددم   وؤعددي  ت ةددأن    ددإن   يما ادد  ولددمهض  موددم اددم فددم    وؤعةددي عميةددما  ييددماضف ى ت  ناروا ددة 
ناةمب     ة  وم  ظهضد تفدم د نايود ان  هرضد   ن ناعمبدمد   ملدمتن ناؤعةدرن ة هرمبرعد ن  اعهصدض نا دم  

ي  مايدد ن  موددم عددخ ناراذددأ  مبددم هصددع  عادد هخ ت ا ددإ نايذددما   تعدد   ناوددخ عهمريددض ندبددإنى )نا ل ددي(  يهددخ عددمف  
 عاى وةر ي ملمتن ناؤعةرن.  اتفمذ نااضنعما ي   ع معي ناذاك ت  غ م  
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 هر ري تيريما "ش ا ه" بعأن  ةاي نااض مل ند صم  ي   عهصض ناض هي (:72جدول رقم )

 HAD SAF BAT املؤسسة
HAD   *-  *- 
BAT + *   
SAF  + *   

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   وخ تعإن  نا مايي املادر:

هل ددم وددخ يددلد نيددإ د  عددل   هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي   عهصددض ناض هددي اددإي ناعددموان 
ةددأن   عميةدما هردد يض بإافددي اصدمة وؤعةدد   ت ةدأن   عميةددما  لعددىن  ن عهصدض ناض هددي اددإي عمبدمد وؤعةددي  ت 

   ا     ي وخ عمبمد وؤعةي  إن .

  اضفددد ى ت  ناروا ددددة ناةددددمب  هرضدددد  فا ددددم  ن عمبددددمد وؤعةدددي  ددددإن  ة هرمبرعدددد ن  اعهصددددض نا ماددددإ وددددخ 
عهمريددض ندبددإنى )ناض هدددي(    ددإ ب هدددإل تفددم د نايوددد ان  ن ناعمبددمد ههرمبدد ن لعضيدددي ناددض   ناددددما، اددض ههخ اذددديف 

اذددههخ ة هةددع ن ت  ناصدد د عاددى نايذددما نادد  تةددمملخ    ددة وعددم اهخ   ناعمبددة   دد اك ملددخ  هةددرا إ ن وهدده 
غأ  ضهصن عاى ندعرام ا وخ ندهرام ند نا فهدي تاد هخ   دادميي ت    دخ هدرت   ن   دأن   تل دأ ود  اهخ  دىت 

ر  عادى ذادك ملدخ   ودخ  دن آليدض رهع ن بعإ  ريوره   ة ملضريد ن عادى ت دإن  تل دأند    عدما   ناعمبدة ت ا  
 عررإ  وض هارضيف ذاك.تررهع ن عخ تل أ  ضنانوخ تذن 

ادد اك رذددخ ناادد د  ن ملدددؤة  ناعمبددمد ة راذدد ن ناا  هدددي   تل ددأ  ددمارهخ نا مله دددي   يذددماملخ  امبددم تلدددأد 
 يمبددد   نااذدددض  نا ن ددد،  يهدددخ مليددد  ن نا دددضمل  ناةدددماند نااإردددي   دددىت  اددد  ته عدددإل نا ن ددد،  يهدددخ تذن رردددمر ن 

  نارصا  نا ملد  ة  اض هي.

 وم   وؤعةي عميةدما   ت ةدأن  يدماوض خمراد، تذ  ن عمبدمد ملدمتن ناؤعةدرن هرمبرعد ن  اعهصدض نا مادإ 
 وخ عهمريض ندبإنى   تفم د نايم  ن ب هإل اهم ذاك.

 مع ي اامبعذلدهر ري "ش ا ه" بعأن  ةاي نااض مل ند صم  ي   عهصض ناة (:73جدول رقم )
 HAD SAF BAT املؤسسة
HAD   *-  *- 
BAT + *  +* 
SAF  + *  *-  

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   وخ تعإن  نا مايي املادر:
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هرضدد  وددخ يددلد نيددإ د  هدده ت فددإ يددض مل ذند  ةاددي ت صددم  ي   عهصددض ناةمعدد ي اامبعددذلد اددإي 
ةددما   ت ةددأن   لعددىن  ن  افددي ناةمعدد ي اامبعددذلد عهددإ عمبددمد ملددمتن ناؤعةددرن ناعمبددمد اصددمة وؤعةدد  عمي

    ي   يضة وههم عهإ عمبمد وؤعةي  إن .

 ناددإا ة عاددى ذاددك ناروا ددة ناةددمب   ييددماضف ى ت  ملدد ن نايددأ هرضدد  فا ددم  ن عمبددمد وؤعةددي عميةددما 
ي اامبعذلد(    دإ  ن تفدم د نايود ان ب هدإل   ت ةأن  هرمبرع ن  اعهصض ناضنب  وخ عهمريض ندبإنى )ناةمع 

 ن اإههخ نااإاا عاى نارهيؤ لعذلد ناعمبة  ية  دإ اهم   مبدم خي  د ن اامبعدذلد نحملرمبدة  دإ اهم   ملضريد ن 
 شإ ناضا عادى وعضيدي   فده نااصد ا ي مبدم هؤ  هده ودخ عمبدة  اد، ت  ذادك   دخ رراذد ن اؤهدي    ادي د رعدم  

هم غأملخ     ناعم ا هععض ن لرعدي  يدأا   نارعمودة ود  وعدذلد ناعمبدة.  ملد ن  اده هعدد ناعذلد نا  هعم  وه
 ن ملؤة  ناعمبمد رراذ ن  ةمع ي واض ي نبم  ناعم ة     خ   إا وخ غأملخ عاى اريإملم  اؤهرهدم  نارعدض  عادى 

 ي   ن  يددددضي   هددددإا  ن  عدددديم م  ف نهدددد  نتاددددة  ناددددها   ناضددددع، ي هددددم   هعضيدددد ن بعمبدددد  اددددمذن هاذددددض ن    ضدددد
ناملإن  نا   يعدرهخ ااراذدأ  هؤوهد ن  دم   رذدخ نااد د  ن ملدؤة  ناعمبدمد  دإ  ريدا ن ت   افدي ندبدإنى  ذادك  ن 

  و  ا ناةمع ي اامبعذلد ة هرةخ  م تة  ة شد   رية ت   افي ندبإنى.

نايمشددضهخ   ملددمتن ناؤعةددرن   ي ذاددك  هضددم ت  ع معددي نارادد هض ناريعددي وددخ  ددض  ناضؤعددم  مايدد تعدد   نا
حب إ ترتط مل   ناة معدي ااعمودة  ضهدي ناراذدأ   ناراذدأ   ناعدذلد ودخ ا د  نيهدمد   ودخ مثدي ت درتن  نااد د 

  تعإن  وم ها   اررم رملم.

 وددم جممبدد   ددإن   يماددمد ولددمهض  موددم اددم فددم     ت ةددأن   عميةددما    ددإ هفهددض اهددم ناروا ددة ناةددمب   ن 
د وؤعةي  إن  ة هرمبرع ن  م  م  اعهصض ناضنبد  ودخ عهمريدض ندبدإنى )ناةمعد ي اامبعدذلد(    دإ   دإد عمبم

ي ملد   ناهر ردي ت  ع معدي عدإ   مايداهم تفم د نايو ان   مل   ناؤعةي   خ مل هصا ن ت   افي ندبإنى.  تع   نا
ن   ت ما ا    اإ      اردميل ة تدرتط ااعمودة  ضهدي نارا هض ناريعي وخ  ض  ناضؤعم  نايمشضهخ  يماعمبمد هعمبا  

 ا د هلم.ة   ناعذلد  ة   ت رتن   ناراذأ 

اذدددخ بدددإا ندشدددماا ت  ها دددي وهمبدددي  ملددديف  ن نيدددإ د ناةدددمب  ه اددد  اهدددم واماهدددي بدددن وؤعةدددي  ت ةدددأن  
ن  ي مبددم خيدد   ةمعدد ي  عميةددما    ددإ هفهددض وددخ يددلد نيددإ د  يضددا ي وؤعةددي عميةددما عاددى وؤعةددي  ت ةددأ 

ناعمبددددمد اامبعددددذلد    ل ددددم  يضددددة وددددخ  ددددإن   ادددد اك تذن  ا ة  ن زددددض  تضت يددددم هلدددد   ناؤعةددددمد وددددخ   ددددإ 
ناعمبدددمد اامبعدددذلد  زدددإ  ن وؤعةدددي عميةدددما يردددة ناضتيدددي نا    تا هدددم وؤعةدددي  ت ةدددأن    ناضتيدددي  ي ةمعددد  

 ا.نا مه ي خن وؤعةي  إن    ناضتيي نا ما ي  نايأ 
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 هر ري تيريما "ش ا ه" بعأن  ةاي نااض مل ند صم  ي   نااإاند ندبإنع ي (:74جدول رقم )
 HAD SAF BAT املؤسسة
HAD   *-  *- 
BAT + *  +* 
SAF  + *  *-  

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   وخ تعإن  نا مايي املادر:

فددإ يددض مل  ناددي ت صدم  م   ادد ا نااددإاند ندبإنع ددي اددإي ناعددموان اصددمة هعدأ نيددإ د ناةددمب  ت   هدده ت  
وؤعة   ت ةأن   عميةما  لعىن  ن  افي ندبإنى عهدإ عمبدمد ملدمتن ناؤعةدرن  يضدة وههدم عهدإ عمبدمد وؤعةدي 

  إن .

وعفدخ تن  ناإا ة عاى ذاك وم ت رياهم تا ه وخ ناروا ة ناةدمب     دإ  فدإة   ناؤعةدرن نا اردن أبن 
 مل هاة  ة نااإاند ندبإنع ي ور يضا اإي ناعمبمد   وم وؤعةي  إن  ي فإة غ م   ايف ااعهمريض ناابعي اابإنى.

 مبددم بددإا ندشددماا ت  ها ددي وهمبددي فددإن   ملدديف  ن نيددإ د ناةددمب  بددإ ا  ه ادد  اهددم واماهددي بددن وؤعةددي عميةددما 
رن  ت ةدددأن   ودددخ مثدددي  دددإن  ي مبدددم خيددد   افدددي تبدددإنى   ت ةدددأن     دددإ هفهدددض اهدددم  يضدددا ي عميةدددما عادددى ناؤعةددد

عمبمهلم   عا ه تذن  ا ة  ن زدض  واماهدي    تضت يدم هلد   ناؤعةدمد ناد ل  ودخ   دإ تد يض ناادإاند ندبإنع دي. يإههدم 
يدأا وؤعةدي زإ  ن وؤعةي عميةما يرة ناضتيي نا    تا هم وؤعةي  ت ةدأن    ناضتيدي نا مه دي  ناضتيدي نا ما دي  نا

  إن .

ي ملددددد   ناهر ردددددي نايدددددأا ت   ن  افدددددي تودددددرلط ناعمبدددددمد ااادددددإاند ندبإنع دددددي ورام تدددددي بدددددن  مايددددد تعددددد   نا
 ناؤعةمد  ارام د تورلط اؤعم هخ نايمشضهخ اةمبمد ناا م ا ناإراضن  ي.

 املبحث الثالث: مناقشة وتق  م نلا ج الدراسة امل دان ة
يددددي   ا ناا ددددم ا   اروإهددددإ ناا ددددم ا ناإراضن  ددددي   يا دددد  نا دددد ا نارهميةدددد ي تن  انعددددرهم ملدددد   تيوددددإ   وعض 

 اامبؤعةي وخ يلد   املم   تهمب ي وةر ي ندبإنى اإي ناعموان.

 ار ادددد   ملدددد ن ناددددإ ا بعددددذة وعمبدددد   أت  ددددإ    وددددخ  فددددة تددددإع خ ناهرددددم   نار ريددددة تا هددددم عهددددإ تيريددددما 
 ن دددإا يادددا  بدددة يضددداهم  ن تذددد ن ناإانعدددي  ناروا دددة عادددى  نااضاددد مد  مل هذرددد، ءعدددامط ناإانعدددي عادددى وؤعةدددي

ال  وؤعةدمد تهعدا   هادس نحملد ا نارهميةديف  ملد  ريدهمعي نتد     ملد   ناؤعةدمد ملديف عميةدما   ت ةدأن   
   إن  خن تفضن  عمبا ي واماهي بن ناهرم  .

ريدد مد ناارت دي اذددخ بعددإ  عد اإ  اهددم ملد ن نايوددإ عضاددم املدخ ناهرددم   نار ريددة تا هدم    دد ن اادي وددخ نار  
 تيريما ريوي نااضا مد نا ا عي   أت  إ ندفمبي عاى نارةمؤةد نااضع ي  ناض  ة ي هل ن نايوإ.
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  يدة  ن هر دضمل ت  وهم عدي نااضادد مد ةبدإ  ن هيدإ    ة بعددضإل  يا دة ب دمةد ناعل دي بددن ورلدأ  ناإانعدي    دد ن 
 مبة   تيريما نااضا مد.تيريما ريل  ي ت ي   من ذحمل ندحنإنا ناةرع

 املطلب األول: درض ويل ل العالقة بني ملغري  الدراسة
 يدددة  ن هاددد   لهم عدددي  تيريدددما نااضاددد مد ةبدددإ  ن هاددد     ة بعدددضإل  يا دددة ب دددمةد وعدددمولد نةاتيدددمط 

د نداتيددمط بددن  منددمذحمل ندحنددإنا ااوذددخ عاددى ناعل ددي بددن ورلددأ  ناإانعددي ناةددراة  نارددمب    هيددإ  بي ددمةد وعددمول
 نارلأهخ.

 معامالت اإلرتباط: -1
 مبهدم حبةددم  وعددمولد نداتيددمط بدن نارلددأ ناةددراة  نارمب ددة   ناا دم ا ناإراضن  ددي   نارلددأ نارددمب   نادد   

 ر ة ندبإنى باض عه    مهإل ناهرم    مبم مليف و اوي   نيإ د نا نيلف
 أ  ناإانعيوعمولد نداتيمط بن ورل (:75جدول رقم )

 
 نارلأ ناةراة        

 نارلأ نارمب 
 نااضنا وةر ي ناإةاي وعموة نةاتيمط بأعخ

     فإن 0.003 0.20 ناريماي

     فإن 0.000 0.24 نا ل ي

     فإن 0.000 0.57 ناض هي

     فإن 0.000 051 ناةمع ي اامبعذلد

     فإن 0.000 0.49 ندبإنى
 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   تعإن  نا ماييوخ  املادر:

فإن بن ناا م ا ناإراضن  ي  عهصض   ن ملهمط تاتيمط و فيم    مل نايو انهفهض نيإ د وخ تفم د 
عاى نار نيل.   0.51  0.57  0.24  0.20ناريماي  نا ل ي  ناض هي  ناةمع ي اامبعذلد   إ بالإل ناا خف 

ا م ا ناإراضن  ي(    إ عراهم ناتيمط و فيم    مل فإن بن ورلأ  ناإانعي نارمب  )ندبإنى(   ناةراة )نا مبم 
  . 0.49  مبره  بالإل

 مناذ  اإلحندار:  -2
 ةبددإ وددخ ناا ددم   )ناا ددم ا ناإراضن  ددي  ندبددإنى(   بعددإ عددضإل  يا ددة هرددم   نداتيددمط بددن ورلددأ  ناإانعددي

ذحمل تحندإنا نارلدأ ناةدراة عادى نارلدأ ناردمب   ودخ يدلد ناهمبدمذحمل ناد  ه ا ملدم   نيدإن د نا نا دي  إانعي  يا دة مندمب
 اذخ  ية ذاك ناأتههم تيريما شض ط ت ي   مل   ناهمبمذحمل  صإ نارأ إ وخ ريل  رهم.
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ندبددإنى اددإي  ف بعددإ نارأ ددإ ناهفددض  وددخ  فدد     ا ااا ددم ا ناإراضن  ددي   تهمب دديإخلبننار يننالص ة تطب نن  النمننفذ 
ناعدموان   ودخ مثدي   املدم   يا دد  نا د ا نارهميةد ي اامبؤعةدي  هذد ن  ددإ أت دإة ودخ ناعدضط نا د اصدل  ي ت ي دد  

 منمذحمل ندحنإنا  اذخ ملهمط شض ن ت صم  ن طيضهخ ةبإ وخ نارأ إ وخ ت يض م   مف 

ودخ يدلد ت اد   شدذة نار رهد  ند رمبدميل  ف ملد ن ناعدضط رذدخ نارأ دإ وهدهيرط إتباع الق م اللفهينح الطب عني -أ
ااددد خ ناإانعدددي   اغدددخ  ن هفضهدددي نادددإ ناض  هدددي تددده  عادددى  ن نااددد خ تدددؤ د ت  نار رهددد  نا ي عددديف تذن يم دددإل ناعدددمملإند 

   تة  ههم رذههم نارأ إ وخ ت ره  ناا خ ته ل م وخ ناعذة نا نيلف 30ناا مبي 
 خ ند صم  ي   ناهمب ذحملنار ره  ناري  وخ  ية ناا  (:22يكل رقم )

 
 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   املادر:

 

هفهددض اهددم ناعددذة  ن ملهددمط  ماددة بددن  ددض  ناةددرا خ ناعددم  يل نادد   هاصددة بددن ناادد خ نا فيددي  ناةددمايي  
ر رهدد  نا ي عدديف    ارددميل   يدد  شددذة ملضودديف   عا دده رذددخ ناادد د  ن نار رهدد  ناريدد  وددخ  يددة ناادد خ نة رمبما ددي ملدد  نا

 أت إة وخ ريوي مل ن ناعضط  ههراة ت  نارأ إ وخ ناعضط نآليض.
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يريددما ي عددض تف اارأ ددإ وددخ ملدد ن ناعددضط هادد    يريددما ناعه هددي    وددم هةددمبى يننرط تننففر معنفيننة يف النمننفذ  -ب
(F.Testنيإ د نا نيل ه ا  اهم ذاكف  ) 

  ذحمل ندحنإناتيريما ي عض اامبعه هي من (:76جدول رقم )
 مسلفى الداللة (Fق مة ) ملفس  املربعات جممفع املربعات درجات احلرية مادر اللبايد احملفر
 0.000 8.86 4349.14 4349.14 1 ندحنإنا األيالة

   490.53 104975.18 214 ناي ن يف

    109324.32 215 نجملمب ى

 0.000 13.40 6444.72 6444.72 1 ندحنإنا الطالقة

   480.74 102879.60 214 ناي ن يف

    109324.32 215 نجملمب ى

 0.000 102.38 35378.36 35378.36 1 ندحنإنا املرونة

   345.54 73945.96 214 ناي ن يف

    109324.32 215 نجملمب ى

احلساس ة 
 للمشكالت

 0.000 73.85 28050.50 28050.50 1 ندحنإنا

   379.78 81273.82 214 ناي ن يف

    109324.32 215 نجملمب ى

جممفع 
القدرات 
 اإلبداد ة

 0.000 67.62 26251.47 26251.47 1 ندحنإنا

   388.19 83072.85 214 ناي ن يف

    109324.32 215 نجملمب ى

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو  وخ تعإن  نا مايي  املادر:

بعإ وخ  بعم  ندبإنى ناابعدي     ناادإاند ندبإنع دي  ذدة زدإملم  اهدم   دا  (    ةF اهفض ت    مبي )
    افدمد ناضهدي ناي هدي   نيدإ د  عدل   0.05  ةاديوخ   مبرهم نيإ ا دي    دة ملد   نااد خ ملديف  نادي عهدإ وةدر ي 

 يل منض ت  ت ي   ناهمب ذحمل. عا ه رذخ ناا د  ن ملهمط وعه هي ااهمب ذحمل  وم هعد  ن مل ن ناعضط نا م  اا    ارم

 املطلب الثاين: مناقشة وإخلبار اللرا ات املفافدة
عددر ام  ناهمبدد ذحمل اعددض يف نار ي دد   ههراددة ويمشددضا ت  عددضإل  وهم عددي  يا ددة يضادد مد ملدد ن نايوددإ تبعددإ  

ناا ددم ا  (  اا ددم  أتاددأT-Testعددردإن  تيريددما عددر   هإل )تعددردإن  ملدد ن ناهمبدد ذحمل   دد ن نااضع ددي وههددم  ناض  ةدد ي ء
  .ة عهصض وخ عهمريض ندبإنى عاى  إيناإراضن  ي )نارلأ ناةراة( عاى  

 

 

 نلا ج إخلبار يحة اللرا ة اللرد ة األوىل: -1
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يف تنم نة دنانر األينالة لندى كبنري "للق ادة الدميقراط نة دور  ته  نااضا ي نااضع ي نا   عاى وم هايفف 
 العاملني".

ي  عدددا   يا دددة ندحندددإنا نايةددد ا اا دددم  أتادددأ ناا دددم ا  مايدددردإوإل ناعدددتديريدددما ريدددوي ملددد   نااضاددد ي 
( هرددم   77نارددمب (   ه ادد  نيددإ د ا ددخ ) ناإراضن  ددي )نارلددأ ناةددراة( عاددى وةددر ي ناريددماي اددإي ناعمبددمد )نارلددأ

 ناا م ف
 موان ا ناإراضن  ي عاى  افي  ريماي ناعم هرم   يا ة ندحنإنا ناية ا ااا (:77جدول رقم )
 مسلفى الداللة احملسفبة Tق مة  Betaمعامل  اخلطال املع ار  معامل االحندار النمفذ  امللغري اللابح
 ني   نا مبإل ناريماي

 ني   ناةراة
48.55 
0.84 

4.26 
0.28 

 
0.20 

11.40 
2.98 

000. 
003. 

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   وخ تعإن  نا مايي املادر:

تهمب دددي عهصدددض ناريدددماي ادددإي ناعدددموان    ه اددد  نيدددإ د ناةدددمب   فددد     ا فددد ملض  ااا دددم ا ناإراضن  دددي 
( لةدر ي  ةادي 0.05 وةدر ي نت دأ ) (215 افمد ناضهدي )عهإ     مليف  ناي2.98نحملة بي  T  إ بالإل   مبي 

  (.0.00) إا  

أ ناةددراة  ملدد  ناا ددم ا ناإراضن  ددي    ارددميل رذددخ لعددىن  ن ناعه هددي ني   ددي   مندد ذحمل ناريددماي تعدد ي اامبرلدد
 ناا د  ن ملهمط   ا ذ   ةاي وعه هي ااا م ا ناإراضن  ي   تهمب ي عهصض ناريماي اإي ناعموان.

  بهم ن عاى ناهر ري ناةمباي رذخ  ي د نااضا ي نااضع ي نا   ااإانعي.

 نلا ج يحة اللرا ة اللرد ة الثان ة: -2
يف تنم نة دنانر الطالقنة لندى كبنري للق نادة الدميقراط نة دور  " ي نااضع دي نا مه دي عادى ودمهايفف ته  نااضاد

 .العاملني"
عددردإن   عددا   يا ددة ندحنددإنا نايةدد ا ارلددأ ناا ددم ا ناإراضن  ددي عاددى تديريددما ريددوي ملدد   نااضادد ي     

  ل ي ناعموان   هرم   ناا م  ه اوهم نيإ د نا نيل.

 

 

 
 هرم   يا ة ندحنإنا ناية ا ااا م ا ناإراضن  ي عاى وةر ي  ل ي ناعموان (:78) جدول رقم

وةر ي  نحملة بي T  مبي  Betaوعموة  نت أ ناع ما  وعموة نةحنإنا ناهمب ذحمل نارلأ نارمب 

                                                 
  :215= 1 -216تم حساب درجات الحرية بالعالقة. 
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 ناإةاي
 ني   نا مبإل نا ل ي

 ني   ناةراة
49.63 
0.86 

3.30 
0.24 

 
0.24 

15.03 
3.66 

000. 
000. 

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   وخ تعإن  نا مايي املادر:

تهمب دددي وةدددر ي  ل دددي ناعدددموان عهدددإ   هعدددأ نيدددإ د ناةدددمب  ت   فددد     ا وعهددد   ااا دددم ا ناإراضن  دددي 
( 0.05)(  وةدر ي نت دأ 215 مليف  ناي عهإ  افدمد ناضهدي )  3.66نحملة بي  T    إ بالإل   مبي 0.05وةر ي 

  (. 0.00لةر ي  ةاي  إا  )

  اردددميل رذددددخ ناادددد د  ن ناإةاددددي ناعه هددددي ني   ددددي   منددد ذحمل نا ل ددددي تعدددد ي اامبرلددددأ ناةددددراة  ملدددد  ناا ددددم ا 
 ناإراضن  ي    ارميل ملهمط   ا ذ   ةاي وعه هي ااا م ا ناإراضن  ي   تهمب ي عهصض نا ل ي اإي ناعموان.

  اةمباي ترأ إ ريوي نااضا ي نااضع ي نا مه ي    ارميل رذخ  ي هلم. بهم ن عاى ناهر ري ن

  نلا ج يحة اللرا ة اللرد ة الثالثة: -3
يف تنم ننة دناننر املرونننة لنندى كبننري " للق ننادة الدميقراط ننة دور  تدده  نااضادد ي نااضع ددي نا ما ددي عاددى وددمهايفف 

  العاملني".

حنددإنا نايةدد ا ارلددأ ناا ددم ا ناإراضن  ددي ا   يا ددة ندعددردإن   عددي   مبهددم ء تيددمى هاددس نت دد ند ناةددمبا
 عاى  افي وض هي ناعموان   نيإ د نارميل هع  هم هرم   ناا م .

 هرم   يا ة ندحنإنا ناية ا ااا م ا ناإراضن  ي عاى وةر ي وض هي ناعموان (:79رقم ) جدول
مسلفى  احملسفبة Tق مة  Betaعامل م اخلطال املع ار  معامل االحندار النمفذ  امللغري اللابح

 الداللة
 ني   نا مبإل ناض هي

 ني   ناةراة
23.29 
2.06 

3.88 
0.20 

 
0.57 

6 
10.12 

000. 
000. 

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   وخ تعإن  نا مايي املادر:

مب دي عهصدض ناض هدي ادإي ناعدموان    دإ ته  ه ا  اهدم نيدإ د  عدل   فد     ا  يدأ ااا دم ا ناإراضن  دي 
( لةدر ي  ةادي  دإا  0.05(  وةدر ي نت دأ )215 مليف  نادي عهدإ  افدمد ناضهدي )  10.12نحملة بي  Tبالإل   مبي 

(0.00.) 

وعددىن ذاددك  ن ناعه هددي ني   ددي   مندد ذحمل ناض هددي تعدد ي اامبرلددأ ناةددراة  ملدد  ناا ددم ا ناإراضن  ددي    ارددميل  
 ملهمط   ا ذ   ةاي ت صم  ي ااا م ا ناإراضن  ي   تهمب ي عهصض ناض هي اإي ناعموان. رذخ ناا د  ن

    ارميل رذخ  ي هلم.  ي بهم ن عاى ناروا ة ناةمب  ترأ إ ريوي نااضا ي نا ما 

 نلا ج إخلبار يحة اللرا ة اللرد ة الرابعة -4
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يف تنم نننة دنانننر كبنننري دة الدميقراط نننة دور  " للق ننناتددده  نااضاددد ي نااضع دددي ناضنبعدددي اايودددإ عادددى ودددم هاددديفف 
  احلساس ة للمشكالت لدى العاملني".

عدردإن  يا دة ندحندإنا نايةد ا ارلدأ ناا دم ا ناإراضن  دي عادى  افدي  ةمعد ي  اا م  مل ن ناإ ا   مبهم ء
 ناعموان اامبعذلد   هرم   ناا م  ه اوهم نيإ د نا نيل.

 إنا ناية ا ااا م ا ناإراضن  ي عاى وةر ي ناةمع ي اامبعذلد اإي ناعموانهرم   يا ة ندحن (:80جدول رقم )
مسلفى  احملسفبة Tق مة  Betaمعامل  اخلطال املع ار  معامل االحندار النمفذ  امللغري اللابح

 الداللة
ناةمع ي 
 اامبعذلد

 ني   نا مبإل
 ني   ناةراة

31.57 
2.46 

3.60 
0.29 

 
0.51 

8.75 
8.59 

000. 
000. 

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   وخ تعإن  نا مايي املادر:

هعدددددأ نيدددددإ د  عدددددل  ت   فددددد     ا  يدددددأ ااا دددددم ا ناإراضن  دددددي عادددددى تهمب دددددي  افدددددي  ةمعددددد ي ناعدددددموان 
(  وةددددر ي نت ددددأ 215 ملدددديف  ناددددي عهددددإ  افددددمد ناضهددددي )  8.59نحملةدددد بي بددددد  Tاامبعددددذلد    ددددإ  ددددإاد   مبددددي 

وعدددىن ذادددك  ن ناعه هدددي ني   دددي   منددد ذحمل ناةمعددد ي اامبعدددذلد تضفددد  ت  (. 0.00( لةدددر ي  ةادددي  دددإا  )0.05)
نارلأ ناةراة  مل  ناا م ا ناإراضن  ي    ارميل رذههدم نااد د  ن ملهدمط   ا  يدأ ااا دم ا ناإراضن  دي   تهمب دي عهصدض 

  ناةمع ي اامبعذلد اإي ناعموان.

 هر ري ناةمباي رذخ  ي د نااضا ي نااضع ي ناضنبعي ااإانعي. بهم ن عاى نا

 نلا ج إخلبار يحة اللرا ة الر  س ة للدراسة: -5
للق ننادة الدميقراط ننة دور كبننري يف تنم ننة مسننلفى اإلبننداع "ى وددم هادديفف تدده  نااضادد ي ناض  ةدد ي اايوددإ عادد

  لدى العاملني ويق   امل اة اللنافس ة للمؤسسة".
   نااضا ي   مبهم ءيريما   ا ناا م ا ناإراضن  ي   تهمب دي وةدر ي ندبدإنى ادإي ناعدموان ديريما ريوي مل

ي  يهد ن  مبهدم بهاس نا ضهاي ناةمباي ) ضهاي تيريما نااضا مد نااضع ي(   وم   املم   يا   نا د ا نارهميةد ي اامبؤعةد
 يف ناإانعمد نا   ايردإل   ا ندبدإنى      Porterعرهرمحمل    إ   دعرمبم  عاى  حبم  بر ا وه وخ يلد ند

 يا   نا  ا نارهمية ي  تعرهررهم  هه  هخ ه فإ تبإنى يإهه ت فإ و  ا تهمية ي.

 

 
 هرم   يا ة ندحنإنا ناية ا ااا م ا ناإراضن  ي عاى وةر ي تبإنى ناعموان (:81رقم )جدول 

 مسلفى الداللة احملسفبة Tق مة  Betaمعامل  اخلطال املع ار  معامل االحندار النمفذ  امللغري اللابح
 .000 5.37  4.57 24.51 ني   نا مبإل ندبإنى
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 .000 8.22 0.49 0.08 0.64 ني   ناةراة

 SPSS دعرمبم  عاى خمضفمد ناروا ة ب نع ي بضةو   وخ تعإن  نا مايي املادر:

  تهمب ددي وةددر ي ندبددإنى اددإي ناعددموان  ه ادد  نيددإ د ناددإ ا نيدد ملض  نادد   تاعيدده ناا ددم ا ناإراضن  ددي 
( لةدددر ي 0.05(  وةددر ي نت دددأ )215 ملدديف  نادددي عهددإ  افدددمد ناضهدددي )  8.22نحملةددد بي بدددد  T  ددإ  دددإاد   مبددي 

وعددىن ذاددك  ن ناعه هددي ناذا ددي   مندد ذحمل تبددإنى ناعددموان تعدد ي ت  نارلددأ ناةددراة  ملدد  ناا ددم ا   (0.00 ةاددي  ددإا  )
 ناإراضن  ي.  

نااضع دددي  نارمبعدددي اددد   يا دددة ناهردددم   ناةدددمباي     دددم  خمراددد، نا  نا بدددن نارلدددأ ناةدددراة  نارلدددأند    
     إ  هه  هخ ه فإ تبإنى ت فإ و  ا تهمية ي يإهه هرخ  ي د نااضا ي ناض  ة ي ااإانعي.

  املطلب الثالث: نلا ج يل ل الدراسة امل دان ة، واللفي ات املقرتصة.
ا ادد   عددهعضإل جممب عددي ناهرددم   نادد  ت ريدداهم تا هددم وددخ  انعددرهم نا إنه ددي    ددإ عددهعضإل   يددلد ملدد ن ن

نايإنهي ناهرم   نا  تعرداصهمملم وخ يا ة  وهم عي تفم د ناعمبمد نارعااي أبعختاي ندعرمبماا خن هعدضإل بعدإملم اادي 
عددضإل  ت درتن  جممب عدي وددخ نار ريد مد عاددى  ناهردم   ناد  ت ريدداهم تا هدم وددخ تيريدماة اااضاد مد  اهصددة   ناههمهدي ت 

 ا   مل   ناهرم  .

 اللرع األول: النلا ج املسلمدة مد يل ل ومناقشة إجاابت العمال امللعلقة  سئلة اإلسلمارة.
 ذهددددم وددددخ يددددلد يا اهددددم  وهم عددددرهم دفددددم د ناعمبددددمد عددددخ  عددددختاي ندعددددرمبماا   ناؤعةددددمد نادددد ل  ت   

 م     همفنار رية ت  جممب عي وخ ناهر

 ف ما يلعل  بلفافر خاا ع ومسات الق ادة الدميقراط ة لدى الرؤساأل املبايريد يف املؤسسات الثال : -1
تيدددن  ن نااختدددي ناةدددرر بي   وؤعةدددي عميةدددما تدددضي  ن ا  ةدددهم نايمشدددض   دددإ يدددخ ناعل دددمد ندهةدددمه ي   مبدددم  هددده  -

  اردددميل يهددد ى ناا دددم ا   وؤعةدددي عميةدددما ملددديف   دددم ا هاددد إل ناةدددا ي اضؤ عددد ه   هعدددض هخ عهدددإ تفدددمذ ناادددضناند  
  راضن  ي.

تيدن  ن نااختددي ناةدرر بي   وؤعةددي  ت ةددأن  تدضي  ن ا  ةددهم نايمشدض هددراخ وهددماا ناعل دمد ندهةددمه ي   هادد إل  -
ت ةدأن  ملديف   دم ا ناةا ي اضؤ ع ه  تة  هه رره  عخ تشضن هخ   تفمذ نااضناند    ارميل يه ى ناا م ا   وؤعةي  

  راضن  ي ت   إ وم.

تين  ن نااختي ناةرر بي   وؤعةدي  دإن  تدضي أبن ا  ةدهم نايمشدض ة ترد يض ي ده  دة  عدس ناعل دمد ندهةدمه ي   -
 ة ردددما  تا هضدددم ااةدددا ي   مبدددم ههادددض  ءفدددمذ ناادددضنا   ن   يل تشدددضنط ااعمبدددمد    اردددميل يهددد ى ناا دددم ا   وؤعةدددي 

 ا   ت  ضن  ي. إن  مليف   م 

 ف ما يلعل  بلفافر القدرات اإلبداد ة لدى العاملني يف املؤسسات الثال : -2
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تيددن  ن نااختددي ناةددرر بي   وؤعةددي عميةددما تددضي أبن نااددإاند ندبإنع ددي ناابعددي وردد يضا اددإههم  يهددخ هرمبرعدد ن  -
   رراذدد ن  ةمعدد ي تبددم  ناعددذلد ب ل ددي يذضهددي   هرمبرعدد ن  اض هددي نا مله ددي   مبددم هفهددض ن ناريددماي   ناعمبددة

 ملد   ناصدامد ناابدد  ملديف  ملددخ عهمريدض ندبدإنى. حددم هدإد عاددى تد نيض ندبدإنى اددإي عمبدمد وؤعةددي عميةدما   ذاددك 
انفد  ت  نادهمبا ناا ددم   نادإراضن يف ناد   هريعدده ناضؤعدم  نايمشدضهخ   ملدد   ناؤعةدي  حدم وذددههخ ودخ ايد  نااددإاند 

 م هر   هلخ ني  ناهمع  اافرهم   ندبإنى  ناع م   ناي د   ناعمبة.ندبإنع ي اضؤ ع هخ   ح

تين  ن نااختي ناةدرر بي   وؤعةدي  ت ةدأن  تدضي أبن ناادإاند ندبإنع دي ناابعدي غدأ ورد يضا ادإههم ا عهدم  بدة  -
 هفهددض ن ناإناددي  ملهددمط غ ددم  ا ددإ ملدد   نااددإاند    ددإ  ن ناعمبددمد   ملدد   ناؤعةددي هرمبرعدد ن  اض هددي نا مله ددي 

 ناريماي   عمباهخ   اإههخ  ةمع ي اامبعدذلد  تة   دخ ة هرمبرعد ن ب ل دي يذضهدي   عا ده يمدبدإنى غدأ ورد يض 
بعهمريددض  ناعمعدد ي ناابعددي جمرمبعددي   ملدد ن انفدد  ت  منددا ناا ددم ا ناددإراضن يف ه عددم وددم  ادد ن رذددخ ناذددخ عاددى ملددؤة  

ملد ن ناعدم  رذههددم نااد د  ن غ دم  عهصددض ناعدما ي   تفدمذ نااددضنا  ادض عددايم ناعمبدمد   دخ ه عددم ودم ويدإعن.  عاددى 
 عاى ت يض نا ل ي نااذضهي اإي ملؤة  ناعمبمد.

تيدن  ن نااختدي ناةددرر بي   وؤعةدي  دإن   تددضي أبن ناادإاند ندبإنع دي ناابعددي غدأ ورد يضا اددإههم  اذا دي  يهددخ  -
ذمله دددي   مبددددم ة هفهدددض ن ناريدددماي   عمباهدددخ  ة رراذددد ن  ةمعددد ي بددددم   ة هرمبرعددد ن ة ب ل دددي يذضهدددي  ة لض هدددي

ناعذلد   ذاك عم إ ت  ناهمبا ناا م   نا ت  ضن يف نا   رماعه ناضؤعم  نايمشضهخ   مل   ناؤعةدي   ناد   مل 
 هإى جممة اا ر ناهمبمذحمل نايإعي ااعموان يإل تاك ناا م ا.

 مد إخلبار اللرا ات اللرع الثاين: النلا ج املسلمدة
تن وهم عددرهم  تيريددماة اااضادد مد نااضع ددي  ناض  ةدد ي اايوددإ  وذههددم وددخ نا ريدد د ت  جممب عددي وددخ ناهرددم    

  بضرملمف

 ن ناددددهمبا ناا ددددم   ناددددإراضن يف لضتذ نتدددده نادددد ل  هددددؤاض ت ددددم  عاددددى رمل ا وةددددر ي  ريددددماي ناعددددموان   ناعمبددددة   -1
 تعرهيمط نايذما ناررإ ا  ندبرعم  عخ ناراا إ )وؤعةدي عميةدما(     دن    إاوخ عاى ريهمعي ناا د نيإهإا

  ن ناا م ا نا ت  ضن  ي تؤاض عايم عاى  ريماي ناعموان )وؤعةي  إن (.

 ن ناا دددم ا ناإراضن  دددي لضتذ نودددم ناددد ل  هلدددم   ا ت دددمل   ايددد  وةدددر ي  ل دددي ناعدددموان    دددإاوخ عادددى ت ا دددإ  -2
ودددخ نايذدددما    نااددد د )وؤعةدددي عميةدددما(   مبدددم  ن غ دددم    دددإ ملددد   ناضتذددد ند هدددؤ   ت  هاددد    دددض  ناعإهدددإ 

وةر ي ندبإنى )وؤعةي  ت ةأن (    ن ناا م ا نا ت  ضن  ي تضدع، ودخ وةدر ي نا ل دي ادإي ناعدموان )وؤعةدي 
  إن (.

 افدي وض هدي ناعدموان   عادى  دإاوخ عادى  ن ناعا   ناإراضن يف   ناا دم ا لضتذ نتده ناد ل  هدؤاض ت دم  عادى  -3
تل دددأ  دددمارهخ نا مله دددي  تل دددأ  يذدددماملخ برلدددأ نا ن ددد، )وؤعةدددي عميةدددما(  ملددد ن ودددخ فهدددي   ودددخ فهدددي  يدددضي يدددإن 

 ناعا   نا ت  ضن يف   ناا م ا هااة وخ  افي ناض هي اإي ناعموان )جممب   إن (.
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م أتاأ ت مل عاى تهمب دي  ةمعد ي ناعمبدمد اامبعدذلد   عادى  دإاوخ  ن ناا م ا ناإراضن  ي لضتذ نوم نا ل  هل -4
عاى اريإملم  ت رعم  ف نه  نتاة  ناضع، ي هدم )وؤعةدي عميةدما(     دن ناا دم ا نا ت  ضن  دي  اضملدم عدار 

   مل ن نيمه  )وؤعةي  إن (.

اند ندبإنع دي ادإي ناعدموان     يا د   ن  راضن  ي ناا م ا لضتذ نوم ناد ل  تةدهخ بإافدي  يدأا   ايد  ناادإ -5
 تررادى ملد   ناةدم ي ودخ يدلد  ن حماعدي ناا دم ا ناإراضن  دي ه اددإ  نا د ا نارهميةد ي اامبؤعةدي )وؤعةدي عميةدما(.

ندبمملدمد ند مب دي ادإي ناعضدم  بددم  ب ختدي ناعمبدة   هةد   ناعدع ا  اضاددم عدخ ناعمبدة    اردميل تضتاد  ا   نايددم  ا 
ى اددإي ناعمبددمد   تضدايف عادد هخ شددع ان أب  ددرهخ  ت هدإ وددخ  ة هددخ  تهرمبددم هخ اامبؤعةدي    ارددميل تةددهخ ملدد    ندبدإن 

ناا ددم ا   ايدد  وةددر ي ندبددإنى اددإي ناعددموان )وؤعةددي عميةددما(.  وددم   املددم   يا دد  نا دد ا نارهميةدد ي   ةدد  وددم 
فددإة  ن وؤعةددي عميةددما ملدديف نا  ددض تبددإنعم   شددضة   ااهددم عددمبام     ددإ  هدده ه فددإ تبددإنى ت فددإ و دد ا تهميةدد ي    

 تا هم وؤعةي  ت ةأن     يأن وؤعةي  إن   هخ هل   ندبإنى  م  م.

  اضفدد ى ت  وؤعةددي عميةددما زددإملم ناؤعةددي نا  ددض   دد ن   عدد مل نتدد     ناددإا ة عاددى ذاددك  ن ملدد   
   ددض وددخ شددهم ا ااردد  ا    ددإ يصدداإل  ترمبردد  وهررموددم  يدد  ا  يهدديف  اددك - مبددم  ا    تعضهاهددم-ناؤعةددي 

 ملدديف نآلن    دد ا ناصدد د عاددى  2004تريددإنا  ISO 14001  شددهم ا  2008 تريددإنا ISO 9001عاددى شددهم ا 
 .2016شهم ا  يضي اار  ا تريإنا 

  دادميي ت  و دد ا نيد  ا  زددإ وهرردمد ملدد   ناؤعةدي ترمب دد   اةدعض  تدد يض  تهد ى ناصدد غ  فد  ا نتإوددي   
م   ةدديهم و دد ا تهميةدد ي   دد ي وددخ ناؤعةددمد ناهمشدد ي   ريددهمعي نتدد    ناوددض نادد    ملاهددم اذةدد    ناضددمبمن  حدد

  ميي ناع نمل نحملا ي  وذههم وخ ت ف ه وهررموم  ىت ت  بعض ناع نمل نتماف ي.

   ددن وؤعةددي  ت ةددأن  نا ددة تبددإنعم  نا ددة   دد ن وددخ ناؤعةددي ناةددمااي نادد  ض    ددإ زددإ  ن وهررددمد  
حدم   ةديهم   2008 تريدإنا ISO 9001   ناؤعةي ترمب    ي  ا  ناه ع ي  مليف  ادك شدهم ا فد  ا  ن دإا يادا مل
  ذ دض -عاهم  اك بعض ناع نمل نحملا دي   و نفهي ناؤعةمد ناهمش ي   هاس ناا مى   فتهمية ي  م وم و  اعه  

   ن ناع نمل نتماف ي. -مل   ناع نمل   تعضه، مل   ناؤعةي

 وددم وؤعةددي  ددإن    هددخ هل دد  ندبددإنى  موددم    ارددميل يهدديف ناؤعةددي نا ددة   دد ن وددخ ناؤعةددرن ناةددماا   
 نا  ض    إ  ن مل   ناؤعةي ة  اك شهم ا اار  ا ت  ه وهم مل ن   مبم   م ة ت فه وهررموم اع نمل يماف ي. 

 س ة للمؤسسة مد خالل مدخل اإلبداع.وبذلص يثبت دور الق ادة الدميقراط ة يف يق   امل اة اللناف
 اللرع الثاين: اللفي ات املقرتصة

 بهم ن عاى جممب عي ناهرم   نار رية تا هم  رذخ ت رتن  عإا ت ري مد  اهةيي اذة وؤعةي    همف
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د بدددإنى ادددإي ناعمبدددم اهةددديي اؤعةدددي عميةدددما   هدددخ  دددما  ناا دددم ا ناإراضن  دددي جبمب ددد  وا ومودددم    هدددخ هرددد نيض ند -1
ي ملدد   ناؤعةددي ب ادد   ددة  مايدد   ددإ  ن ملدد   ناؤعةددي ملدديف ناضن ددإا   عدد مل نتدد    ت ريدديف نا بعهمريددض  ناابعددي 

 ناةية ناذا اي  نارإنبأ نالروي ا مل ا تورلط اؤعم هم نايمشضهخ اةمبمد  يصم   ناا م ا ناإراضن  ي.

    هدخ هردد نيض تبدإنى اذدخ بل دم  عهصددض ه عدم ودم ي راضن  ددبصد اا  اهةديي اؤعةدي  ت ةدأن    هددخ  دما  ناا دم ا  -2
ي مل   ناؤعةي  دملرمبدم  ناعدإهإ لعدما ي ناعدموان   تفدمذ ناادضناند   مايوهخ  هضم  مل  عهصض نا ل ي  ت رييف نا

 ت ع    ن ضا مل   ناعما ي  ان ذاك وخ شأهه  ن هضي  وخ وةدر ي نا ل دي ادإي ناعدموان    اردميل هرواد  تبدإنى 
 وة   نا   هةمملخ   يا   و  ا تهمية ي   هي هل   ناؤعةي.ناعم

 اهةدديي اؤعةددي  ددإن    هددخ  ددما  ناا ددم ا نا ت  ضن  ددي حبدد نيأملم  يددل تادد هض  ة وعددما ي   عدداي ي ناعل ددمد  -3
وان  ي ملدد   ناؤعةددي  اردادديف نارددم  عددخ ملدد ن ناعددا   نادد   هارددة ا   ندبددإنى اددإي ناعددم مايددندهةددمه ي  ت ريدديف نا

 ناعمبة عاى تاام  ف  وخ ناعل مد ندهةمه ي ند مب ي ناإنيختي وخ يلد اعمهي ناعمبمد   ندعرهم   دخ   ت درتنوهخ 
 تعر عهخ  تهمب رهخ  تب ي نااضريي هلخ اامبعما ي   تفمذ نااضناند   تاد هض بعدض ناصدل  مد    دة ملد ن  ا دة 

 ا موخ   ددض   يذددما تبإنع ددي يل ددي  نيددة ملدد   ناؤعةددي  عاددى  أبن هيدد ا ن  صددماي فهددإملخ  ااا ددم  أب  ناملددخ  وةددؤ 
  ة ناةر ملد   مل  وم وخ شأهه  ن هذة  جممب   إن  و  ا تهمية ي.
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  خامتة
  

ااإ يصصدهم ملد ن نااصدة اإانعدرهم نا إنه دي   تضدمبخ ت ي ادم اامبادممل خ ناهفضهدي نارعاادي  اا دم ا ناإراضن  دي 
ندفمبدي عادى ناعدختاي نا ض  دي  تيريدما نااضاد مد ناد  بدد عا هدم  د  نهلدإ  وهده  د د نارهمية ي  تض   ندبإنى  نا  ا

نايودددإ نااضع دددي وههددددم  ناعمعددد ي   دعددددامط عادددى اددددل  وؤعةدددمد ب ةهددددي عددد  ، خمرصددددي   ريدددهمعي نتدددد    
ناعل دددي بدددن اعهدددم  تي هيهدددم   ودددخ مثدددي وهم عدددرهم  يا اهدددم   اعدددذة ناددد   هعذدددس   تعرمبدددم ن عادددى ناي دددمةد ناددد  

نارلأند ناإا عي   وخ يلد مل ن نااصة ت رياهم ت  تايمد ريوي  ة نااضا مد نااضع دي   د ن نااضاد ي ناض  ةد ي   
 مبدددم ت ريددداهم ت  جممب عدددي ودددخ ناهردددم   تهرهدددإل تا هدددم ملددد   ناإانعدددي نا إنه دددي   ناددد  عادددى اددد  هم  دددإوهم جممب عدددي ودددخ 

  وإان  ناؤعةمد.نار ري مد نا  هضنملم اض اهي اذة وخ نايم إ 
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 اخلامتة العامة
 

الالي  تتالاف فيالمل ا اتسالات إب اعبالدا  إن بيئة األعمال التنافسية قد زادت بال  كالم  الل السالوعة دا  الدل  
للمحافظالالة علالالا بااوتالالا دم قعالالق  تق تالالا التنافسالالبد علالالم  ن اعبالالدا  ع الالهم  يفيالالقو  تاتالالية د تمالالة    ن دا الالد ل نالالا  

  ا يقو التنافسية دتايق متيق ا اتسة.
هيا ا نطلق ابت لقا ا علا ا اتسة  ن موعالا ال مليالة اعبداعيالة د ن متليتالا األايالة ال المالةد يفمالا  ال  د ل  

تالالاللت  فتالالالاد دهالالاليا األ الالالو ع االالالا  وهالالالت  ابألعليتالالالا  ن ه لتالالالا ماليالالالدا اتالالاللتيفا   اتالالالكا داوالالالم  يالالال  هيايفلتالالالا دد او
 الاياد  الساود   ا اتسة.

ت  الايالالاد  الالالدطاوا ب   تايالالق ا يالالقو التنافسالالية ز دد  األتالاللهالاليا ال حالالر إبالالوا الالل والال ل  نالاالالد إتالالتتدف 
للماتسالالةد  الالل والال ل إبالالواز دد  هالاليا األتالاللت    منميالالة  سالالتتا اعبالالدا  لالالدا ال الالا لىد    تالالاطنا د اتالالتنا علالالا 

 وج دالتتصيات ند جتا فيما علب:االنت داق  ب ض ا اتسات بتالعة تطيفد دمت التتصم إب جممتعة  ل
  ائج البحث:أوال: نت
  ل  هم النتاوج اليت إنتتا إليتا ال حر جبان يمل النظو  دالتط ياب  ا علب: 

 * نتائج متعلقة ابجلانب النظري: 
مالالوم ق قالالد و ا اتسالالة علالالا التنالالافس ب الالهم  تاتالالب االالدا إ ت يفتالالا  الالقال منافسالالية متهنتالالا  الالل الت ا الالم  الال  بيئالالة  -1

 ا نافسة؛
 ة دمطتعوها إبتتموا  عضمل للماتسة دطت ة  تق تا التنافسب   الستق؛إن إتتدا ة ا قال التنافسي -2
طهل للماتسة  ن م ين  يالقو منافسالية ابعتالتفادو  الل جمالاالت مسالتطي  إ الواز مفالتق فيتالا علالا  نافساليتاد دهالي   -3

 اجملاالت هب: اجلتدود الهفا ود اعبدا د اعتتجابة حلاجات ال ميم؛
 نمل: للماتسةد علم ع ترب اعبدا   صد  قتو  -4
  فتاح لوبح األتتاق   التقت احلايل د  ا ستا م؛ -
 عا م إترتاميجب للتنافس دالنمت دالوفاهية؛ -
 عا م للحفاظ علا إتتموا عة ا اتسة؛ -
 ت ح عسمح ابلتأقم    ممريات احمليق؛ -
 عا م للمحافظة علا احلصة الستقية للماتسة؛ -
 افسية للماتسة.يفتسا  ا يقو التنعا م ع  -

  التطبيقي:* نتائج متعلقة ابجلانب 
 ا  دعى هم  صد  قتو ا اتسةد دتو متيقها؛األفواد  -5
 عوم ق إبدا  األفواد ب هم حمت   أبتلت  قيادهتم؛ -6
 هناك ع قة إ م اط  تج ة دقتعة بى  تلت  الايادو الدطاوا ب د ستتا الاد ات اعبداعية لدا الفود؛ -7
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هالالت األتالاللت  األ لالالم الالالي  ع ظالالم الداف يالالة علالالا اعبالالدا   الالل والال ل ا ومهالالقات  تالاللت  الالالدطاوا ب   الايالالادواأل -8
اليت عاتم عليتا: ال  قات اعنسانيةد مفتعض السلطةد دا  الا يفة   إاالاع الاالوا اتد يفمالا  ن األتاللت  األدمالتقوا ب 

 حيد  ل   اد ات ال ا لى د ساااهتم دإبداعاهتم؛
  ن ا اتسة األيفلو متيقا هب اليت متكي النمق الاياد  الدطاوا ب  تلتاب لايادو  فوادها. -9

 توصيات البحث: اثنيا:
 بنا ا علا  ا مت التتصم إليمل  ل نتاوجد مطوح الطال ة ب ض التتصيات متملم  : 

 ال مم علا بنا   يقو منافسية قتعة مضمل باا  ا اتسة   الستق؛ -1
 تك اعبداعب ال ا لى  ل و ل دعم دم ين األفها  اعبداعية؛للسم جي  ا -2
 إع   كأن   ا يفة ال مال   إااع الاوا ات دالتف يم اجلاد هليا ا  د ؛ -3
 التأيفيد علا إنتتاف تياتة مفتعض السلطة لل ا لى؛ -4
 وهم دإ ادهتم د  اعوهم؛مدعيم اجلان  اعنساين   ا اتسة داع ماا  آبد ية األفواد دإ رتام فه -5
 إكاعة جت  ل اللاة داأللفة دال  قات اعنسانية احلميمية دالدافئة؛ -6
ال مالالالم علالالالا ولالالالق ال الالال ت  ابلالالالتال  لالالالالدا األفالالالواد  الالالت ا اتسالالالة  الالالل والالالال ل ال مالالالم علالالالا مالالالتفري األ الالالل داأل الالالالان  -7

 داعتتاوا  داوم هي  األوريود دالتكلص  ل     ظتو  ل  ظاهو اخلتف؛
 ت اد دالتكلب التام عل األتلت  األدمتقوا ب   الت ا م؛اعب -8
عاد دد ات مد ع ية دإكواك الاادو فيتالا علالا إوالت ف  سالتتلهتمد لت الوعفتم ابلالنمق الايالاد  الالدطاوا بد د هالم  -9

  تسملد د اث   اع ابية علا يفم  ل الفود دا اتسة.  

 آفاق الدراسة:
تك الايالاد    لتقاعدو لإلبدا    منت دباا  دمادم ا اتسالاتد د ايالة السال  األوري دإنط قا  ل األاية ا  

د طهالالالل  ن عفالالالتح هالالاليا ال حالالالر  فاقالالالا لد اتالالالات د  الالالا   سالالالتا لية   تك اعبالالالداعب للمويدتالالالىلمنميالالالة دمطالالالتعو السالالال
 : ل بينتاجماالت عدعدو 

  دوم التهلفة األقم.دد  قيادو ال نصو ال  و    تايق ا يقو التنافسية للماتسة  ل و ل  -
 الوف   ل  ستتا دال  ال ا لى. ثو الايادو القعا ية    -
     .  الوف   ل  ستتا اعبدا  لدا ال ا لى الايادو اعجواوية االت ادلية   اية -
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فن اإلدارة، قراءات خمتارة مجعها جوزيف إل. باور، ترمجة  أبراهام زيلزنك، املدراء والقادة، هل هم خمتلفون؟ 
 أسعد أبو لبدة، مراجعة حممد ياغي، دار البشري للنشر والتوزيع، عمان، 

 ، بريوت، 1، الطبعة 12إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، اجمللد  

، 1أمحد إبراهيم أمحد، العالقات اإلنسانية يف املؤسسة التعليمية، دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة  
 اإلسكندرية، 

، شركة ناس للطباعة، 1العاملي، بناء القدرة التنافسية للتصدير، الطبعة  أمحد سيد مصطفى، التسويق 
  اإلسكندرية، 

أمحد صقر عاشور، إدارة القوى  العاملة، األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي، الدار اجلامعية،  
 اإلسكندرية، 

 نساين يف املنظمات، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، أمحد صقر عاشور، السلوك اإل 

 أمحد صقر عاشور، السوك التنظيمي يف املنظمات، الدار اجلامعية، مصر،  

أمحد ماهر، إختاذ القرار بني العلم واإلبتكار، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  

، 7التنظيمي، مدخل بناء املهارات، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة  أمحد ماهر، السلوك 
 اإلسكندرية، 

 أسامة خريي، اجلديد يف القيادة اإلدارية، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن،  

 ية، اجلزائر، السعيد أوكيل، إقتصاد وتسيري اإلبداع التكنولوجي، ديوان املطبوعات اجلامع 

إهلام فخري طمليه، التسويق يف املشاريع الصغرية، مدخل إسرتاتيجي، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن،  
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أونيس عبد اجمليد أونيس، إدارة العالقات اإلنسانية، مدخل سلوكي تنظيمي، دار اليازوري للنشر والتوزيع،  
 ، األردن، 1الطبعة 

 إياد شوكت مصطفى منصور، إدارة خدمة العمالء، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع،  

 ، القاهرة، 1باري هندس، خطابات السلطة )من هو بزايل فوكو(، ترمجة مريفت ياقوت، الطبعة  

برافني جوبتا، اإلبداع اإلداري يف القرن احلادي والعشرين، ترمجة أمحد املغريب، دار الفجر للنشر والتوزيع،  
 القاهرة، 

برنت. د. روبن، اإلتصال والسلوك اإلنساين، ترمجة خنبة من أعضاء قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم بكلية  
  ة العامة، اململكة العربة السعودية، الرتبية، جامعة امللك سعود، معهد اإلدار 

بشري حممد اخلضرا، النمط النبوي اخلليفي يف القيادة السياسية والعربية...الدميقراطية، مركز دراسات الوحدة  
  ، بريوت، لبنان، ماي 1العربية، الطبعة 

د العامري، دار الفاروق للنشر والتوزيع، بيرت كوك، إدارة اإلبداع، مهارات اإلدارة للمحرتفني، ترمجة خال 
  ، القاهرة، 1الطبعة 

  ثابت عبد الرمحان إدريس، إدارة األعمال، نظريات ومناذج وتطبيقات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  

 تطبيقية، الدارة، مفاهيم ومناذج ثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي، اإلدارة اإلسرتاتيجي 
 اجلامعية، اإلسكندرية، 

 ية للنشر والتوزيع، األردن، ثامر البكري، إسرتاتيجيات التسويق، دار اليازوري العلم 

األمريكية يف  -ثامر بن ملوح املطريي، القيادة العليا واألداء، دراسة ميدانية حتليلية لدور القيادات السعودية 
  ، القاهرة، 1إدارة األداء وتقييمه وتطويره، "منوذج تطبيقي"، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة 

  د عبد املتعال، دار املريخ للنشر، الرياض، جاري ديسلر، إدارة املوارد البشرية، ترمجة سيد أمح 

مجال الدين اخلازندار، ذكاء املشاعر، مدخل للتميز يف القيادة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، حبوث  
 ودراسات، القاهرة، 
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 وزيع، اجلزائر، مجال الدين لعويسات، اإلدارة وعملية إختاذ القرار، دار هومة للطباعة والنشر والت 

مجال الدين لعويسات، السلوك التنظيمي والتطوير اإلداري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  
  

مجال الدين حممد املرسي، ثابت عبد الرمحان إدريس، السلوك التنظيمي، نظريات ومناذج وتطبيق عملي  
  إلدارة السلوك يف املنظمة، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 

اروق للنشر والتزيع، جويل آن آموس، فن اإلدارة بالتفويض، ترمجة خالد العامري، الدليل العلمي، دار الف 
 ، القاهرة، 1الطبعة 

جريالد جرينربج، روبرت بارون، إدارة السلوك يف املنظمات، تعريب ومراجعة رفاعي حممد رفاعي، إمساعيل  
  علي بسيوين، دار املريخ للنشر، الرياض، السعودية، 

، دار الفكر للنشر والتوزيع، األردن، 01الطبعة  حسن إبراهيم عبد العال، الرتبية اإلبداعية، ضرورة وجود، 
  

، عمان، 1حسن أمحد الطعاين، التدريب اإلداري املعاصر، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة  
 

حسن ملحم، التحليل اإلجتماعي للسلطة، منشورات دحلب، املطبعة اجلزائرية للمجالت واجلرائد، بوزريعة،  
  

   ، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 1حسني حرمي، إدارة املنظمات، منظور كلي، الطبعة  

  حسني حرمي، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد يف املنظمات، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،  

حسني عبد احلميد أمحد رشوان، العالقات اإلنسانية يف جماالت علم النفس، علم اإلجتماع، علم اإلدارة،  
 املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 

    علم النفس الصناعي والتنظيمي بني النظرية والتطبيق، دار الكتاب احلديث، محدي ياسني وآخرون، 
  ، 1الطبعة 

  خالد عبد الرحيم اهلييت وآخرون، أساسيات التنظيم الصناعي، دار زهران للنشر، عمان،  
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داوود معمر، منظمات األعمال: احلوافز واملكافآت، حبث علمي يف اجلوانب اإلجتماعية والنفسية والقانونية،  
  ، القاهرة، 1دار الكتاب احلديث، الطبعة 

رافدة احلريري، مهارات القيادة الرتبوية يف إختاذ القرارات اإلدارية، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان،  

رانيا عبد املعز اجلمال، اإلدارة والعالقات اإلنسانية يف األلفية الثالثة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  
 

  راوية حسن، السلوك التنظيمي املعاصر، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  

، رسالة دكتوراه منشورة يف القانون رجب عبد احلميد السيد، دور القيادة يف إختاذ القرار خالل األزمات 
  والعلوم السياسية، كلية التجارة ببور سعيد، جامعة قناة السويس، مطبعة اإلميان، 

رفعت عبد احلليم الفاعوري، إدارة اإلبداع التنظيمي، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، حبوث  
 ودراسات، القاهرة، 

، 1العلوم السلوكية يف جمال اإلدارة واإلنتاج، املكتب اجلامعي احلديث، الطبعة  حممد القذايف، رمضان 
 اإلسكندرية، 

روبرت.أ.بتس، ديفيد.ىل، اإلدارة اإلسرتاتيجية، بناء املزايا التنافسية، ترمجة عبد احلكم اخلزامي، دار الفجر  
 للنشر والتوزيع، القاهرة، 

د.ي. رجييو، املدخل إىل علم النفس الصناعي والتنظيمي، ترمجة فارس حلمي، دار الشروق للنشر رونال 
  ، عمان، 1والتوزيع، الطبعة 

زاهد حممد ديري، سعادة راغب الكسواين، إدارة العنصر البشري يف منظمات األعمال احلديثة، دار كنوز  
 ، عمان، 01املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة 

زكريا الدوري، أمحد علي صاحل، الفكر اإلسرتاتيجي وإنعكاساته على جناح منظمات األعمال، قراءات  
  وحبوث، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 

زكريا مطلك الدوري، أمحد علي صاحل، إدارة التمكني وإقتصاديات الثقة يف منظمات أعمال األلفية الثالثة،  
 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 
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زكريا مطلك الدوري، اإلدارة اإلسرتاتيجية، مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية، دار اليازوري العلمية للنشر  
  والتوزيع، عمان، 

 ، دار الكتاب اجلامعي، 01زيد اهلويدي، اإلبداع )ماهيته، إكتشافه، تنميته(، الطبعة  

، دار قنديل للنشر 1، مهارات نظرية وتطبيقية، الطبعة سامي حممد هشام حريز، أساسيات إدارة االعمال 
 والتوزيع، عمان، 

سعد حممد سعيد، العالقات اإلنسانية ودورها يف حتسني األداء يف اجلامعات الرمسية واخلاصة يف األردن،  
 دراسة حتليلية، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة آل البيت، األردن، 

  ، األردن، 1يد عبد العزيز، املدخل إىل اإلبداع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة سع 

سعيد حممد املصري، التنظيم واإلدارة، مدخل معاصر لعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة، الدار  
 اجلامعية، اإلسكندرية، 

إعادة اهلندسة، مدخل جديد ملنظومة التعليم، دار اجلامعة اجلديدة،  سالمة عبد العظيم حسني، ثورة 
 اإلسكندرية، 

اإلدارة اإلسرتاتيجية، اجلزء األول "مدخل متكامل"، ترمجة رفاعي حممد رفاعي، حممد جونز،شارلز وجاريث 
  سيد أمحد عبد املتعال، دار املريخ للنشر، الرياض، 

عبد الرضا رشيد، حسان دهش جالب، اإلدارة اإلسرتاتيجية، مدخل تكاملي، دار املناهج للنشر  صاحل 
 والتوزيع، عمان، 

صالح الدين حممد عبد الباقي، السلوك التنظيمي، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  
 

صالح الشنواين، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، مدخل األهداف، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر  
  والتوزيع، اإلسكندرية، 

صالح الشنواين، التنظيم واإلدارة يف قطاع األعمال، مدخل املسؤولية اإلجتماعية، مركز اإلسكندرية 
 للكتاب، مصر، 
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 اإلسرتاتيجية للمنظمات يف ظل العوملة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  صالح عباس، اإلدارة 

 طارق طه، إدارة االعمال، منهج حديث معاصر، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  

، 1طارق عبد احلميد البدري، أساسيات يف علم إدارة القيادة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة  
  عمان، 

طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس، اإلدارة اإلسرتاتيجية، منظور منهجي متكامل، دار  
  ، األردن، 1وائل للنشر، الطبعة 

  .شوقي، السلوك القيادي وفعالية اإلدارة، مكتبة غريب للنشر، القاهرة طريف 

 عادل حسن، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  

 عادل حسن، األفراد يف الصناعة، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، اإلسكندرية،  

، 1عاكف لطفي خصاونة، إدارة اإلبداع واإلبتكار يف منظمات األعمال، دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة  
  األردن، 

هللا عليه وسلم، دار هومة، اجلزائر،     عامر مصباح، خصائص القيادة عند الرسول صلى 

لتنظيمية لتنمية املوارد البشرية، املكتبة العصرية للنشر عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، املهارات السلوكية وا 
 ، مصر، 1والتوزيع، الطبعة 

عبد الرمحان أمحد هيجان، املدخل اإلبداعي حلل املشكالت، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز  
  الدراسات والبحوث، الرياض، 

يبية املتكاملة، منهج املهارات اإلدارية، املهارات السلوكية والقيادية، مركز عبد الرمحان توفيق، املناهج التدر  
 ، مصر، 03اخلربات املهنية اإلدارية، الطبعة 

  عبد الرمحان حممد عيسوي، علم النفس واإلنتاج، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  

 عبد السالم أبو قحف، أساسيات اإلدارة اإلسرتاتيجية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  
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عبد السالم أبو قحف، السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  
 

 يف السلوك التنظيمي، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية،  عبد السالم أبو قحف، حماضرات 

 عبد الغفار حنفي، السلوك التنظيمي وإدارة األفراد، جامعة اإلسكندرية وبريوت العربية،  

عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف، حممد بالل، حماضرات يف السلوك التنظيمي، مطبعة اإلشعاع،  
  اإلسكندرية، 

هللا سيد هدية، السلطة والشرعية يف الدول النامية، جملة العلوم اإلجتماعية، اجمللد    ، 3 ، العدد12عبد 

هللا عبد الرمحان الربيدي، اإلبداع خينق االزمات، رؤية جديدة يف إدارة األزمات، بيت األفكار الدولية  عبد 
 ، الرياض، 1للنشر والتوزيع، الطبعة 

   عالء فرحان طالب، عبد الفتاح جاسم حممد، أساسيات املقارنة املرجعية، دار صفاء للنشر والتوزيع،  
  ، عمان، 1الطبعة 

علي عياصرة، حممد حممود العودة الفاضل، اإلتصال اإلداري وأساليب القيادة اإلدارية يف املؤسسات الرتبوية،  
  ، عمان، 1دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة 

 ، األردن، 01عمر حممد غباين، القيادة الفعالة والقائد الفعال، دار إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة  

عمرو حامد، اإلدارة اإلبداعية الطريق للمستقبل، ورقة عمل مقدمة يف ندوة "اإلدارة اإلبداعية للربامج  
 .واألنشطة يف املؤسسات احلكومية واخلاصة"، القاهرة، 

، عمان، 3فاروق جمدالوي، اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمر بن اخلطاب، دار روائع جمدالوي، الطبعة  
 

 فتحي عبد الرمحان جروان، اإلبداع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن،  

 فتحي حممد موسى، العالقات اإلنسانية يف املؤسسات الصناعية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،  

فرانسيس هورايب، تكوين الثقافة اإلبداعية، األخذ بيد ذوي الرؤية واملشاكسني وغريهم من مثريي املتاعب  
 ، الرياض، 1املفيدين يف مؤسستك، تعريب: حممد مسري العطائي، مكتبة العبيكان، الطبعة 
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ز التنافسية، مدخل املقارنات فريد النجار، املنافسة والرتويج التطبيقي، آليات الشركات لتحسني املراك 
  التطويرية املستمرة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 

، دار الفكر العريب للطبع -رؤية معاصرة -فؤاد البهى السيد، سعد عبد الرمحان، علم النفس اإلجتماعي  
  والنشر، القاهرة، 

كارول أوكونر، القيادة اإلدارية الناجحة، ترمجة مركز التعريب والربجمة، الدار العربية للعلوم )سلسلة تعلم   
 ، 01خالل أسبوع(، اجلمعية الربيطانية إلدارة األعمال، الطبعة 

، األردن، 1عة بالط والتوزيع،كاظم نزار الركايب، اإلدارة اإلسرتاتيجية، العوملة واملنافسة، دار وائل للنشر  
 

، 02كامل بربر، املوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة   
 لبنان، 

السلوك التنظيمي، مفاهيم وأسس سلوك الفرد واجلماعة يف التنظيم، دار الفكر للطباعة كامل حممد املغريب،  
 ، عمان، 2والنشر والتوزيع، الطبعة 

، دار 3كامل حممد املغريب، السلوك التنظيمي، مفاهيم وأسس سلوك الفرد واجلماعة يف التنظيم، الطبعة  
 الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 

رنس هولب، إدارة فرق العمل، أشرف على نقله إىل العربية موسى يونس، بيت األفكار الدولية للنشر لو  
 والتوزيع، الرياض، 

  ، 1لويس كامل مليكة، سيكولوجية اجلماعات والقيادة، اهليئة املصرية العامة للكتاب للطبع، اجلزء  

ليلى بنت سعد بن سعيد الصاعدي، التفوق واملوهبة واإلبداع وإختاذ القرار، رؤية من واقع املناهج، دار  
 ، األردن، 1احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة 

مارشال غولد مسيث، لورانس الين، إلياسا فريس، التدريب للقيادة، كيف يساعد أفضل املدربني يف العامل  
 لتعلم، ترمجة سيف بن عبد العزيز السيف، معهد اإلدارة العامة، مركز البحوث، السعودية، القادة على ا

 ، القاهرة، 1جمدي عبد الكرمي حبيب، هل ميكن تعليم اإلبداع؟ دار الفكر العريب، الطبعة  



297 
 

 اإلسرتاتيجية، األصول واألسس العلمية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  حممد أمحد عوض، اإلدارة 

 حممد إمساعيل بالل، السلوك التنظيمي بني النظرية والتطبيق، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  

، اإلسكندرية، 01لطبعة حممد الصرييف، السلوك اإلداري، العالقات اإلنسانية، دار الوفاء للنشر والتوزيع، ا 
 

  حممد الصرييف، القيادة اإلدارية اإلبداعية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  

حممد حسن حممد محادات، السوك التنظيمي والتجديات املستقبلية يف املؤسسات الرتبوية، دار احلامد  
 للنشر والتوزيع، عمان، 

، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 02حممد محد الطيطي، تنمية قدرات التفكري اإلبداعي، الطبعة  
  األردن، 

 .حممد سعيد أنور سلطان، السلوك التنظيمي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  

، 1، اإلدارة اإلسرتاتيجية وتنمية املوارد البشرية، دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة حممد مسري أمحد 
 األردن، 

حممد صديق عفيفي، أمحد إبراهيم عبد اهلادي، السلوك التنظيمي، دراسة يف التحليل السلوكي للبريوقراطية  
 ة، ، اإلسكندري10املصرية، مكتبة عني الشمس، الطبعة 

حممد عبد حسني الطائي، نعمة عباس خضري اخلفاجي، نظم املعلومات اإلسرتاتيجية، منظور امليزة  
 اإلسرتاتيجية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، اإلصدار األول، عمان، 

حممد علي حممد، علم إجتماع التنظيم، مدخل للرتاث واملشكالت واملوضوع واملنهج، دار املعرفة اجلامعية  
  للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 

 حممد حممود مصطفى، التسويق اإلسرتاتيجي للخدمات، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن،  

، دار الفكر العريب، 1بيل، علم النفس الصناعي والتنظيمي عربيا وعامليا، الطبعة حممود السيد أبو الن 
  .القاهرة، 



298 
 

، 1حممود سلمان العميان، السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة  
  عمان، 

حممود عبد املسلم الصلييب، اجلودة الشاملة وأمناط القيادة الرتبوية وفقا لنظرية هريسي وبالنشارد وعالقتها  
  .، عمان، 1مبستويي الرضا الوظيفي ملعلميهم وأدائهم، دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة 

مدحت أبو النصر، تنمية القدرات اإلبتكارية لدى الفرد واملنظمة، سلسلة املدرب العملية، جمموعة النيل  
 ، القاهرة، 1العربية، الطبعة 

، 1مدحت أبو النصر، فرق العمل الناجحة، البناء والنمو واإلدارة، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، الطبعة  
 .مصر، 

، 1حت حممد أبو النصر، إدارة وتنمية املوارد البشرية، اإلجتاهات املعاصرة، جمموعة النيل العربية، الطبعة مد 
 القاهرة، 

مدين عبد القادر عالقي، إدارة املوارد البشرية، املنهج احلديث يف إدارة األفراد، مكتبة دار زهران للنشر  
  ، السعودية، 1والتوزيع، الطبعة 

  .مصطفى كامل أبو العزم عطية، مقدمة يف السلوك التنظيمي، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية 

 مصطفى حممود أبو بكر، املوارد البشرية مدخل حتقيق امليزة التنافسية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  

هللا، شاكر عبد احلميد، عبد اللطيف حممد خليفة، حممد حممود عبد العظيم، آليات   معتز سيد عبد 
  .، القاهرة، 1اإلبداع ومعوقاته يف العلوم اإلجتماعية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة 

 اإلسكندرية، منال طلعت حممود، أساسيات يف علم اإلدارة، املكتب اجلامعي احلديث،  

    لتوزيع، مهدي حسن زويلف وآخرون، التنظم واألساليب واإلستشارات اإلدارية، دار وائل للنشر وا 
، عمان، 1الطبعة 

، األردن، 01مهدي حسن زويلف، اإلدارة، نظريات ومبادئ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة  
 



299 
 

مؤيد عبد احلسني الفضل، اإلبداع يف إختاذ القرارات اإلدارية، دار إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  
  .األردن، 

  نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر،  

  .لعلمية للنشر والتوزيع، عمان، جنم العزاوي، التدريب اإلداري، دار اليازوري ا 

، 1إدارة اإلبتكار، املفاهيم واخلصائص والتجارب احلديثة، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة  جنم عبود جنم، 
   .األردن، 

 ، األردن، 1نواف كنعان، القيادة اإلدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  

نيفني حسني مشت، التنافسية الدولية وتأثريها على التجارة العربية والعاملية، دار التعليم اجلامعي للطباعة  
 والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 

وليد حيدر جابر، التفويض يف إدارة وإستثمار املرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية،  
 .، لبنان،01الطبعة 

يعقوب حسني نشوان، مجيل عمر نشوان، السلوك التنظيمي يف اإلدارة واإلشراف الرتبوي، دار الفرقان  
  ، عمان، 3للنشر والتوزيع، الطبعة 

الشركة املصرية العاملية للنشر،  سلسلة املميزون اإلدارية، ،Leadershipفن القيادة اإلدارية  ،يورك برس 
 .لوجنمان، مكتبة لبنان ناشرون، 

أمين عوده املعاين، عبد احلكيم عقلة أخوارشيدة، التمكني اإلداري وآثاره يف إبداع العاملني يف اجلامعة األردنية،  
   ، األردن، 2، العدد 5عمال، اجمللد األية، اجمللة األردنية يف إدارة دراسة ميدانية حتليل

حجاج عبد الرؤوف، امليزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية: مصادرها ودور اإلبداع التكنولوجي يف تنميتها:  
دراسة ميدانية يف شركة روائح الورود لصناعة العطور بالوادي، رسالة ماجستري منشورة، كلية التسيري والعلوم 

         ، سكيكدة، 55أوت  20، جامعة اإلقتصادية



300 
 

دريوش شهيناز، أثر أمناط القيادة اإلدارية على تنمية إبداع املوارد البشرية، دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات  
 الصناعية اخلاصة بوالية قسنطينة، رسالة ماجستري منشورة يف املوارد البشرية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 

رنا أمحد ديب عيتاين، تأثري بعض املتغريات التسويقية والبيئية على القدرة التنافسية للصناعات الغذائية  
 اللبنانية: دراسة ميدانية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بريوت العربية، لبنان، 

 ENPECرمية خلوطة، تأثري مجاعة العمل على رضا العامل داخل املؤسسة، دراسة ميدانية بوحدة املدخرات  
، 1بسطيف، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة سطيف 

 

التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، دراسة حالة مؤسسة مسية برويب، دور اإلبداع واإلبتكار يف إبراز امليزة  
املشروبات الغازية مامي، مذكرة ماجستري منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة 

 ، 1سطيف 

رسالة ماجستري يف العلوم طراد فارس، منامجنت اإلبداع وتأثريه على منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  
 اإلقتصادية وعلوم التسيري، كلية احلقوق وعلوم التسيري، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، 

عبد العزيز بن عبد الرمحان بن عبد العزيز آل سعود، األمناط القيادية وأثرها يف تشكيل الثقافة التنظيمية  
ى مؤسسات القطاع العام باململكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه يف ملنظمات القطاع العام، دراسة مسحية عل

 العلوم اإلقتصادية غري منشورة، جامعة دمشق، 

علي أمحد ديوب، عوامل تعزيز القدرة التنافسية ومدى إمكانية تفعيلها يف الصناعات السورية، مذكرة  
 ماجستري غري منشورة، جامعة دمشق، 

عماد أمحد إمساعيل، خصائص نظم املعلومات وأثرها يف حتديد خيار املنافسة اإلسرتاتيجي يف اإلدارتني العليا  
والوسطى، دراسة تطبيقية على املصارف التجارية العاملة يف قطاع غزة، رسالة ماجستري منشورة، اجلامعة 

ةاإلسالمية، غز 

املؤسسة اإلقتصادية، مصادرها تنميتها وتطويرها، رسالة ماجستري غري عمار بوشناف، امليزة التنافسية يف  
 منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري باخلروبة، جامعة اجلزائر، 



301 
 

عمر عوض الغويري، تأثري نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف حتقيق امليزة التنافسية، "دراسة ميدانية يف شركيت"  
ردنية وموبايلكم، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة، امللكية األ

لزهر العابد، إشكالية حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، رسالة دكتوراه علوم  
 ، 2منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة 

مهدي صالح الدين مجيل عثمان، أثر العوامل اإلسرتاتيجية واسرتاتيجيات املنافسة على امليزة التنافسية  
لشركات إنتاج األدوية األردنية، دراسة ميدانية من منظور املديرين، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، 

رغيد إبراهيم إمساعيل، العالقة بني أنواع اإلبداع التقين وأبعاد امليزة التنافسية: دراسة أكرم أحدم الطويل،  
ميدانية يف جمموعة خمتارة من الشركات الصناعية يف حمافظة نينوى، املؤمتر العلمي الثالث حول: إدارة منظمات 

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم كلية أفريل،   29 -27ملعاصرة، الفرتة من األعمال: التحديات العاملية ا
 ، التطبيقية اخلاصة، األردن

الطيب داودي، مراد حمبوب، تعزيز تنافسية املؤسسة من خالل حتقيق النجاح اإلسرتاتيجي، جملة العلوم  
 ، بسكرة، نوفمرب 12اإلنسانية، كلية العلوم اإلقتصادية والتسيري، جامعة حممد خيضر، العدد 

بن عنرت عبد الرمحان، واقع اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر، دراسة ميدانية، جملة جامعة  
 ، العدد األول، 24لد دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، اجمل

بن نوار صاحل، اإلتصال يف املؤسسة، فعاليات امللتقى الوطين الثاين، خمرب علم إجتماع اإلتصال، جامعة  
  منتوري، مؤسسة الزهران للفنون املطبعية، اخلروب، قسنطينة، 

عة بن نوار صاحل، اإلتصال يف املؤسسة، فعاليات امللتقى الوطين الثاين، خمرب علم إجتماع اإلتصال، جام 
  منتوري، مؤسسة الزهران للفنون املطبعية، اخلروب، قسنطينة، 

، 12خان أحالم، إعادة هندسة العمليات كمدخل لتمييز إدارة املوارد البشرية، أحباث إقتصادية وإدارية، العدد  
 ديسمرب  ،جامعة بسكرة



302 
 

شريف غياط، حممد بوقموم، حاضنات األعمال التكنولوجية ودورها يف تطوير اإلبداع واإلبتكار باملؤسسات  
 جامعة قاملة، ديسمرب  الصغرية واملتوسطة، حالة اجلزائر، أحباث إقتصادية وإدارية، العدد السادس،

وأساليب القيادة يف بناء فرق العمل وتفجري روح حممد احملمدي املاضي، املستجدات العاملية وأثرها على أمناط  
اإلبداع واإلبتكار، ورقة عمل مقدمة يف ندوة تنمية املهارات اإلبداعية لقادة املنظمات العامة واخلاصة، املنظمة 

 ول العربية، مصر اجلديدة، العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الد

مدخل لتعزيز امليزة التنافسية للمنتج التأميين، امللتقى الدويل السابع مصنوعة أمحد، تنمية الكفاءة البشرية ك 
حول الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطوير، كلية العلوم اإلتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري، 

 ديسمرب  03/04جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

ماليكية عامر، واقع اإلبتكار يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية، دراسة ميدانية حلالة املؤسسة الوطنية للدهن  
 نوفمرب ، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 27/28بسوق أهراس، جملة العلوم اإلنسانية، العدد 

دراسة ميدانية، حبوث إلقتصادية  جنمة عباس، واقع اإلبداع يف املؤسسات اجلزائرية الصغرية واملتوسطة، 
  ة احلاج خلضر باتنة، ، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامع62 -61وعربية، العدد 

وفيق حلمي األغا، دور القيادات اإلدارية يف التطوير والتنمية اإلدارية، املؤمتر السنوي الرابع يف اإلدارة، القيادة  
أكتوبر،  16 -13زهر، لتطوير وتنمية املؤسسات يف الوطن العريب، اجلمهورية العربية السورية، جامعة األ اإلبداعية
 دمشق، 

بن بريكة عبد الوهاب، بن الرتكي زينب، مسامهة اإلبداع التكنولوجي يف تدعيم املركز التنافسي للمنظمة،  
 ماي  13 -12ليدة،  املنظمات احلديثة، جامعة البامللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف

، 3عماري عمار، اإلبداع التكنولوجي يف اجلزائر، واقع وآفاق، جملة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، العدد  
 ة فرحات عباس، سطيف، جامع

 .1987خليل اجلر، الروس، املعجم العريب احلديث، مكتبة الروس، باريس،  -

 



303 
 

-1  http  :// www.startimes.com  

2- http  :// www. albaath.news. sy. 

3- 1 http  :// www. hrdiscussion.com                                

1- Bernard Guilhon, Sandra Montchaud, Le capital-risque, mécanisme de financement de 

l’innovation, LAVOISIER, Paris, 2008. 

2- Bruno Jarrosson , 100 ans de management, un siècle de management a travers  les écrits, 

Association Progrès Du Management, Dunod, Paris, 2000. 

3- Carol Kennedy, Toutes les théories de management, les idées essentielles des auteurs les 

plus souvent cités, Maxima Laurent du Mesnil, 3ème  édition, Paris. 

4- Carole Hamon et al, Management de l'équipe commerciale, Dunod, Paris, 2004. 

5- Danièl Blondel, Innovation et bien-être, Une relation équivoque, éditions Publibook, Paris, 

2010. 

6- Dimitri Uzunidis, L’innovation et l’économie contemporaine, Espaces  cognitifs et 

territoriaux, De Boeck, 1ère  édition, Bruxelles, 2004. 

7- Don Hellriegel et W. Slocum, Management des organisations, 2ème  édition, Bruxelles, 

Boeck Université, 2006. 

8- Don Hellriegel, John w. slocum, Management des organisation, Bruxelles: de Boeck 

universités, 2ème  édition, 2006. 

9- Farid Baddache, Entreprises et ONG: Face au développement durable: L’innovation  par  la 

coopération, L’Harmattan, 2004. 

10- Frédéric Leroy, Les stratégies de l'entreprise, 2ème  édition, Dunod, Paris, 2004. 

11- Frédérique Alexandre-Bailly et autres, Comportements  humains et management, 

Pearson Education, 2éme édition, Copyright, France, 2006. 

12- Gilles Faure, Structure, organisation et efficacité de l'entreprise, Dunod entreprise, Paris, 

1991. 

13- Giorgio Pellicelli, Stratégie d'entreprise 1ère  édition, de Boeck et Larcier, Bruxelles, 2007. 

14- Harold Koontz, Cyril O’Donnell, Management: principes et méthodes de gestion, traduit 

et adapté par Gilles Ducharme, Mc Graw- hill, Québec, Canada, 1980. 

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/


304 
 

15- Hubert JAOUI, Tous innovateurs, La dimension humaine de l’innovation, Leviers et 

bonnes pratiques, Dunod, Paris, 2003. 

16- Jean- Louis Magakian, Marielle Audrey Payaud, 100 fiches pour comprendre la stratégie 

d’entreprise, 2ème édition, Paris, 2007. 

17-  Jean- Michel Plane, Management des organisations, Théories. Concepts. Cas, Dunod, 

Paries, 2003. 

18- Jean Lachmann, Stratégie et financement de l’innovation, collection techniques de 

gestion, Économisa, Paris, 2010. 

19- Jean-Charles Mathé, Management stratégique concurrentiel, Librairie Vuibert, Paris, 

2001. 

20- Jean-Hervé Lorenzi, Alain Villemeur, L’innovation au cœur de la nouvelle croissance, 

Economica, Paris, 2009. 

21- Jean-Luc Charron, Sabine Sépari, Organisation et gestion de l’entreprise, manuel et 

applications, Dunod, Paris, 1998. 

22- Jean-Pierre et autres, Management stratégique et organisation, 6ème édition , Paris, 

Vuibert. 

23- Joel Broustail et Frederic Fréry, Le management stratégique de l’innovation, Edition 

DALLOZ, 1993. 

24- Lahouari ADDI, Etat et pouvoir, approche méthodologique et sociologique, office des 

publications universitaires, Ben- aknoun, Alger. 

25- Le commandement, Seminaire, Entreprise des ciments et dérivés EST, bureau d'études 

Socio-Economiques et d'organisation, cimenteries/ AB-AK-AT-HS, 1994.             

26- Luc Boyer, Noël Equilbey, Organisation: Théories et applications, Edition d’organisation, 

2ème  édition, Paris , 2003. 

27- Luc De Brabandere et Anne Mikolajczak , Le plaisir des idées, Dunod,Paris, 2ème  édition, 

2004. 

28- Management development international- Alger, Business School, MBA- TRC / SH, 

Leadership, MDI, 12 Mai 2004. 

29- Melissa Schilling, François Thérin, Gestion de l’innovation technologique, Maxima, Paris, 

2006. 

30- Michael E. Porter, L'avantage concurrentiel des nations, Inter-éditions, Paris, 1993. 

31- Michael Porter, L'avantage concurrentiel, Comment devancer ses concurrents et 

maintenir son avance, Dunod, Paris, 1999. 



305 
 

32- Michel Darbelet et autres, L’essentiel sur le management, 5ème  édition, Paris, 2006. 

33- Michél Garant; Philippe scieur, organisations et systèmes de formation de Boeck 

université, 1ère   édition, Bruxelles, 2002. 

34- Michel Petit et autres, Management D’équipe, Concepts et pratiques, Dunod, Paris, 

1999. 

35- Michel Petit, Audrey Klesta, Management d’équipe: concepts et pratiques, Donod, Paris, 

2000. 

36- Michel Porter, L’avantage concurrentiel, traduit par Philippe de lavergne, Dunod, Paris. 

37- Mohed  ALTRAD, écouter, Harmoniser, Diriger, Un certain art  du management, Office 

des publications universitaires, Alger. 

38- Octave Jokung et autres, Introduction au management de la valeur, Dunod, Paris, 2001. 

39- OUKIL M.-Said, Economie et Gestion de L’innovation Technologique, Recherche et 

Développement, Office des  Publications Universitaires, Alger, 1995. 

40- Richard Soparnot, Samuel Grandval, Concepts et cas en management stratégique, 

LAVOISIER, Paris, 2005. 

41- Rodolphe Durand, Guide du management stratégique, (99 concepts clés), Dunod, Paris, 

2003. 

42- Saïd Mssassi, Précis de management – concepts et processus de gestion, Maroc, Afrique 

orient, 2006. 

43- Samir Trigui, Management et leadership, Le savoir- faire de la gestion moderne, Centre 

de publication Universitaire, Tunisie, 2004. 

44- Sandrine Fernez-Walch, François Romon, Management de l’innovation, de la stratégie 

aux  projets, 2ème  édition, Vuibert, 2010, Paris. 

45- Sandrine Fernez-Walch, François Romon, Management de l’innovation, de la stratégie 

aux projets, 2ème  édition, Vuibert, Paris, 2010. 

46- Sekiou, Blondin, Fabi, Bayad, Peretiti, Alis, Chevalier, Gestion des ressources humaines, 

2ème édition, Boeck université, Bruxells, 2001. 

47- STRATEGOR, Politique général de l’entreprise, 4éme édition, Dunod, Paris, 2005. 

48- Yves- Frédéric Livian, Organisation: Théories et pratiques, 3ème  édition, Dunod, Paris, 

2005. 

 



306 
 

 خماطر اإلسرتاتيجيات التنافسية
 الفرق بني القيادة والسلطة

 الفرق بني القيادة والنفوذ اإلجتماعي
 الفرق بني القيادة والسياسة

 دة األكثر فعاليةاالتوافيق املختلفة ملتغريات املوقف ومنط القي
 الفرق بني القيادة التحويلية والقيادة غري التحويلية

 معامل ألفا كرونباخ لإلستمارة اإلستطالعية
 معامل ألفا كرونباخ لإلستمارة النهائية
 توزيع أفراد العينة حسب متغري السن

 توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي
 توزيع أفراد العينة حسب متغري اخلربة

 توزيع أفراد العينة حسب مدى إصغاء الرئيس املباشر آلرائهم 
 توزيع أفراد العينة حسب مدى تفهم الرئيس املباشر ملشاعرهم

 توزيع أفراد العينة حسب تشجيع الرئيس املباشر ألفكارهم
 لة من طرفهمو توزيع أفراد العينة حسب مدى تقدير الرئيس املباشر للجهود املبذ

 توزيع أفراد العينة حسب مدى تزويد الرئيس املباشر للعمال باملعلومات اليت ختص العمل
 توزيع أفراد العينة حسب مدى عمل الرئيس املباشر على تنمية مهاراهتم

 توزيع أفراد العينة حسب مدى إرشادهم من طرف رئيسهم املباشر إىل أحسن الطرق
 توزيع أفراد العينة حسب مدى إحرتام الرئيس املباشر هلم

 املباشر للقاءات بينه وبني العمالتوزيع أفراد العينة حسب مدى تشجيع الرئيس 
 توزيع أفراد العينة حسب مدى عمل الرئيس املباشر على تلبية حاجاهتم

 توزيع أفراد العينة حسب مدى عدالة الرئيس املباشر يف معاملتهم
 توزيع أفراد العينة حسب مدى إشعارهم بأمهيتهم من طرف رئيسهم املباشر

 توزيع أفراد العينة حسب مدى تسامح الرئيس املباشر عن األخطاء اليت تبدر منهم
 توزيع أفراد العينة حسب مدى إستخدام الرئيس املباشر للطرق الذكية عند لفتهم الخطائهم

 توزيع أفراد العينة حسب مدى إنتقاد الرئيس املباشر هلم أمام زمالئهم
 أفراد العينة حسب مدى مراعاة الرئيس املباشر لقدراهتم عند تكليفم بالواجباتتوزيع 

 غيابهتوزيع أفراد العينة حسب مدى تفويض الرئيس املباشر لصالحياته حال 
 توزيع أفراد العينة حسب مدى منحهم احلرية من طرف رئيسهم للتصرف يف كيفية أداء مهامهم
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 مدى السماح هلم من طرف الرئيس املباشر بأخذ دوره القيادي داخل اجلماعةتوزيع أفراد العينة حسب 
 توزيع أفراد العينة حسب مدى طلب رئيسهم املساعدة منهم يف أداء واجباته

 توزيع أفراد العينة حسب مدى ثقة الرئيس املباشر فيهم دون الرقابة عليهم
 توزيع أفراد العينة حسب مدى منح الرئيس املباشر للعمال السلطة للتحكم يف مشكالهتم 

 توزيع أفراد العينة حسب مدى حبث الرئيس املباشر عن إقرتاحاهتم
 توزيع أفراد العينة حسب مدى تنفيذ الرئيس املباشر ملقرتحاهتم

 طرف رئيسهم املباشر عند إقرتاح احللول للمشكالت توزيع أفراد العينة حسب إشراكهم من
 توزيع أفراد العينة حسب مدى عرض الرئيس املباشر لقراراته على العمال

 توزيع أفراد العينة حسب مدى منح الرئيس املباشر الفرصة هلم للتعبري عن رأيهم حبرية
 توزيع أفراد العينة حسب مدى قيامهم بأعماهلم بأسلوب متجدد  

 توزيع أفراد العينة حسب مدى شعورهم بامللل من تكرار اإلجراءات املتبعة يف العمل
 توزيع أفراد العينة حسب حماولتهم اإلبتعاد عن تقليد اآلخرين عند حل املشكالت

  إىل عمليات تطوير مستمرة مدى حاجة إجراءات العملتوزيع أفراد العينة حسب 
 حماولتهم لتطبيق أساليب وطرق جديدة حلل مشكالت العمل توزيع أفراد العينة حسب
 مدى حرصهم على تقدمي األفكار اجلديدة توزيع أفراد العينة حسب
 على تقدمي األفكار اجلديدة ألساليب العمل قدرهتم توزيع أفراد العينة حسب
 مدى قدرهتم على تقدمي حلول جديدة ملشكالت العمل توزيع أفراد العينة حسب
 قدرهتم على طرح احللول السريعة ملواجهة مشاكل العمل  توزيع أفراد العينة حسب
 على تقدمي األفكار اجلديدة لتطوير العمل بسهولة قدرهتم توزيع أفراد العينة حسب
 مدى قدرهتم على تقدمي أكثر من فكرة خالل فرتة زمنية قصرية  توزيع أفراد العينة حسب
 مدى إمتالكهم للمهارات الكافية اليت متكنهم من إقناع اآلخرين توزيع أفراد العينة حسب
 إهتمامهم مبعرفة الرأي املخالف لرأيهم توزيع أفراد العينة حسب
 مدى سعيهم إىل احلصول على األفكار اليت تساهم يف حل مشاكل العمل توزيع أفراد العينة حسب
 مدى حرصهم على اإلستفادة من اإلنتقادات توزيع أفراد العينة حسب
 مدى ترددهم يف تغيري موقفهم عند اإلقتناع بعدم صحته توزيع أفراد العينة حسب
 مدى حرصهم على إحداث تغيريات يف أساليب العمل من حني آلخر توزيع أفراد العينة حسب
 مدى تغيريهم لقراراهتم عندما يستجد أمر يقتضي ذلك توزيع أفراد العينة حسب
 م على التنبؤ مبشكالت العمل قبل حدوثهامدى قدرهت توزيع أفراد العينة حسب
 مدى ختطيطهم ملواجهة املشكالت املمكنة احلدوث توزيع أفراد العينة حسب
 حرصهم على معرفة أوجه القصور يف ما يقومون به من عمل توزيع أفراد العينة حسب
 مدى إمتالكهم لرؤية دقيقة إلكتشاف املشكالت اليت يعاين منها اآلخرون توزيع أفراد العينة حسب
 مدى شعورهم باملتعة يف التعامل مع مشكالت العمل  توزيع أفراد العينة حسب
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 حتليل التباين األحادي بشأن داللة الفروق اإلحصائية للقيادة الدميقراطية حسب نوع املؤسسة
  تإختبار شيفيه لتحديد إجتاه الفروق بني املؤسسانتيجة 

 نتيجة إختبار شيفيه بشأن داللة الفروق اإلحصائية يف العالقات اإلنسانية
 نتيجة إختبار شيفيه بشأن داللة الفروق اإلحصائية يف تفويض السلطة

 شاركة يف إختاذ القراراتنتيجة إختبار شيفيه بشأن داللة الفروق اإلحصائية يف امل
 نتيجة إختبار شيفيه بشأن داللة الفروق اإلحصائية يف القيادة الدميقراطية

 حتليل التباين األحادي بشأن داللة الفروق اإلحصائية للقدرات اإلبداعية حسب نوع املؤسسة
 وأبعادهنتيجة إختبار شيفيه لتحديد إجتاه الفروق يف اإلبداع 

 نتيجة إختبار شيفيه بشأن داللة الفروق اإلحصائية يف عنصر األصالة
 نتيجة إختبار شيفيه بشأن داللة الفروق اإلحصائية يف عنصر الطالقة
 نتيجة إختبار شيفيه بشأن داللة الفروق اإلحصائية يف عنصر املرونة

 داللة الفروق اإلحصائية يف عنصر احلساسية للمشكالتنتيجة إختبار شيفيه بشأن 
 نتيجة إختبار شيفيه بشأن داللة الفروق اإلحصائية يف القدرات اإلبداعية

 معامالت اإلرتباط بني متغريي الدراسة
 إختبار فيشر للمعنوية

 على درجة أصالة العاملني ةنتائج حتليل اإلحندار البسيط للقيادة الدميقراطي
 على مستوى طالقة العاملني ةنتائج حتليل اإلحندار البسيط للقيادة الدميقراطي
 على مستوى مرونة العاملني ةنتائج حتليل اإلحندار البسيط للقيادة الدميقراطي
 على درجة احلساسية للمشكالت لدى العاملني  ةنتائج حتليل اإلحندار البسيط للقيادة الدميقراطي

 نتائج حتليل اإلحندار البسيط للقيادة الدميقراطية على مستوى إبداع العاملني
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 أنواع البيئة
 أفراد اجملتمع املتعاملني مع املؤسسة

 املؤثرة يف الصناعة العوامل اخلمسة
 عناصر حتليل املنافسني

 اإلسرتاتيجيات التنافسية حسب بورتر
 دورة حياة امليزة

 األسس العامة لبناء املزايا التنافسية
 سلسلة القيمة لبورتر

 تقسيم وظيفة التسويق
 سلسلة القيمة املعدلة

 لبورترنظام القيمة 
 التوازن يف إسرتاتيجية التمييز 

 العالقات املختلفة بني العناصر األساسية للقيادة الرمسية
 شبكة بالك وموتون

 اهلدف يف القيادة-منوذج املسار
 منوذج دورة حياة القائد هلريسي وبالنشارد

 منوذج ريدن
 اخلط املستمر نظرية

 شجرة القرارات القيادية
 عزو القائد أداء املرؤوسني الضعيف

 بدائل القيادة
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 1جامعة سطيف  أستاذ حماضر عبد الوهاب بلمهدي
 1جامعة سطيف  أستاذ حماضر احلسني بورغدة

 1جامعة سطيف  أستاذ التعليم العايل زين الدين بروش
 1جامعة سطيف  أستاذ التعليم العايل ساعد بن فرحات 

 2جامعة سطيف  أستاذ حماضر فاروق يعلى
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اإلستمارة بني يديك هتدف إىل حماولة التعرف على آراء العمال يف الشركة اجلزائرية لصناعة اخلزف حول 
، وذلك إستيفاءا ملتطبات 

اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة احلصول على درجة دكتوراه علوم يف إدارة األعمال بكلية العلوم 
 .01سطيف 

الرجاء التكرم بإعطاء هذه اإلستمارة جزء من وقتك، وحتري الدقة واملوضوعية يف إجابتك عليها، وذلك ملا هلا 
إال  من أمهية يف هذا البحث، مع العلم أن اهلدف األول هلذه اإلستمارة هو أكادميي حبت واملعلومات لن تستخدم

 ألغراض البحث العلمي.

 آمل التكرم باإلجابة على مجيع فقرات اإلستمارة وفق تقديرك الشخصي.

القدرة على إنتاج أفكار جديدة أو طريقة جديدة، أي إنتاج ما هو غري مألوف

 .اإلستعماالت اجلديدة وبسرعةقدرة الشخص على خلق عدد كبري من األفكار اجلديدة أو 

 .قدرة الشخص على حتويل اجتاه تفكريه أو طريقته يف عالج املشكلة من وضع آلخر

 قدرة الفرد على رصد ورؤية املشكالت والتعرف على املشكلة من مجيع جوانبها.
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 البيانات الشخصية والوظيفية:  الجزء األول:

 العمر: -1

 سنة )    ( 40إلى  31من    )    ( سنة 30إلى  20من 

 سنة )    ( 60إلى  51من    سنة )    ( 50إلى  41من 

  :المستوى التعليمي -2           

                        جامعي                            )      (  أساسي )      (  ثانوي )      (  إبتدائي )      (      

  :عدد سنوات الخبرة -3           

 ( سنوات )  10سنوات إلى  06من    (سنوات )   05سنة إلى  01من            

 سنوات )  ( 10أكثر من            

 البيانات األساسية: : الجزء الثاني            

  )خصائص وسمات القائد الديمقراطي( األول: المرتكزات األساسية للقيادة الديمقراطية المحور           

 إلى أي مدى تتوافر الخصائص والسمات التالية في رئيسك المباشر.....؟  

 أمام العبارة التي تمثل وجهة نظرك الشخصية (X)يرجى وضع إشارة 

 العالقات اإلنسانية -1

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائماالعبارةالرقم

      آلرائييصغي 01
      يتفهم مشاعري02
      يشجع أفكاري03
      يقدر اجلهود املبذولة من طريف04
      يزودين بكل املعلومات اليت ختص العمل 05
      مهارايت من خالل إشراكي يف الدورات التدريبية  على تنمية يعمل06
      إرشادي إىل أحسن الطرقينصحين من خالل 07
      يعاملين بإحرتام08
      من أجل التواصل بيين وبينهيشجع اللقاءات املفتوحة 09
      على تلبية حاجايتيعمل 10
      بعدالة يعامل العمال11

      بأمهييت داخل املؤسسةيشعرين 12
      يف بعض األخطاء اليت تبدر مينيتسامح 13
      إىل أخطائي بطريقة ذكية  يلفتين14
      ال ينتقدين أبدا أمام العمال 15
      قدرايت عند تكليفي بالواجباتيراعي 16
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 تفويض السلطة -2

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائماالعبارة

      حال غيابه تسيري األموريفوضين صالحيات 17
      أداء مهاميكيفية لتصرف يف  حرية امينحين 18
      بأخذ دوره القيادي يف اجلماعة يسمح يل19
      واجباتهيطلب مين مساعدته يف أداء 20
      بة عليقابقدريت على القيام بعملي دون احلاجة إىل الر  يثق21
      املشكالت اليت تواجهين أثناء العمل للتحكم يفسلطة الالزمة ال مينحين22
 المشاركة في إتخاذ القرارات -3

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      عن إقرتاحايت يبحث 23
      ينفذ إقرتاحايت 24
      أثناء العملتظهر إقرتاح احللول للمشكالت اليت  عنديشركين 25
      يعرض علي قراراته للموافقة أو إجراء بعض التعديالت عليها26
      للتعبري عن رأيي حبرية مينحين الفرصة 27

 الشركة الجزائرية لصناعة الخزفالمحور الثاني: القدرات اإلبداعية لدى العاملين ب

 إلى أي مدى تتوافر لديك القدرات اإلبداعية كأحد العاملين في هذه الشركة ؟

 العبارة التي تمثل وجهة نظرك الشخصية أمام (X)يرجى وضع إشارة               

 األصالة -1  

 الطالقة -2

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة رقمال

      العمل بلدي القدرة على تقدمي أفكار جديدة ألسالي 34

      لدي القدرة على تقدمي حلول جديدة للمشكالت اليت تواجهين يف العمل 35

      لدي القدرة على طرح احللول السريعة ملواجهة مشاكل العمل  36

      بسهولةلدي القدرة على تقدمي األفكار اجلديدة لتطوير العمل  37

      لدي القدرة على تقدمي أكثر من فكرة خالل فرتة زمنية قصرية 38

      أملك املهارات الكافية اليت متكنين من إقناع اآلخرين أثناء التعامل معهم 39

 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة الرقم

      أقوم بكل األعمال املسندة إيل بأسلوب متجدد  28

      أشعر بامللل من تكرار اإلجراءات املتبعة يف إجناز العمل 29

      العمل مشكالتأحاول قدر اإلمكان اإلبتعاد عن تقليد اآلخرين يف حل  30

      أجد أن إجراءات العمل حباجة إىل عملية تطوير مستمرة بعيدة عن الروتني 31

      يف العمل  أحاول تطبيق طرق جديدة حلل أي مشكلة تواجهين 32

       اجلديدة األفكارأحرص على تقدمي  33
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 المرونة: -3

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة الرقم

      مبعرفة الرأي املخالف لرأيي لكي أستفيد منه أهتم 40

      أسعى إىل احلصول على األفكار اليت تساهم يف حل مشاكل العمل 41

      أنا حريص على اإلستفادة من اإلنتقادات  42

      ال أتردد يف تغيري موقفي عندما أقتنع بعدم صحته 43

      العمل من حني آلخرأحرص على إحداث تغيريات يف أساليب  44

      أغري من قرارايت عندما يستجد أمر يقتضي ذلك 45

 

 الحساسية للمشكالت: -4

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة الرقم

      لدي القدرة على التنبؤ مبشكالت العمل قبل حدوثها 46

      أخطط ملواجهة مشكالت العمل املمكن حدوثها 47

      أحرص على معرفة أوجه القصور فيما أقوم به من عمل   48

      أمتلك رؤية دقيقة إلكتشاف املشكالت اليت يعاين منها اآلخرون يف العمل 49

      عادة ما أشعر مبتعة يف التعامل مع مشكالت العمل 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



315 
 

 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 216 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 216 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,903 27 

 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élément 

VAR00001 57,4954 464,707 ,690 ,896 

VAR00002 58,0880 463,002 ,631 ,897 

VAR00003 57,9444 467,811 ,611 ,898 
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VAR00004 58,0046 461,660 ,643 ,897 

VAR00005 57,6204 467,316 ,593 ,898 

VAR00006 59,7361 514,595 -,139 ,909 

VAR00007 57,5972 464,707 ,623 ,897 

VAR00008 57,4491 466,267 ,610 ,897 

VAR00009 57,3333 473,972 ,534 ,899 

VAR00010 57,8750 463,915 ,645 ,897 

VAR00011 57,8519 460,164 ,643 ,897 

VAR00012 57,8889 463,160 ,604 ,897 

VAR00013 57,7361 475,581 ,244 ,909 

VAR00014 58,2917 470,626 ,473 ,900 

VAR00015 57,6944 471,636 ,492 ,900 

VAR00016 57,8287 464,924 ,567 ,898 

VAR00017 59,1111 492,955 ,187 ,906 

VAR00018 57,7917 463,170 ,656 ,897 

VAR00019 59,4861 498,223 ,154 ,905 

VAR00020 58,5463 484,389 ,361 ,902 

VAR00021 57,4907 462,214 ,689 ,896 

VAR00022 58,6667 483,200 ,365 ,902 

VAR00023 58,9722 488,185 ,259 ,904 

VAR00024 58,5139 474,335 ,539 ,899 

VAR00025 58,4861 472,232 ,511 ,899 

VAR00026 59,1852 485,212 ,318 ,903 

VAR00027 58,0278 460,176 ,624 ,897 
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Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 216 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 216 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,867 23 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élément 

VAR00028 54,3194 285,623 ,225 ,870 

VAR00029 54,2917 286,915 ,251 ,868 

VAR00030 53,5833 278,905 ,395 ,864 

VAR00031 54,0093 279,832 ,313 ,867 
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VAR00032 54,1944 279,618 ,374 ,864 

VAR00033 53,6806 272,786 ,512 ,860 

VAR00034 54,1667 273,814 ,494 ,860 

VAR00035 54,1852 274,142 ,492 ,860 

VAR00036 54,5000 276,000 ,431 ,863 

VAR00037 54,4537 276,119 ,424 ,863 

VAR00038 54,8519 280,108 ,370 ,864 

VAR00039 53,4954 274,902 ,523 ,860 

VAR00040 53,1852 276,914 ,497 ,861 

VAR00041 53,2963 273,623 ,607 ,858 

VAR00042 53,2778 273,997 ,556 ,859 

VAR00043 53,2778 272,657 ,593 ,858 

VAR00044 53,8981 271,729 ,508 ,860 

VAR00045 53,2639 274,949 ,564 ,859 

VAR00046 54,3380 284,625 ,290 ,867 

VAR00047 54,0417 276,654 ,404 ,863 

VAR00048 53,2685 270,979 ,602 ,857 

VAR00049 54,2083 276,715 ,431 ,862 

VAR00050 54,2593 279,765 ,359 ,865 
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Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 21 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 21 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,911 27 

 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élément 

VAR00001 61,5714 412,957 ,697 ,905 

VAR00002 61,8571 399,629 ,752 ,903 

VAR00003 61,8095 411,262 ,558 ,907 

VAR00004 61,7619 424,990 ,352 ,911 
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VAR00005 61,1905 403,662 ,787 ,903 

VAR00006 63,9524 444,348 ,129 ,914 

VAR00007 61,7619 393,990 ,813 ,901 

VAR00008 60,7143 427,214 ,606 ,907 

VAR00009 60,8571 437,129 ,297 ,911 

VAR00010 61,7143 421,514 ,492 ,908 

VAR00011 61,2381 419,190 ,519 ,908 

VAR00012 61,5714 402,157 ,742 ,903 

VAR00013 61,1905 432,262 ,403 ,910 

VAR00014 62,0952 428,390 ,279 ,913 

VAR00015 61,2381 425,690 ,397 ,910 

VAR00016 61,2381 427,590 ,338 ,911 

VAR00017 63,7619 426,890 ,449 ,909 

VAR00018 60,9048 422,090 ,559 ,907 

VAR00019 64,0952 442,890 ,296 ,911 

VAR00020 62,6190 428,348 ,429 ,909 

VAR00021 60,7143 439,914 ,284 ,911 

VAR00022 62,5714 431,157 ,393 ,910 

VAR00023 63,2857 417,914 ,562 ,907 

VAR00024 62,5714 422,757 ,401 ,910 

VAR00025 62,6190 405,548 ,730 ,904 

VAR00026 63,1905 420,362 ,438 ,909 

VAR00027 61,8095 394,262 ,778 ,902 
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Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 21 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 21 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,715 23 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élément 

VAR00028 56,0000 127,300 ,029 ,729 

VAR00029 55,0476 123,248 ,170 ,715 

VAR00030 54,2857 116,914 ,511 ,689 

VAR00031 55,1905 129,962 -,056 ,743 

VAR00032 55,6190 112,148 ,502 ,683 

VAR00033 54,2857 126,914 ,089 ,719 
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VAR00034 55,5238 118,862 ,366 ,698 

VAR00035 55,4762 111,562 ,540 ,680 

VAR00036 56,0476 116,648 ,416 ,693 

VAR00037 56,0952 113,790 ,518 ,684 

VAR00038 56,7143 116,914 ,527 ,688 

VAR00039 54,0476 129,548 ,043 ,719 

VAR00040 53,9048 124,290 ,254 ,707 

VAR00041 54,3333 120,333 ,343 ,700 

VAR00042 54,0000 115,900 ,472 ,689 

VAR00043 53,6667 129,633 ,109 ,715 

VAR00044 55,5238 116,062 ,346 ,698 

VAR00045 53,7143 133,214 -,188 ,724 

VAR00046 55,3810 126,648 ,074 ,722 

VAR00047 55,0476 109,148 ,508 ,680 

VAR00048 53,9524 120,248 ,436 ,696 

VAR00049 55,3333 124,033 ,184 ,712 

VAR00050 55,2857 132,514 -,102 ,733 
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 ح -أ  املقدمة العامة
 الفصل األول: امليزة التنافسية...اإلطار النظري

 مقدمة
 بيئة املؤسسة :املبحث األول

 املطلب األول: مفهوم البيئة   
 املطلب الثاين: دراسة وحتليل بيئة املؤسسة

 املبحث الثاين: ماهية امليزة التنافسية 
 املطلب األول: مفهوم امليزة التنافسية

 الثاين: خصائص ومكونات امليزة التنافسية، شروط فعاليتها، وأمهيتها    املطلب
 املطلب الثالث: األنواع الرئيسية للميزة التنافسية، أبعادها ،حمدداهتا ومؤشراهتا

 املبحث الثالث: بناء وتعزيز امليزة التنافسية
 املطلب األول: األسس العامة لبناء امليزة التنافسية

 املطلب الثاين: دور سلسلة القيمة يف بناء وتعزيز امليزة التنافسية
 املطلب الثالث: مصادر امليزة التنافسية

 احلكم على جودة امليزة التنافسية، معوقات إكتساهبا وظروف احملافظة عليها   الرابع: معايرياملبحث 
 األول: معايري احلكم على جودة امليزة التنافسية  املطلب

 املطلب الثاين: معوقات إكتساب امليزة التنافسية
 املطلب الثالث: ظروف احملافظة على امليزة التنافسية

 خامتة
 الفصل الثاين: القيادة...اإلطار النظري

 مقدمة
 املبحث األول: تطور فكرة القيادة

 املطلب األول: القيادة يف الفكر القدمي
 املطلب الثاين: القيادة يف الفكر احلديث.

 املبحث الثاين: ماهية القيادة
 املطلب األول: مفهوم القيادة



324 
 

 املطلب الثاين: مصادر قوة القائد
 املطلب الثالث: أمهية القيادة
 املبحث الثالث: أنواع القيادة

 املطلب األول: القيادة حسب اهليكل التنظيمي
 املطلب الثاين: القيادة حسب املوقف أو الشخصية 

 املطلب الثالث: القيادة حسب سلوك القائد
 املبحث الرابع: نظريات القيادة

 املطلب األول: النظريات العامة أو النظريات التقليدية
 الثاين: النظريات السلوكية املطلب

 املطلب الثالث: النظريات املوقفية
 املطلب الرابع: النظريات املعاصرة يف القيادة

 للقيادة أخرى مداخل اخلامس: املطلب
 خامتة

 الفصل الثالث:دور القيادة الدميقراطية يف حتقيق امليزة التنافسية من خالل مدخل اإلبداع
 مقدمة

 املبحث األول: ماهية اإلبداع
 املطلب األول: مفهوم اإلبداع

 الثاين: املكونات العامة لإلبداع املطلب
 مراحل اإلبداع  الثالث: املطلب

 املبحث الثاين: مستويات اإلبداع، عوامله، وأهم أشكاله داخل املؤسسة
 اإلبداعمستويات  املطلب األول:

 املطلب الثاين: عوامل اإلبداع
 املطلب الثالث: أشكال اإلبداع داخل املؤسسة

 مقومات ومعوقات اإلبداع، وأساليب تنميتهالثالث: املبحث 
 مقومات العملية اإلبداعية من منظور املوارد البشريةاألول: املطلب 

 املطلب الثاين: معوقات اإلبداع
 أساليب تنمية اإلبداع الثالث:طلب امل

  املبحث الرابع: مسامهة القيادة الدميقراطية يف تنمية اإلبداع لدى العاملني وحتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة.
  املطلب األول: مفهوم القيادة الدميقراطية
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 املرتكزات األساسية للقيادة الدميقراطيةالثاين: املطلب 
 املطلب الثالث: دور النمط القيادي الدميقراطي يف حتقيق امليزة التنافسية من خالل تنمية اإلبداع 

 خامتة
 الدراسة امليدانيةالفصل الرابع: 

 
 منهج الدراسة األولاملطلب 

 املطلب الثاين: أدوات الدراسة
 املطلب الثالث: نبذة عن املؤسسات حمل الدراسة، مربرات إختيارها، وجماالت الدراسة 

املبحث الثاين: وصف وتشخيص إجابات عينة الدراسة، مع حتليل التباين بشأن داللة الفروق اإلحصائية 
 وحتديد مصدر هذه الفروق

 الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة املطلب األول: عرض وحتليل النتائج املتعلقة بالبيانات 
 املطلب الثاين: عرض وحتليل النتائج املتعلقة مبدى توافر مسات القيادة الدميقراطية لدى الرؤساء املباشرين

 املطلب الثالث: عرض وحتليل النتائج املتعلقة مبدى توافر القدرات اإلبداعية لدى العاملني
التباين بشأن داللة الفروق اإلحصائية بني املؤسسات حمل الدراسة، مع حتديد إجتاه املطلب الرابع: حتليل 

 ور القيادة الدميقراطيةهذه الفروق حمل
املطلب اخلامس: حتليل التباين بشأن داللة الفروق اإلحصائية بني املؤسسات حمل الدراسة، مع حتديد إجتاه 

 هذه الفروق حملور القدرات اإلبداعية 
 املبحث الثالث: مناقشة وتقييم نتائج الدراسة امليدانية

 املطلب األول: عرض وحتليل العالقة بني متغريي الدراسة
 املطلب الثاين: مناقشة وإختبار الفرضيات

 املطلب الثالث: نتائج حتليل الدراسة امليدانية، والتوصيات املقرتحة
 خامتة

 اخلامتة العامة
 املالحق

 فهرس املراجع
 فهرس اجلداول

 فهرس األشكال
 فهرس احملتويات

 



 :صــــــملخال
وألن  على حتقيق امليزة التنافسية واحلفاظ عليها، ذلك أهنا السبيل الوحيد الذي يضمن هلا البقاء واإلستمرار. املؤسسات تتسابق 

عمل ترعاه ومتنحه كل إهتمامها، وت اإلبداع هو أحد أهم الركائز األساسية يف بناء امليزة التنافسية للمؤسسات، وجب على هذه األخرية أن
 على تنمية القدرات اإلبداعية لدى كل أفرادها، وجتعله سلوكا راسخا ميارسه كل أعضاء املؤسسة على إختالف مستوياهتم.

وأسلوبه يف القيادة، وعلى هذا األساس وقع إختيارنا على األسلوب  تقع على عاتق القائديف ذلك واملسؤولية كل املسؤولية  
ا يف الرفع من مستوى إبداع العاملني من خالل هتيئة املناخ الذي يسمح ببزوغ األفكار اجلديدة واألصيلة الدميقراطي، الذي يلعب دورا مهم

رتكزات تعمل بدورها على تنمية وكل هذه امل من خالل مرتكزاته الثالث: العالقات اإلنسانية، تفويض السلطة، واملشاركة يف إختاذ القرارات.
 قاء املؤسسات وإستمرارها.اإلبداع، والذي يعمل بدوره على ب

ولقد دعمت هذه الدراسة بإجراء دراسة مقارنة بني ثالث مؤسسات ناشطة يف قطاع اخلزف بوالية سطيف: مؤسسة سافسار،  
العاملني، وحتقيق هي األسلوب األمثل لتحقيق إبداع  إىل أن القيادة الدميقراطية هذه الدراسةخلصت و مؤسسة باتسسريام، وجممع حداد، 

       يزة التنافسية للمؤسسة.امل

 
 

 

 

Résumé: 
Les entreprises visent  à atteindre le maintien d’un avantage concurrentiel. Ce dernier est 

un moyen qui garantit la survie et l’épanouissement de l’entreprise.  L’innovation  est l'un des 
piliers les plus fondamentaux dans la construction d'un avantage concurrentiel pour les 
entreprises. Ceci dit, l’innovation devrait être une préoccupation majeure de la part des 
entreprises. Donc, il a nécessité de développer le sens de la créativité et de l’innovation pour les 
membres  de l’entreprise. 
 

La responsabilité  incombe au commandant et son style de pilotage. Pour cela,  nous avons 
choisi la démarche  démocratique  qui a un rôle important dans l'élévation du niveau de la 
créativité des travailleurs par l’instauration d’un climat favorisant l'émergence d'idées nouvelles et 
originales grâce à ses trois  piliers: les relations humaines, délégation de pouvoirs, et la  
participation à la prise de décision. Cela contribuera à l’aboutissement du développement de 
l’innovation pour assurer la survie et la continuité des entreprises. 
 

Notre étude s’est basée sur une étude comparative entre trois entreprises majeures dans le 
secteur de la céramique dans la wilaya de Sétif: les entreprises Safcer, Baticeram, le groupe  
Haddad.  
Cette étude a montré  que le pilotage démocratique est une bonne démarche pour le 
parachèvement de l’innovation au sein des travailleurs pour la réalisation de l’avantage 
concurrentiel de l’entreprise. 
Mots clés: le leadership, le pilotage démocratique, l'innovation, l'avantage concurrentiel. 

 


