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محمد  سيدنا ونبينا وحبيبنا على والسالم والصالة ته تتم الصالحات،الحمد هللا الذي بنعم

  ...وبعد ,الدين يوم إلى هداه اتبع ومن  وآله وصحبه وسلم )صلى اهللا عليه(

  تعالى، اهللا شكر وبعد بالجميل، أدبًا وحبًا عرفاًنا  من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا،

عميد أكاديمية اإلدارة والسياسة , لعجرميمحمود ا/ الدكتور الفاضل  إلى أتوجه بالشكر

موصول   والشكر ،على تفضله بالنصح والمساعدة في إنجاح هذا العملالسابق  للدراسات العليا

حمد المشهراوي الذي شرفني باإلشراف على هذا البحث ووقف معي وأعانني ونصحني أ/ لدكتورل

فجزاه اهللا عني كل خير , عليه وأرشدني بتوجيهاته ونصائحه حتى وصلت بالبحث إلى ما هو

كما أتقدم بالشكر الجزيل للجنة المناقشة ممثلة باألستاذ الدكتور يوسف حسين عاشور والدكتور و 

   .وسيم إسماعيل الهابيل لموافقتها الكريمة على مناقشة البحث

م أسامة العيسوي لدعمه  .وكما وأتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير النقل والمواصالت د

أيمن .د, عالء العكش.أ: لإلخوة الزمالء بالشكر أتقدمو  كما، هذا البحث ما زاده قوة ومصداقيةل

الرسالة  هذه إلتمام ودعمهم لي لتشجيعهم وموجه عون خير الذين كانوا كمال أبو سخيلة،, راضي

 . دراستي أثناء

 ..النور إلى الدراسة هذه خروج على أعان من كل أشكر كما

 ،،،، العالمين رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر

  محمد زكي محمد العامودي

 

 

 

 

 

 الباحث



  ج

 

 

  ملخص الدراسة

الدراســة للتعــرف مســتوى كفــاءة األداء الــوظيفي وعالقتــه باألنمــاط القياديــة الســائدة  ســعت
لــدى القيــادات اإلداريــة فــي ســلطة التــرخيص بغــزة، وذلــك مــن خــالل دراســة وتحليــل الــنمط القيــادي 

  .موظفي سلطة الترخيص السائد وأثره على أداء
أســلوب  واســتخدم المــنهج الوصــفي التحليلــي وتــم اســتخدام أداة االســتبانة  ت الدراســة علــىواعتمــد

شـــملت جميـــع مـــوظفي ســـلطة التـــرخيص بقطـــاع غـــزة فـــي التـــي الحصـــر الشـــامل لمجتمـــع الدراســـة 
اســـتبانة ) 70(موظـــف وتـــم توزيـــع ) 70(البـــالغ  وعـــددهاالوظـــائف اإلداريـــة والتنفيذيـــة واإلشـــرافية 

  .لتحليل االستبانة حصائياإل SPSSمنها واستخدام برنامج ) 69(واسترداد 
خلصــت الدراســة إلــى أن نمــط القيــادة الــديمقراطي هــو الســائد فــي ســلطة التــرخيص، حيــث أظهــرت 
الدراســـة وجـــود عالقـــة موجبـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين درجـــات العـــاملين فـــي الـــنمط الـــديمقراطي 

كمـا بينـت الدراسـة عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي . انة كفـاءة األداءودرجاتهم في استب
مســـتوى كفـــاءة األداء الـــوظيفي وعالقتـــه باألنمـــاط القياديـــة فـــي ســـلطة التـــرخيص تعـــزى للمتغيـــرات 

  .المسمى الوظيفي، نوع الوظيفة، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة: اآلتية
  

  -:وكان أهم التوصيات ما يلي
رية فـــي ممارســـة الـــنمط القيـــادي الســـائد وتعزيـــز مفـــاهيم القيـــادة فـــي كافـــة إدارات االســـتمرا .1

 .ودوائر الوزارة
 اجهــــانتبــــين الــــنمط القيــــادي الــــديمقراطي والــــنمط الترســــلي فــــي  الموائمــــةيــــتم التــــوازن و أن  .2

 .األسلوب القيادي الموقفي
 .ر اإلدارياالستفادة من مخرجات نظام الحوافز والترقيات كأساس للتنمية والتطوي .3
وجــــود معــــايير األداء علــــى مســــتوى المؤسســــة والفــــرد ودراســــة إمكانيــــة تطبيــــق اســــتغالل  .4

  .لألداءاألوروبي النموذج 
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Abstract 

 

The study aimed to identify the level of performance efficiency and its 

relationship to the patterns of leadership of the administrative leaders in 

the licensing authority in Gaza, through analyzing the prevailing 

leadership style and its impact on the performance of the staff of the 

licensing authority. 

 

The researcher used descriptive analytical methodology, and a 

questionnaire tool was used. A comprehensive investigating was used to 

cover the license authority employees (Administrative, executive and 

supervisory levels). The study population was (70) employees, and the 

researcher distributed (70) questionnaire and recovered (69 ) and used the 

SPSS statistical analysis to analyze the questionnaire. 

The study concluded that the democratic leadership style is prevalent in 

the licensing authority. The study also showed a positive correlation with 

statistical significance between the scores of the workers in a democratic 

style and grades in performance efficiency. The study also showed no 

statistically significant differences in the level of job performance 

efficiency and its relationship to the styles of leadership in the licensing 

authority attributed to the following variables: job title, job type, 

qualification, years of experience. 

 

The most important recommendations include the following   :-  

1. To continue practicing the existing leadership style and to promote 

the concepts of leadership in all the departments of the Ministry  .  

2. To balance between the Democratic and missy leadership style, by 

using the situational style. 

3. To benefit from the outputs of the system of motivations and 

upgrades as a basis for the development and management 

development  .  

4. To benefit from the presence of performance standards at the level 

of the institution and the individuals and study the possibility of 

applying the European Model of Performance. 
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 -:مقدمة الدراسة :أوالً 

  

المجتمعات، فهي تتعلق بالتأثير في األفراد والجماعات  الكثير منتحظى القيادة باهتمام 
بح واضحًا في عصرنا الحالي أن تقدم األمم نتيجة وٕانجاز األعمال وتطوير المؤسسات، وأص

         طبيعية لفاعلية قياداتها في العديد من المجاالت، ولذا تحاول مختلف المؤسسات الكشف 
عن القدرات القيادية بين أفرادها والعمل على تدريبها وتنميتها ألداء دورها القيادي في تحقيق 

  .أهداف المنظمة
ارية أهميتها من قدرتها على استغالل موارد ومقومات المنظمة بكفاءة تستمد القيادة اإلد

كفاءة وذلك من خالل استخدام أنماط قيادية تتسم بالفعالية وال ،وفعالية في رفع مستوى األداء
  .مع الظروف الفعلية للعمل واإلنتاج داخل المنظمةوتتالءم 

 يحدث، أن يمكن ما ويتوقع درةالمبا بزمام يأخذ أنل الفعا واجبات القائد أهم من إن
 المناسبةء األجوا تهيئة القائد على يجبا كم حدوث المشكالت،ي تالف كيفية في ويبدع ويفكر

 المشكالت، فيحل أفكار من لديهم بما للمساهمة وٕابداعاتهم وتحفيزهم مواهبهم لتفجير للعاملين
حسن، ( التحديات وتجاوز والتميز وقللتف المجال وٕاعطاء واإلنتاجية األداء بمستوى لالرتقاء وذلك

2004(.  
  

في ظل التسارع وازدياد حجم العمل في وزارة النقل والمواصالت في قطاع غزة والرغبة 
كفاءة ، خاصة كومي وتقديم الخدمة بأفضل جودة و الحفاظ على ديمومة واستمرارية العمل الحفي 

ماتها لشرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني وأن الوزارة تعتبر من الوزارات الخدماتية التي تقدم خد
وحيث أن النمط القيادي وأثره على األداء الوظيفي من أهم ركائز النجاح في العمل كان البد من 

  تأثره باألنماط القيادية مدىاألداء الوظيفي و كفاءة  مستوى للتعرف علىالبحث في هذا الموضوع 
لتكون محل  سلطة الترخيص قد تم اختيارو غزة في وزارة النقل والمواصالت بقطاع  السائدة

التابعة لوزارة النقل والمواصالت في قطاع غزة  حيث يبلغ  داراتتعتبر أهم وأكبر اإل البحث ألنها
إلى أنها مسئولة عن  موظفي الوزارة باإلضافة موظف أي ما يعادل ثلث) 75(عدد موظفيها 

 )72000 ( حواليوالتي يبلغ عددها  زةغ تصويب أوضاع جميع المركبات الموجودة في قطاع
أهميتها االقتصادية  إلى جانب غزة سائق في قطاع )200000 (حوالي  إلى مركبة باإلضافة

مليون ) 18(أي ما يعادل  مليون شيقل سنويا)  64 (ث أنها تدر ما ال يقل عنللحكومة حي
  .)م2012 - م2007ام لألعو لوزارة النقل والمواصالت  ةسنويالرير اتقال( دوالر تقريباً 
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  -:مشكلة الدراسة :ثانياً 

نجــم اإلحســاس بمشــكلة الدراســة ومعالمهــا الرئيســية مــن خــالل عمــل الباحــث مــديرًا عامــًا 
  لســلطة التــرخيص وبعــد تــولي الحكومــة العاشــرة مهــام الســلطة التنفيذيــة  فــي األراضــي الفلســطينية 

 األنمــاطن مــوظفين جــدد وظهــور بعــض اث واســتنكاف لغالبيــة المــوظفين وتعيــيدمــن أحــومــا نــتج 
للتعـرف علـى مـدى كفـاءة لدارسـة المشـكلة ممـا حـدا بالباحـث القيادية الجديدة في سلطة الترخيص 

األداء الـــــوظيفي ومـــــدى عالقتـــــه باألنمـــــاط القياديـــــة الســـــائدة فـــــي ســـــلطة التـــــرخيص بـــــوزارة النقـــــل 
فـاءة األداء للمـواطنين فـي الت حرصًا على تقديم خدمات نوعية ذات مستوى عالي مـن كوالمواص

  .وزارة النقل والمواصالت
  

  -:الدراسة أسئلة :اً لثثا

  : يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي
  

لـدى القيـادة اإلداريـة السـائدة عالقته باألنمـاط القياديـة ما األداء الوظيفي و  مستوى كفاءةما " 
  "بقطاع غزة ؟ في سلطة الترخيص 

  
  : الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية التي تسعى الدراسة لإلجابة عليها وهيالسؤال وينبثق عن 

  في سلطة الترخيص بوزارة المواصالت بقطاع غزة ؟  مستوى كفاءة األداء الوظيفيما  .1
  سلطة الترخيص بوزارة المواصالت بقطاع غزة ؟ األنماط القيادية السائدة في إدارة ما .2
مسـتوى كفـاءة األداء بـين  (α ≤ 0.05 )عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائيةقـة ذات داللـة توجـد عالهـل  .3

 ) . الترسلي، الديمقراطي ،  ياألوتوقراط:(األنماط القيادية التالية الوظيفي من جهة و 

فـي اسـتجابة المبحـوثين  (α ≤ 0.05 )عنـد مسـتوى داللـة  توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائيةهـل  .4
 .)الوظيفية نوع ,دمة سنوات الخعدد , المسمى الوظيفي , العلمي المؤهل(تعزى لمتغيرات 
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  -: فرضيات الدراسة :اً رابع
كفـاءة األداء مسـتوى بـين  (α ≤ 0.05 )عنـد مسـتوى داللـة توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية  .1

 .لدى مدراء سلطة الترخيص يالوظيفي وسيادة النمط القيادي األوتوقراط

كفـاءة األداء مسـتوى بـين  (α ≤ 0.05 )عنـد مسـتوى داللـة  صـائيةتوجـد عالقـة ذات داللـة إح .2
 .ديمقراطي لدى مدراء سلطة الترخيصالوظيفي وسيادة النمط القيادي ال

كفـاءة األداء مسـتوى بـين  (α ≤ 0.05 )عنـد مسـتوى داللـة توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية  .3
 .رخيصلدى مدراء سلطة الت الترسليادي الوظيفي وسيادة النمط القي

 فـي اسـتجابة المبحـوثين (α ≤ 0.05 )عنـد مسـتوى داللـة توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية ال  .4
حول مستوى األداء الـوظيفي وعالقتـه باألنمـاط القياديـة السـائدة فـي سـلطة التـرخيص مـن وجهـة 

ســــنوات عـــدد , المســـمى الــــوظيفي , المؤهـــل العلمــــي( للعوامـــل الشخصــــيةتعــــزى  نظـــر العـــاملين
 ).الوظيفية وعن, الخدمة 

 

  -:متغيرات الدراسة :اً خامس

  : المتغير التابع •

   .أداء المدراء لمهامهم الوظيفية في دوائر الترخيصكفاءة مستوى     
  

 : المتغيرات المستقلة •

 .النمط القيادي األوتوقراطي  .1

 .النمط القيادي الديمقراطي  .2

  .النمط القيادي الترسلي .3

  -:أهداف الدراسة :ساً ساد

  :الدراسة فيما يلي دافتتلخص أه

وأهميتها بالنسـبة لموضـوع , التعرف على واقع الممارسات القيادية  في دوائر الترخيص  . .1
 الدراسة

وأثـره علـى أداء المهـام الوظيفيـة ,التعرف على النمط القيادي السـائد لـدى مـدراء التـرخيص  .2
 .في دوائر الترخيص
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وتحديـد العيـوب والقصـور فيهـا للوصــول  ,االوقـوف علـى مزايـا أنمـاط القيـادة ومــدى فعاليتهـ .3
  .  ألفضل األنماط القيادية في ظل بيئة العمل السائدة

قيــاس مــدى مالئمــة أنمــاط القيــادة فــي نظــام العمــل فــي دوائــر التــرخيص مــن خــالل نتــائج  .4
 . الدراسة

وعالقتهـا فـي تأديـة المهـام , التعرف علـى المشـاكل التـي تتعلـق فـي ممارسـة أنمـاط القيـادة  .5
 .يفية بفاعليةالوظ

إمكانيــــة الخلــــوص إلــــى توصــــيات مــــن نتــــائج الدراســــة العلميــــة تســــاهم فــــي تطــــوير األداء  .6
 .وتوضح أية أنماط القيادة مناسبة للتطبيق  , الوظيفي الحكومي

  .دور القيادة في ظروف بيئة عمل يتعثر فيها تطبيق بعض اللوائح والقوانينالتعرف على  .7
ضــعف فــي نمــط قيــادي معــين مقارنــة بتطبيــق نمــط آخــر مــؤثرات ونقــاط القــوى والالتحديــد  .8

  .لتجنب نقاط الضعف و معالجتها
تحديــد الــنمط القيــادي األفضــل تطبيقــه فــي ظــروف عمــل مشــابهة وأثــره علــى مجمــل األداء  .9

 .العام لدوائر الترخيص
  

  -:أهمية الدراسة :اً بعسا

  :تتلخص أهمية الدراسة فيما يلي
فــي كثيــر مــن األحيــان مظــاهر القصــور أو العلــل فــي مــن النتــائج التــي توضــح  ســتفادةاال .1

  .موضوع الدراسة
  .تعتبر الدراسة في هذا المجال مرجع هام للطلبة الباحثين في موضوع الدراسة .2
تعد مثل هذه الدراسات مرجع هام للمؤسسات المعنية في السلطة في رقابة وتطـوير أنمـاط  .3

 .القيادة المؤسسات العامة
  

  -:ةمنهجية الدراس :اً ثامن

  . لمنهج الوصفي التحليليا استخدامتقوم الدراسة على 

  -:مصادر البيانات

  :اعتمدت الدراسة على نوعيين أساسيين من البيانات
  :البيانات األولية .1

وتجميـع  ,دراسـةلدراسـة بعـض مفـردات ال تامار توزيـع اسـت جمع البيانات الولية علىيعتمد 
 SPSSتفريغهـا وتحليلهـا باسـتخدام برنـامج بعـدها  ويتم, دراسة المعلومات الالزمة في موضوع ال
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(Statistical Package for Social Science) واستخدام االختبارات اإلحصائية  ,اإلحصائي
  .الدراسةتدعم موضوع  ,بهدف الوصول لدالالت ذات قيمةالالزمة 

  

 :البيانات الثانوية .2

          ، البحــــثلمتعلقــــة بالموضــــوع قيــــد الكتــــب و الــــدوريات و المنشــــورات الخاصــــة وا اســــتخدم الباحــــث
الباحـث  رأى أخـرى ، مراجـع ألنمـاط القيـادة وممارسـاتها وأثرهـا علـى األداء الـوظيفيوالتي تتطـرق 

لتعـرف ل ية فـي الدراسـةلجوء لمصادر ثانو بالالباحث  قامأنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، 
عــن آخــر  ةعامــرؤيــة ة الدراســات، وكــذلك أخــذ و الطــرق العلميــة الســليمة فــي كتابــعلــى األســس 

  . المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال الدراسة
  :أداة الدراسة

 كـــأداة رئيســـية فـــي جمـــع البيانـــات الالزمـــة لموضـــوع الدراســـة مارةالباحـــث االســـتاســـتخدام 
  .مجالين المجالوتكونت االستمارة من 

  .في األول عن مستوى الكفاءة وعالقتها باألداء الوظي 
الثاني عن األنماط القيادية وتنقسـم إلـى ثـالث أقسـام وهـي الـنمط الـديمقراطي والـنمط األوتـوقراطي 

 .والنمط الترسلي

  :مجتمع وعينة الدراسة

        العـــاملين فـــي دوائـــر التـــرخيص بكافـــة محافظـــات قطـــاع غـــزة يتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن
وبهــذا  موظفــاً ) 70(القياديــة والبــالغ عــددهم المســميات اإلشــرافية والــدرجات الوظيفيــة  جميــعومــن 

  .تكون عينة الدراسة ممثلة في مجتمع الدراسة بالكامل
  المجموع  رئيس شعبة  رئيس قسم  نائب مدير  مدير  مدير عام  وكيل مساعد  

  14  5  7  1  1      ترخيص الشمال

  16  6  8  1  1      ترخيص غزة

  11  4  5  1  1      ترخيص دير البلح

  13  6  5  1  1      ترخيص خانيونس

  7  2  3  1  1      ترخيص رفح

  7  3  3  -  1      النقل على الطرق

  2  -  -  -  -  1  1  الوزارة

  70  26  31  5  6  1  1  المجموع
  

  .تقرير دائرة شؤون الموظفين بخصوص توزيع موظفي سلطة الترخيص: المصدر
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  : دراسةمصطلحات ال :تاسعا

  :يتبنى الباحث التعريفات التالية

ام العـاملين بتنفيـذ المهـام والواجبـات المنـوط بهـم وفـق المسـؤوليات قيـ وهـو :ا�داء ال"وظيفي .1
التــــي تحــــددها قيــــادة المنظمــــة األهليــــة الفلســــطينية التــــي يعمــــل بهــــا لتحقــــق الوظــــائف التــــي 

 .يشغلونها
, 1992, الهـواري(" مـا لشـخص ومميـز متكـرر سـلوك"هـوأن الـنمط القيـادي  :ال"نمط القي"ادي .2

 المميـزة الخصـائص مـن مجموعـة" هـوالـنمط القيـادي  فيؤكـد بـأن)  األزهـري(أمـا .)334
 سـلوكه ويسـلك تـأثيرهم، يقـاوم أو مرؤوسيه  في يؤثر المدير تجعل التي األساسية والعوامل
وقـد اسـتخدمت هـذه الدراسـة األنمـاط القياديـة التـي صـنفت ).15 ، 1993,األزهـري(  "الفـردي

 :وهيعلى طريقة ممارسة السلطة 
 مـن يسـعى ، الـذي العمـل فـي ويمارسـه القائـد يميـز الـذي السـلوك :الـنمط األوتـوقراطي  - أ

الـنمط  الباحـث.مؤسسـته أهـداف تحقيـق أجـل مـن مرؤوسـيه فـي التـأثير إلـى خاللـه
الــنمط الــذي يقــوم علــى أســاس االســتبداد بــالرأي، والتعصــب،  نــهبأ إجرائيــاً  األوتــوقراطي

والتـدخل فـي تفاصـيل أعمـال وٕاتباع أساليب اإلكراه وتوجيـه األعمـال عـن طريـق األوامـر، 
اآلخـــرين ممـــا يشـــيع جـــوًا مشـــحونًا بالمشـــكالت التـــي تظهـــر أثارهـــا الســـلبية بمجـــرد غيـــاب 

 .عنصر الخوف والتسلط
لنمط الذي يقوم على أساس االحترام المتبادل بين القائد وتابعيـه، هو ا: النمط الديمقراطي - ب

لمنظمة، وتحقيق أهدافها، فتتاح واعتبار كل أفراد المجموعة ذوي أهمية بالغة في تسيير ا
الفـــرص للجميـــع للتفـــوق والتميـــز واالبتكـــار، واإلســـهام الفعـــال فـــي رســـم السياســـة، واتخـــاذ 

 .القرارات، وتحديد األهداف وتنفيذها
ــنمط الترســلي - ت الــنمط الــذي يقــوم علــى أســاس عــدم التــدخل بمجريــات األمــور، وال  هــو :ال

  .أو إقرار أساليبها، وتحديد أهدافهايلعب دورًا يذكر في تسيير شؤون المجموعة 
        أن القيــــادة هــــي عمليــــة تحريــــك مجموعــــة مــــن النــــاس باتجــــاه محــــدد ومخطــــط " :القي""""ادة .3

 .)37، 2011المدهون والعجرمي، (" وذلك بحّثهم على العمل باختيارهم 
            اإلداريــــين القــــادةقــــدرة " بأنهــــا إجرائيــــاً عرفهــــا يالباحــــث فــــإن ومــــن خــــالل التعريــــف الســــابق 

لمـــوظفيهم بهــدف توجيــه ذلــك الســـلوك  اإلنســانيفهــم الســلوك  لـــىدوائــر التــرخيص ع فــي 
ـــام  إلـــىيـــؤدي  توجيهـــاً  ـــالمـــوظفين  أولئـــكقي ـــيهمالموكلـــة  أعمـــالهم أداءب لتحقيـــق  وصـــوالً  إل

   ."المنشودة األهداف
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بأنـه قائـد أن القيادة اإلدارية  هي أي رئيس أو مدير يمكن أن يوصـف :  القيادة ا�دارية .4
إداري فقط عندما يستطيع التأثير على مرؤوسيه بشكل يجعلهم يذعنون ألوامره وتوجيهاته 

مــــن  ســـبب اللــــوائح والتعليمـــات أو الخـــوفبمحـــض إرادتهـــم ورغبـــاتهم الشخصــــية ولـــيس ب
 . )166, 2011, دبري(العواقب التنظيمية التي يمكن أن تترتب على عدم اإلذعان 

ه الـــــوزير مـــــديرًا عامـــــًا لـــــدوائر التـــــرخيص فـــــي وزارة النقـــــل مـــــن يكلفـــــ : س"""""لطة الت"""""رخيص .5
, 2000لعـام ) 5(قانون المرور رقم (.والمواصالت أو من يفوضه المدير العام بعض صالحياته

  )3ص 
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الثانيالثانيالثانيالثاني    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث  

 الدراسات السابقة

  
  

  :مقدمـــة
  

  .لفلسطينيةالدراسات ا: أوال

  .الدراسات العربية :ثانياً 

 .األجنبيةالدراسات : ثالثاً 

  .تعقيب على الدراسات السابقة :رابعاً 
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  :مقدمـة

إلى استعراض الدراسات السـابقة للبـاحثين فـي مجـال أنمـاط القيـادة واألداء  المبحثيهدف هذا 
الــوظيفي لالســـتفادة منهـــا فــي هـــذه الدراســـة، حيــث تعـــرض العديـــد مــن البـــاحثين والدارســـين لهـــذين 

ونجـــاح أي مؤسســـة ســـواء فـــي القطـــاع الحكـــومي أو القطـــاع المجـــالين وذلـــك ألهميتهمـــا فـــي إدارة 
  .الخاص أو قطاع المنظمات األهلية

وبــالرغم مــن وجــود العديــد مــن الدراســات الســابقة والتــي تناولــت كــٍل مــن موضــوع األنمــاط القياديــة 
وموضــــوع األداء الــــوظيفي فــــي البيئــــات العربيــــة واألجنبيــــة، إال أن هــــذه الدراســــات قامــــت بدراســــة 

ومن خالل اطالع الباحث على هذه . عين من نواحي مختلفة وحسب البيئة الموجودة فيهاالموضو 
          الدراســات وجــد الباحــث إنهــا لــم تتطــرق إلــى موضــوع األنمــاط القياديــة وعالقتهــا بــاألداء الــوظيفي 

  .في المنظمات األهلية

، وقـد قسـم دراسـة) 19(ها والتـي بلـغ عـدد ومن هنـا تـم التركيـز علـى أهـم هـذه الدراسـات واألبحـاث
  -:على النحو التالي الباحث الدراسات السابقة 

جنبيـة وعـددها الدراسـات األ، و )5(وعـددها عربيـة الدراسات ال، و )10(عددها الدراسات الفلسطينية و 
  .هذا وقد تم ترتيب الدراسات السابقة من الحديث إلى القديم، )4(

  
   :الفلسطينية دراساتال :أو0ً 

  

  : 2012)لطيبيدراسة ا( .1

وليــة فــي نمــط القيــادة اإلداريــة وعالقتــه  بالرضــا الــوظيفي لــدى العــاملين فــي مراكــز الرعايــة األ "
  ."محافظة غزة

  

 :الدراسة  ملخص

لـــى نمـــط القيـــادة اإلداريـــة لـــدى العـــاملين فـــي مراكـــز الرعايـــة إالتعـــرف  ,بشـــكل عـــام الدراســـة هـــدفت
  .فياألولية في محافظة غزة وعالقته بالرضا الوظي

  :الدراسة وكان من أهم نتائج
طي بدرجة حيث يمارس القادة النمط الديمقرا ,ألنماط القيادة الثالثة اً تبين أن هناك توافر  .1

 .والترسلي بنسبة مقبول جيد والنمط األوتوقراطي
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  تبــين وجــود عوامــل وخصــائص تــؤدى إلــى ارتفــاع مســتوى الرضــا الــوظيفي وأخــرى تــؤدي .2
 .لوظيفيإلى انخفاض مستوى الرضا ا

لقــــد تبــــين أن هنــــاك عالقــــة ارتبــــاط دالــــة إحصــــائيًا وموجبــــة لــــدى كــــل مــــن نمــــط القيــــادة  .3
عالقـة فـي حـين نـرى وجـود , الرضـا الـوظيفي ومسـتوى ,نمط القيادة الترسليو  ,الديمقراطي

  .ومستوى الرضا الوظيفي ونمط القيادة األوتوقراطي ذات داللة سلبية بين نمط القيادة
 :يات ما يليالتوص أهموكان من 

إعطاء المزيد من العناية لتزويد العاملين في مراكز الرعاية األولية بالمعرفة النظرية  .1
بأهمية القيادة اإلدارية ونظرياتها وأنماطها وخصائص القيادة التي تزيد من فاعليتها أثناء 

  .تأهيلهم في الدورات التدريبية
 .الوظيفي رضاال مستوى عارتفا إلى تؤدي التي والخصائص بالعوامل االهتمام .2
 ؛الديمقراطي القيادة نمط تباعبإالرعاية األولية في محافظة غزة  في القيادة تحرص أن .3

 .اإلنتاجية ورفع األداء تحّسن إلى يؤدي ألنه
  ) 2012، مطير(دراسة .2

   ."الفلسطينية للوزارات اإلداري باألداء وعالقتها الرشيد الحكم معايير تطبيقواقع "
  ة إلى التعرف على واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينيةهدفت الدراس

  :الدراسةالتي توصلت لها نتائج الأهم 
  .يتم تطبيق معاير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة .1
  :التالي ات الفلسطينية في قطاع غزة مرتبةجاءت معايير الحكم الرشيد في الوزار  .2
  )%71.77(معيار االستجابة بوزن نسبي مقداره :تبة األولىالمر  - أ
  )%70.41(معيار المساءلة  بوزن نسبي مقداره  - ب
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  :أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة 
ضرورة تبني ونشر معايير الحكم الرشيد بكل معاييرها ومؤشراتها لتصبح نهجًا مؤسسيًا  .1

 .من خالل برامج تثقيفية
كامل  كافة الجهود الحكومية واألهلية والقطاع الخاص لخلق ضرورة تكاثف وتضافر وت .2

 .ثقافة تنظيمية تعزز تطبيق معايير الحكم الرشيد في المجتمع
ووحدات الرقابة في  واإلداريةضرورة تعزيز دور واليات ونظم ديوان الرقابة المالية  .3

 .الوزارات
  

  :2011) الباز دراسة( .3
  ")األونروا( ةيالغوث الدول لوكالة ميت مكتب غزة اإلقللموظفا ادييمعوقات ممارسة الدور الق"

من ممارسة  قات التي تواجه الموظفات وتمنعهنهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أكثر المعو 
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  ثيلوكالة الغوث، ح اإلقليميفي مكتب غزة  القيادي الدور

  .التحليلي
 

 :الدراسة كان من أهم نتائج

 راُ يتـــأث) والماديـــة ،والقانونيـــة، والشخصـــنة ،واإلداريـــة ،االجتماعيـــة(تـــؤثر كـــل مـــن المعوقـــات  .1
 –لوكالة الغـوث  مييعلى ممارسة الموظفات في مكتب غزة اإلقل إحصائية مباشرًا ذو داللة

 .ادييالق للدور –األونروا 

فــي  العــاملين راتيفــي متوســط تقــد نــةيفــي آراء أفــراد الع إحصــائيةال توجــد فــروق ذات داللــة  .2
 المــرأةللمعوقـات التـي تحــول دون ممارسـة  -األونــروا  –لوكالـة الغـوث  اإلقليمــيمكتـب غـزة 

 .)المؤهل العلمي -الجنس ريمتغ(تعزي إلى  ادييالق للدور

فـــي  العـــاملين راتيفـــي متوســـط تقـــد نـــةيفـــي آراء أفـــراد الع ةيتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ .3
 المــرأةللمعوقـات التـي تحــول دون ممارسـة  -األونــروا  –وث لوكالـة الغـ اإلقليمــيمكتـب غـزة 

  ).سنوات الخدمة - ةيفيالدرجة الوظ - ةيالحالة االجتماع( ريتعزي إلى متغ ادييالق للدور
  

  

  :ما يلي وكان من أهم التوصيات
 .اإلقليمي غزة مكتب في العليا الوظائف في المؤهالت النساء توظيف تشجيع على التركيز .1
 وتفــــويض أكبـــر، مســـؤوليات الموظفـــات النســـاء بمـــنح األنـــروا فـــي العـــاملين المـــدراء يقـــوم أن .2

 .جدارتهن باتواث للتدريب فرصة إلعطائهن لهن الصالحيات
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  العاملة المرأة ثقة تعزيز إلى تهدف الوقت ارةوٕاد الذات إدارة في تدريبية دورات عقد .3
 أيضاً  وتهدف بنفسها، ليمياإلق غزة مكتب  مواقع إلشغال ووجدانيا نفسياً  تهيئتهاو 

  .قيادية
 .والمهنية األسرية االلتزامات بين توازن إيجاد على المرأة تساعد مرنة قوانين وضع .4
  

  :2011) خلف دراسة( .4
ـــدى رؤســـاء" ـــداع اإلداري ل ـــة باإلب ـــادة التحويلي  األقســـام األكـــاديميين فـــي الجامعـــة عالقـــة القي

  "اإلسالمية
قـة بـين امـتالك القيـادات األكاديميـة لعناصـر القيـادة العال التعرف علـىإلى  الدراسةهدفت 

، اديميين بالجامعــة اإلســالمية بغــزةاإلبداعيــة لــدى رؤســاء األقســام األكــ راتالتحويليــة وتنميــة القــد
         فتكـــونالدراســـة أمـــا مجتمـــع ،اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليليالدراســـة ولتحقيـــق أهـــداف 

 .يين بالجامعة اإلسالمية بغزةاديممن رؤساء األقسام األك

  :اسة إلى النتائج التالية ر توصلت الد
  .ةاديمية في الجامعة اإلسالمية بغز توجد ممارسة للقيادة التحويلية من قبل القيادات األك .1
 مــن عناصــر القيــادة التحويليــة المرتبــة األولــى ،") التــأثير المثــالي"الجاذبيــة (احتــل عنصــر .2

  .بعة ار المرتبة ال) الفكرية االستثارة(بينما احتل عنصر
  ..وافر اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية بغزةت .3
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول عالقة القيادة التحويلية .4

  اتر المية تعزى للمتغيباإلبداع اإلداري لدي رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة اإلس        
   ).العمر، سنوات الخبرة والمؤهل العلمي(افية والشخصية ر الديموغ        

  :وكان من أهم التوصيات ما يلي
ضــرورة تفعيــل دور القيــادات األكاديميــة فــي تطــوير وتنميــة المهــارات والقــدرات اإلبداعيــة  .1

 .لدى مرؤوسيها
الحـرص علـى معرفـة أوجـه القصـور أو تشجيع وتـدريب رؤسـاء األقسـام األكـاديميين علـى  .2

 .يقومون به من عمل الضعف في ما
ــــدئي  .3 ــــة ممــــن يتــــوافر فــــيهم االســــتعداد المب ــــة والمدرب ــــالكوادر األكاديميــــة المؤهل االهتمــــام ب

المـــتالك خصـــائص وســـمات القيـــادة التحويليـــة وكــــذلك ممـــن لـــديهم القـــدرة علـــى امــــتالك 
 .مواهب وقدرات إبداعية كامنة لالستفادة منها

عقـــد دورات متخصصـــة إلعـــداد القـــادة وتـــدريبهم علـــى األســـاليب اإلداريـــة الحديثـــة وقيـــادة  .4
 .المنظمات في ظل التطورات التقنية المتالحقة
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  :2011) النبيه  دراسة( .5

 ةيالمدارس الثانو  رييمد لدى السائدة ةيادير وعالقتها باألنماط القار اتخاذ الق ةيفاعل"

  ".بمحافظات غزة

 اتخـــاذ القـــرار وتـــوافر الـــنمط التفـــاعلي ةيـــفاعل نيإلـــي التعـــرف علـــى العالقـــة بـــ هـــذه الدراســـة هـــدفت
ــــنمط ــــدى مــــد لييالتحــــو  وال ــــالمــــدارس الثانو  رييل             هم،يبمحافظــــات غــــزة مــــن وجهــــة نظــــر معلمــــ ةي
  )ةيـــميالجـــنس، والمؤهـــل العلمـــي، وســـنوات الخدمـــة، والمنطقـــة التعل: (راتيـــأثـــر متغ معرفـــة وكـــذلك

  أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج قيولتحق. على هذه العالقة نيالمعلم راتيقدت متوسطات على
  .لييالتحل الوصفي
  :ةيالدراسة إلى النتائج التال وتوصلت

 ةيــالدراســة لدرجــة فاعل نــةيع راتيمتوســطات تقــد نيبــ ةيال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ .1
  .الجنس ريتعزى لمتغ القرار اتخاذ

 ةيـــالدراســـة لدرجـــة فاعل نـــةيع راتيمتوســـطات تقـــد نيبـــ ةيإحصـــائتوجـــد فـــروق ذات داللـــة  .2
  .المؤهل العلمي لصالح المؤهل العلمي األقل ريتعزى لمتغ القرار اتخاذ

الدراســة لدرجــة تــوافر  نــةيع راتيمتوســطات تقــد نيبــ ةيال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ .3
) ةيــجابياإل(ارة باالســتثناء المكافــآت الطارئــة واإلد: وُبعــدي ة،يــليالتحو  ادةيــالق أبعــاد عيــجم

  .الجنس ريتعزى لمتغ
اتخــاذ القــرار ودرجــة تــوافر أبعــاد الــنمط  ةيــدرجــة فاعل نيبــ ةيــجابيإ ارتباطيــهتوجــد عالقــة  .4

 .لييالتحو 
 :وكان من أهم التوصيات ما يلي

ي ــلعلما سـلوباألل الــخــن مو الطريقة الصـحيحةـق فوة ـلهامذ القرارات ااـتخاهمية ن أتبيا .1
 .المشكالتـل ــي حـف

ة ـــــمدمتقل دورات الـــــخ نمذ القــــرار تخال امجا خاصة في، ولفنيةن ايريدلمقـــدرات اتنمية  .2
  . ملمهنية لهءة الكفال اصقدل الخبرات ولتباك لوذ ،مية بينهوبرتءات لقال وعموورش 

ــــت .3 ــــل لعماشجيع ــ ــــروح ابــ ـــيرلفــ ــــم اعـق ودــ ــــألنــ ــــنيولتعااة طشـ ــــلتوا ةــ ــــكية علرشاــ ــــمى ــ وى ستــ
  .نلمعلمين وايريدلمدارس والمت واياريـــدلما
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  :)2009(تيسير  مغاري  .6
نمط القيادة السائد في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة، وعالقته بصنع ": دراسة بعنوان

 .  "القرار التربوي من وجهة نظر العاملين بها

ى مديري التربية والتعليم بمحافظات غزة التعرف على نمط القيادة السائد لد إلى سعت الدراسة
مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي المـــديريات، وآليـــات ومراحـــل صـــنع القـــرار التربـــوي وفـــق الطريقـــة 
الممنهجــة، وقــد اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، ولتحقيــق أهــداف الدراســة فقــد تــم تصــميم 

ة  لقيــاس مــدى ممارســة مــديري التربيــة ، واحــدة منهــا تخــص نمــط القيــادة الســائد، والثانيــاســتبيانين
       والتعلــــيم لمراحــــل صــــنع القــــرار التربــــوي وفــــق الطريقــــة العلميــــة الممنهجــــة، وكانــــت عينــــة الدراســــة 

 )نواب، ورؤساء أقسام، مشرفين تربويين(من ) 180(من 
  :وكان من أهم النتائج ما يلي

تربية والتعليم بمحافظـات غـزة بـوزن إن نمط القيادة الديمقراطي هو النمط السائد لدى مديري ال .1
، ثـم الـنمط األوتـوقراطي بـوزن )61.52%(، يليه النمط الحر بوزن نسـبي )70.23%(نسبي 
  ).57.80%(نسبي 

بينـت نتـائج الدراسـة وجـود عالقـة مرتبطـة وموجبـة بـين نمـط القيـادة الـديمقراطي وعمليـة صـنع  .2
      القيــادة الحــر وعمليــة صــنع القــرار، القــرار، ووجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة ضــعيفة بــين نمــط 

وعمليــة صــنع  تــوقراطيو األفــي حــين توجــد عالقــة ارتباطيــة ســالبة ضــعيفة بــين نمــط القيــادة 
 .القرار

وضــحت الدراســة أيضــًا عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين تقــديرات العــاملين لــنمط القيــادة  .3
كمـــا كشـــفت ). المؤهـــل العلمـــيالجـــنس، ســـنوات الخبـــرة، المســـمى الـــوظيفي، (تعـــزى لمتغيـــرات 

الدراســة عــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين تقــديرات العــاملين لــنمط القيــادة الــديمقراطي 
تعــزى لمتغيــر مكــان العمــل، فــي حــين توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا بــين تقــديرات العــاملين لــنمط 

 . ونمط القيادة الحر تعزى لمتغير مكان العمل توقراطيو األالقيادة 
 

 :ان من أهم التوصيات ما يليوك
، مـا أمكـن تـوقراطيو األضرورة الحد من ممارسة مديري التربية والتعليم للنمط الحر، والنمط  .1

ذلك، ويكون من خالل التأكيد عليهم بالسعي نحو ممارسة نمط القيادة الديمقراطي الرتباطه 
  .االيجابي بعملية صنع القرار

يــة لمــديري التربيــة والتعلــيم، ويــتم ذلــك بعقــد دورات ضــرورة العمــل علــى رفــع الكفــاءات المهن .2
  .متقدمة لهم في موضوعي القيادة وصنع القرار، في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة
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 :)2008(األغا، رائد  .7
المهــارات القياديــة لــدى المســئولين فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية ": دراســة بعنــوان

 . "ر المعياريبين الواقع والمنظو ) جوال(

ذاتيـــة، فنيـــة، "مكانيـــة تحديـــد والتعـــرف علـــى المهـــارات القياديـــة إ إلـــى محاولـــة و  الدراســـة هـــدفت
المتــــوفرة  والمعياريــــة لــــدى المســــئولين فــــي شــــركة االتصــــاالت الخلويــــة " إداريــــة، إنســــانية، فكريــــة

) 75(مــن اســتخدم الباحـث لغــرض الدراســة اســتبانة تتكــون . مــن وجهــة نظــرهم) جــوال(الفلسـطينية 
مـــدير، (فقـــرة، تمـــت الدراســـة المســـحية عـــن طريـــق المســـح الشـــامل لمـــن يحملـــون مســـمى وظيفـــي 

 . موظف وموظفة) 45(حيث بلغت عينة الدراسة ) مهندس أول، قائد فريق، مشرف، إداري أول
  

  :وقد كان من أهم النتائج ما يلي
ن متوســطات بــي) a= 0.05(عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  .1

فــي محافظــات غــزة للمهــارات القياديــة لــديهم مــن حيــث ) جــوال(أراء المســئولين فــي شــركة 
الجــنس، فئــات العمــر، ســنوات الخبــرة، المســمى (درجتــي أهميتهــا وتوفرهــا تعــزى لمتغيــرات 

  )الوظيفي، المستوى التعليمي، عدد الدورات التدريبية في مجال القيادة، الحالة االجتماعية
 :هم التوصيات ما يليأوكان من 

المهـــــارات القياديـــــة ضـــــعيفة التـــــوافر لـــــدى المســـــئولين وذلـــــك بعقـــــد دورات أو ورش عمـــــل  .1
بالــذهاب إلــى مــؤتمرات أو بتــوفير مزيــد مــن الصــالحيات واألمــن الــوظيفي أو بإتاحــة جــو 

  .ديمقراطي أو بطرق أخرى
 40من (ي الفئة العمرية االستفادة من المهارات القيادية الفكرية المتوفرة لدى المسئولين ف .2

، وكـذلك االسـتفادة مــن ثقافـة المهـارات القياديــة اإلداريـة المتواجـدة لــدى )ســنة 50اقـل مـن 
 .المديرين وتوفير اإلمكانيات لتطبيقها

 
  :)2008(شحادة، رائف  .8

وأنمـاط االتصـال لـدى اإلداريـين األكـاديميين  السلوك القيـادي العالقة بين أنماط": دراسة بعنوان
 . "جهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينيةمن و 

وأنماط االتصال لدى  التعرف عن إيجاد العالقة بين أنماط السلوك القيادي إلى سعت الدراسة
اإلداريــين األكــاديميين مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات الفلســطينية، اســتخدم 

فقــــرة لمعرفــــة األنمــــاط القياديــــة، ) 39(تتكــــون مــــن  :لــــىاألو : الباحــــث لغــــرض الدراســــة اســــتبانتين
تم اختيار عينـة بالطريقـة العشـوائية الطبقيـة . فقرة لمعرفة نمط االتصال) 55(مكون من  :والثانية
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عضـــوًا مـــن أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية فـــي الجامعـــات ) 400(ممثلـــة لمجتمـــع الدراســـة مكونـــة مـــن 
 . الفلسطينية

  :وقد من أهم النتائج
ــــ .1 ــــين األكــــاديميين أن ال ــــادي األكثــــر شــــيوعًا لــــدى اإلداري            نمط الــــديمقراطي هــــو الــــنمط القي

  .في الجامعات الفلسطينية، يليه النمط الدكتاتوري، وثم النمط التسيبي
  .أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس والمؤهل العلمي والخبرة العملية .2
ية فـي كـل مـن أنمـاط السـلوك القيـادي وأنمـاط االتصـال أنه توجد فروق ذات داللة إحصائ .3

 .لدى اإلداريين األكاديميين في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة
 :م توصياتوكان من أه

تعزيــز االهتمــام بأنمــاط االتصــال الشــفهية مــن خــالل تشــجيع حريــة االتصــال فــي جميــع  .1
نـــدوات العمليـــة والثقافيـــة والـــرحالت االتجاهـــات، ومـــن خـــالل األنشـــطة أال منهجيـــة مثـــل ال

 .الترفيهية
  :)2008(عيسى، سناء  .9

دور القيـادة التحويليـة فـي تطـوير أداء مـديري المـداس الثانويـة فـي محافظـات ": دراسـة بعنـوان
 ."غزة

هـــدفت الدراســـة إلـــى االطـــالع والتعـــرف علـــى واقـــع ممارســـة مـــديري المـــدارس الثانويـــة للقيـــادة 
ثانويــة فــي محافظــات غــزة مــن وجهــة نظــرهم، وتحديــد مــدى وجــود فــروق التحويليــة فــي المــدارس ال

ذات داللــة إحصــائية بــين التقــديرات المتوقعــة الســتخدام الــنمط التحــويلي مــن قبــل مــديري المــدارس 
 ). الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة والتخصص(الثانوية في محافظات غزة تعزى لمتغير 

االحصـائي لتحليـل  SPSSوقد استخدام برنـامج الــ  في التحليليالوص وقد استخدم الباحث المنهج
  .البيانات

  :وكان من أهم النتائج ما يلي
أنه توجد ممارسة للقيادة التحويلية في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية في محافظـات  .1

  )%.60(غزة بنسبة اقل من 
فــي تقــديرات ) a= 0.05(أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  .2

المــدراء لواقـــع ممارســة القيـــادة التحويليــة تعـــزى لمتغيــر الجـــنس وســنوات الخدمـــة والمؤهـــل 
  .العلمين والتخصص
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  :وكان من أهم التوصيات ما يلي
ضـرورة العمـل علـى  تحســين شـروط اختيـار مـدير المدرســة وتقـديم دورات للمرشـحين قبــل  .1

  .لذين اجتازوا هذا االختبار بنجاحتعيينهم ثم يعقد اختبار لهم، ويتم ترشيح ا
ضــرورة أن يــتم التركيــز علــى تنميــة قــادة التغييــر فــي المدرســة واالهتمــام بتنميــة مهــاراتهم  .2

حتـــى يــــتم مســــاعدتهم فـــي تكــــوين رؤيــــة واضـــحة عــــن ماهيــــة التغييـــر ودوافعــــه وعملياتــــه 
  .ونواتجه

  :)2006(المصري، رفيق  .10
              العـــاملون يـــراه األقصـــى كمـــا جامعـــة ئاســـةر  لـــدى الســـائد القيـــادي الـــنمط ":دراســـة بعنـــوان

 ."الجامعة في

 العـاملون يـراه كمـا األقصـى جامعـة رئاسـة لدى القيادي على النمط لى التعرفإ سعت الدراسة
 جامعــة فــي العــاملين رؤيــة فــي إحصــائية داللــة ذات كفــروق وهــل كــان هنــا ومعرفــة فــي الجامعــة،

 والمســمى والتخصـص الجــنس(لمتغيـر  تعــزى جـامعتهم رئاســة لـدى الســائد القيـادي األقصـى للــنمط
فقــد  ذلــك ولتحقيــق).اإلداري العمــل فــي والخبــرة العلمــي والمؤهــل العمليــة الخبــرة الــوظيفي وســنوات

 .الدراسة الكلي مجتمع من%50نسبة  ووزعها على صمم الباحث استبانة
  :وكان من أهم النتائج ما يلي

 فـــي إحصــائية داللـــة ذات فــروق وجــود وعـــدم تــوقراطي،القيــادي األو  للـــنمط ظهــور ســيادة .1
  .اآلداب لصالح التخصص السائد باستثناء القيادي للنمط العاملين رؤية

بـين افـرد عينـة ) a= 0.05(فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة أنه ال توجد  .2
مؤهـــل الدراســـة فـــي نظـــرتهم للـــنمط القيـــادي الســـائد لـــدى رئاســـة الجامعـــة حســـب متغيـــر ال

 .العلمي
أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المتوســطات الحســابية للعــاملين فــي جامعــة  .3

 .األقصى للنمط القيادي السائد يعزى لمتغير الخبرة
ـــاث فـــي  .4 ـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات الـــذكور واإلن ـــه ال توجـــد فـــروق ذات دالل أن

 .صىرؤيتهم للنمط القيادي السائد لدى رئاسة جامعة األق
 

 :وكان من أهم التوصيات ما يلي
 واتخـــاذ السياســـات وضـــع فـــي الجامعـــة فــي العـــاملين مشـــاركة وتعزيـــز العمــل علـــى تفعيـــل .1

  .بصالحياتها الهيئات كل احتفاظ مع الجامعة تخص التي القرارات اإلستراتيجية
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 دوري بشـــكل الجامعـــة ورئاســـة العـــاملين مـــابين نقـــاش وحلقـــات عمـــل ورش ضـــرورة عقـــد .2
 الجميـع مـن المشـاركة آليـات في والبحث بها، النهوض ووسائل الجامعة سياسات لمناقشة

  .وأهدافها الجامعة لتحقيق رسالة
اسـتثمار  لجهـة السـيما جوانبـه بكـل القيـادة فـي الديمقراطي للنمط الجامعة رئاسة أن تتبنى .3

        سـبالمنا الشـخص ووضـع متميـز، وابتكاري ريادي بشكل الجامعة في الموجودة الكفاءات
 .للعاملين السلطات بعض وتفويض المناسب في المكان

 

  :لدراسات العربيةا ::::ثانياً 

  )2007(المنقاش، سارة  .1
 القيــادة فــوق الجماعــة والقيــادة مــع الجماعــة دراســة مقارنــة بــين نمطــي قيــادة": دراســة بعنــوان

  ."الذكور واإلناث في جامعة الملك سعود بالرياض

وللوصــول  . قيـادة الـذكور واإلنـاث تـأثير عامـل الجــنس علـى نمـطسـعت الدراسـة للتعـرف علـى 
لهذا الهدف فقد استخدم مقياس فـدلر لتحديـد مـدى ممارسـة الجنسـين لنمطـي القيـادة فـوق الجماعـة 

           وقـــدتم تنفيـــذ الدراســـة علـــى عينـــة مـــن رؤســـاء ووكـــالء األقســـام األكاديميـــة . والقيـــادة مـــع الجماعـــة
 .بالرياض في جامعة الملك سعود

  :وكان من أهم النتائج ما يلي
انــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية   واإلنــــاث عنــــد ممارســــتهم لنمطــــي القيــــادة فــــوق  .1

الجماعة والقيادة مع الجماعة، وذلك بأن لنوع الجنس أثر كبير على النمط القيادي الذي 
 يتم ممارسته

يمارسـون نمـط القيـادة مـع ) يميـةرؤساء األقسـام األكاد(اتضح أن الغالبية العظمى للذكور  .2
 .الجماعة

يطبقــون نمطــي القيــادة فــوق الجماعــة ) وكــيالت األقســام األكاديميــة(تبــين أن اإلنــاث مــن  .3
ط القيــادة فــوق الجماعــة كانــت والقيــادة مــع الجماعــة، ولكــن نســبة اإلنــاث اللــواتي يمارســن نمــ

 .من نسبة الذكور الذين يمارسون هذا النمط أكبر
روق ذات داللــة إحصــائية بــين نمــط قيــادة الــذكور واإلنــاث تعــزى الخــتالف أنــه ال توجــد فــ .4

 .التخصص أو الرتبة األكاديمية أو سنوات الخبرة
  :وكان من أهم التوصيات ما يلي

 ثرهـا علـىأضرورة عرض وتعريف القـادة التربـويين بأنمـاط القيـادة اإلداريـة واسـتخداماتها و  .1
تبعـًا للمواقـف  لتطبيقيـة حتـى يسـتطيعوا ممارسـتهااآلخرين عـن طريـق التـدريبات العمليـة وا

  .اإلدارية والظروف االجتماعية وطبيعة المهام المطلوب انجازها
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ضرورة دعم وتعزيـز نمـط القيـادة مـع الجماعـة مـن خـالل عقـد دورات وورش العمـل لكافـة  .2
املـه القادة التربويين، خاصة من جنس اإلنـاث، ليكـون الـنمط السـائد للقائـد التربـوي فـي تع

 .القيادة فوق الجماعة ليكون نمطًا ثانويًا يعتمد على الموقف اإلداري مع األفراد ونمط
ضرورة وضـع معـايير الختيـار وتعيـين القيـادات التربويـة فـي الوظـائف القياديـة بنـاء علـى  .3

  .نتائج الدراسات العلمية
  

  :)2006(المحاسنة، محمد . 2
ــوان ــى ا": دراســة بعن ــة عل ــر األنمــاط القيادي ــداع التنظيمــي اث ــى المــدر ("إلب ــة عل اء دراســة ميداني

 . )العاملين في الجامعة األردنية

ـــداع  ـــى اإلب ـــة عل ـــى تحليـــل وتقيـــيم اثـــر األنمـــاط القيادي ـــة العمـــل عل ـــى محاول ســـعت الدراســـة إل
التنظيمي لدى المدراء العاملين فـي الجامعـة األردنيـة، ولتحقيـق غايـات الدراسـة فقـد صـمم الباحـث 

ن متغيــرات الدراســة المســتقلة والتابعــة، ونفــذ الباحــث مســح لمجتمــع الدراســة والبــالغ اســتبانة لتتضــم
  .موظفاً  )420(

 

  :وكان من أهم النتائج ما يلي
اتضح تصورات المبحوثين للنمط القيادي السائد في الجامعة كانت مرتفعة للنمط القيـادي  .1

 .التفويضي، متوسطة لنمط القيادة المسيطر
فــي ) أنمــاط القيــادة(ت داللــة إحصــائية لمتغيــرات الدراســة المســتقلة تبــين وجــود عالقــة ذا .2

  ).أبعاد اإلبداع التنظيمي(المتغيرات التابعة 
 :وقد خلصت الدراسة إلى توصيات أهمها

، وتغييـر الهياكـل )التفويضـي(ضرورة أن تقوم إدارة الجامعـة تعزيـز الـنمط القيـادي السـائد  .1
 .يمي المالئم لإلبداع التنظيمي بين المدراءدوريًا وباستمرار لخلق المناخ التنظ

  :)2004(الشريف، طالل،  .3
األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظـر العـاملين بإمـارة مكـة ": دراسة بعنوان

 ."المكرمة

ــــى األنمــــاط القياديــــة الســــائدة بأمــــارة منطقــــة مكــــة المكرمــــة  كــــان هــــدف الدراســــة التعــــرف عل
ومحاولة التعرف على طبيعية العالقة بين األنمـاط القياديـة واألداء الـوظيفي  ،)مؤسسات حكومية(

  وتم توزيعها على عينة) 240(وصمم الباحث استبانة بلغ عددها . بأمارة منطقة مكة المكرمة
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عشوائية من العاملين في إمارة منطقة مكة المكرمة الـذين يعملـون فـي وظيفـة مـدير إداري ورئـيس 
  .ام المنهج الوصفي التحليلي لغرض الدراسةقسم، وتم استخد

  : وكان من أهم النتائج ما يلي
أن هنــاك تــوافر ألنمــاط القيــادة الثالثــة حيــث يمــارس ويطبــق القــادة فــي إمــارة منطقــة مكــة  .1

المكرمـــة الـــنمط القيـــادي الـــديمقراطي بدرجـــة عاليـــة والـــنمط الحـــر بدرجـــة متوســـطة والـــنمط 
 .االتوقراطي بدرجة أقل

نالــــك عالقــــة ارتبــــاط دالــــة إحصــــائيا وموجبــــة بــــين نمــــط القيــــادة الــــديمقراطي اتضــــح أن ه .2
ومستوى األداء، وعلـى الجانـب اآلخـر وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية سـلبية بـين نمـط 

  القيادة ومستوى األداء الوظيفي لدى كل من نمط القيادة الحر ونمط القيادية االتوقراطي
  :وكان من أهم التوصيات ما يلي 

رة مـنح المزيــد مـن االهتمـام والعنايــة لتزويـد العـاملين بمنطقــة مكـة المكرمـة بالمعرفــة ضـرو  .1
النظرية بأهميـة القيـادة اإلداريـة ونظرياتهـا وخصـائص القـادة التـي تزيـد مـن فاعليتهـا أثنـاء 

 .تأهيلهم في الدورات التدريبية
قيـادة الـديمقراطي ضرورة الحرص من القيادة في منطقـة إمـارة مكـة المكرمـة بإتبـاع نمـط ال .2

  .ألنه يؤدي إلى ترقية األداء ورفع اإلنتاجية
  

 :)2003(شاكر الخشالي، .3
لرؤســاء األقســام العلميــة علــى الــوالء التنظيمــي ألعضــاء  القياديــة اثــر األنمــاط": دراسـة بعنــوان

 ."هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة

رؤسـاء األقسـام فـي الجامعـات األردنيـة  لـى التعـرف علـى مـدى تـأثير اسـتخدامإ الدراسـة هـدفت
الخاصــة ألنمــاط القيــادة الثالثــة وهــي األوتــوقراطي والــديمقراطي والمتســاهل علــى الــوالء التنظيمــي 

ألعضاء هيئة التدريس، ونفذت الدراسة باسـتخدام اسـتبانة ) العاطفي، المستمر واألخالقي(وٕابعاده 
  .هيئة تدريسعضو ) 204(تم توزيعها على عينة عشوائية بلغت 

  :وكان من أهم النتائج ما يلي
ظهـــر وجـــود عالقــــة ســـلبية ذات داللــــة إحصـــائية بــــين نمـــط القيــــادة األوتـــوقراطي والــــوالء  .1

 .التنظيمي وأبعاده العاطفي واألخالقي، فيما لم تثبت هذه العالقة مع الوالء المتسمر
الــديمقراطي والــوالء تبــين أن هنــاك عالقــة ايجابيــة ذات داللــة إحصــائية بــين نمــط القيــادة  .2

  .التنظيمي وأبعاده العاطفي واألخالقي، فيما لم تظهر هذه العالقة مع الوالء المتسمر
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اتضـــح أن هنـــاك عالقـــة ســـلبية ذات داللـــة إحصـــائية بـــين نمـــط القيـــادة المتســـاهل والـــوالء  .3
  .التنظيمي وأبعاده العاطفي واألخالقي، فيما لم تبين هذه العالقة مع الوالء المستمر

  :ما يلي التوصياتكان من أهم او 
العمــل علــى وضــع أســس الختيــار رؤســاء األقســام العلميــة ممــن لهــم القــدرة علــى التعامــل  .1

  .اإلنساني ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في إدارة شؤون أقسامهم
العمل على وضع نظام سنوي لتقييم رؤساء األقسام مشـابه للنظـام السـنوي لتقيـيم أعضـاء  .2

  .معمول به حالياهيئة التدريس ال
 

  :)2003(حمد السبيل، .4
ـــوان ـــا بأنمـــاط":دراســـة بعن ـــة وعالقته ـــل اإلنتاجي ـــادة عوام ـــزة األمنيـــة القي ـــي األجه ـــة ف                 "اإلداري

  )..في المملكة العربية السعودية(

المــــديرة العامــــة للجــــوازات،  فــــي الســــائدة القياديــــة األنمــــاط علــــى ســــعت الدراســــة إلــــى التعــــرف
            التعــــرف علــــى العالقــــة بــــين عوامــــل اإلنتاجيــــة وأنمــــاط القيــــادة اإلداريــــة الســـــائدة  لــــىإباإلضــــافة 

كمــا ســعت الدراســة أيضــًا إلــى التعــرف علــى االختالفــات فــي رؤيــة المبحــوثين تجــاه . فــي المديريــة
             . العوامــــل المؤديــــة لزيــــادة اإلنتاجيــــة وتجــــاه األنمــــاط القياديــــة بــــاختالف الخصــــائص الديموغرافيــــة

) 170(وتم استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وصمم باستبانة ألغراض الدراسة بلـغ عـدد عينتهـا 
  .ضابطاً 

  :وكان من أهم النتائج ما يلي
 .تبين أن النمط القيادي السائد في قطاع الجوازات هو النمط الديمقراطي .1
وتلــك  والـنمط الـديمقراطي،دة اإلنتاجيــة ظهـر أن هنـاك عالقــة طرديـة دالـة بــين عوامـل زيـا .2

العالقــــة الطرديــــة تعــــود إلــــى مبــــدأ المشــــاركة وتفــــويض الســــلطة التــــي يقــــوم عليهــــا الــــنمط 
 .الديمقراطي

توجد عالقة عكسية دالة بين عوامل زيـادة اإلنتاجيـة وكـل مـن الـنمط األوتـوقراطي والـنمط  .3
 .الحر

لقياديـــة بـــاختالف اتضـــح عـــدم وجـــود أيـــة اختالفـــات فـــي رؤيـــة المبحـــوثين تجـــاه األنمـــاط ا .4
 المؤهل والمستوى اإلداري
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  :وكان من أهم التوصيات ما يلي
العمـــل مـــع جميـــع المســـئولين فـــي المديريـــة بشـــكل اكبـــر بالعوامـــل التـــي تـــؤدي إلـــى زيـــادة  .1

  .اإلنتاجية
ضـــرورة تكـــريس الـــنمط الـــديمقراطي وذلـــك مـــن خـــالل االهتمـــام بإفســـاح المـــدراء المجـــال  .2

 .، وتفويض المدراء لبعض سلطاتهم للمرؤوسينللمرؤوسين إلبداء وجهة نظرهم
 
  :)2003(ناصر الغبيوي، .5

ــأداء األطبــاء فــي المستشــفيات العســكرية والمدنيــة عالقــة األنمــاط": دراســة بعنــوان                "القيــادي ب
 ).في المملكة العربية السعودية(

فيات العســـكرية التعـــرف علــى الــنمط القيــادي األكثـــر ممارســة فــي المستشــ إلــىســعت الدراســة 
والمدنية موضع الدراسة، وكذلك تحديد مستوى أداء األطباء، والتعرف على الفروق إن وجدت بين 
المستشفيات العسكرية والمدنية موضوع الدراسة في كل من النمط القيـادي ومسـتوى أداء األطبـاء، 

ــــنمط القيــــادي وأداء األطبــــاء فــــي المستشــــفيا ت العســــكرية وكــــذلك كشــــف طبيعيــــة العالقــــة بــــين ال
واستخدم المنهج الوصفي التحليلي وتم تصميم استبانة لغرض البحث وزعـت علـى عينـة . والمدنية

  ).277(عشوائية بلغ عددها 
  :وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها

أن الــــنمط الــــديمقراطي هــــو الــــنمط األكثــــر ممارســــة فــــي المستشــــفيات العســــكرية والمدنيــــة  .1
 .موضوع الدراسة

 .قة ارتباط طردية موجبة بين النمط الديمقراطي وأداء األطباءأنه توجد عال .2
 .ظهر وجود عالقة ارتباط عكسية سالبة بين النمط األوتوقراطي وأداء األطباء .3
ـــاختالف جميـــع  .4 ـــنمط األوتـــوقراطي ب ـــة إحصـــائية فـــي ال ال توجـــد فـــروق جوهريـــة ذات دالل

 .الخصائص الديموغرافية باستثناء متغير الجنس
 :راسة إلى توصيات أهمهاوقد خلصت الد

ضـــرورة المحافظـــة علـــى المســـتوى الحـــالي لألطبـــاء فـــي المستشـــفيات العســـكرية والمدنيـــة،  .1
  .والحرص على رفعه بالعديد من الوسائل

ضرورة التوسع في ممارسة النمط الـديمقراطي لمـا يـؤدي إليـه مـن رفـع أداء األطبـاء بوجـه  .2
 .خاص والعاملين بوجه عام
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  :ألجنبيةالدراسات ا :ثالثاً 

1. Chien-Wen Tsai (2009) 
 Leadership Style and Employee's Job Satisfaction in: دراسـة بعنـوان

International Tourist Hotels.  

ســــعت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى الــــنمط القيــــادي والرضــــا الــــوظيفي فــــي خــــدمات الســــياحة 
ط القيادة اإلدارية في تفهـم واعتبـار وركزت الدراسة في العالقة بين نم. خصوصًا في إدارة الفنادق

           . مشـــــاعر اآلخـــــرين، المبـــــادرة وتحديـــــد العمـــــل والرضـــــا الـــــوظيفي فـــــي الســـــياحة الفندقيـــــة العالميـــــة
         وتـــم اســـتخدم االســـتبانة لجمـــع البيانـــات مـــن المـــوظفين العـــاملين فـــي الفنـــادق الســـياحية العالميـــة، 

  %).73(منها أي ما نسبته ) 300(الدراسة، واستعيد منها استبانة على عينة ) 500(وتم توزيع 

  :وكان من أهم النتائج ما يلي
تركيـزه مع نمط القيادة الذي يحترم القائد لمرءوسـيه و هر أن الموظفين يكونوا أكثر رضا ظ .1

عنه مع نمط القيـادة الـذي يركـز فيـه القائـد علـى العمـل وأسـس على تنمية العالقات معهم 
 .لمهام واألعباء بين العاملينتنظيمه وتوزيع ا

          اتضـــح عـــدم وجـــود اختالفـــات فـــي رؤيـــة المبحـــوثين تجـــاه األنمـــاط القياديـــة بغـــض النظـــر  .2
  .عن مقدار الراتب، وأنهم يفضلون نمط القيادة الذي يركز على تنمية العالقات معهم

 . هم في العملوبعيدًا عن أسلوب القيادة فإنه ال توجد عالقة بين رضا الموظفين وزمالئ .3

 :التوصيات ما يلي أهموكان من 
ضــرورة وضــع آليــة للحصــول علــى التغذيــة الراجعــة مــن المــوظفين، كــي تســتخدم كأســاس  .1

  .لتطوير القيادة في مختلف التخصصات
العمــــل علــــى وضــــع إرشــــادات إلعــــداد المشــــرفين فــــي الفنــــادق، ليكونــــوا قــــادة فعــــالين فــــي  .2

 .المستقبل
 

2.Bruno, (2008): 
  "."Leadership and Performance Beyond Expectations:عنواندراسة ب

هـــدفت الدراســـة لتقيـــيم كـــل مـــن القـــيم التاليـــة القـــيم الشخصـــية، أنمـــاط القيـــادة الســـائدة، فعاليـــة 
القيـــادة، والعالقـــة بـــين فعاليـــة القيـــادة والتـــوازن بـــين القـــيم الشخصـــية، والعالقـــة بـــين فعاليـــة القيـــادة 

 لك العالقة بين التـوازن بـين القـيم الشخصـية والتمـايز التنظيمـي، لمجموعـةوالتمايز التنظيمي، وكذ
وتــم اســتعمال نمــوذج تانينبوموشــميدت  .مــن المــديرين التنفيــذيين فــي عــدد مــن المنظمــات البرازيليــة
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ولحسـاب التمـايز التنظيمـي . مدير تنفيـذي) 400(وقد بلغ حجم العينة . لتحديد نمط القيادة السائد
  . منظمة) 48(موذج التمايز التنظيمي لعدد تم استعمال ن

  :وكان من أهم النتائج ما يلي
ال يوجــد تــوازن فــي القــيم الشخصــية للمــديرين التنفيــذيين، وان القــيم االقتصــادية والنظريــة   .1

 .هي السائدة
عـــدم وجـــود المرونـــة الكافيـــة فـــي مـــا يتعلـــق بأســـاليب القيـــادة، مـــع ســـيادة نمـــط القائـــد يبيـــع  .2

 .وذج تانينبوموشميدتالقرار، حسب نم
 .اتضح أن مستوى فعالية قيادة المديرين التنفيذيين كان معتدل .3

 :التوصيات ما يلي أهموكان من 
ضــرورة المبــادأة لطــرح عــددًا مــن المبــادرات التــي تــؤدي إلــى تحســين تطــوير القــادة الــذي  .1

  .يهدف إلى إقامة مجتمع جديد
      ن أجـل إعـداد األجيـال الجديـدة للقـادة ضرورة أن تبذل جهود تعليمية في مرحلة الطفولة مـ .2

 .التي تركز أساسا على الناس وحياتهم المهنية واحتياجاتهم الشخصية
العمـــل علـــى نشـــر الطـــابع الـــديمقراطي فـــي مفهـــوم القيـــادة، بمعنـــى أننـــا بحاجـــة إلـــى جعـــل  .3

 .وباختالف األعمار والزمان القيادة مناسبة للجميع ومن كافة التخصصات،
  
3. Yang, Sarah(2006): 

 "Trust and the Relationship Between Leadership and: دراسـة بعنـوان
Follower Performance."  

كمــا صــنفت مــن قبــل (هــدف هــذا البحــث  لعقــد مقارنــة للعالقــة بــين أداء المــوظفين التــابعين 
ثقـافيتين مختلفتـين القيادة التحويلية والقيادة اإلجرائيـة فـي ظـل بيئتـين : ونوعين من القيادة ) قادتهم

         موظــــف ) 122(موظــــف مــــن اســــتراليا، و) 119(وقــــد بلــــغ عــــدد المبحــــوثين ). اســــتراليا، الصــــين(
  .من الصين

  :وكان من أهم النتائج ما يلي
تبـــين أن المرؤوســــين االســـتراليين أبــــدوا مســــتويات أعلـــى مــــن الثقــــة  اتجـــاه قــــادتهم، عنــــد  .1

 .المقارنة بالمرؤوسين الصينيين
د عالقة بين القيادة التحويلية واإلجرائيـة ومسـتوى أداء المرؤوسـين فـي أسـتراليا، ظهر وجو  .2

             ولكــن علــى النقــيض لــم تظهــر عالقــة بــين القيــادة التحويليــة واإلجرائيــة وأداء المرؤوســين 
 .في الصين
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اولـة أظهرت النتائج ضرورة أن يكون القادة قـد أخـذوا فـي االعتبـار البيئـة الثقافيـة عنـد مح .3
 .تحديد العالقة بين تسوية الخالفات ونتائج األداء

 

4. Lee & Chuang : )2005(  
 The Impact of Leadership Styles on Job Stress and": دراسـة بعنـوان

Turnover Intention – Taiwan Insurance Industry as an Example".  

للقــادة ) اإلجرائيـةالتحوليــة، (ياديـة هـدفت الدراسـة إلــى محاولـة التعــرف علـى عالقـة األنمــاط الق
باإلضــافة إلــى تحديــد . والســمات الشخصــية للمرؤوســين ، مــع ضــغط العمــل ومعــدل دوران العمــل

للجمع البيانات، وتم توزيـع  استبانهوتم تصميم . دور المتغيرات الشخصية ومتغيرات ضغط العمل
 ).176(استبانة على العاملين في شركات التأمين، تم استعادة ) 220(

  :وكان من أهم النتائج ما يلي
وعالقـة عكسـية  تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الـنمط القيـادي وضـغط العمـل .1

بين النمط القيادي التحويلي، وضغط العمل، باإلضـافة لعالقـة طرديـة بـين الـنمط القيـادي 
 .اإلجرائي وضغط العمل

 .دوران العملأن النمط القيادي له أثر سلبي مباشر على معدل  .2
اتضـــح أن الخصـــائص الشخصـــية ال يوجـــد لهـــا تـــأثير علـــى العالقـــة بـــين الـــنمط القيـــادي  .3

 .وضغط العمل
ـــى العالقـــة بـــين ضـــغط العمـــل ومعـــدل دوران  .4 ـــأثير عل ـــيس لهـــا ت الخصـــائص الشخصـــية ل

 .العمل
  :وكان من أهم التوصيات ما يلي

دراك أن المكافــآت تحتــاج ضــرورة اســتخدام القيــادة التحويليــة لمســاعدة المرؤوســين علــى إ .1
  . مزيد من المجهودات  إلى

ـــد المزيـــد مـــن الوقـــت فـــي التواصـــل  واالتصـــال ليكـــون  .2 فهمـــا  أكثـــرضـــرورة أن يأخـــذ القائ
   .نللمرؤوسي
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  :التعقيب على الدراسات السابقة
  .أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :أوالً 

 .تحديد مشكلة الدراسة بشكل واضح .1
  .ة وأهميتها وأهدافهاتحديد وجهة الدراس .2
 .الدراسة إلجراءتحديد المتغيرات الالزمة  .3
 .االستفادة من المراجع والدوريات والدراسات العلمية .4
 .االستفادة في تصميم االستبيان الخاص بالدراسة .5
 .االستفادة من النتائج والتوصيات .6

 

  .أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: ثانياً 
 .لدي العاملين فضلالمهو النمط نمط القيادة الديمقراطي أن  ىعل االتفاق .1
 .تأثير األنماط القيادية على مستويات األداء الوظيفية كبير بشكل ملحوظ .2
إلــى   الــوظيفي وأخــرى تــؤدي األداءوجــود عوامــل وخصــائص تــؤدى إلــى ارتفــاع مســتوى   .3

 .الوظيفي األداءانخفاض مستوى 
طي وذلـــك مـــن خـــالل االهتمـــام بإفســـاح المـــدراء المجـــال ضـــرورة تكـــريس الـــنمط الـــديمقرا .4

 .للمرؤوسين إلبداء وجهة نظرهم، وتفويض المدراء لبعض سلطاتهم للمرؤوسين
لعمـــل علـــى نشـــر الطـــابع الـــديمقراطي فـــي مفهـــوم القيـــادة، بمعنـــى أننـــا بحاجـــة إلـــى جعـــل ا .5

  .وباختالف األعمار والزمان القيادة مناسبة للجميع ومن كافة التخصصات،
أن الموظفين يكونوا أكثر رضا مع نمط القيادة الذي يحترم القائـد لمرءوسـيه وتركيـزه علـى  .6

تنميـــة العالقـــات معهـــم عنـــه مـــع نمـــط القيـــادة الـــذي يركـــز فيـــه القائـــد علـــى العمـــل وأســـس 
 .تنظيمه وتوزيع المهام واألعباء بين العاملين

  

  السابقة نقاط االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات : ثالثاً 
ـــة إحصـــائو وجـــ .1 ـــادي  المبحـــوثينفـــي آراء  ةيد فـــروق ذات دالل ـــى حـــول الـــدور القي تعـــزي إل

 ).سنوات الخدمة - ةيفيالدرجة الوظ - ةيالحالة االجتماع( اتر يمتغ
أن الخصــائص الشخصــية ال يوجــد لهــا تــأثير علــى العالقــة بــين الــنمط القيــادي وضــغط   .2

 .العمل
  

  .عن الدراسات السابقة ما يميز الدراسة الحالية: رابعاً 
 .سلطة الترخيص بقطاع غزةاألنماط القيادية في أول دراسة تختص بدراسة  .1
 .هي نفسها عينة الدراسة الدراسةمجتمع  .2
 .وجود جنس واحد هو الذكور في مجتمع الدراسة .3
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 مقدمة
ـــا مســـتمرة إليجـــاد حلـــول  ـــالغ وشـــهد بحوث ـــى اهتمـــام ب ـــوظيفي عل حظـــي موضـــوع األداء ال
للمشــكالت المتعلقــة بــاألداء الــوظيفي، فقــد فاضــت الــدوريات العلميــة بتقــارير عديــدة عــن القيــادات 

العــاملين فيهــا فــي وضــع السياســات الجديــدة وٕاعــادة تصــميم الهياكــل التنظيميــة، ومحــاوالت إشــراك 
بصـورة أكبــر، واســتخدام نظــام حلقــات الجــودة، و التركيــز علــى أســلوب فــرق العمــل وابتكــار حــوافز 
جديدة للجهـود الفرديـة والجماعيـة الملموسـة وكثيـر مـن األسـاليب األخـرى التـي تهـدف فـي مجملهـا 

ـــدي، (إلـــى تحســـين األداء ـــوظيف ،)81، ص2008الفاي ي يعـــد الوســـيلة الوحيـــدة لتحقيـــق إذ أن األداء ال
أهـــداف العمـــل بالمنظمـــات، فضـــال علـــى أنـــه يعبـــر عـــن مســـتوى التقـــدم الحضـــاري و االقتصـــادي 
لجميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ومن هنا نجد أن غالبية المسئولين اإلداريين يعطون 

اء إداراتهــم مــا هــو إال انعكــاس موضــوع األداء والعوامــل المــؤثرة فيــه األهميــة القصــوى نظــرا ألن أد
     ).58، ص2003العماج، (لألداء الفردي داخلها

إن تميــز األداء الــوظيفي يحتــل مكانــة خاصــة داخــل أي منظمــة أهليــة كانــت أو حكوميــة باعتبــاره 
        النــــاتج النهــــائي لمحصــــلة جميــــع األنشــــطة بهــــا ، وذلــــك علــــى مســــتوى الفــــرد والمنظمــــة والدولــــة ، 

 2008الفايدي ، ( تكون أكثر استقرارا وأطول بقاًء حين يكون أداء العاملين بها متميزًا  ألن المنظمة
  ) . 81ص : 

يعكـس  وهـو الفـرد، لوظيفـة المكونـة المهام وٕاتمام تحقيق درجة إلى الوظيفي األداء ويشير
 تداخل بـينو  لبس يحدث ما وغالًبا الوظيفة، متطلبات بها الفرد يشبع أو بها، يتحقق التي الكيفية
 النتـائج التـي أسـاس علـى فيقـاس األداء أمـا المبذولـة، الطاقـة إلـى يشـير فالجهـد والجهـد، األداء
 يحصـل علـى ولكنـه لالمتحـان، االسـتعداد فـي كبيـًرا جهـًدا يبـذل قـد الطالـب فمـثال الفـرد، حققهـا

 محمـد،(ض مـنخف األداء بينمـا عـالي المبـذول الجهد يكون الحالة هذه مثل وفي منخفضة، درجات
  ).209 ص: 2001

وسيتناول هذا المبحث تسليط الضوء على األداء الوظيفي، مـن خـالل التعـرف علـى مفهـوم األداء 
وتحسين وكيفية تقويم  ته والعوامل المؤثرة فيه،الوظيفي وأهميته، وعناصره وأنواعه وأهدافه ومحددا

  .   األداء الوظيفي
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  المطلب األول
  يفيأهمية األداء الوظمفهوم و 

  :ا�داء الوظيفي مفھوم: أو0ً   

يشـــير األداء فـــي اللغـــة إلـــى العمـــل أو االنجـــاز أو التنفيـــذ، واألداء هـــو الفعـــل المبـــذول أو 
  .النشاط الذي تم انجازه، واألداء هو ناتج جهد معين قام ببذله فرد النجاز عمل معين

أعمـال متعهــد بهـا أو مكلــف  انجــاز وتنفيـذ وتحقيــق"ويعـرف قــاموس أكسـفورد األداء الــوظيفي بأنـه 
، ويعرف معجـم مصـطلحات العلـوم اإلداريـة األداء بأنـه )Armstong, 2001, p468" (بتنفيذها

القيـــام بأعبـــاء الوظيفـــة مـــن مســـئوليات وواجبـــات وفقـــًا للمعـــدل المفـــروض أداؤه مـــن العامـــل الكفـــؤ "
  ).82، ص2004الشريف، (" المدرب
 أو وٕادراك الـدور بالقدرات تبدأ التي الفرد لجهود الصافي راألث" عن الوظيفي األداء مفهوم ويعبر
 : 2004 سـلطان،(الفـرد لوظيفـة المهـام المكونـة وٕاتمـام تحقيـق درجة إلى يشير بالتالي والذي المهام
219.(  

ويعرف األداء الوظيفي بأنه نشاط يمكن الفرد من انجاز المهمة أو الهدف المخصص له بنجاح، 
كما  ،)51، ص2006عقيل، (.د العادية لالستخدام المعقول للموارد المتاحةويتوقف على ذلك القيو 

عرفه معجم مصطلحات العلوم اإلدارية بأنه القيام بأعباء الوظيفة من مسئوليات وواجبات وفقًا 
  ).82، ص2004الشريف، .(للمعدل المفروض أداؤه من العامل الكفء المدرب

ة للتفاعـــل مـــا بـــين الســـلوك واالنجـــاز، حيـــث أن بـــان األداء هـــو نتيجـــ Thoms Gilbertويـــرى 
الســلوك يمثــل مــا يقــوم بــه األفــراد مــن إعمــال فــي المنظمــة، أمــا االنجــاز فهــو مــا يبقــى مــن اثــر أو 
نتــائج بعــد أن يتوقــف األفــراد عــن العمــل، أي أن االنجــاز هــو نتــاج للســلوك، واألداء هــو مجمــوع 

  .)81:2003رضا، (السلوك والنتائج التي تحققت معا 
  :ويعتبر األداء نتيجة لمحصلة التفاعل بين محددات ثالثة رئيسية وهى

  .وهذا يوجب أن يتوفر الدافع نحو العمل لدى الفرد: الدافعية .1
ويجــب أن يــتم تهيئــة منــاخ العمــل المناســب، بحيــث يــؤدى إلــى إشــباع : منــاخ أو بيئــة العمــل .2

 .حاجات الفرد، التي هي انعكاس لدافعه نحو العمل
تتــوافر لــدى الفــرد القــدرة علــى أداء العمــل المحــدد  أن أي يجــب: د علــى أداء العمــلقــدرة الفــر  .3

لــه، ومحصــلة التفاعــل بــين الــدافع الفــردي علــى العمــل مــن ناحيــة ، ومنــاخ العمــل مــن ناحيــة 
   .هي الشعور العام بالرضى عن العمل أو االستياء العام منه أخرى، 

بة لقيــاس الدافعيــة ومنــاخ العمــل والقــدرة علــى وهنــا يتطلــب ضــرورة تــوافر المقــاييس المناســ   
أداء العمــل، حيــث يســاعد تــوافر هــذه المقــاييس فــي تحديــد مســتوى األداء، وأســباب قــوة أو ضــعف 
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هــــذا المســــتوى، واتخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة لتــــدعيم نقــــاط القــــوة، وٕاجــــراء التصــــحيح الــــالزم لنقــــاط 
 . )266: 2005مجيد، فليه وعبد ال(الضعف، وذلك لرفع مستوى أداء الفرد 

لــألداء بأنـه ينطـوي علـى واجبــات ومسـؤوليات يجـب تحقيقهــا، ) Bovelols) (بوفيلـولز(كمـا يشـير 
انعكاس لمدى نجاح الفرد أو فشله في تحقيق األهداف المتعلقة بعمله أيـًا كانـت طبيعـة هـذا : وهو

  :العمل، وهذه األهداف هي
هداف المرتبطة باألعمال التي تحتاج إلى حد وهي مجموعة األ: مجموعة األهداف الروتينية -1

  .أدنى من المهارات
وهــي مجموعــة األهــداف التــي تتطلــب قــدرات : مجموعــة األهــداف المتعلقــة بحــل المشــكالت -2

  .ومهارات عالية لحل المشكالت القائمة والمشكالت المتنبأ بها مستقبالً 
  .مجموعة األهداف الخالقة -3

األهــداف موجــودة فــي جميــع األعمــال علــى اخــتالف أهميتهــا مــن وهــذه المجموعــات الــثالث مــن 
  )41م، ص2003الحنيطة، ( .عمل آلخر

تنفيــذ الموظــف ألعمالــه ومســؤولياته التــي تكلفــه بهــا المنظمــة أو الجهــود "ويقصــد بــاألداء الــوظيفي 
، 2007الجويعــدي،(". التــي تــرتبط وظيفتــه بهــا، ويعنــى النتــائج التــي يحققهــا الموظــف فــي المنظمــة

النـاتج الـذي يحققـه الموظـف عنـد قيامـه بـأي عمـل مـن "، كما يقصـد بـاألداء الـوظيفي بأنـه )20ص
  ). 38، ص2001الشعالن،(" األعمال

  :نجدومن خالل العرض السابق لتعريفات األداء 
أن هناك تعدد في  تعريفات األداء، فمن الكتاب من يرى أنه سلوك، ومنهم من يرى أنه حصـيلة  

ن يـرى أنـه إنجـاز عمـل، وهـذا نـاتج عـن تعـدد الدراسـات واألبحـاث فـي هـذا المجـال جهد، ومنهم م
وعلــى الــرغم مــن االخــتالف بــين البــاحثين فـــي . ســواء أكانــت دراســات نظريــة أم دراســات ميدانيــة

  :يرى أن هناك عوامل تجمع هذه التعريفات وهي كما يلي) هاينز(تعريف األداء، إال أن 
 .رفة ومهارات وقيم واتجاهات ودوافعوما يمتلكه من مع: الموظف �
 .وما تتصف به من متطلبات وتحديات وما تقدمه من فرص عمل: الوظيفة �
وهو ما تتصف به البيئة التنظيمية والتي تتضمن مناخ العمل واإلشراف : الموقف �

  .واألنظمة اإلدارية والهيكل التنظيمي
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  :أھمية ا�داء الوظيفي: ثانياً 

ي مكانــــة خاصــــة داخــــل أي منظمــــة كانــــت باعتبــــاره النــــاتج النهــــائي يحتــــل األداء الــــوظيف
لمحصلة جميع األنشطة بها، وذلك علـى مسـتوى الفـرد والمنظمـة والدولـة، ذلـك أن المنظمـة تكـون 
أكثر استقرارًا وأطول بقاء حين يكون أداء العاملين أداء متميزًا ومن ثم يمكن القول بشـكل عـام إن 

وعلـى ذلـك فإنـه . ادها بمستوى األداء عـادًة مـا يفـوق اهتمـام العـاملين بهـااهتمام إدارة المنظمة وقي
يمكن القول بأن األداء على أي مستوى تنظيمي داخل المنظمة وفي أي جزء منها ال يعد انعكاسًا 

الشـريف، (لقدرات ودوافع المرؤوسين فحسب بل هو انعكاسات لقدرات ودوافـع الرؤسـاء والقـادة أيضـاً 
   ).82: ، ص2004

لذلك فإن إدارة المنظمة تولي اهتمامًا بالغًا لمستوى األداء فيها، وتسعى إلى تطـوير أدائهـا بصـورة 
مســتمرة للوصــول إلــى أهــدافها، ويمكــن القــول أن األداء الــوظيفي داخــل المنظمــة ال يعــد انعكاســًا 

ا، وترجــع لقـدرات ودوافــع المرؤوســين فحســب بــل هــو انعكــاس لقــدرات ودوافــع الرؤســاء والقــادة أيضــ
  :أهمية األداء الوظيفي لما يحققه من الفوائد التالية للمنظمة

 .يعتبر األداء الوظيفي مؤشرًا لدرجة تحقيق رؤية ورسالة المنظمة .1
  .يعتبر األداء الوظيفي وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة .2
لـــة يعبـــر األداء الـــوظيفي عـــن مســـتوى نجـــاح األفـــراد وٕادارة المنظمـــة فـــي تنفيـــذ المهـــام الموك .3

 .إليهم، ودرجة تنفيذ هذه المهام
يســهم األداء الــوظيفي فــي اســتمرارية بقــاء المنظمــة فــي الســوق مــن خــالل اســتمرارية تطــوير  .4

 .وتحسين أداء المنظمة لمواكبة التغيرات البيئية المحيطة
 .يسهم األداء الوظيفي في معرفة الطاقات والقدرات الكامنة لدى العاملين في المنظمة .5
 .ات التطوير اإلداري داخل المنظمةم األداء الوظيفي أساسا جوهريًا لعملييعتبر تقوي .6

ونجـد  فـي قيـاس فاعليـة العمليـة اإلداريـةالعنصر األساسـي هو األداء الوظيفي  أن : نجدوعليه 
فـــي بيئـــة عمـــل المنظمـــة وقـــدرة أن الســـلوك اإلداري للفـــرد يتـــأثر مباشـــرة فـــي نمـــط القيـــادة الســـائد 

وتحويـل هـذه األهـداف إلـى نتـائج فـي توجيـه األداء نحـو تحقيـق أهـداف المنظمـة القيادة اإلدارية 
والعالقة الوثيقة بين معدل إنجاز األهداف الكلية للمنظمـة ومسـتوى األداء ملموسة على األرض 

الـــوظيفي وعالقتـــه بقـــدرة القيـــادة علـــى االتصـــال والتفاعـــل مـــع المرؤوســـين بشـــكل يـــؤدي لتحقيـــق 
  .غايات وأهداف المنظمة
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  المطلب الثاني
   الوظيفي األداء ومحددات ومكوناتعناصر 

  

 الوظيفي األداءومكونات عناصر  :أو0ً 

ينظــر إلــى األداء الفعــال بأنــه نتــاج لعــدد مــن العوامــل المتداخلــة والمترابطــة، واألداء هــو     
تنظــيم وســيلة لتحقيــق أهــداف المنظمــة، فهــو الترجمــة العمليــة لكافــة عمليــات المنظمــة مــن تخطــيط و 

وتنفيــذ ومتابعــة، لــذلك فهــو يحتــل الدرجــة الثانيــة مــن حيــث األهميــة بــين الوظــائف األساســية لــإلدارة 
ـــنظم إال أنهـــا ال تســـتطيع  ـــأتي بعـــد وظيفـــة التنظـــيم، فمـــثًال يمكـــن ألي منشـــأة أن تخطـــط وت حيـــث ي

، 2003ان، النميـ(بالضرورة أن تحقق أي نتائج ما لم تطبـق الخطـط والسياسـات التـي رسـمتها لنفسـها 
  ).39-37ص 
ــــى عناصــــر أو مكونــــات األداء مــــن أجــــل الخــــروج بمزيــــد مــــن    ــــد اتجــــه البــــاحثون للتعــــرف عل وق

" درة " المســاهمات لــدعم وتنميــة فاعليــة األداء الــوظيفي للعــاملين، ومــن هــذه المســاهمات مــا ذكــره 
ل وبيئـة التنظـيم وذلك باإلشارة إلى عناصر األداء من خالل تناول كفايات الموظف ومتطلبات العم

  ) 305، ص 2008درة والصباغ، : (وذلك كما يلي

ويقصــد بهــا معلومــات الموظــف ومهاراتــه واتجاهاتــه وقيمــه، وهــي تمثــل  :كفايــات الموظــف .1
  .خصائصه األساسية التي تنتج أداًء فعاًال يقوم به ذلك الموظف

لتــي يتطلبهــا عمــل ويقصــد بهــا المهــام والمســؤوليات أو األدوار ا :الوظيفــة/متطلبــات العمــل .2
 .من األعمال أو وظيفة من الوظائف

وهــي تتكــون مــن عوامــل داخليــة وخارجيــة، وتتضــمن العوامــل الداخليــة التــي  :بيئــة التنظــيم .3
التنظــــيم وهيكلــــه وأهدافـــه ومــــوارده ومركــــزه االســــتراتيجي : تـــؤثر فــــي األداء الفعــــال للموظـــف

تشكل بيئة التنظيم وتـؤثر فـي األداء  واإلجراءات المستخدمة فيه، أما العوامل الخارجية فهي
. الفعال فهي العوامل االقتصادية واالجتماعيـة والتكنولوجيـة والحضـارية والسياسـية والقانونيـة

  :والشكل التالي يوضح التداخل بين العناصر السابقة الذي ينتج أداء فعاالً 
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نموذج األداء الفعال)    2- 1   (شكل رقم   
  
  

  
  
  

، دار "منحنـى نظمـي –إدارة الموارد البشرية فـي القـرن الحـادي والعشـرين "عبد الباري والصباغ، زهير، درة، : المصدر
  .306، ص2008وائل للنشر، عمان، 
أن فعاليــة األداء تــرتبط ارتباطــًا مباشــرًا مــع تفاعــل محــددات األداء الــثالث ) 2-1(يتضــح مــن الشــكل

جهــــة ومتطلبــــات العمــــل والمواصــــفات  وهــــي كفايــــات الموظــــف مــــن مهــــارات ومعــــارف وخبــــرات مــــن
والمهارات المطلوبة لكل وظيفة من جهة أخرى باإلضافة إلى بيئة التنظيم من حيـث تـوفر اإلمكانـات 

  واألدوات والوسائل
  ) 85ص :  2008الفايدي، (  -:ثالثة عناصر لألداء ال تختلف عما ذكره درة ) Haynes" (هاينز "ويحدد 

  .ودوافع  واتجاهاتوقيم  واهتماماتدرات معرفية ومهارات وما يمتلكه من ق:  الموظف 
 . وما تتصف به من متطلبات وتحديات وما تقدمه من فرص عمل  :الوظيفة  •
وهو ما تتصف به البيئـة التنظيميـة والتـي تتضـمن منـاخ العمـل واإلشـراف واألنظمـة  :الموقف   •

 .اإلدارية والهيكل التنظيمي 
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  -:ناك عناصر إضافية أخرى لألداء تتمثل في اآلتيوباإلضافة إلى ما سبق فإن ه
أي مقــدار العمــل الــذي يســتطيع الموظــف إنجــازه فــي الظــروف العاديــة  :كميــة العمــل المنجــز   )1

 .)  56ص :  2004السكران ، ( للعمل ، ومقدار سرعة هذا اإلنجاز 
ل المسـؤولية فـي وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمـ :المثابرة والوثوق  )2

إنجاز األعمال في أوقاتها المحددة، ومدى حاجة هذا الموظف لإلرشاد والتوجيه من قبل المشرفين، 
 ).55ص :  2003الحنيطه، ( وتقييم نتائج عمله 

تتمثــل فـي مــدى مـا يدركــه الموظــف عـن مــا يقـوم بــه مـن عمــل، ومـا يمتلكــه مــن  :نوعيـة العمــل )3
المــالكي، (علـى التنظــيم ، وتنفيـذ العمـل دون الوقــوع  فـي األخطـاء رغبـة ومهـارات فنيـة وبراعــة وقـدرة 

 ).40ص  :2003
 

  .محددات األداء الوظيفي: ثانياً 

يتطلــب تحديـــد مســتوى األداء الفـــردي معرفــة العوامـــل التــي تحـــدد هــذا المســـتوى والتفاعـــل 
، واختالف نتائج بينها، ونظرًا لتعدد هذه العوامل وصعوبة معرفة درجة تأثير كل منها على األداء

الدراســات الســابقة التــي تناولــت هــذا الموضــوع، فــإن البــاحثين يواجهــون عــدة صــعوبات فــي تحديــد 
  .العوامل المؤثرة على األداء ومدى التفاعل بينها

أن األداء يتأثر بالموقف، فالموظف وما يمتلكه من معرفـة ومهـارة ورغبـة ) مرسي والصباغ(ويرى 
محـددًا رئيسـيًا فـي تحديـد مسـتوى األداء، والوظيفـة ومـا تتطلبـه مـن مهـام واهتمام وقـيم ودوافـع يعـد 

وواجبات وما تفرضه من تحديات وما تقدمه من فرص للنمو الوظيفي تعد أيضًا محددًا رئيسيًا في 
تحديد مسـتوى األداء، والموقـف بمـا يتضـمنه مـن بيئـة تنظيميـة ومـا تـوفره مـن مـوارد ماديـة وهيكـل 

د وأساليب الرقابة وأنمـاط القيـادة يعـد محـددًا رئيسـيًا فـي تحديـد مسـتوى األداء تنظيمي مرن أو جام
  .)28م، ص1988مرسي والصباغ، (

عـن وجـود عالقـة مباشـرة بـين الرضـا عـن العمـل واألداء الـوظيفي، ) هيرزبرج(وقد كشفت دراسات 
دراســـات  وقــد كشــفت أيضــاً . بينمــا توصــلت دراســات أخــرى إلــى وجــود عالقـــة بــين األجــر واألداء

وعلـــى الـــرغم مـــن تنـــاقض نتـــائج هـــذه . أخـــرى عـــن عـــدم وجـــود عالقـــة بـــين ظـــروف العمـــل واألداء
الدراســـات إال أنـــه ال يمكــــن التقليـــل مــــن أهميتهـــا فـــي محاولــــة تحديـــد العوامــــل المـــؤثرة فــــي األداء 

  )42م، ص1989العبيدي، (. الوظيفي
) بـــــورتر(األداء حيـــــث قـــــدم  وقـــــد حاولـــــت مجموعـــــة مـــــن علمـــــاء اإلدارة إعـــــداد نمـــــوذج لمحـــــددات

)Porter ( وزميله)لولر) (Lawler (حصـيلة الجهـد : نموذجًا يستند إلى ثالثة عوامـل رئيسـية هـي
ـــوظيفي ـــدوره ال ـــذول للموظـــف، والخصـــائص الشخصـــية، وٕادراك الفـــرد ل ـــذول فـــي . المب فالجهـــد المب
عالية هذا الجهد يتوقف العمل يعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل ومدى دافعيته لألداء، بينما ف
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علــى قــدرات الفــرد وخبراتــه الســابقة، أمــا إدراك الفــرد لــدوره الــوظيفي فيتمثــل فــي ســلوكه الشخصــي 
عاشــــور، (. أثنــــاء األداء وتصــــوراته وانطباعاتــــه عــــن الكيفيــــة التــــي يمــــارس بهــــا دوره فــــي المنظمــــة

  )38،39م، ص1986
ـــوافران لـــ) عـــامر والخلـــف(ويـــرى  ـــدافع المت ـــران الرئيســـيان فـــي أن القـــدرة وال دى العامـــل همـــا المتغي

فأحيانـًا يمتلـك العامـل أفضـل القـدرات والمهـارات، ولكنهـا سـتكون بـال جــدوى دون . محـددات األداء
والعكــس صــحيح، فقــد يتــوافر لــدى العامــل الــدافع القــوي للعمــل، ولكــن دون . تــوافر الدافعيــة للعمــل

  )63م، ص1983عامر والخلف، (.ع والقدرة واألداءقدرته على العمل سينعدم توافر العالقة بين الداف

ونظــرًا لصــعوبة اتفــاق علمــاء اإلدارة والبــاحثين والمنظــرين فــي مجالهــا علــى محــددات معينــة تحكــم 
األداء؛ لذا فإنهم يحذرون من تعميم النتائج التي تصـل إليهـا هـذه الدراسـات، فتحديـد العوامـل التـي 

  :ألسباب التاليةتحكم األداء ليس أمرًا سهًال نظرًا ل
  .إن محددات أداء فئة معينة ليست هي محددات أداء فئة أخرى -
إن محددات أداء األفـراد العـاملين فـي منظمـة معينـة ليسـت بالضـرورة هـي نفسـها محـددات أداء  -

  .األفراد العاملين في منظمة أخرى
               . ت األداءإن العوامـــــــل البيئيـــــــة الخارجيـــــــة لهـــــــا أثـــــــر ســـــــلبي أو إيجـــــــابي فـــــــي تحديـــــــد محـــــــددا -
 )161م، ص1995الحربي، (

أن أداء الفــرد يقــرن بالجهــد الــذي يبذلــه، ســواء تعلــق هــذا ) غربــي وآخــرون(وفــي هــذا الجانــب يــرى 
ويمكـن الحكـم علـى أداء الفـرد . باإلنتاجية أو الربحية أو القدرة التنافسية أو إنجاز المهام المطلوبـة

م، 2007غربـي وآخـرون، (المالئمـة والفعاليـة والكفايـة : كنها متكاملـةمن خالل ثالثة معايير مختلفة ل
  )132ص

أن السلوك اإلنساني هو المحدد ألداء الفرد، وهو محصـلة التفاعـل بـين طبيعـة الفـرد ) هالل(ويرى
ونشــأته والموقــف الــذي يوجــد فيــه، واألداء ال يظهــر نتيجــة قــوى أو ضــغوط نابعــة مــن داخــل الفــرد 

يجة لعملية التفاعل والتوافق بين القوى الداخلية للفرد والقـوى الخارجيـة المحيطـة نفسه فقط ولكن نت
   )20م، ص1996هالل، (. به

فيــرى أن أداء األفــراد ال يعتمــد فقــط علــى قــدراتهم، وٕانمــا يعتمــد أيضــًا علــى دافعيــتهم، ) زيــدان(أمــا 
ل المادية، وٕانما تعتمد على ودافعية األفراد ال تعتمد بصفة عامة إال بنسبة قليلة على ظروف العم

            الظــــروف االجتماعيــــة فــــي التفاعــــل مــــع حاجــــات األفــــراد، فالحاجــــات المشــــبعة ال تــــدفع الســــلوك 
  ) 139م، ص1984زيدان، (

أن المقــدرة والرغبــة فــي العمــل يتفــاعالن معــًا فــي تحديــد مســتوى األداء، أي أن ) الســلمي(ويوضــح 
توى األداء يتوقـــف علـــى درجـــة رغبـــة الشـــخص فـــي العمـــل، تـــأثير المقـــدرة علـــى العمـــل علـــى مســـ



39 
 

وبـالعكس فـإن تـأثير الرغبـة فـي العمـل علـى مسـتوى األداء يتوقـف علـى مـدى قـدرة الشـخص علـى 
  .)27م، ص1985السلمي، ( القيام بالعمل 

أمـا بعـض البــاحثين فقـد حــدد األداء عـن طريـق تحديــد العوامـل المــؤثرة فيـه والتـي تتمثــل فـي ثالثــة 
  :ات رئيسية وهيمتغير 

  .الجهد المبذول -
  .القدرات والخصائص الفردية -
  )51م، ص2003الحربي، (. إدراك الفرد لدوره الوظيفي -

  :أن من أهم محددات األداء واإلنتاجية تتمثل فيما يلي) درة(ويضيف 
عــدم تــوفر شــروط مناســبة فــي األداء، أي أن المســئول عــن األداء لــم يصــممه بشــكل جيــد ولــم  -
 .ع شروطه وعناصره وبالتالي كان األداء يحمل جذور فشله من لحظة التكليف بالتنفيذيرا
 .عدم وضع معايير مناسبة أو حتى مقاييس لهذه المعايير -
عــدم قــدرة عــدد كبيــر مــن المســئولين فــي المنظمــات علــى تعريــف وتحديــد األداء والتفريــق بينــه  -

  ).123،  122م،ص2003درة،.(وبين السلوك
  :لقول أن محددات األداء الوظيفي تستند إلى ثالث متغيرات وهيويمكن ا

  .وهو يعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل ومدى دافعيته لألداء :الجهد المبذول في العمل .1
وهــي القــدرات الفرديــة والخبريــة الســابقة والتــي يتوقــف الجهــد  :القــدرات والخصــائص الفرديــة .2

 .المبذول عليها
ــــرد لــــدوره الــــ .3 ــــاء األداء لتصــــوراته  :وظيفيإدراك الف ــــرد الشخصــــي أثن ــــي ســــلوك الف ــــل ف تتمث

 ).56، ص2003الحربي، (. وانطباعاته عن الكيفية التي يمارس بها في المنظمة
أن األداء ال يتحــــدد مــــن خــــالل تــــوافر بعــــض المحــــددات، وٕانمــــا هــــو نتيجــــة  الحنيطــــةويــــرى 

  : لمحصلة التفاعل بين ثالثة محددات رئيسية هي
وهي تعبر عن مدى الرغبـة الموجـودة لـدى الفـرد للعمـل والتـي يمكـن أن  :فرديةالدافعية ال -أ 

تظهر من خـالل حماسـه وٕاقبالـه علـى العمـل الـذي يعبـر عـن توافـق هـذا العمـل مـع ميولـه 
  .واتجاهاته

وهـــو يعبــر عـــن اإلشــباع الـــذي تــوفره بيئـــة العمــل الداخليـــة، وهــو إحساســـه  :منــاخ العمـــل - ب 
 .قد حقق رغباته وأهدافه وأشبع جميع حاجاته بالرضا عن عمله بعد أن يكون

وهــي القــدرة التــي يمكــن تحصــيلها عــن طريــق التــدريب والتعلــيم  :القــدرة علــى أداء العمــل -ج 
 )55، ص 2003الحنيطه، ( .واكتساب الخبرات والمهارات والمعارف المرتبطة بالعمل

ران الرئيســـيان فـــي ويـــرى عـــامر والخلـــف أن القـــدرة والـــدافع المتـــوفر لـــدى الفـــرد همـــا المتغيـــ
محددات األداء ، فأحيانًا الفرد يمتلـك أفضـل القـدرات والمهـارات ولكنهـا سـتكون بـال جـدوى 
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دون تـــوافر الدافعيـــة للعمـــل، والعكـــس صـــحيح فقـــد يتـــوافر لـــدى الفـــرد العامـــل الـــدافع القـــوى 
عامر (. للعمل ولكن دون قدرته على العمل سينعدم توافر العالقة بين الدافع والقدرة واألداء

  ).63، ص1983والخلف، 
عــدم وجــود اتفــاق موحــد بــين الكتــاب والبــاحثين حــول محــددات أو معــايير األداء  يتضــح ممــا ســبق

  :ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها
 .إن محددات أداء فئة معينة من األفراد ليست هي محددات أداء فئة أخرى .1
ة هــي نفســها محــددات األفــراد إن محــددات أداء األفــراد فــي منظمــة معينــة ليســت بالضــرور  .2

 .في منظمة أخرى
 . إن العوامل البيئية الخارجية لها تأثير في محددات األداء .3

  

أن لألداء تصنيفات وأنواع يعتبر إدراكها غايـة فـي األهميـة فـي توجيـه األداء وتحقيـق  نجدوعليه 
لقيــادة وخصائصــها ونمــط االكفــاءة اإلداريــة وجميــع التصــنيفات لــألداء تظهــر عالقــة األداء بــدور 

التي تتطلب إشراف ومتابعـة فـي بيئـة العمـل وقـدرة علـى الفهـم لسـلوكيات وخصـائص المرؤوسـين 
وتــوجيههم نحــو األهــداف المحــددة، كمــا أن لمحــددات األداء الــوظيفي المتمثلــة فــي حجــم الجهــد 

وره المبذول من الموظف وخصائصه الشخصية بالقـدرات والخبـرات باإلضـافة إلدراك الموظـف لـد
الوظيفي أهمية في قدرة القيادة فـي المنظمـة علـى تحليـل وتشـخيص قـدرات المرؤوسـين لالسـتفادة 

  .للمؤسسةمنها بالقدر األمثل والذي يحقق األهداف العامة 
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  نيالثاالمبحث 

   الوظيفي ا�داءتقويم وتحسين 
             
  .األداء الوظيفيوتقويم تحسين : أوال           

  . العوامل المؤثرة في األداء :ثانيا          
  .ء الوظيفيدااألتقويم محددات : ثالثا          
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  المطلب األول

األداء الوظيفيوتقويم تحسين   

  :تحسين ا�داء الوظيفي: أو0ً 

هنــاك بعــض اإلجــراءات التــي يمكــن لــإلدارة القيــام بهــا لتحســين األداء الــوظيفي والمتمثلــة فــي 
  )157، ص2006عباس، :(الخطوات التالية

البـــد مـــن تحديـــد أســـباب االنحـــراف فـــي أداء  :تحديـــد األســـباب الرئيســـية لمشـــاكل األداء .1
  .العاملين، إذ أن تحديد األسباب ذو أهمية كبيرة لكل من اإلدارة والعاملين

وذلــك مــن خــالل تحديــد األســباب : الحــد مــن الصــراعات التنظيميــة بــين اإلدارة والعــاملين .2
نخفــاض األداء والعمــل علــى إزالتهــا، ومــن هــذه األســباب، الــدوافع والفاعليــة المؤديــة إلــى ا

والعوامــل الموقفيــة فــي بيئــة المنظمــة، فالفاعليــة تعكــس المهــارات والقــدرات التــي يتمتــع بهــا 
العاملون، أما الدوافع فتتأثر بالعديد من المتغيرات الخارجية مثل األجور والحوافز، إضافة 

يــة والعوامــل الموقفيــة التــي تتضــمن الكثيــر مــن العوامــل المــؤثرة علــى إلــى المتغيــرات الذات
 .الخ... وظروف العمل... األداء سلبًا أو إيجابا كنوعية المواد المستخدمة ،

تشمل خطة العمل الالزمة للتقليل من مشكالت  :تطوير خطة عمل للوصول إلى الحلول .3
املين مــــــن جهــــــة واالستشــــــاريين األداء ووضــــــع الحلــــــول لهــــــا، التعــــــاون بــــــين اإلدارة والعــــــ

 .االختصاصيين في مجال تطوير األداء وتحسينه من جهة أخرى
إن االتصــاالت المباشــرة بــين المشــرفين والعــاملين ذات أهميــة فـــي  :االتصــاالت المباشــرة .4

 . تحسين األداء

  :مداخل تحسين ا�داء

ء نوردهـــــا إلـــــى ثـــــالث مســــتويات أو مـــــداخل لتحســـــين األدا) 87، ص2008(يشــــير الفايـــــدي 
  :بإيجاز

 :تحسين أداء الموظف: المدخل األول

يعتبر تحسين أداء الموظف مـن أكثـر العوامـل صـعوبة فـي التغييـر، وٕاذا تـم التأكـد بعـد تحليـل 
األداء بأن الموظف بحاجة إلى تغيير أو تحسـين فـي األداء فهنـاك عـدة وسـائل ألحـداث التحسـين 

  : في أداء الموظف هي
لقــوة ومـا يجـب عملـه أوًال، وٕادراك حقيقــة أنـه ال يمكـن القضـاء علــى التركيـز علـى نـواحي ا .1

  .جميع نواحي القصور والضعف لدى الموظف
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 .أحداث نوع من التوازن بين ما يرغب الفرد في عمله وبين ما يؤديه .2
 .ربط مجهودات تحسين األداء مع اهتمامات وأهداف الموظفين .3

 :تحسين الوظيفة: المدخل الثاني

لوظيفة فرصًا لتحسين األداء حيث تسـاهم محتويـات الوظيفـة فـي تـدني مسـتويات يوفر تغيير ا
        ف أو تحتـــوي علـــى مهـــام غيـــر مناســـبةاألداء إذا كانـــت مملـــة أو إذا كانـــت تفـــوق مهـــارات الموظـــ

  .غير ضرورية وأ

 .بيئة العمل: المدخل الثالث

ر، الــذي يـــؤدي إلــى تحســـين يعتبــر الموقــف أو البيئـــة التــي تــؤدى فيهـــا الوظيفــة فرصـــة للتغييــ
األداء مــن خــالل معرفــة مــدى مناســبة عــدد المســتويات التنظيميــة، والطريقــة التــي يــتم بهــا تنظــيم 
المؤسســـة، ومـــدى مناســـبة ووضـــوح خطـــوط االتصـــال، والمســـئولية وفعاليـــة التفاعـــل المتبـــادل مـــع 

  . الدوائر ومع المستفيدين من الخدمة
  :تقويم األداء الوظيفي: ثانياً 

ل تقويم األداء الوصف المنظم لنواحي القوة والضعف المرتبطة بالوظيفة سواء بصـورة يمث
تطــوير أداء العــاملين بالوظيفـــة، : فرديــة أو جماعيــة بمــا يخـــدم غرضــين أساســيين فــي المنظمـــات

باإلضــافة إلـــى إمـــداد المـــديرين والعـــاملين بالمعلومـــات الالزمـــة التخـــاذ القـــرارات، ومـــن ثـــم نجـــد أن 
يم األداء تشـير إلـى تلـك الوظيفـة المسـتمرة واألساسـية مـن وظـائف إدارة المـوارد البشـرية عمليـة تقـو 

التي تسعى إلى معرفـة نقـاط القـوة والضـعف لـألداء الجمـاعي أو الفـردي خـالل فتـرة معينـة والحكـم 
علـــى األداء لبيـــان مــــدى التقـــدم فـــي العمــــل بهـــدف تـــوفير األســــاس الموضـــوعي التخـــاذ القــــرارات 

  )167م، ص2007المغربي، .(بالكثير من سياسات الموارد البشرية في المنظمة المتعلقة 

عنــد الحـديث عــن مراجعــة مـا تحقــق مـن منجــزات ومكاسـب مــن قبــل ) التقيـيم(تشـيع لفظــة 
المنظمـــات، وقـــد ينتهـــي المراجـــع إلـــى تقريـــر مـــدى النجـــاح الـــذي تحقـــق أو الفشـــل الـــذي آلـــت لـــه 

ماء اللغة وخبراؤها على أن هذه اللفظة ليست صحيحة من ويؤكد عل. المنظمة الخاضعة للمراجعة
، وقـد "قـيم"ولـيس " قـوم"حيث التصـريف واالشـتقاق النْحـِويْين؛ ألن الفعـل الثالثـي المشـتقة منـه هـو 
، ونصـحت "تقـويم األداء"أخذت المنظمة العربيـة للعلـوم اإلداريـة فـي مطلـع السـبعينات بالمصـطلح 

والتقــويم فــي اللغــة قــد ينصــرف لمعنــى تعــديل الشــيء أو " تقيــيم األداء" بتجنــب الخطــأ الشــائع لغويــاً 
تصــحيحه أو قــد يعنــي تثمــين الشــيء وتحديــد درجــة أهميتــه أو وزنــه أو مســتواه مقارنــة بمــا يشــابهه 

فتقـويم أداء المنظمـات تعـد عمليـًة أساسـيًة فـي . من أشـياء، والمعنـى األخيـر هـو الـذي نقصـده هنـا
ة األعمـــال، وقـــد جـــاء االهتمـــام بهـــا متـــأخرًا قياســـًا بعمليـــات التخطـــيط والتنظـــيم اإلدارة العامـــة وٕادار 

والتنسـيق والتطــوير، وربمــا يرجــع ذلــك إلــى كونهــا اختلطــت ضــمنيًا بعمليــات التفتــيش والتــدقيق تــارًة 
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وال يــزال الغمــوض يكتنــف هــذه المصــطلحات لكونهــا تســتخدم فــي . وبالرقابــة والمتابعــة تــارًة أخــرى
اين فـي أنشـطتها وفـي قطاعاتهـا، فـالتفتيش اإلداري والتربـوي والصـحي الـذي كانـت لـه مجاالت تتب

أجهـــزة متخصصـــة فـــي الـــوزارات الخدميـــة يختلـــف عـــن التـــدقيق المـــالي والمحاســـبي المســـتخدم فـــي 
الـــدوائر الماليـــة والمصـــرفية، ولكنهمـــا يركـــزان علـــى كشـــف األخطـــاء واالنحرافـــات وتشـــخيص وجـــه 

ـــد  ـــل وتحدي ومـــع أن .  المســـئولية واقتـــراح العقوبـــات بحـــق المخـــالفين أو المقصـــرينالقصـــور والخل
" التقويم"الرقابة والمتابعة قد حلت محلهما في العديد من المنظمات الخدمية والمالية فإن مصطلح 

يعـــد هـــو األكثـــر حداثـــة ومعاصـــرة؛ ألنـــه يعبـــر عـــن الوقـــوف علـــى نقـــاط القـــوة ومجـــاالت اإلبـــداع 
ت ومعرفـــة مــدى التقـــدم أو التحســن الحاصـــل فــي مخرجاتهـــا وعملياتهـــا والعطــاء فـــي أداء المنظمــا

  )95م، ص1998الكبيسي، (. مثلما يهتم بالخطأ واالنحرافات والتراجع أو التردي في العطاء والنماء

  :وتنطوي عملية تقويم األداء الوظيفي على بعض العناصر التي ال يمكن إغفالها وهي
  .أن يصل إليه الفرد وجود معدل أو مستوى معين ينبغي -
  )49م، ص1987البرعي وحبيب، (. قياس األداء الفعلي للفرد ومقارنته بالمعدل المطلوب -

  :وتقويم األداء هي العملية التي بموجبها يقوم المدير أو المشرف بما يلي
  .تقويم سلوك وأداء الموظف من خالل مقاييس أو معايير محددة -
  .هذا التقويمتسجيل النتائج المترتبة على  -
  )189،190هـ، ص1419هيجان، (. تبليغ النتائج إلى الموظف -

وتتضمن عملية تقويم األداء الكثير من أنشـطة المنظمـة التـي يكـون محورهـا المـدير أو الموظـف، 
حيث تتضمن وقت وتكرار التقويم، وتحديد من يقـوم بـالتقويم، ووسـائل وٕاجـراءات القيـاس والتقـويم، 

  .يوضح هذه العملية التاليمعلومات، وطرق تسجيل هذه المعلومات، والشكل وتخزين وتوزيع ال
  



45 
 

)    2- 2  (شكل رقم   
  يوضح نظام تقويم األداء

رسالة ماجستير،جامعة األمير نـايف للعلـوم "المناخ التنظيمي وأثره على األداء الوظيفي"السكران، ناصر:المصدر
  60ص م،2004ية السعودية،األمنية،الرياض المملكة العرب

  
يبين نظام تقـويم األداء كعمليـة متكاملـة تبـدأ فـي تقيـيم المسـئول المباشـر ألداء ) 2-2(الشكل رقم 

مرؤوســــيه فــــي أوقــــات محــــددة ووفــــق إجــــراءات ومعــــايير تقويميــــة وضــــمن إطــــار نمــــاذج لتســــجيل 
عرفـــة مســـتوى أدائـــه المعلومـــات الخاصـــة بعمليـــة التقـــويم واالســـتفادة منهـــا وبمـــا يســـمح للموظـــف بم

 .وتقويمه
العمليــة التــي يــتم بموجبهــا قيــاس أداء األفــراد العــاملين طبقــًا : وينظــر كــذلك لتقــويم األداء علــى أنــه

لمهــام وواجبــات الوظيفــة فــي ضــوء اإلنجــاز الفعلــي للفــرد وســلوكه وأدائــه ومــدى اســتعداده لتحســين 
الضــعف والقــوة فــي طريقــة أدائــه  وتطــوير اإلنجــاز الــذي يقدمــه، وبمــا يســاعد علــى معرفــة جوانــب

ومســتوى اإلنجــاز الــذي يقدمــه؛ لغــرض معالجــة جوانــب الضــعف والخلــل وتــدعيم وتعزيــز جوانــب 
  : ويتضح من هذا التعريف أن تقويم األداء يتضمن النقاط األساسية التالية. القوة

قيـاس حجـم  جمع البيانات التي تساعد في تحديـد مسـتوى أداء الفـرد للعمـل المكلـف بـه بهـدف -1
 .اإلنجاز الفعلي على مدى فترة زمنية معينة
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 .تحديد طبيعة سلوك الفرد مع زمالئه خالل أدائه لعمله -2
تقدير مدى االستعداد لـدى الفـرد لتحقيـق تطـور فـي مسـتوى األداء وفـي األسـلوب المعتمـد فـي  -3

  )369م، ص2004عباس، (. التنفيذ

شــيء مــا، أو تقــدير قيمــة معينــة لــه، وهــذا يتطلــب  و التقــويم بصــفة عامــة هــو إصــدار الحكــم علــى
القيام بخطوات منهجية لجمع المعلومات عن ظاهرة معينة وتحليلها واستخالص نتائجها للوصـول 

م، 2000الدوســـري، (. لـــذا يـــتم التقـــويم دائمـــًا ضـــمن أهـــداف محـــددة ســـلفاً . إلـــى الحكـــم علـــى قيمتهـــا
  ).34ص

  :أهمية تقويم األداء الوظيفي: ثالثاً 

ن الهدف األساسي من تقويم األداء هو تحقيق أعلـى مسـتوى مـن األداء داخـل التنظـيم وبمسـتوى إ
مــن الكفــاءة اإلنتاجيــة، حيــث يعتبــر التقــويم مــن الركــائز األساســية المــؤثرة علــى مجــاالت التطــوير 
والتنميــة المختلفــة داخــل أي منشــأة، وبمــا أن الفــرد هــو المحــور األساســي فــي عمليــة التقــويم مــن 

الل إســناد الوظــائف إلــى األكفــأ مــن العــاملين القــادرين علــى تحمــل المســؤولية والنهــوض بأعبــاء خــ
الوظائف، لذا كان من الطبيعـي وجـود معـايير ومسـتويات محـددة لتقـويم أداء العـاملين والتأكـد مـن 

   )178م، ص2007طه، (.صالحيتهم لألعمال المنوطة بهم 
  :للمنظمة وللعاملين بها، ومن أهم هذه الفوائد ويحقق نظام تقويم األداء فوائد عديدة 
يعد تقويم األداء أساسًا جوهريًا لعمليات التطوير اإلداري فهو يتناول جوانب عديـدة متشـابكة،  -1

منهــا مــا يتصــل بــالتنظيم وٕاجــراءات العمــل، ومنهــا مــا يتصــل بالعــاملين أنفســهم، حيــث تســهم نظــم 
مســـتوى أداء العـــاملين وتســـاعد فـــي تحديـــد األســـاس  تقـــويم األداء فـــي تـــوفير معلومـــات مهمـــة عـــن

 .الواقعي الذي يجب أن تبدأ منه جهود التطوير اإلداري
يسهم تقويم األداء في الكشف عن القدرات والطاقات الكامنـة لـدى العـاملين، ويمكـن أن يكـون  -2

 .مدخًال إلعادة تقسيم العمل وتوزيع المسؤوليات واألدوار
في تحسين وتطوير أداء العاملين، فهو يعاون الرؤساء والقادة في اكتشاف يسهم تقويم األداء  -3

جوانب الضعف والقصور في كفاءة العاملين والعمل على تقويتها، إلـى جانـب تحديـد نـوع التوجيـه 
   )85م، ص2004الشريف، (. الالزم لدفع سلوك العاملين وسد جوانب النقص في كفاءتهم

  : من الفوائد التي يحققها تقويم األداء ومنها أن هناك العديد) عباس(ويضيف  
يســاعد تقــويم األداء فــي تحديــد مــدى فاعليــة المشــرفين والمــديرين فــي تنميــة وتطــوير أعضــاء  -1

 .الفريق
يكشـف تقـويم األداء عـن قـدرات العـاملين وبالتـالي يــتم تـرقيتهم إلـى وظـائف أعلـى كمـا يســاعد  -2

 .بهعلى نقل الفرد إلى الوظيفة التي تناس
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يسـهم تقــويم األداء فــي اقتــراح المكافــآت الماليــة المناســبة للعــاملين مــن خــالل المعلومــات التــي  -3
 .يتم الحصول عليها من تقويم األداء

يعتبر تقـويم األداء مـن األسـاليب األساسـية التـي تسـتخدم فـي الكشـف عـن الحاجـات التدريبيـة  -4
  )87م، ص2006عباس، (. الالزمةوبالتالي تحديد أنواع برامج التدريب والتطوير 

أن تقــويم األداء يشــمل زاويتــين رئيســيتين وهمــا الكفايــة اإلنتاجيــة واســتعداد األفــراد ) توفيــق(ويؤكــد 
  :للتقدم، ويسعى لتحقيق المزايا اآلتية 

 .اختيار األفراد الصالحين للترقية -
قيـة وزيـادة األجـور، وتوحيـد تفادي المحسوبية عن طريق توحيد األسس التي تتم بناًء عليها التر  -

 .األسس التي يتم بناًء عليها الفصل أو توقيع الجزاءات
تنميــة المنافســة بــين األفــراد وتشــجيعهم علــى بــذل مجهــود أكبــر حتــى يســتفيدوا مــن فــرص التقــدم  -

 .المفتوحة أمامهم
 .تشجيع المنافسة بين األقسام المختلفة لزيادة إنتاجيتها -
لعاملــة عــن طريــق معرفــة األفــراد الــذين يمكــن أن يتــدرجوا فــي مناصــب تســهيل تخطــيط القــوى ا -

 .أعلى في المستقبل
 .معرفة األفراد الذين يحتاجون إلى عناية خاصة أو تدريب مميز لتحسين كفايتهم -
 .المحافظة على مستوى عال أو مستمر للكفاية اإلنتاجية -
إشــرافهم وتحســين االتصــال بهــم، ممــا  مســاعدة المشــرفين المباشــرين علــى تفهــم العــاملين تحــت  -

يساعد على تقوية العالقات بين الطرفين، وزيادة التعاون بينهم لرفع الكفـاءة اإلنتاجيـة مـن ناحيـة، 
 .ولتنمية قدرات األفراد من ناحية أخرى لالستفادة من فرص التقدم

تيار والنقل والترقية تزويد اإلدارة بمعلومات مفصلة تلقي الضوء على السياسات المستقبلية لالخ -
 )73م، ص2004توفيق، (. وغيرها
عمليـة طبيعيـة يحتـاج إليهـا كـل فـرد فـي حياتـه "أهمية التقويم فـي كونـه ) العبيدي والجبوري(ويرى 

العامـــة والخاصـــة، فكـــل منـــا يحتـــاج ألن يحاســـب نفســـه مـــن آٍن آلخـــر، ليعـــرف أخطـــاءه فيتجنبهـــا 
  )21م، ص1981العبيدي ،الجبوري، (". ته فيهاوليعرف أساليب سلوكه السوية فيقوي اتجاها

أن التقويم أمر ضروري لتقدير مدى تحقق األهداف مما يؤدي  وعلى ضوء ما سبق ذكره يتضح 
  .إلى التحسين المستمر في األداء للوصول إلى أفضل النتائج
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:أهداف تقويم األداء الوظيفي: رابعاً   
ـــى تقـــويم األداء تـــذخر أدبيـــات الفكـــر اإلداري بالعديـــد مـــن ال فوائـــد واألهـــداف المترتبـــة عل

الوظيفي، وُيعَزى ذلك إلى أن أهداف عمليـة تقـويم األداء الـوظيفي ليسـت ثابتـة، وٕانمـا تتغيـر علـى 
مــر الــزمن، كمــا أنهــا تتغيــر مــن منظمــة إلــى أخــرى فقــد اســتخدم تقــويم األداء الــوظيفي مــن اجــل 

ل زيـادة فعاليـة المنظمـة مـن خـالل تطـوير وٕادارة وُيسـتخدم اآلن مـن اجـ. متابعة ومراقبـة المـوظفين
  )43، ص  ه1424البسامي، (. القوى البشرية الموجودة بها

  وقـد حاول بعض الباحثين تصنيف أهداف تقويم األداء الوظيـفي داخل اطر محددة ومنهم 
  :ياللذان صنفا هذه األهداف في ثالثة أقسام هي كما يل)  Landy &Farrالندي وزميله فار ( 
وتتضــــمن تــــوفير معلومــــات أساســــية وضــــرورية التخــــاذ بعــــض القــــرارات : األهــــداف اإلداريــــة-1

 .المتصلة بالترقيات والتعيين والنقل والفصل والمكافآت
وتتضـمن تحسـين وتطـوير وسـائل االتصـال وتوطيـد العالقـة والثقـة : أهداف التوجيه والتطـوير-2

، وتحســين الدافعيــة للعمــل، وتخطــيط التطــور بــين الرؤســاء والمرؤوســين، وتحســين مســتوى األداء
 .الوظيفي للموظف

وتتضمن استخدام المعلومات وبيانات تقويم األداء للتأكـد مـن صـحة إجـراءات : أهداف البحث-3
. االختيار، وتقويم فاعلية البرامج التعليمية والتدربيبة، وٕاجراءات الحوافز، ومستوى الرضا الوظيفي

)Landy &Farr, 1980,pp. 14,16( 
  :أن األهداف من عملية تقويم األداء الوظيفي تتمثل بما يلي) 1986 (درة والصباغويرى 

 .تزويد متخذي القرارات في المنظمة بمعلومات عن مستوى أداء العاملين -1
ـــــدريب داخـــــل المنظمـــــة  -2 ـــــق الت ـــــراح اإلجـــــراءات الالزمـــــة لتحســـــين أداء العـــــاملين عـــــن طري          اقت

 .أو خارجها
 .لحكم على مدى إسهام العاملين في تحقيق أهداف المنظمةا -3
اقتراح المكافآت المالية والحوافز المناسبة للعاملين على ضوء المعلومـات المتـوفرة مـن عمليـة  -4

 .التقويم
 .الكشف عن قدرات العاملين -5
 .التخطيط للقوى البشرية بالمنظمة -6
 .بمعلومات حقيقية عن أداء العاملينتزويد المسئولين عن إدارة القوى البشرية  -7
إن عملية التقويم تمثل أداة اتصـال بـين العـاملين ورؤسـائهم تسـهم فـي تحسـين الفهـم المشـترك  -8

 )273م، ص1986درة والصباغ، ( .بين الطرفين
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أن أهــداف عمليــة تقــويم األداء الــوظيفي تكمــن فــي األغــراض ) 1991( و واالس ســيزالقي ويــرى
 :التالية

 .ت الترقية والنقل والفصل من الخدمةقرارا .1
 .التغذية العكسية للموظفين حول رأي المنظمة في أدائهم .2
تقــدير مـــدى اإلســـهامات النســـبية التـــي يقــدمها األفـــراد والوحـــدات اإلداريـــة المختلفـــة فـــي  .3

  .تحقيق األهداف العليا للمنظمة
 .قرارات المكافآت والترقيات .4
 .ار والتعيين والتدريب والتطويرمعايير لتقويم فعالية قرارات االختي .5
 .تحديد االحتياجات التدريبية والتطويرية للعاملين ولكل األقسام في المنظمة .6
سـيزالقي و (. توفير معلومات ضرورية لجدولة األعمال والموازنة وتخطيط القوى البشرية .7

 )183، ص1991واالس، 
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الثانيالمطلب   

   ءالعوامل المؤثرة في األدا
  :العوامل المؤثرة في األداء: أوالً 

هناك الكثير مـن العوامـل المـؤثرة علـي األداء الـوظيفي، منهـا العوامـل الداخليـة للمنظمـة والتـي 
يكــون للفــرد أو المنظمــة دوٌر مهــٌم فيهــا، أو العوامــل الخارجيــة المحيطــة بالمنظمــة ومــا تحتويــه مــن 

العوامــل وحرصــها الــدائم لــتلمس احتياجــات األفــراد  قــيم وعــادات وتقاليــد، وٕان مراعــاة المنظمــة لهــذه
والعمل على تحسين أدائهم سوف ينعكس على األداء العـام للمنظمـة والمتمثـل فـي تحقيـق أهـدافها 

  .واستراتيجياتها بكفاءة وفاعلية عالية
إلــى العوامــل التاليــة التــي تــؤثر  فــي ) 424-423، ص2008(وقــد أشــار كــل مــن درة والصــباغ 

  :ظيفياألداء الو 
  :عوامل إدارية تنظيمية مثل .1
 .عدم توفر مناخ يساعد على العمل واإلنتاجية في المؤسسة - 
 .الصراع بين الموظف ورئيسه أو بين الموظف وزمالئه في العمل - 
 .دقيقًا  د المهام الوظيفة تحديداً عدم تحدي - 
 .اإلشراف السيئ والنقص في التدريب - 
 .عدم تحديد واجبات الموظف - 
 .المادية أو تأخر وصولها نقص في الموارد - 
 : عوامل بيئية خارجية مثل .2
الصــراع بــين القــيم واالتجاهــات التــي يحملهــا الموظــف وبــين القــيم واالتجاهــات الســائدة فــي  - 

 .المجتمع
 .األحوال االقتصادية وظروف سوق العمل - 
 .التشريعات الحكومية وسياسات النقابات - 
 .االضطراب السياسي - 
  :عوامل تتعلق بالموظف مثل .3
 .قص في الرغبة والدافعية للعملن - 
 .ضعف في الشخصية أو قصور في قدرات الموظف العقلية - 
 .تغيب مستمر عن العمل - 
  .مشكالت عائلية - 
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  العوامل ا�ساسية لDداء ا0يجابي: ثانياً 

كمــا ذكرنــا ســابقًا األداء مــا هــو إال ســلوك يســلكه الفــرد فــي أداء واجباتــه ومهامــه ومســئوليات  
به، واألداء في حقيقة األمر يتنوع ويختلـف بـاختالف األعمـال وطبيعتهـا، وعليـه العمل الذي يناط 

  ):58: ، ص2003العساف، (فان أهم عوامل األداء االيجابي هي 
طبيعـة : التأكد من تزويـد الموظـف بكافـة المعلومـات المهنيـة والالزمـة للقيـام بالعمـل، مثـل -أ 

د المواد الالزمة ألداء المهمـة، نوعيـة المهمة المكلف بها، موعد انجاز المهمة، موقع وجو 
  .معايير ومقاييس العمل

 .األخذ بمبدأ الثواب والعقاب، حيث يكافأ المجتهد في عمله، ويتم توجيه نصح للمقصر -ب 
دراسة العوامـل والمعوقـات التـي بسـببها لـم يسـتطع العامـل القيـام بمـا أنـيط بـه مـن أعمـال،  - ج 

لقـدرات المناسـبة لنجاحـه فـي أداء عملـه، مـدى تمتـع الموظـف بالمعرفـة والمهـارات وا: مثل
 .استعداد الموظف ألداء المهمة على الوجه المناسب والمطلوب

تفاعل بين المشـرفين والمـوظفين وقيـام المشـرفين بالسـماح للمـوظفين بمناقشـة التصـورات ال -د 
المهنيـــــة والوظيفيـــــة، والتباحـــــث فيمـــــا بيـــــنهم بشـــــأن التوقعـــــات واآلمـــــال، حيـــــث إن معظـــــم 

فين يريـدون أن يعملـوا كيـف تتصـل وظـائفهم الحاليـة بمـا يـأملون تحقيقـه وعملـه فـي الموظ
  .السنوات القادمة

وقــد وضـــعت األكاديميـــة الوطنيـــة لـــإلدارة العامـــة نموذجــًا يـــوجز فيـــه أهـــم العوامـــل المـــؤثرة فـــي 
هـــم األداء الـــوظيفي، وقـــد ُســـمي نمـــوذج األكاديميـــة الوطنيـــة لـــإلدارة العامـــة لـــألداء، يوضـــح فيـــه أ

المــؤثرات الداخليــة والخارجيــة فــي األداء الفــردي، حيــث تقســم مــؤثرات األداء الفــردي مهــام الوظيفــة 
إلــى عوامــل شخصــية داخليــة مثــل جــدارات معينــة يتميــز بهــا الفــرد نتيجــة دورات تدريبيــة ســابقة أو 

ق تــدريب داخــل المؤسســة، والدراســة الشخصــية مــن خــالل المطالعــة وقــراءة كــل مــا هــو جديــد يتعلــ
بالوظيفـــة، أمـــا القســـم الثـــاني مـــن العوامـــل الداخليـــة للفـــرد مثـــل الـــذكاء والقـــدرة االنفعاليـــة والدافعيـــة 

وعاطفية يعتبر أحد الفـروق الفرديـة التـي  انفعاليةالداخلية، فالمستوى الذي يتمتع به الفرد من قدرة 
  .)49، ص2010بظاظو، . (تخلق نوعًا من التمايز والتباين في أداء األفراد
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وقد  ، محددات األداء. ( Campbell et al)يوضح نموذج كامبل وآخرون)2-3(رقم والشكل 
  : فروق فردية وقسمها إلى ثالثة أنواع هي اعتبرها

  )   2- 3   (شكل 
  )نموذج األداء( نموذج األكاديمية الوطنية لإلدارة العامة  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Source: Patton et al.," Human Resource Management- The public Service 
Perspective", New York, USA, Houghton Mifflin Company, 2001,P.293  

أن أداء الفــرد يتكــون مــن عوامــل داخليــة منهــا الجــدارة ومــا تــوفره مــن )  2-3( يوضــح الشــكل رقــم
هـا نظـم المؤسسـة تدريب وخبرات سابقة وقـدرات متأصـلة وعوامـل أخـرى خارجيـة تتفاعـل معهـا ومن

  .وأهدافها وطبيعة الوظيفة ونظام الحوافز واألدوات والوسائل تشكل بمضمونها األداء الفردي
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  :مشاكل وتحديات تقويم األداء :ثالثاً 

  :قد يصاحب عملية تقويم األداء بعض الصعوبات والمشاكل التي تؤثر على فاعليتها ومنها
وجـد هنـاك صـعوبة فـي تحديـد معـايير لقيـاس أداء ت: صعوبة وضع المعايير لبعض الوظائف .1

، إذ أن أغلب العناصر ومجاالت العمل غير )األعمال الذهنية(األعمال اإلدارية واالستشارية 
 .قابلة للقياس وبشكل ملموس على عكس ما هو الحال بالنسبة لألعمال اإلنتاجية

رف صـعوبات فـي لعـب فقـد يواجـه المشـ: لعب المشرف دور المرشـد والحكـم فـي نفـس الوقـت .2
دور الموجــه والمحفــز والمرشــد لمرؤوســيه فــي أعمالــه والقيــام بــدور الحكــم علــى النتــائج واألداء 

 .للعاملين مما يخلق تعارضًا في دوره وارتباكًا نفسيًا له
حيـث يصـعب علـى المشـرف تقـدير أداء : االفتقار إلى الوصف الوظيفي ومواصفات الوظـائف .3

لــوظيفي ومواصــفات الوظيفــة؛ ألنهمــا يحــددان طبيعــة المهــام المــرؤوس فــي غيــاب الوصــف ا
نصـر (. والواجبات والمسؤوليات المنوطة بالوظيفـة ومسـتوى الخبـرات والمهـارات ألداء األعمـال

 .)176م، ص2002اهللا، 
بناًء على ما تقدم فأنه يجب على إدارة المنظمة التي تسعى إلى رفع كفـاءة وأداء موظفيهـا أن 

مــن  إزالــة المعوقــات التــي تــؤثر علــى إنتــاجيتهم وذلــك لبلــوغ األهــداف المنشــودة تعمــل دائمــا علــى
  . خالل التالي

إن المنظمات التي تعمل دون أن يكون لها خطط واضحة ومعدالت  :تحديد أهداف المنظمة .1
إنتاج محددة فأنها ال تستطيع أن تقيس مدى ما تحقق من انجـازات، وهـذا بـدوره يـنعكس علـى 

  .فيها أداء الموظفين
إن ضــعف مشــاركة  :مشــاركة المســتويات اإلداريــة المختلفــة فــي التخطــيط وصــنع القــرارات .2

المســتويات اإلداريــة المختلفــة فــي التخطــيط وصــنع القــرارات ســاهم فــي إيجــاد فجــوة بــين اإلدارة 
 .العليا والموظفين والذي بدوره ينعكس على أداء المنظمة ككل

 .من العوامل األساسية في تدني معدالت األداء انخفاض الرضا يعتبر :الرضا الوظيفي .3
يعتبـــر التســـيب اإلداري مـــن الظـــواهر اإلداريـــة التـــي لهـــا تـــأثير كبيـــر فـــي  :التســـيب اإلداري .4

 .انخفاض معدالت أداء الموظفين
 . والمشكالت الناتجة عنه لها أثر في انخفاض معدالت أداء الموظفين :التطور التنظيمي .5
نظمـة عـن تـوفير بيئـة عمـل ماديـة مناسـبة للعـاملين يـؤدي إلـى تـرك عجـز الم :البيئة الماديـة .6

 .آثار سيئة في نفوس العاملين مما يؤدي إلى ضعف مستوى أدائهم الوظيفي
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يلعــب نطــاق اإلشــراف دورًا فــي التــأثير علــى األداء الــوظيفي، حيــث يترتــب  :نطــاق اإلشــراف .7
وظفين وخلـق جـو مـن عـدم الثقـة على عدم وجود اإلشراف الجيد، انخفاض الروح المعنوية للمـ

 .وبالتالي يترك أثرًا على أداء الموظفين
إن نظام الحوافز على اختالف أنواعها يسـهم فـي تحفيـز العـاملين ويسـاهم فـي  :نظام الحوافز .8

 .حثهم على رفع كفاءة أدائهم ويزيد من درجة رضاهم عن العمل
  

تنظيميــة مثــل منــاخ العمــل داريــة يظهــر أن هنــاك عوامــل مــؤثرة فــي األداء تنقســم لعوامــل إ    
والفــــرع التنظيمــــي وواجبــــات ومهــــام الوظيفــــة وعوامــــل خارجيــــة يجــــب إدراكهــــا مثــــل قــــيم المجتمــــع 

والتشــريعات والقــوانين التــي تــنظم عمــل المنظمــة باإلضــافة لعوامــل تتعلــق  االقتصــاديةوالظــروف 
في المنظمة على اإلحاطة  بالموظف وقدراته وهذا يدلل على ضرورة توفر قدرة ورؤية لدى القيادة

تحسـين األداء  أنواإلدراك بتلك العوامل للتعامل معها وتوظيفها نحو تطـوير األداء الـوظيفي كمـا 
الــوظيفي والقضــاء علــى المشــاكل فــي األداء والحــد مــن الصــراعات التنظيميــة وذلــك بوضــع خطــط 

ء الـوظيفي ويظهـر أيضـًا للعمل من جهة قيادة المنظمة تكون ذات تلك الخطـط أداة لتحسـين األدا
أهميــة تقــويم األداء الــوظيفي والــدور الرئيســي للمــدراء والقيــادة فــي إنجــاز عمليــات التقيــيم بإنصــاف 

 .وتحقيق العدالة التنظيمية والرضا الوظيفيالمرؤوسين 
  
  



55 
 

  

  

  

  الثالثالمبحث 

  في وزارة النقل والمواصJت ا�داء الوظيفيواقع 
             

  .:نشأة وزارة النقل والمواصالت: ألولالمطلب ا       
  .ء الوظيفيدامقترحات تحسين األ: المطلب الثاني       
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  :المطلب األول
  نشأة وزارة النقل والمواصالت

  

  )2013وزارة النقل والمواص)ت ، ( نشأة وزارة النقل والمواصالت :أوالً 

منـــذ  عهـــد  1967لنقـــل والمواصـــالت منـــذ عـــام تقـــدم وزارة النقـــل والمواصـــالت خـــدمات ا

, وكانـت ضـمن دوائـر اإلدارة المدنيـة فـي قطـاع غـزة. وبشكل مـنظم ومسـتمر, االحتالل اإلسرائيلي

, موظفـًا فقـط" 50"وقدر الكـادر البشـري ذلـك الحـين بنحـو .  وتعرف باسم دائرة النقل والمواصالت

, احي ذات الطــابع الفنــي واإلداري والمــالييــؤدون كافــة خــدمات النقــل والمواصــالت فــي كافــة النــو 

ونتيجــة قــدوم الســلطة الفلســطينية فقــد تحولــت دائــرة النقــل والمواصــالت إلــى مــا  1994وفــي عــام 

يعرف اآلن بوزارة النقـل والمواصـالت بـدوائرها الرئيسـية باإلضـافة إلـى اإلدارات المسـاعدة والـدوائر 

الطـرق والمشـاريع , الرقابة, العالقات العامة, التخطيط: المساندة والمستحدثة جديدًا في الوزارة منها

ومن ذلك التاريخ حتى اآلن تضـاعف عـدد الكـادر البشـري للـوزارة والهيئـات التابعـة لهـا , الخ..... 

ويمكن إيعاز النمو في القوى العاملـة ). األرصاد الجوية, سلطة الموانئ, مطار غزة الدولي: (وهي

ومــا نــتج عنــه مــن تعــاظم الخــدمات , زيــادة الطلــب علــى خــدمات النقــل للزيــادة بعــدد الســكان ومنهــا

  .حيث تخدم وزارة النقل والمواصالت كافة شرائح الجمهور الفلسطيني, وتنوعها

وتتطلــع الــوزارة إلــى أن تحقــق أهــدافها فــي تطــوير أنظمــة النقــل والموصــالت والنهــوض فــي قطــاع 

إلسـتراتيجية الخاصـة بـالوزارة مثـل مشـروع إنشـاء وكذلك بالشروع في تنفيذ المشاريع ا. المواصالت

ـــوفير المنـــاخ السياســـي  ـــذي يتطلـــب ت ـــاء غـــزة التجـــاري و إعـــادة تشـــغيل مطـــار غـــزة الـــدولي ال مين

والعمل على إيجـاد قطـاع نقـل متعـدد الوسـائط يـوفر الرقـي والرفاهيـة , واالقتصادي المالئم لتنفيذها

  .للمواطن الفلسطيني
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  :لوزارة النقل والمواصالت التنظيمي الهيكل اإلداري: ثانياً 

تعتبر وزارة النقل والمواصالت من أهم الوزارات في السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك يعود 
: لطبيعة عملها والتي تتلخص في التالي  

التنسـيق ري والبحـري و الجـوي و وضع خطة شاملة إلعادة بنـاء البنيـة التحتيـة لقطـاع النقـل البـ .1
والتعليمـات التـي تـنظم  صة المتابعة البرامج والمشاريع المتعلقـة بهـذا القطـاعالمخت الجهات مع

 .ظمةواألن القوانين وٕاعداد قطاعات النقل المختلفة و الهيئات التابعة للوزارةل

إلشــراف علــى كافــة قطاعــات النقــل البــري و البحــري و الجــوي و التنســيق مــع كافــة الجهــات ا .2
ق تقــديم أفضــل خدمــة للمــواطنين و يحــافظ علــى ســالمة الحكوميــة و غيــر الحكوميــة بمــا يحقــ

  .والممتلكاتاألرواح 
 مــاب واصــالت و شــركات القطــاع الخــاصإعــداد و تنظــيم اتفاقيــات النقــل بــين وزارة النقــل و الم .3

 .يضمن تشغيل هذا القطاع محليا و دوليا

يـــة و وضـــع تتـــولى وزارة النقـــل و المواصـــالت إجـــراء المســـوحات الالزمـــة لشـــبكات الطـــرق البر  .4
الــالزم لصــيانتها و إنشـــائها المعــايير و المواصــفات الالزمــة لتطويرهــا و المشـــاركة واإلشــراف 

  .اإلشراف على تنفيذها بالتعاون مع الوزارات و الهيئات الحكومية المختلفةو 

ــــى جميــــع وســــائط النقــــل الحكــــومي و تتــــولى تنظيمهــــا  .5 تشــــرف وزارة النقــــل و المواصــــالت عل
  .ا و متابعتهاوتشغيلها و صيانته

ينموميترات دنظـــيم إصـــدار تـــراخيص المركبـــات و الســـائقين و الكراجـــات و قطـــع الغيـــار و الـــت .6
ــيم الســياقة و المعاهــد و مراكــز التــدريب و شــركات التــأجير و مكاتــب الســفريات  ومــدارس تعل

  .ومعارض السيارات و استيفاء الرسوم عن جميع أنواع التراخيص المختلفة

هـا و تنظـيم العمـل عابر البرية و تحديث آليات العمل فيها و تبسـيط إجراءاتالنهوض بعمل الم .7
 .او العاملين فيه

بنــاء العالقــات الوطيــدة مــع الــدول المجــاورة و المنظمــات اإلقليميــة و الدوليــة و ترســيخ جــذور  .8
هــذه العالقــات مــن خــالل توقيــع االتفاقيــات الثنائيــة معهــا واإلشــراف علــى تنفيــذها بمــا يســهل 

  .األفراد و البضائع من و إلى األراضي الفلسطينية حركة

والملحق رقم  وقد تم بناء الهيكل التنظيمي للوزارة على أساس القيام بهذه المهام على أكمل وجه 
    .يوضح الهيكل التنظيمي للوزارة )5(
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   لسلطة الترخيص والتنظيمي الهيكل اإلداري :ثالثاً 

نتشرة بقطاع غزة هي عصب الـوزارة بوصـفها تقـدم خـدمات تعتبر سلطة الترخيص بدوائرها الم
قطاع النقل للمواطن الفلسطيني وغالبية الـدوائر والوحـدات العاملـة حسـب الهيكـل التنظيمـي للـوزارة 

 إجمـــاليمـــن % 40يعمـــل تقريبـــًا نحـــو و تعمـــل كوحـــدات مســـاندة ال نجـــاح مهـــام ســـلطة التـــرخيص 
   ي دوائر سلطة الترخيصالكادر الوظيفي لوزارة النقل والمواصالت ف

 .مدير عام لسلطة الترخيص  •
 .مدير دائرة الترخيص •
 .نائب مدير دائرة الترخيص •
 .س قسميرئ •
  .رئيس شعبة •

   وبــالنظر للمســميات الوظيفيــة حســب الهيكــل التنظيمــي الخــاص بــاإلدارة العامــة لســلطة التــرخيص
القيادية تمـارس صـالحياتها  في محافظات قطاع غزة نجد أن هناك العديد من المسميات الوظيفية

وتنفــذ مســئوليتها النجــاز وتحقيــق األهــداف العامــة لســلطة التــرخيص ويكــون أثــر مــا لنوعيــة ونمــط 
القيادة السائد لدى مدراء دوائر الترخيص نتيجة تعدد المسميات الوظيفية القيادية واإلشـرافية يمكـن 

وٕامكانيـة االسـتفادة مـن النتـائج لتطـوير  تحليله وتقييمه لالطالع على طبيعـة الـنمط القيـادي السـائد
، وقــد تــم الممارسـات القياديــة بمــا يخـدم نمــو وتطــور خـدمات ســلطة التــرخيص للمجتمـع الفلســطيني

  .يوضح ذلك)6(بناء الهيكل التنظيمي لإلدارة بما يتناسب مع الواجبات الملقاة عليها والملحق رقم
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  الثانيالمطلب 

  لسلطة الترخيص واقع ا�داء الوظيفي

  -:األداء الوظيفي في سلطة الترخيص :أوالً 

منــذ نشــوء الســلطة الفلســطينية والبــدء بتشــكيل مؤسســاتها وهيئاتهــا الحكوميــة كــان االتجــاه 
نحو ترسيخ عمل مؤسسي يرتقي بمؤسسات السلطة ويؤهلهـا لتكـون قـادرة علـى التحـول لمؤسسـات 

ت الدولــة والنجــاز ذلــك التطلــع بــدء تصــميم الهياكــل دولــة بكــل المعــايير والســمات اإلداريــة لمؤسســا
 ناإلدارية وفـق رؤيـة المؤسسـة الفاعلـة وكـذلك تـم اعتمـاد قـانون الخدمـة المدنيـة الـذي يـنظم الشـؤو 

اإلدارية من النواحي اإلنسـانية والماديـة لكافـة مـوظفي السـلطة الفلسـطينية وكـان مـن أهـم مؤشـرات 
قــانون تقيــيم األداء الــوظيفي وفـــق معــايير إداريــة تعكـــس  األداء الــوظيفي لمــوظفي الســلطة انجـــاز

مدى كفاءة العنصر البشري واالعتماد في مخرجات نظم تقيـيم األداء الـوظيفي علـى وضـع خطـط 
وبرامج تدريب وتنمية بشرية تعالج نقاط الضعف في مجال تطوير وتنمية الموارد البشرية لموظفي 

لتـرخيص وزارة النقـل والمواصــالت فـي قطـاع غـزة وتتبــؤ السـلطة الفلسـطينية وبـالطبع فــان  سـلطة ا
مكانـــة عليـــا ضـــمن أهـــم اإلدارات العامـــة العاملـــة فـــي الـــوزارة نظـــرًا لحيويـــة الخـــدمات التـــي تقـــدمها 
للجمهــور ولتــيقن اإلدارة العليــا فــي الــوزارة ألهميــة ســلطة التــرخيص فإنهــا تعمــل وبــأدوات ووســائل 

داء الوظيفي للمـوظفين وأهـم تلـك األدوات هـو اسـتخدام نمـوذج وأساليب متعددة لمراقبة ومتابعة األ
التـــي يمكـــن أن يـــتم تقيـــيم أداء  رفـــي تقيـــيم األداء الســـنوي للموظـــف حيـــث يعتبـــر مـــن أهـــم المعـــايي

الموظف من الناحية اإلنتاجية والسـلوكية واالتصـالية والمبـادأة المبـادرة فـي العمـل ويعتبـر النمـوذج 
فاعليـة مــن النمــاذج السـابقة فــي الســلطة الوطنيـة الفلســطينية التــي كانــت المعـدل لتقــيم األداء أكثــر 

تقيس كافة الوظائف والمسميات الوظيفية على نموذج تقييم أداء موحـد وهـذا بـالطبع مخـالف واقـع 
  إلخ ...ية و أخريالوظائف التي تختلف حسب مسمياتها الوظيفية وطبيعتها ومنها اإلدارية  والمال

در ديوان الموظفين العام باعتماد النموذج المعدل لتقييم األداء وٕاجراء عمليات با 2011في العام 
التقييم من خالل البوابة االلكترونية لموقع الديوان وذلك يسهل في سرعة انجـاز عمليـة التقيـيم مـن 

 اعتمــاد النهــائي كمــا أن عمليــة التقيــيم الحاليــة التــي تعتمــد علــى الوســائل االلكترونيــة حتــىبــدايتها 
المحوســبة ســـاعدت كثيــرًا فـــي الســـرعة والدقــة فـــي التقيــيم كمـــا أنهـــا وفــرت آليـــات فاعلــة فـــي تقـــديم 
طلبات التظلمات ومتابعتها بعـد إصـدار نتـائج تقيـيم األداء كمـا أن الوسـائل االلكترونيـة المحوسـبة 

ـــد نقـــاط الضـــعف بمخرجـــات ـــيم الفـــردي ومـــا هـــي أهـــم البـــرامج واألســـاليب  أســـهمت فـــي تحدي التقي
ــــك بالتكامــــل والتعــــاون المباشــــر مــــع ديــــوان ال تدريبيــــة الالزمــــة لتحســــين أداء الموظــــف المقــــيم وذل
الســـلطة الوطنيـــة  لمـــوظفين العـــام الـــذي يشـــرف علـــى عمليـــة تقيـــيم األداء الـــوظيفي لكافـــة مـــوظفيا

    .الفلسطينية
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  :آليات تقييم األداء الوظيفي في سلطة الترخيص :ثانياً 

داء الـوظيفي لمـوظفي سـلطة التـرخيص سـنويًا فـي نهايـة كـل عـام وذلـك يتم إجراء عمليات تقـيم األ
مـن خـالل النمـوذج االلكترونـي ويـتم وضـع  ممن خالل قيام المسـئول المباشـر بـإجراء عمليـة التقيـي

العالمـــات أو الـــدرجات التـــي يراهـــا المســـئول مناســـبة لواقـــع أداء الموظـــف مـــن النـــواحي الســـلوكية 
الخطوة الالحقة باعتماد المدير العـام لسـلطة التـرخيص النتيجـة األوليـة  واإلنتاجية والمبادرة وتكون

  .للتقييم وال يكون التقييم تم إال باالعتماد النهائي من خالل الوزير
  

  :الوظائف التي يتم التقييم عليها والنماذج المخصصة لكل وظيفة
تــــرخيص حســــب المســــتوي يــــتم تقيــــيم الوظــــائف المعتمــــدة علــــى الهيكليــــة الوزاريــــة لــــدوائر ســــلطة ال

الوظيفي لكل وظيفة سـواء أكانـت ماليـة أو إداريـة أو فنيـة ويكـون التقيـيم حسـب الفئـة حيـث تنقسـم 
نمــاذج التقيــيم حســب الفئــات الوظيفيــة ويراعــي فــي كــل فئــة وصــف ومواصــفات العــاملين ضــمنها 

  .يوضح ذلك) 7(والملحق رقمومؤهالتهم التعليمية والمهنية 
  -:تي يتم تقييمها في سلطة الترخيص وفق قانون الخدمة المدنية كالتاليومن أهم الوظائف ال

  

  .مدير عام سلطة الترخيص  .1
  .مدراء دوائر سلطة الترخيص .2
  .رؤساء األقسام في دوائر سلطة الترخيص .3
  .رؤساء الشعب في دوائر سلطة الترخيص .4
 .والفنيين نوالماليي نموظفي دوائر الترخيص من اإلداريي .5
  والمركبات فاحصي السائقين .6
  

  ليات متابعتهاإصدار نتائج تقييم األداء وآ
  

 .التقييم األولي من المسئول المباشر  .1
 .االعتماد من مدير عام سلطة الترخيص .2
 .االعتماد النهائي من الوكيل أو الوزير .3
 .تحديد فترة لقبول التظلمات على األداء .4
 تشكل لجنة للنظر في طلبات التظلم .5
 .إنهاء عمل اللجنة .6
 .النتائج النهائية للتقييم صدور .7

  

 تقييم الموظف

 اماعتماد المدير الع

 اعتماد الوزير

 التظلم
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  :المشاكل التي تواجه تقييم األداء في سلطة الترخيص
  

 .تقادم بعض المسميات الوظيفية على الهيكلية الخاصة في دوائر سلطة الترخيص  .1
 .بعض البنود الخاصة في نماذج التقييم نلحظها أنها عمومية وتحتاج لتفصيل .2
 .عملية التقييم لبعض الموظفينشعور أنه يمكن أن يكون هناك انحياز في  .3
 .التوقعات العالية لبعض الموظفين وعدم اقتناعهم أحيانا بعدالة التقييم .4
 الجهود المضاعفة التي تتطلبها عملية متابعة مخرجات نظام التقييم .5
مدى مناسبة الخطط والبرامج التدريبية التي يحددها ديوان الموظفين لمعالجة جوانب الضعف  .6

 تقييم الذي أظهرها ال
ضعف حافزية الفرد للمشاركة التطوعيـة فـي بـرامج التنميـة البشـرية التـي تهـدف لتحسـن األداء  .7

 الوظيفي 
ثبـــات معيـــار التقيـــيم بـــالرغم مـــن طبيعـــة ســـلطة التـــرخيص والتـــي تتصـــف وظائفهـــا بالخدماتيـــة  .8

نـة وتتطلب جهودًا مضاعفة من قبل موظفيها لمواجهة ضغوط العمل التي غالبًا مـا تنشـأ مقار 
 بدوائر استشارية أخرى بالوزارة ال تواجه أية ضغوطات في العمل 

  .ضعف معايير الثواب والعقاب في مخرجات نظام تقييم األداء يؤدي لخلل في نظم التقييم .9
 

  :مقترحات تحسين األداء
ضــــرورة العمــــل علــــى صــــياغة نمــــاذج خاصــــة لتقيــــيم أداء المــــوظفين العــــاملين فــــي الخــــدمات  .1

 .مهور مثل الحالة السائدة في سلطة الترخيصالمباشرة مع الج
الحكوميــة بوضــع وتصــميم بـــرامج  تاشــراك ديــوان المــوظفين العــام  كافــة الــوزارات والمؤسســا .2

 التنمية البشرية 
 العمل على اعادة هيكلة الوزارة وتطوير المسميات الوظيفية نتيجة لتقادم البعض منها .3
ل علـى معالجتهـا لتكـون أكثـر انصـافًا وتراعـي حفـظ االهتمام والعناية بتظلمات المقيمين والعم .4

 الحقوق وتضمن بيئة عمل أكثر عدالة وأمنًا من وجهة نظر كافة الموظفين 
الــزام ديــوان المــوظفين العــام باعتمــاد الوصــف الــوظيفي للوظــائف الحكوميــة واعتبــار الوصــف  .5

 الوظيفي محددًا رئيسيًا في عملية تقييم األداء 
اع الخاص واالستفادة من خبراته  في تصـميم بـرامج تنميـة ادريـة لمـوظفي إمكانية إشراك القط .6

 الحكومة  
 .ضرورة تطبيق نموذج التقييم األوربي لتقيم المؤسس الكلي في دوائر سلطة الترخيص .7
 .العمل على تحسين تطبيقات نظام الحوافز والمكافآت كمخرجات نظام التقييم األداء الفردي  .8
 .لثواب والعقاب بناء على مخرجات نظام تقييم األداء االهتمام بتفعيل نظم ا .9
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أن لدى سلطة الترخيص نظام مقبول لتقيـيم األداء الـوظيفي لموظفيهـا  وعليه فإنه من الواضح
وفـــق قـــانون الخدمـــة المدنيـــة لـــدى ديـــوان المـــوظفين ونجـــد أن عمليـــة تقيـــيم األداء تـــتم وفـــق مراحـــل 

الموظفين ولكن بالمقابل يتبين أن هناك معوقات عديدة  متعددة، حتى يتم اعتمادها وقبول تظلمات
ومشــاكل تحــد مــن فاعليــة تقيــيم األداء الــوظيفي يجــب دراســتها ومعالجتهــا، كمــا أن هنــاك مقترحــات 
عديدة تم تحديدها لتحسين األداء خصوصًا في عملية التقويم، وما سبق يظهر أهمية ودور القيادة 

  .عيل نظم تقويم األداء لتكون أكثر فاعلية وكفاءةفي االهتمام والمعرفة في كيفية تف
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 لثثاالفصل ال

  وا�نماط القيادية القيادة
  
  

  .القيادة اإلدارية:  المبحث األول   
  .هاأنماطو ة القياد نظريات: المبحث الثاني   
  .دور األنماط القيادية في تحسين كفاءة األداء: المبحث الثالث   
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  لالمبحث ا�و

  القيادة ا�دارية وأھميتھا

  
  .القيادة اإلداريةوأهمية م يهامف:  المطلب األول   
  .واإلدارةة الفرق بين القياد: المطلب الثاني   
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 مقدمة

في القرن الواحد والعشرون والذي تطغى عليه سمة التطور  نجد أن مفاهيم قديمـة حديثـة 
حثين ولعل من أهـم المفـاهيم التـي ال زالـت محـل الزالت محل سعي واجتهاد كثير من العلماء والبا

  .بحث هو مفهوم القيادة

يســــعى للوصــــول إلــــى قمــــة اإلبــــداع فــــي  مســــيرته الحضــــارية تحــــول مفهــــوم القيــــادة العــــالم اليــــوم 
leadership  لســعي الحــاكم والمحكــوم إلــى تكــوين أساســي فــي عمليــة ا عنهــا بوصــفهاتعبيــر المــن

امة أساسية في خلق أجيال قـادرة علـى التعامـل مـع األحـداث ودع المتواصل للحصول على التميز
والتحديات على كل المستويات حتى أصبح علم القيادة من أساسيات تطـوير العلـوم الماديـة، وهـو 
بـــذلك ينقـــل مـــن خانـــة التفكيـــر النظـــري المحصـــور فـــي أذهـــان العلمـــاء إلـــى التطبيـــق العملـــي فكـــرًا 

  )17ص ، 2010محبوبة، ( .وممارسة

أصــــبح موضــــوع القيــــادة موضــــع اهتمــــام علمــــاء العلــــوم اإلنســــانية حيــــث وضــــعوا  ولــــذلك
لقـــادة تحـــدد القيـــادة فــي أنهـــا ميــزة مكتســـبة بالوراثــة بـــأن ا منهـــا التــياألنمــاط المفـــاهيم و النظريــات و 

بــــع هــــذا المعتقــــد مــــن تركيــــز المجتمــــع علــــى األبطــــال األســــطوريين فــــي يولــــدون وال يصــــنعون وين
أن أكثر القادة كفاءة هـم فـي األسـاس أشـخاص عـاديون ولكـنهم  ضها يقولوبعالحكايات الشعبية، 

بصــالحية القائــد للتعامــل مــع  بعضــها يقــوليعرفــون كيــف يطبقــون مهــارات وتقنيــات القيــادة بكفــاءة 
جميــع المواقــف حيــث يعتقــد النــاس بــأن مــن يــنجح فــي القيــام بــدور القائــد فــي موقــف معــين ســوف 

ن لكـل ظـرف إال أن الواقـع ال يتفـق مـع ذلـك أل والحاالت األخـرى ينجح تلقائيًا في جميع الظروف
تختلــف عــن اآلخــر وتتطلــب مهــارات وأســاليب تختلــف مــن موقــف آلخــر  جديــدة أو موقــف أوضــاع

واالعتقــاد الخــاطئ بأهميــة الحــزم فــي القيــادة أي أن القــادة يجــب أن يكونــوا أكثــر بأســًا وشــدة مــن 
   .غيرهم
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 المطلب األول 
  اإلداريةالقيادة  هميةأو  ميهامف

  :مفهوم القيادة: أوالً 
أي القيام بمهمة ما وكـان االعتقـاد السـائد ) Leader ship(يرجع معنى القيادة إلى كلمة 

بداية يقوم بها : أو دورين  نفي الفكر الالتيني واليوناني أن كل فعل من األفعال ينقسم إلى جزئيي
يمثــل الــدور األول مــن يتــولى القيــام بالعمــل  شــخص واحــد ومهمــة أو عمــل يقــوم بــه آخــرون حيــث

وهو القائد ووظيفته إعطاء األوامر ويمثـل الـدور الثـاني مـن ينجـزون العمـل وهـم األتبـاع ومهمـتهم 
  )86 ص ، 2009كنعان، ( .تنفيذ األوامر وهذا هو واجبهم

الشـخص الـذي يوجـه أو يرشـد أو يهـدي اآلخـرين بمعنـى أن ) Leader(وتعني كلمة قائد 
اك عالقة بين شخص يوجه وأشـخاص آخـرين يقبلـون هـذا التوجيـه والقيـادة بهـذا المفهـوم عمليـة هن

رشـــيدة طرفاهـــا شـــخص يوجـــه ويرشـــد وآخـــرون يتلقـــون التوجيـــه واإلرشـــاد الـــذي يســـتهدف تحقيـــق 
  )68 ص ، 2004حسن، ( .أغراض معينة

  : أركان القيادة: ثانياً 
كـز عليهـا عمليـة القيـادة برمتهـا وأن أي خلـل فـي أي تتكون القيادة من عدد مـن األركـان ترت      

  : وتعتمد عملية القيادة على ثالثة أركان أساسية هي ركن من هذه األركان يفسد بنيانها، 

  .لتحقيقه جماعة من الناس لها هدف مشترك وهم: األتباع  -1
 .شخص يوجه هذه الجماعة ويتعاون معها لتحقيق هذا الهدفوهو : القائد -2

 .ظروف ومالبسات يتفاعل فيها األفراد تحتم وجود القائد: عيموقف اجتما -3

هــي التــي تشــكل بتفاعلهــا عمليــة القيــادة ويجــب أن يــتم التوافــق بــين أركانهــا وهــذه األركــان 
حتى يتم التفاعل فالموقف يساعد على تهيئة الفرصة للقيادة ويظهر االحتياج إليها والقائد هو فرد 

القـدرة علـى اسـتغالل قـدرات أفرادهـا والتأييـد فيمـا بيـنهم ليجـابهوا من جماعة يشـعر بشـعورها ولديـه 
الموقف الذي يتفاعلون فيه، ولـذلك يجـب علـى األفـراد أن يكـون لـديهم شـعور بالحاجـة إلـى القيـادة 

  )58 ،ص2010العجمي، ( .واالستعداد للتعاون مع القائد في الموقف الذي يتفاعلون فيه
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  : أهمية القيادة:اً لثثا
 المحــرك األساســي فــي العمليــة اإلداريــة وقــد اهــتم العلمــاء فــي دراســتها ألن تبــر القيــادةتع

العنصـر البشـري الـذي يحتـل المكانـة األولـى بـين مختلـف العناصـر  تعـود إلـى أهميـةأهمية القيادة 
اإلنتاجيــة األخــرى التــي تســهم فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة وقــد أصــبحت القيــادة المعيــار الــذي 

  ى صفته نجاح أي تنظيم إدارييحدد عل

ــــرز وأصــــبح ــــى اإلســــهام الفاعــــل فــــي تحــــرك  أب ــــزون بمزايــــا تجعلهــــم أقــــدر عل القــــادة يتمي
ف وتطلعـات المجتمعـات المجتمعات نحو التقدم والنجاح وتحمل المسئولية التي هي مـن أهـم أهـدا

نع والمصـــالح بـــذلك تلعـــب القيـــادة دورًا بـــارزا فـــي حيـــاة المؤسســـات والشـــركات والمصـــااإلنســـانية و 
ومختلــف األعمــال الفرديــة والجماعيــة والخاصــة والعامـــة والخدميــة والســلوكية لــذلك يتبــين أن مـــن 
ـــأثير فـــي شـــعور الجماعـــة وفـــي اتجاهاتهـــا وميولهـــا وســـماتها وآرائهـــا وفلســـفاتها  وظـــائف القائـــد الت

وفــــي روحهــــا  ومعتقــــداتها وقيمهــــا ومثلهــــا وعاداتهــــا وتقاليــــدها باإلضــــافة إلــــى التــــأثير فــــي ســــلوكها
المعنويــة، ويقــوم القائــد بتوجيــه ســلوك الجماعــة وٕارشــادها وٕاثــارة اهتمامهــا وحفزهــا وتشــجيعها علــى 

   )131،ص 2004العيسوي، (. البذل والعطاء واإلنتاج لتحقيق الهدف المنشود

جـــد أن النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم دقـــق وشـــدد عليهـــا حـــين قـــال عليـــه نالقيـــادة وألهميـــة 
هــذا التوجيــه النبــوي " إذا خــرج ثالثــة فــي ســفر فليــأمروا أحــدهم"م موجهــًا أصــحابه الصــالة والســال

لصــحابته لــه داللــة كبيــرة علــى أنــه يجــب أن يكــون هنــاك أميــر أو قائــد يســير الرحلــة ويقودهــا كمــا 
  .يقود الربان السفينة

  :وتبرز أهمية القيادة من خالل النقاط التالية 
تــى يقــام العــدل وتترتــب الحيــاة ويحــال دون أن يأكــل القــوي إن القيــادة البــد منهــا فــي الحيــاة ح -1

  .الضعيف
تكمــن أهميـــة القيـــادة فــي أنهـــا حلقـــة الوصـــل المتمثلــة فـــي القـــوة التــي تتـــدفق لتوجيـــه الطاقـــات  -2

 .بأسلوب متناسق يضمن سير العمل وفق الخطط والتصورات المستقبلية

 .ثابة ربان للسفينةتدعيم السلوك االيجابي والتقليل من السلبيات فالقائد بم -3

 .السيطرة على مشكالت العمل ورسم الخطط المناسبة لحلها -4

  . )42 ،ص 2003سويدان، ( مواكبة التغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المنظمة -5
أن للقيـادة اإلداريـة األهميـة والحيويـة فـي نجـاح العمليـة اإلداريـة فـي  للباحث مما سـبق يتضح

ة أو خاصـة أو مجتمعيـة أو أيـة تجمعـات تتطلـب بـروز قيـادة كافة المؤسسات سواء أكانت حكوميـ
تحدد الخطط واألهداف وتشرف على انجازها، كما أن للقيادة اإلدارية الـدور المباشـر فـي المتابعـة 
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الميدانيــة لضــمان ســير األعمــال والمهــام للمنظمــة كمــا هــو مخطــط لهــا ولكــن ذلــك لــم يتحقــق دون 
ـــادة ذات خصـــائص وســـمات شخصـــية  ـــادرة علـــى الفهـــم واإلدراك والتخطـــيط واالتصـــال وجـــود قي ق

والتواصــل واتخــاذ القــرار أثنــاء العمليــات اإلداريــة وقيــادة توجــد بيئــة عمــل يســودها التفــاهم والعمــل 
بروح الفريق وتوظيف أمثـل للمـوارد الماديـة والبشـرية المتاحـة إلنجـاز أقصـى مـا يمكـن تحقيقـه فـي 

  .األهداف العامة للمنظمة
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لثانيالمطلب ا  
 الفرق بين القيادة واإلدارة

  الفرق بين القيادة وا�دارة: أو0ً 

يحاول الكثيرون أن يفرقوا بين اإلدارة والقيادة فمنهم من يرى أن القيادة هي اإلدارة ومـنهم 
مـن يـرى أن اإلدارة أوسـع مـن القيــادة ومـنهم مـن يـرى أن اإلدارة هــي مـا يتعلـق بالجوانـب التنفيذيــة 

ظروف المناسبة واإلمكانات المادية والبشرية، أما القيادة فتتعلق بما هو أكبر من هذا التي توفر ال
وتتطلـــب ممـــن يقـــوم بهـــا أن يـــدرك الغايـــات البعيـــدة واألهـــداف الكبـــرى وبالتـــالي يظـــل مســـئوال عـــن 
الجوانب التنفيذية بل إنه يجمع بين االثنـين، كـذلك هنـاك مـن يـرى أن اإلدارة معنيـة بالحاضـر أمـا 

العجمــي، (.يــادة فتعنــي بــالتغيير وبالتــالي فــإن القائــد يجــب أن يحــدث تغيــرات فــي البنــاء والتنظــيمالق
   )64 ،ص 2010

  :تتضح فيها يلي  مديروال ائدوأهم الفروق بين الق
  ) 3- 1(جدول
  واإلدارةالقيادة الفروق بين 

1  
  المدير  القائد

  قةيحافظ على عمل األشياء بنفس الطري يعمل األشياء الصحيحة
 يركز على النظام والقوانين يهتم للتأثير

  يعتمد على الرقابة يبدع
  يتعامل مع نظام جامد  يغير ويطور

 التخطيط قصيرا لمدى والوقت الحاضر  يركز على اإلنسان

 قبول الوضع القائم كما هو  يعمل خارج القوانين والسياسات واإلجراءات

  سأل كيف ومتىي  يتعامل بحكمه ويشرك اآلخرين في اإلدارة
 يركز على الخطوات والجداول الزمنية  يعتمد على الثقة

  يبحث عن التوقعات والمتكهنات  التخطيط وبعد النظر المستقبلي
 يبتعد عن المشاكل واألخطاء  يغير في الوضع بما يناسب المتغيرات

 يحض اآلخرين لاللتزام بالقوانين  يسأل ماذا ولماذا

 يستخدم أسلوب الرئيس والمرؤوس  اإلستراتيجيةيركز على النظرة والخطط 

 التأثير من خالل االلتزام المطلق  يحفز اآلخرين للتغيير

 ءاتاوٕاجر يعمل من خال ل قوانين وقواعد وسياسات   يتحمل األخطاء والمشاكل
  



71 
 

  
للقيادة سمات  أنحيث  اإلدارةو بين القيادة  واضحهناك فرق وعليه ومما سبق يتضح بأن 

يــزة تتبــع عــادة مــن صــفات القائــد وقيمــه وثقافتــه وقناعاتــه التــي تشــكل نمــط القيــادة وخصــائص مم
ويكون المرؤوسين في حالة من الرضـا والبـادرة للعمـل مـع القائـد  هوالذي بدوره يجذب اآلخرين نحو 

ق وفقًا لقدراته على التأثير في اآلخرين، بينما المدير الذي ال يتمتع بصفات القيادة فإنه غالبًا يحقـ
أهدافــه مــن خــالل التشــريعات والقــوانين والصــالحيات التــي تــم منحــه لهــا حســب مســماه الــوظيفي 

 لتحقيـق األهــدافبـاإلكراه يكـون تحقيـق األهـداف مــن خـالل األوامـر المباشـرة للمرؤوســين وأحيانـًا و 
ا علمــًا بــأن اإلدارة عــادة مــا تكــون فــي المؤسســات الرســمية وشــبه الرســمية والهيئــات والــوزارات أمــ

  .القيادة فقد تكون في كافة مناحي الحياة ومرافقها 
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 نيالمبحث الثا

  القيادة وأنماط نظريات 

  
  .نظريات القيادة:  المطلب األول   
  .أنماط القيادة:  المطلب الثاني   
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ولالمطلب األ   
  :نظريات القيادة اإلدارية

المتعلقـة  والعوامـل القيـادة ئص وطبيعـةر خصـايتفسـل ةحاولـفـي مالقيـادة  وضـعت نظريـات
ف حول نظريات القيادة التي تعطي تفسـيرات ختالاالالقادة بشخصياتهم المختلفة و  روظهو  بتكوين

  :ومن أهم تلك النظريات ما يلي لفة عن القيادة أسبابها ومصادرهامخت
  

 :  نظرية الرجل العظيم: أوالً 

ن التغيــرات الجوهريــة التـــي طــرأت علــى حيـــاة تقــوم هــذه النظريــة علـــى االفتــراض القائــل بـــأ
المجتمعات اإلنسانية إنما تحققت عن طريق أفراد ولدوا بمواهـب فـذة، وأن هـذه المواهـب والقـدرات 
ال تتكــرر فــي أنــاس كثيــرين علــى مــر التــاريخ ، ويــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن الرجــال العظــام 

لوفـة وامــتالكهم مواهـب عظيمـة وســمات يبـرزون فـي المجتمـع لمــا يتمتعـون بـه مــن قـدرات غيـر مأ
  )263:  2005العميان، (.وراثية تجعل منهم قادة أيا كانت المواقف التي يواجهونها

  :هناك اعتراضات وجهت  لهذه النظرية من أهمهاو 

تجاهـــل النظريـــة العوامـــل البيئيـــة، فـــال يتوقـــف وجـــود القيـــادة علـــى ظهـــور شـــخص تتـــوافر فيـــه  .1
فهــذه الســمات علــى فــرض وجودهــا ، فإنهــا ال تكفــي، فهنــاك ســمات قياديــة موروثــة فحســب، 

عوامل أخرى تتعلق بظروف المجتمع، وبطبيعة التنظيم، ففـي بعـض الحـاالت نجـد أن بعـض 
الرجال العظماء نجحوا في دفع جماعاتهم إلى األمام فـي ظـرف زمنـي معـين، فـي حـين فشـلوا 

قيادة جماعة من الناس لكنه  في ظروف أخرى في تحقيق أي تقدم ، كذلك منهم من نجح في
  . فشل في قيادة جماعة أخرى 

تؤمن هذه النظرية بعدم جدوى تنمية المهـارة القياديـة، ألن القائـد يولـد وال يصـنع، ولكـن نتـائج  .2
الدراســـات دلـــت علـــى أنـــه باإلمكـــان اكتســـاب األفـــراد العـــاديين بعـــض العـــادات والتقاليـــد والقـــيم 

 . لرعاية المستمرة أن يصبحوا قادة ناجحينبحيث يمكنهم فيما بعد بفضل هذه ا

نستطيع أن نخلص إلى أن القيادة صـفة غيـر مطلقـة يتمتـع بهـا أفـراد دون اآلخـرين، ومن هنا     
الجماعــة ونوعيــة  كيــاوٕانمــا هنــاك مــن العوامــل األخــرى التــي تــؤثر كــالظروف الموقفيــة ودينام

  .الخأفرادها، 
  

فــي أن القيــادة كمــا توهــب تتطلــب دائمــًا تطــوير لتلــك ونــرى أن النظريــة قــد أهملــت جانــب حيــوي 
المواهب والقدرات خصوصًا فـي ظـل تسـارع التغيـرات فـي ظـروف وبيئـة المجتمعـات وضـرورة 

  إدراك القائد لكافة المهارات المستجدة لتكون قادر على إدارة اآلخرين
  



74 
 

  :  نظرية السمات :ثانياً 
حيــث اعتمــدت هــذه النظريــة الســمات ، الســمات الشخصــية تقــوم هــذه النظريــة علــى أســاس

معيــارًا لتمييــز القــادة النــاجحين عــن غيــر النــاجحين، وتــدور فلســفة هــذه النظريــة حــول النظــر إلــى 
القيــادة مــن خــالل وصــف األشــخاص الــذين يمارســونها ومــن هــذا المنطلــق يصــبح ممكنــًا التعــرف 

التــي يتميــز بهــا  شخصــيةال علــى األســلوب القيــادي الفعــال والتنبــؤ بــه مــن خــالل تعريــف الســمات
تقودهم إلى النجاح في العمل القيادي ومن الضروري اختيار القـادة علـى أسـاس هـذه  والتيالقادة، 

لســــــــمات الشخصــــــــية  الســــــــمات الشخصــــــــية بمعنــــــــى أن نجــــــــاح القائــــــــد فــــــــي عملــــــــه يعــــــــد نتاجــــــــاً 
 )30ص  ، 2004حسن،(.وحدها

  :لذا صنفت سمات القائد إلى 
 .يلون إلى الطول والوزن الثقيل والصحة النفسية العاليةفالقادة يم: السمات الجسمية  . أ

فالقادة يميلون إلى االنبساط، وروح الفكاهة والمرح، وتشجيع روح التعاون، : السمات االنفعالية . ب
 .ومراعاة مشاعر اآلخرين، ويكونون أكثر تسامحا ومجاملة واتزانا

أقـدر علـى التنبـؤ عاليـة وأوسـع أفقـا و  فالقادة أكثر ذكاًء، وذوي ثقافـة ومعرفـة: السمات العقلية  . ت
  .باألحداث

  : وجهت انتقادات كثيرة إلى نظرية السمات أهمها
صعوبة توافر جميع السمات المذكورة في شخص واحد، باإلضافة إلى اختالف الباحثين 
في تحديد السمات القيادية، وعدم تحديد الخصائص التي تميز القادة عن التابعين، كذلك لم تبين 

   )264:  2005العميان، (. النظرية األهمية النسبية للسمات المختلفة في التأثير على القائد ونجاحه
  
  

ضرورة توافر سمات وخصائص رئيسية في شخصية ونرى أن نظرية السمات تدعم باتجاه 
القائد ولكن ليس بالضرورة أن تكون توافر سمات وخصائص معينة وليًال على أن الشخص 

 ادة نظرًا التساع وتنوع السمات من جهة وعدم القدرة على تحديد مقاييس ومعاييريتمتع بالقي
  .نسانيةلقياس سمات القيادة لطبيعتها اإل

  
 :  النظرية السلوكية :ثالثاً 

اء قيامه بالعمل القيادي وتحليل هذه النظرية على دراسة سلوك القائد وتحليله في أثنتقوم     
نظمة فالمهم هنا ليس الخصال أو السمات التي يتمتع بها القائد ثاره في فعالية الجماعة والمآ

بقدر ما هو نوع السلوك الذي يسلكه فالتأكيد هنا منصب على الطريقة التي يمارس فيها القائد 
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تأثيره، ويرى دعاة هذه النظرية وأنصارها أن الذي يجعل الشخص قائدًا بالمعنى العلمي هو 
هداف المنظمة المحددة من جهة وٕاشباع رغبات أعضاء الجماعة تحقيق التوازن ما بين تحقيق أ

من جهة أخرى وبقدر ما يستطيع القائد تحقيق هذين الهدفين بقدر ما يكون قد استطاع أن 
   .)32ص  ، 2004حسن، ( .يحقق مهمته في العمل القيادي بنجاح

  
ولكن طبيعة السلوك والتصرفات للقائد هو مظهر عام يمكن أن يقاس عليه أدائه نرى أن السلوك 

بأغلبها موقفية ولحظية رأى أنه يمكن لشخص يدعى القيادة النجاح في لعب دور القائد وفق 
متطلبات موقف أدركه وفي مواقف أخرى ال يستطيع النجاح في الدور القيادي نظرًا لتعدد وتنوع 

  .واختالف السلوك التنظيمي
  

  : نظرية القيادة التحويلية :رابعاً 
 : للقائد في هذه النظرية أربعة مهام رئيسية كالتالي     

تحديد الرؤية وصورة المستقبل المنشود فهو يوضح لألتباع الحلم ويحدده لهـم فـي صـورة   .1
جميلـــة للمســـتقبل المنشـــود بمـــا يجعلهـــم متفـــائلين وصـــامدين أمـــام المصـــاعب ومتماســـكين 

قائم بتشكيل الرؤية بل قد يشاركه داخل الجماعة، وليس بالضرورة أن يكون القائد وحده ال
األتباع كذلك، ومن الجدير ذكره أن الرؤيـة هـي األهـم فـي عناصـر القيـادة التحويليـة وفـي 
التـــاريخ اإلســـالمي نجـــد ذلـــك واضـــحًا فـــي ســـيرة الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فهـــو دائـــم 

يقاتل من أجلـه  التذكير باآلخرة والجنة والتي هي الرؤية النهائية وعندما كان الهدف الذي
الجنــدي المســلم واضــحًا كــان ذلــك ســببًا قويــًا فــي رفــع الــروح المعنويــة وٕاقدامــه علــى القتــال 

 )108 ص ، 2003سويدان، (. صابرًا محتسباً 

فال قيمـة للرؤيـة مهمـا كانـت رائعـة وجميلـة إذا لـم يفهمهـا األتبـاع : إيصال الرؤية لألتباع  .2
ر علـــى إيصـــال  الرؤيـــة لألتبـــاع بطريقـــة عاطفيـــة، ويؤمنـــوا بهـــا، والقائـــد الفعـــال هـــو القـــاد

وبصـــورة واضـــحة تجعلهـــم يرونهـــا كمـــا يـــرون واقعهـــم فيتحمســـون لهـــا ويتـــدافعون نحوهـــا 
ويضــحون مــن أجلهــا، ونجــد القــادة فــي التــاريخ يســتعملون التعبيــرات اللغويــة الرائعــة ألجــل 

 .)109 ص ، 2003سويدان، (إيضاح الصورة المستقبلية والرؤية المنشودة 

فالقائــد الفعــال ال يكتفــي بشــرح الرؤيــة ألتباعــه فقــط بــل يعيشــها ويعــيش : تطبيــق الرؤيــة  .3
بينهم ويعلق على كل حادث فيهـا مـن خـالل عالقتـه بالرؤيـة المنشـودة ويتأكـد مـن تطـابق 

 )109 ص ، 2003سويدان، (عليهاهذه األعمال مع هذه الرؤية والقيم والمبادئ التي تشكلت 

يعمــل القائــد علــى زيــادة التــزام أتباعــه بالرؤيــة والطريــق : بــاع تجــاه الرؤيــة رفــع التــزام األت .4
التشـــجيع والتـــذكير المســـتمر بأخبـــار الســـابقين ومشـــاركة األتبـــاع فـــي : وذلـــك مـــن خـــالل 
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تشكيل الرؤية واتخاذ القرار ومـنح الصـالحيات الواسـعة واسـتخدام أسـلوب القـدوة الصـالحة 
 .)110 ص ، 2003سويدان، (. لوب القياديالذي هو أقوى نقاط القوة في األس

  
أن نــرى أن ممارســة القيــادة التحويليــة هــي مــن أســس القيــادة بالموهبــة والتــي تتطلــب دائمــًا 

يكـــون القائـــد لديـــه صـــفات نظريـــة يســـتقطب ويقنـــع مـــن خاللهـــا األخـــرين ويـــؤثر بهـــم نحـــو 
ة طويلــة دون تحقيــق األهــداف ولكــن يمكــن إذا تــم االعتمــاد علــى ذلــك ذلــك األســلوب لفتــر 

االهتمـــام بتنميـــة وتجديـــد أســـاليب القيـــادة والتوجيـــه أن يفتقـــد المرؤوســـين أن القائـــد يمـــارس 
 .الشعارات البراقة دون إيجاد الحلول التي تتطلب دومًا مهارات عملية للقائد

  

  النظرية الوظيفية : خامساً 
الجماعة على تحقيق قيام بوظائف تساعد الالقيادة  على هأنعلى أساس هذه النظرية  تقوم  

أهــدافها كــالتخطيط، ورســم السياســات، والحكــم واإلدارة، وحــل النزاعــات، والثــواب والعقــاب، وتمثــل 
ــــدوة، ونالحــــظ أن  ــــالي للتوحــــد والق ــــدور دور األب أو الرمــــز المث ــــة تعكــــس ال ــــادي هــــذه النظري القي

يتبعـه، ويظهـر هـذا الوظيفي وهو ما يقوم به أي قائد فعال بغض النظر عـن أسـلوب القيـادة الـذي 
  .النمط بين بعض مديري المدارس الذين يقودون المؤسسة التعليمية من المنطق الوظيفي

نرى أن النظرية الوظيفية للقيـادة تميـل دائمـًا لالعتمـاد علـى البيروقراطيـة وااللتـزام بالـدور الـوظيفي 
ر رســــمي مــــع ولكــــن يمكــــن أن يكــــون بهــــا قصــــور فــــي جوانــــب التفاعــــل الغيــــللقائــــد والمرؤوســــين 

  .المرؤوسين حيث شعورهم بأن المؤسسة فقط ألداء األدوار الوظيفية
  

  النظرية التفاعلية: سادساً 
وتقوم النظرية التوافقية على فكرة المزج بين متغيرات النظريات السابقة، فهي تأخذ في     

رية أهمية االعتبار السمات الشخصية والظروف الموقفية والعوامل الوظيفية معًا، وتعطي النظ
كبيرة إلدراك القائد لنفسه، وٕادراك اآلخرين له وٕادراكه لآلخرين، فالحياة األكاديمية مثال تتطلب 
سمات معينة للمعلم، وتختلف هذه السمات باختالف الموقف الذي يوجب استخدام بعضها 

تي وتوفره، كما يختلف سلوك المعلم باختالف وظيفته التي تحدد له المهام والصالحيات ال
وتقوم هذه النظرية على أساس التكامل والتفاعل بين المتغيرات الرئيسة سيتصرف بموجبها، 

 )11: 1986خير اهللا، (:التالية

  .القائد، شخصيته ونشاطه في الجماعة - أ
  .األتباع، اتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم - ب
 .التفاعل بينهم  الجماعة نفسها، من حيث العالقـة بين أفرادهـا وخصائصهـا وأهدافها وعملية - ت
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 . المواقف كما تحددها العوامل المادية وطبيعة العمل وظروفه - ث

  
نرى أن النظيرة التفاعلية من أفضل النظريات في أساليب القيادة في حال كان هناك 
كفاءة وقدرة للقائد في إدراك المواقف اللحظية التي تتطلب منه تعامل مناسب وفقها كذلك 

لتعامل التفاعلي والموقفي يتطابق مع طبيعة التغير في السلوك توافر تلك المهارات في ا
 .الموقف وكيف يمكن التصرف السليم والمؤثر وفق تلك التغيراتللمرؤوسين حسب 

  
  نظرية البعدين: سابعاً 

في أربعينيات القرن الماضي أسلوب " أوهايو"استخدم البحث الذي أجري في جامعة والية 
ادة حيث قامت مجموعة من الباحثين في تلك الجامعة ولفترة طويلة االستبيان لدراسة سلوك الق

بإجراء أبحاث من أجل بناء أبعاد للسلوك القيادي، وقد تمكنوا من تحديد بعدين لسلوك القيادة 
  )270-269: 2001العميان، (:  هما

 ) نظام وضوابط العمل ( المهامهيكلية   -أ

زيعه على مرؤوسيه والرقابة عليهم،  وتجربة اهتمام القائد بتخطيط العمل وتنظيمه وتو 
أساليب العمل المبتكرة ويقصد به تنظيم الجماعة وتحديد األدوار بين القائد والمرؤوسين، 

  .ويعبر عن مدى
 االهتمام بمشاعر اآلخرين  -ب

يأخذ القائـد في االعتبار آراء وأفكار ومشاعر المرؤوسين، وينمي جـوًا من الصداقة 
 .هابط وصاعد: م التقدير الالزم ، واالنفتاح عليهم وٕاقامة اتصال ذي اتجاهينوالثقة ومنحه

يمكـن أن يكون موضع انتقاد، إذ " أوهايـو"إن النمـوذج الذي أسفرت عنـه دراسـات جامعة واليـة 
يقضي بأن يلتزم المرؤوسون بإنجـاز ما يطلبـه القائد ضمن هيكـل العمل ليأخذوا المكافأة ويتجنبوا 

كما إنه عندما تتوفر مجموعة ذات كفاءة من قاب، وأن القائد في مقابل ذلك يقدم تعاطفه، الع
الموظفين فإن القائد المشرف سيسترخي قليال ويتحول اهتمامه إلى العالقات اإلنسانية، أما إذا 
كان ضعف األداء سمة الموظفين فسيهتم القائد بتنظيم العمل ومتابعته على حساب العالقات 

  .سانية اإلن
  

نرى أن تلك النظرية التي تعتمد البعد األول في هيكلة المهام وضرورة إنجازها ومن ثم االنتقال 
خفاقات وخصوصًا أنه يجب أن يتم توقع لالهتمام بمشاعر ورغبات المرؤوسين يمكن أن تؤدي إل

في العالقات المرؤوسين ال تتطلب دومًا تطبيق العقاب أي يمكن أن تحدث خلًال  مشاكل قد تواجه
  .اإلنسانية في بيئة العمل
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 Mouton(1964وموتون  Blakeكنموذج بال (الشبكة اإلدارية : ثامنا

تقــوم الشــبكة اإلداريــة علــى تصــنيف القــادة باالعتمــاد علــى عنصــرين أساســيين االهتمــام   
قــوم الشــبكة وت).  البعــد اإلنتــاجي(، واالهتمــام باإلنتــاج أو أداء المهــام )البعــد اإلنســاني(بالعــاملين 

. اإلداريــة علــى محــورين المحــور الرأســي هــو االهتمــام بــاألفراد والمحــور األفقــي االهتمــام باإلنتــاج
على أعلى درجة من السـلوك والـرقم ) 9(والشبكة مقسمة إلى تسعة مربعات رأسية حيث يعبر رقم 

  )137-136: 2001حسن، (. على أقل درجة من السلوك) 1(

أســـلوب  81(إلداريـــة تظهـــر أنواعـــًا مختلفـــة مـــن أســـاليب القيـــادة وبـــالرغم مـــن أن الشـــبكة ا  
وتعتمــد علــى درجــات متفاوتــة مــن االهتمــام باإلنتــاج وبــاألفراد إال أن الباحثــان أكــدا علــى ) قيــادي

  )270: 2005العميان، (. أربع منها على زوايا الشبكة وواحدة في الوسط: خمس نماذج قيادية
  

 النموذج ا
داري (9-9)   
مام مزدوج با
نتاج اھت

وا
فراد يؤدي إلى وجود 
 ثقةمتبادلة واھتمام الطرفين

 بالمصالح المشتركة

      
 النموذج ا
داري (9-1)

اھتمام مركز باحتياجات ا'فراد 
إلى مناخ عمل ودي يقود 

 بالمنظمة ومريح
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      8  

                  7 
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  )5-5(داري النموذج ا
كفاية إنتاجية تتحقق من خ2ل 
الموازنةبين متطلبات العمل 
 والحفاظ على معنويات ا'فراد

      6 

            5 

            4 

                   3  

 النموذج ا
داري (1-9)
كفاءة إنتاجية مرتفعة نتيجة 

لترتيب العمل بشكل 0 
 يعطي أھمية للعمل ا
نساني

      
  )1-1(النموذج ا
داري 

اھتمام ضعيف با
نتاج 
 وا'فراد

2  

 منخفض 1      
9 8 7 6 5 4 3 2 1   

   منخفض   ا
ھتمام با
نتاج   عال
Source: 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Keadah/fig04.jpg_cv
t.htm  

  
تـرابط البعـد اإلنسـاني فـي بعـد اإلنتـاج وأداء نموذج إلظهار مـدى شبكة اإلدارية نرى أن ال

المهـــام ومـــا هـــي إال توصـــيف للحـــاالت القياديـــة حســـب ذلـــك االهتمـــام بـــالترابط المتـــزامن 
  للبعدين
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  :تعقيب الباحث ومالحظاته على نظريات القيادة
  

بعد الدراسة التحليلية ألبعاد نظريات القيـادة واسـتعراض أهـم خصائصـها وميزاتهـا والمآخـذ 
ومــن المآخــذ مــا كــان فعــًال منطقيــًا وهامــًا فانــه يمكــن القــول بــأن القيــادة تتصــف بمــزيج مــن  هــاعلي

الصــفات والســمات الشخصــية منهــا الفطريــة وأخــرى مكتســبة باإلضــافة للتفاعــل الحيــوي وااليجــابي 
للقائد في محيطه ومدى نجاحه في التأقلم وجذب اآلخرين نحو تحقيـق األهـداف التـي تـم تحديـدها 

ثـم كانـت نظريـة القيـادة التحويليـة والتـي هـي أكثـر قبـوًال بالنسـبة ، سـعداء وراضـين عـن قائـدهموهم 
للباحث كونها تسعى لتحقيق األهداف باالشتراك مع األتباع منذ بداية وضع الهدف فتكون الرؤية 
واضـــحة لهـــم ثـــم يكـــون التطبيـــق العملـــي والتنفيـــذ فيكـــون القائـــد أول المتقـــدمين وآخـــر المنســـحبين 

  .باإلضافة إلى كونها تعمل على رفع روح االنتماء لدى أعضائها من خالل الحوافز والتشجيع
كمــا أن النظريــة التفاعليــة الموقفيــة تظهــر وكأنهــا مــن أفضــل أســاليب القيــادة شــرط تــوافر 
المهارات والقدرات والصفات التي تؤهل القائد ليكون قادر على إدراك الموقف ومـا يتطلبـه قـرار أو 

االيجـابي للقائــد وعدالتــه مناســب لطبيعـة ظــروف الموقـف وبمــا يشــعر المرؤوسـين بالتــأثير  تصـرف
القرار المناسـب وقدرتـه فـي االتـزان فـي سـلوك مـع مرؤوسـيه وتحقيـق لمصـلحة المؤسسـة في اتخاذ 

  .مع إيجاد الرغبة لدى مرؤوسيه بالعمل لتحقيق األهداف المشتركة
مـــدى التـــرابط بـــين البعـــدين اإلنســـاني واإلنتـــاجي كمـــا أن نظريـــة الشـــبكة اإلداريـــة توضـــح 

بوصـــفهما مكـــونين رئيســـيين فـــي العمليـــة اإلداريـــة ال يمكـــن أن ينفصـــالن وتحـــاول وضـــع مقيـــاس 
  .إلظهار موقع البعدين في القيادة
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:نيالمطلب الثا  

  ا�نماط القيادية
  

 تهم العلميـة مـؤهال وذلك بتنوع واخـتالف عامة بصفة القادة لدى القيادية األنماط تختلف
الثقافية والمهنية والمناخ البيئي المجتمعـي المحـيط بمكـان العمـل  وما هي خلفياتهم خبراتهم وتباين

فــان نظــرتهم لألمــور وتصــرفاتهم بالضــرورة أن تنطلــق مــن تلــك العوامــل مجتمعــة فــي مــزيج فكــري 
أنمـــاط القيـــادة تهم وســـلوكهم فـــي أمــاكن عملهـــم وقــد بحـــث الكثيـــر فــي العديـــد مــن ايــؤثر علـــى قــرار 

أســلوب اســتخدام القائــد للســلطة  وضــحهمنــا أن نركــز علــى األنمــاط التــي تيوتصــنيفاتها ولكــن مــا 
  :التأثير على المرؤوسين ويمكن حصر تلك األنماط على النحو التاليفي المخولة له وطريقته 

  
 :طياألوتوقرا النمط:1-1

والعالقة  ,اتخاذ القرار وعدم المراجعة أو التراجعبانفراد القائد بالرأي و  تتميز التي القيادة هي      
  ).37 ص,2010, قنديل(التعليمات  وٕاتباعبين الرئيس والمرؤوس مبنية على اإلرهاب والخوف 

ثم تقييم هذا األسلوب , إن فهم األسلوب األوتوقراطي للقيادة يقتضي معرفة أشكاله وخصائصه
الدراسات  تفقد كشف, ما كشفت عنه الدراساتببيان مزاياه وما أخذ عليه من مآخذ على ضوء 

القادة عن مجموعة من الخصائص المميزة لسلوك القادة ذوي الميول  المتعددة لسلوك
تدور في مجملها حول سمة جوهرية لسلوكهم تتمثل في اتخاذهم من سلطتهم , األوتوقراطية

 ص,2009 ,كنعان( إنجاز العمل ىمرؤوسيهم إلجبارهم عل ىالرسمية أداء تحكم وضغط عل
 ضفهو ال يحتاج إلى أكثر من فر , سهالً  والقائد الذي يتصف بهذا النمط يجده أسلوباً  ).247

تباع او , يشرف عليها من العاملين معه في مختلف المستويات التيالجماعة  ىالسلطة عل
 لىعإن استخدام القائد األوتوقراطي لسلطته أداء للضغط ،الصرامة والشدة في التعامل معهم

 ىبل يكون عل ,جميع القادة من هذا الطراز ىال يكون بدرجة واحدة لد, مرؤوسيه إلنجاز العمل
النمط  :مثل ,مما يترتب عليه وجود أنماط متعددة لسلوك القائد األوتوقراطي ,درجات متفاوتة

 يرأو النمط األوتوقراطي الصالح أو الخ ,أو النمط األوتوقراطي اللبق ,األوتوقراطي المتطرف
  ).248 ص,2009, كنعان(
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  :األوتوقراطي النمطخصائص : 1- 2

في هذا النمط يبدو تي تميز النمط األوتوقراطي عن غيره فلعديد من الخصائص الايوجد 
الحصول على نتائج قبل أي اعتبار يريد العمل الحالي و ويوضح , كثيراً  يغضب متوعداً القائد 

عرف يأنه ال كما , إلى أسفل فقط تكون الته دائماً ن اتصاأو , ويتخذ كل القرارات بمفرده, آخر
 ولذلك فإنه ال يحقق إشباعاً  ؛التحفيز ويشعر أن التهديدات وحدها هي المحفزات للعملى معن

لحاجات مرؤوسيه مما يترتب عليه ميلهم إلى ترك العمل واالنسحاب من التنظيم الذي يقوده  دائماً 
  ).248 ص ,2009 ,كنعان(

  :ئد الذي يتبني هذا النمط ما يليومن خصائص القا
 .أساسيات المؤسسة وخططها دون مشاورة -منفرداً  - يحدد .1
 .ال يفوض سلطاته اإلدارية إلى المرؤوسين .2
 ).143 ص ,2008, العجمي( القرارات بنفسه خذي .3
يحاول أن يشارك المرؤوسين معه في بعض القرارات حتى يخفف من معارضتهم له  .4

 .)41 ص ,2010, قنديل(
 ).144ص, 2008, العجمي(زم بحرفية اإلجراءات يلت .5

برغم أنها قد , أن القيادة األوتوقراطية قد تقود إلى زيادة إنتاجية المرؤوسين وهنا نرى
ومع أن هذا النوع من القيادة قد يؤدي إلى . تسبب وجود عالقات تنافسية وروح معنوية هابطة

شخصية  ىنه يتميز بانعكاسات سلبية كثيرة علأإال , إحكام السلطة وانتظام العمل وزيادة اإلنتاج
انفرط عقد المجموعة فإذا ما غاب القائد , بوجود القائد ويظل تماسك العمل مرهوناً , األفراد

إشباع الرغبة  :مثل, إن هذا النمط القيادي يحقق األمور المحببة لبعض القادة، واضطرب العمل
  .بمجموعة من النتائج السلبية تباعهيعود على أ لكنو , نفراد بإصدار القراراتفي السيطرة واال

   :مزايا النمط األوتوقراطي: 3-1
  :ومتعددة نذكر منها التالي أما مزايا النمط األوتوقراطي فهي كثيرة

             يحاول أن يشارك المرؤوسين معه في بعض القرارات حتى يخفف من معارضتهم له .1
 ).41ص, 2010, قنديل(

                  المتســـــــــلطة ولكنـــــــــه يعـــــــــّد أقـــــــــل قســـــــــوة فـــــــــي تعاملـــــــــه مـــــــــع مرؤوســـــــــيه يتفـــــــــق مـــــــــع القيـــــــــادة .2
 ).41ص, 2010, قنديل(

ــــــه للعمــــــل .3 ــــــه معظــــــم وقت ــــــد في ــــــد المتفــــــاني فــــــي العمــــــل, يكــــــرس القائ  وهــــــو مــــــا يســــــمي بالقائ
 ).10 ص,2002,عساف(

فــي التطبيــق خــالل األزمــات أو فــي ظــل الظــروف الطارئــة التــي  قــد يكــون هــذا الــنمط ناجحــاً  .4
 .)10 ص ,2002, عساف( تطلب الحزم والشدةت
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  :عيوب النمط األوتوقراطي: 4-1
  

  :مع تعدد المزايا والخصائص ال نقلل من العيوب ونذكر منها
 .)34ص, 2005, ماهر( القضاء على روح المبادأة واالبتكار والنمو الشخصي .1
فين والعزلة االستخدام السيئ لمعيار التخصص الذي تؤدي زيادته إلى األضرار بالموظ .2

, 2009, الخواجا(والتهرب من المسؤوليات أو جمع التخصصات لرفع أهمية الموظف 
 ).34ص

              ,2012, عواد(وشعورهم باإلحباط والالمباالة , إضعاف الروح المعنوية للمرؤوسين .3
 ).336 ص

وسيادة روح العداوة ومشاعر البغض بين الرئيس , تفكك الجماعة التي يقودها .4
 .)336 ص ,2012, عواد(وبين المرؤوسين أنفسهم من جهة أخرى , لمرؤوسين من جهةوا

 ص ,2009,كنعان(  ظهور تجمعات غير رسمية بين المرؤوسين داخل التنظيم الرسمي .5
168.( 

           على أداء المرؤوسين للعمل توليد القلق واالضطراب النفسي الذي ينعكس سلباً  .6
 ).168 ص,2009,كنعان( 

, 2009, جاالخوا(لة األشخاص على أساس القانون دون مراعاة للظروف الشخصية معام .7
 ).34ص
 

 إلى يؤدى النمط هذا أن ياألوتوقراط القيادة لنمط السابق التقييم خالل من  لنا يتضح
 فهذا ، المواقف وبعض الحاالت بعض في نجاحاً  لقىيَ  أن الممكن من كان وٕان ,سلبية نتائج
 يعد لم أنه كما ، اإلنتاج وعلى المرؤوسين على سلبية ثارآ إلىي يؤد قيادةال أنماط من النوع

 اإلنسانية الناحية مراعاةو  والديمقراطية التشاور على تقوم التي الحديثة اإلدارة أسس مع يتماشى
 .العمل في
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  :الترسليالقيادة النمط  :1-2

فقط  االهتمام يتم حيث ,فراطاإل حد العامل إلى الفرد حرية على تركز التي القيادة هي   
 أتباعها تمتعيو  ةولين متسامحة والقيادة هنا .واإلنتاج بالعمل االهتمام دون ، اإلنسانية  بالعالقات

 ووضع صياغة في على المرؤوسين وتعتمد ، بأعمالها القيام في االستقاللية من عالية درجةب
هذا النمط القيادي  علىيطلق ". )48ص ،2007 مصطفى،( لتحقيقها الالزمة والوسائل األهداف

أو , والقيادة غير الموجهة, والقيادة الفوضــوية, والقيادة المنطلقة, القيادة الحرة: منها, تسميات كثيرة
  ).392 ص ,1992, درويش وتكال( "الغارب ىأو نمط ترك الحبل عل, قيادة إطالق العنان

التي قام بها التجار واالقتصاديون  ,ويعود أصل القيادة الترسلية إلى حركة عدم التدخل
إال , لمقاومة التدخل الحكومي في الشؤون االقتصادية, ىن الوسطو واألوروبيون في نهاية القر 

انتقلت تلك الفكرة , لصيانة األمن وحقوق الملكية الشخصية بمقدار ما يكون ذلك التدخل ضرورياً 
يلعب  دور  - حسب هذا النمط  –قائد وأصبح ال, إلى القيادة اإلدارية في المؤسسات الخاصة

فالقائد من هذا النوع , ويتصف بالسلبية والتسامح والتودد تجاه أتباعه في اتخاذ القرارات, الوسيط
  ).172 ص،2006, المغربي( أخذ يقوم بدور ثانوي في التوجيه واإلرشاد والتأثير في اآلخرين

يث إن هذا النوع من القيادة ال ح, هذا النمط طابع الفوضى وسلبية القائد علىويغلب 
ويتميز هذا النمط من السلوك القيادي بعدم , أو إجراءات, أو سياسات محددة, تحكمه القوانين

إال إذا طلب , وال يعطي توجيهاته أو إرشاداته للعاملين إطالقاً , تدخل القائد في مجريات األمور
والعمل دون أي تدخل من جانب , ففهي قيادة تترك لألفراد حرية مطلقة في التصر , منه ذلك

أو عدم معرفته بالمشكلة , اتخاذ القرارات علىوقد يكون السبب في ذلك عدم قدرة القائد , القائد
  ).50 : 49 ص:ص ،2006, عياصرة(المطروحة 

يتميز بشخصية مدركة " –في نظره  –فالمدير الترسلي , ومن الباحثين من يري غير ذلك
وهو كثير , وخاصة في الجانب المهني لعمله, في مجال تخصصه وله إطالع واسع, وواعية

دون أن يصل  –عادة  –وتنفض , التفاؤل والثقة باآلخرين؛ لذلك اجتماعاته كثيرة وطويلة
يلتزمون بتنفيذه لحل تلك المشكالت؛ ألن كل ما يهدف إليه المدير , المجتمعون إلى قرار حاسم

في توجيه , ون من هذه االجتماعات والمناقشات الدائرةمن وراء االجتماعات أن يستفيد المعلم
  ). 134ص،2002, اإلبراهيم( "أعمالهم دون ضغط أو تدخل في قرار يؤدي إلى حل تلك المشكالت

, أن هذا النوع من القيادة يترك حرية كاملة للمرؤوسين في تحديد أهدافهم وعليه نعتقد
ائد ال يمارس القيادة السليمة والفعالة للمرؤوسين؛ والق, واتخاذ القرارات المتعلقة بذلك, ووضعها

  .سلوك األفراد محدود علىوبذلك فإن تأثيره , ألنه ينقصه الحماس والحوافز لعمل ذلك
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   :خصائص النمط الترسلي 2-2
  :فهو يوجد العديد من الخصائص التي تميز النمط الترسلي عن غيره

 .)158 ص,2008, العجمي(ال يحاول أن ينظم سير العمل  .1
وضعف , وكثرة المناقشات, وعدم التخطيط, تتسم اجتماعاته بالمرؤوسين باالرتجال .2

 ).386 ص,2001, سليمان( الفاعلية؛ ألن قراراته ليست ملزمة

 .)42 ص,2010, قنديل(وهنا تنعدم القيادة , انعدام سيطرته على المرؤوسين .3

 . )422 ص,2006, يالمغرب( يتساهل مع المرؤوسين المقصرين في أداء واجباتهم .4

 ).42 ص,2010, قنديل(يترتب عليها روح معنوية عالية وٕانتاج منخفض  .5

 ص،2010السكارنة، ( لألهداف العامة للمؤسسة يترك المرؤوسين يحددون أهدافهم وفقاً  .6
181(. 

 .ووضع الحلول إلنجاز العمل, يترك لمرؤوسيه حرية إصدار القرارات واتخاذ اإلجراءات .7
, 2008, العجمي(وال يصدر عنه إال تعليقات تلقائية عن عمل العضو يقوم بأي عمل ال  .8

 ).158ص
 

  :مزايا النمط الترسلي 3-2
 :أما عن مزاياه فهي كثيرة ومتعددة نذكر منها ما يلي

عال من التعليم؛ ألن  ىمستو  ىعندما يكون العاملون عل يكون النمط الترسلي ناجحاً  .1
استيعاب  ىكفاءات عالية تكون قادرة عل نطاق واسع يحتاج إلى ىتفويض السلطة عل
 .الواجبات المفوضة

مرؤوسيه إلى أن يقوموا ببذل  –عندما يطبق النمط الترسلي في القيادة  –يدفع القائد  .2
 ىمما يتيح للمرؤوس فرصة االعتماد عل, إلثبات أنهم أهل لثقته بهم, أقصى جهد لديهم

 ص,2009, كنعان( ر القرارات الصائبةويكسبه خبرة في تحمل المسئولية عبر إصدا, نفسه
257.(  

, )أنت حر ما لم تضر( وهو منطق, ؤسسةحرية ما لم ينتهكوا سياسة الم عاملينيعطي ال .3
ويكونون قادرين , مدربين ومحفزين جيداً  عاملونعندما يكون ال ويكون هذا النمط مفيداً 

 ,2007, ىمصطف(دون حاجة لمساعدة أو دعم هذا القائد , النفس ىاالعتماد عل ىعل
 ).48ص
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  :النمط الترسليعيوب  4-2
  

 :ونذكر منها وهنا ال يجب أن نقلل من عيوب النمط الترسلي وذلك لكثرتها
 .)40 ص,2009, الخواجا(اعتباطًا بال تخطيط أو أهداف أو بينة  تالقرارايتخذ  .1
 .)40 ص,2009, الخواجا(يمارس اآلخرون صالحياته دون وعي أو مشورة منه  .2
مما , وٕاشراف وتقويم, وتنسيق, يأخذ هذا النمط بعناصر اإلدارة من تخطيط وتنظيمال  .3

 .)42 ص,2010,قنديل( يسبب االضطراب والفوضى
 .)42 ص,2010,قنديل(وهنا تنعدم القيادة , انعدام سيطرته على المرؤوسين .4
الرقابة ويفتقد التوجيه السليم و , يؤدي إلى إفساد مناخ العمل؛ حيث تسود الفوضى والقلق .5

ويرجع  ,زمالئه ىالجودة؛ حيث يحاول كل فرد السيطرة عل ىوينخفض مستو , الفعالة
 ).262ص ,2010 ,العميان( السلوك العدواني إلى عدم إحساس أفراد الجماعة باألمن

, أن النمط الترسلي قد ينجح في بعض المراكز العلمية –مما سبق  –الباحث  ىوير 
والخبرة  ,حيث إن العاملين فيها من ذوي الكفاءات العالية ؛والمؤسسات الخاصة أو العامة

, بينما ال يصلح للعمل في معظم المؤسسات, واالنتماء العظيم للمؤسسة وأهدافها, الطويلة
التي يفترض فيها التعاون , دوائر سلطة الترخيصرأسها  علىو , الخدماتيةوخاصة المؤسسات 

دون اعتبار لمصلحة , وقلة اإلنتاج واألنانيةحلت الفوضى وحل الضياع  الإ و  ،واالنسجام 
  .ومتلقي الخدمةالمراجعين أو مصلحة , المؤسسة
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 :النمط الديمقراطي:1-3

فراد الديمقراطية هو مبدأ احترام شخصيات األ اإلدارةن المبدأ األساسي الذى تعتمده إ
ن تعدد العقول السوية أ من فكرة أساسية هي انطالقاً  ,والمشاركة الجماعية التخاذ القرار وتنفيذه

  .يفكار الصائبة من العقل الواحد السو قدر على تقديم األأ
لى مقترحاتهم بعين إأن النمط الديمقراطي يناقش المشروعات مع مرؤوسيه وينظر 

بتوضيح المشكلة لفريقه  ن القائد الديمقراطي يهتمإ ,االعتبار ثم يتخذ القرار النهائي وفقًا لذلك
" نسانية وبالعمل بروح الفريقبالعالقات اإل ها ويهتم كثيراً على حلويساعدهم 

  ).174ص،2008العجمي،(
نسانية وجماعية تضمن إالقيادة الديمقراطية هي قيادة "ن إلى أ) 2006(عياصرة شير وي

يمثلهم كنموذج في تحقيق ذواتهم ويعبر عن طموحاتهم  يالتفاف الجماعة حول القائد الذ
عماله بما يعمق لديهم أخالص والتفاني، ويتصرف في جميع ء واإلطار من الوالإالمشروعة ب

خالص والتفاني للمصالح الجماعية، ويعمل هذه المبادئ جاهدًا على خلق قيادات صورة اإل
) 2007(عريفج ويذكر  ).66ص،2006عياصرة، (" عضاء المجموعة نفسهاأجديدة من ضمن 

رتفاع المعنويات والتواصل بين امن الحرية يسمح ب القيادة الديمقراطية ينتظر منها توفير جو"ن أ
" العاملين وتبادل المعلومات والتعاون، كما يسمح بالمرونة والتعلم بالقدوة من القائد

  ). 106ص،2007عريفج،(
يجابية مع إن عالقات القيادي تنفيذ مهامه التي تكو  يولأن هذا النمط يُ  وعليه نجد

  .حترام المتبادللفة وااللى األإوتدعو  ,وتثير المبادرة والحماس ,العن التعاون الفع مّ نالعاملين ت
واألفراد في مؤسسته , ويتضح من خالل ما سبق أن القائد ينطلق من أنه عضو في فريق

التغذية الراجعة التي يقدمونها  ىعل ويعتمد كثيراً , فهو يستمع إليهم, يعملون معه وال يعملون عنده
كما أنه يهتم بما لديهم من احتياجات من أجل زيادة , لوكه القياديله تجاه سير المؤسسة وس

  .رضاهم ورفع روحهم المعنوية
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  :خصائص النمط الديمقراطي 2-3
 :يوجد العديد من الخصائص التي تميز النمط الديمقراطي عن غيره فهو

 .)39 ص,2009, الخواجا(يهتم كثيرًا بنمو األفراد ضمن المؤسسة التي يديرها  .1
 .بالحكمة والعقالنية والذكاء في تصرفاته مع زمالئه ىيتحل .2
, حسن(أو على العمل , ما دام ذلك ال يؤثر على حرية اآلخرين, يحترم خصوصية األفراد .3

 ).76 ص,2004
حيث إن المشاركة يكون لها األثر الفعال في , اتخاذ قرارات سليمة في معظم األحوال .4

 ).42 ص,2010, قنديل(تنفيذ القرار
 .دون تعصب لرأيه, حرية إبداء الرأي والمناقشةيسمح ب .5
 .من صالحيته في العمل لآلخرين بل يفوض جزءاً , ال يستأثر بالسلطة .6
 .يحرص على أن يسود جو من المحبة بين أفراد التنظيم .7
 ).73 ص,2001,عابدين(يلجأ إلى استخدام سلطته دون تعسف  .8
 .يسود االحترام المتبادل بين القائد والمجموعة .9

  

 :مزايا النمط الديمقراطي 3-3
  :من أهمها, للنمط الديمقراطي دائرة الترخيصيوجد جملة من المزايا تتحقق إذا انتهج مدير 

تكاد تكون واحدة؛ فيقوى تأييدهم  الدائرةبأن أهدافهم وأهداف  عاملينيزيد من إحساس ال .1
 .ويعملون متعاونين لتحقيقها, الدائرةألهداف 

, فيزيد من التماسك, الخالفات والصراعات بينهمو , ن العملويقلل من نسبة التغيب ع  .2
ويسود المرؤوسين جو من الرضا , ويجعلهم أكثر قابلية للتكيف مع الظروف المتغيرة

 .واالرتياح والتعاون وروح الفريق
وتساعد في , ترشيد عملية اتخاذ القرار ىساعد المشاركة في عملية صنع القرارات علت .3

بعد فترة  –أو التراجع عنه  –؛ مما يضمن عدم تعديله أكثر ثباتاً جعل القرار المتخذ 
 .ويؤدي إلى االلتزام بتنفيذه, وجيزة

يفوض القائد السلطة مما يساعده في توزيع جزء من مهامه؛ مما يتيح له الوقت والجهد  .4
 من تبديد جهده في النواحي اإلجرائية والشكلية والبسيطة بدالً , للتفرغ للمهام القيادية

 . )242 ص,2009 ,كنعان(
حيث إن المشاركة يكون لها األثر الفعال في , اتخاذ قرارات سليمة في معظم األحوال .5

 .)42 ص,2010, قنديل(تنفيذ القرار 
 .)76 ص,2004, حسن(ويزيد إقبالهم للعمل برغبة ونشاط , يرفع الروح المعنوية للعاملين .6
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  النمط الديمقراطي عيوب 4-3
  

في أوقات  خصوصاً   ,الوقت والجهد والتنظيم الذي قد ال يتيسر للقائد يستلزم الكثير من .1
 .للجهد والمال ومكلفاً , معقداً  األمر الذي يترتب عليه أن يصبح القرار أمراً  ,األزمات

, في الحقوق عاملينيقوم المدير الديمقراطي بالعمل على أساس التساوي المطلق بين ال .2
وما إلى , ال يتساوون من حيث القدرات والتعليم والخبرة عاملينوعلم النفس يظهر لنا أن ال

 .أو التأثير فيهم, من حيث حقهم عاملونمما ينبغي معه أن يتفاوت ال, ذلك
عدم االنضباط في العمل بين : مثل, هذا النمط بعض الظواهر السلبية ىقد يترتب عل .3

تي تتطلب قف الامو وصعوبة اتخاذ قرارات سريعة في ال, وتأخرهم في األداء, عاملينال
 ). 145ص ,2010, السكارنة( وانخفاض كمية اإلنتاج في بعض الحاالت, ذلك

لتنازل  أنها قد تشكل مظهراً  ,كركيزة أساسية للقيادة الديمقراطية ,المشاركة ىمما يؤخذ عل .4
 ).145 ص,2010, السكارنة( القائد عن بعض مهامه القيادية

, وخاصة فيما يتعلق بإصدار القرارات, المسئوليةهناك الكثير من الناس ال يحبون تحمل  .5
 ,2009, كنعان( قرارات واألوامر والتعليمات من الرؤساءالويفضلون أن تصدر إليهم 

 ).245ص
المؤسسات بشكل عام  لقيادة األنسب النمط هو الديمقراطي النمط أن نرى سبق مما

 المستمر والتدفق المعرفي لتدفقا مع يتمشى الذي فهو النمط ,ودوائر الترخيص بشكل خاص
 من بهم ويستعين مرؤوسيه يشارك أن عليه التطور هذا القائد مواكبة يستطيع وحتى ، للمعلومات

  .إنتاجهم ومن ثم المرؤوسين انتماء من يزيد النمط هذا أنكما  ، المعرفة بهذه اإللمام أجل
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 ملخص لألنماط الثالثة
 

 
.م النمط  الخصائص  المزايا العيوب  

ـــــاد .1 ة ر القضـــــاء علـــــى روح المب
 .واالبتكار والنمو الشخصي

ـــــــار  .2 االســـــــتخدام الســـــــيئ لمعي
ــــه  ــــذي تــــؤدي زيادت التخصــــص ال
إلـى األضــرار بــالموظفين والعزلــة 

 .والتهرب من المسؤوليات
ــــــــروح .3 ــــــــة  إضــــــــعاف ال المعنوي

وشـــعورهم باإلحبـــاط , للمرؤوســـين
 .والالمباالة

, تفكــك الجماعــة التــي يقودهــا .4
ومشـــــــاعر  وســـــــيادة روح العـــــــداوة

 .البغض
ظهــور تجمعــات غيــر رســمية  .5

بــــين المرؤوســــين داخــــل التنظــــيم 
 .الرسمي

ــــــــق واالضــــــــطراب  .6 ــــــــد القل تولي
علــى  النفســي الــذي يــنعكس ســلباً 

           .أداء المرؤوسين للعمل
ــــــــة األشــــــــخاص علــــــــى  .7 معامل

قــــــــــانون دون مراعــــــــــاة أســــــــــاس ال
 .للظروف الشخصية

يحـــــــــــــــــــــاول أن يشـــــــــــــــــــــارك  .1
المرؤوسين معه في بعـض 

ات حتـــى يخفـــف مـــن لقـــرار ا
 .معارضتهم له

يتفــق مــع القيــادة المتســلطة  .2
أقـــل قســـوة فـــي  ولكنـــه يعـــدّ 

 .تعامله مع مرؤوسيه
يكـــــرس القائـــــد فيـــــه معظـــــم  .3

وهــــــــو مــــــــا , وقتــــــــه للعمــــــــل
يسـمي بالقائـد المتفـاني فــي 

 .العمل
 قد يكون هذا الـنمط ناجحـاً  .4

فـــــــــــــي التطبيـــــــــــــق خـــــــــــــالل 
األزمــــــــــات أو فــــــــــي ظـــــــــــل 
ـــــــي  ـــــــة الت الظـــــــروف الطارئ

 .والشدة تتطلب الحزم
 

أساســـــــــيات  منفـــــــــرداً  يحـــــــــدد .1
المؤسســـــــــــــــــة وخططهـــــــــــــــــا دون 

 .مشاورة
يفــوض ســلطاته اإلداريــة  ال .2

 .إلى المرؤوسين
 .القرارات بنفسه خذي .3
يحـــــــــــــــــــــــاول أن يشـــــــــــــــــــــــارك  .4

المرؤوســــــين معــــــه فــــــي بعــــــض 
القــــــــرارات حتــــــــى يخفــــــــف مــــــــن 

 .معارضتهم له
 .يلتزم بحرفية اإلجراءات .5

 

النمط 
 األوتوقراطي

1. 

ال اطــــًا بــــاعتب تيتخــــذ القــــرارا .1
 .تخطيط أو أهداف أو بينة

ن صـــالحياته يمــارس اآلخــرو  .2
 .دون وعي أو مشورة منه

 يكون النمط الترسلي ناجحاً  .1
 ىعنـــــدما يكـــــون العـــــاملون علـــــ

عـــال مــن التعلـــيم؛ ألن  ىمســتو 
ــــويض ال نطــــاق  ىســــلطة علــــتف

ال يحــــــاول أن يــــــنظم ســــــير  .1
 .العمل

ــــــــــــــــــــــــــه  .2 تتســــــــــــــــــــــــــم اجتماعات
عـــدم و , بالمرؤوســـين باالرتجـــال

القيادة نمط 
 الترسلي

.2 
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ال يأخــذ هــذا الــنمط بعناصــر  .3
, اإلدارة مـــــــــن تخطـــــــــيط وتنظـــــــــيم

ــــويم, وتنســــيق ممــــا , وٕاشــــراف وتق
 .يسبب االضطراب والفوضى

ى انعــــــــــــــدام ســــــــــــــيطرته علــــــــــــــ .4
 .وهنا تنعدم القيادة, المرؤوسين

ــــــــؤدي إلــــــــى إفســــــــاد منــــــــاخ  .5 ي
الفوضــــــى  العمــــــل؛ حيــــــث تســــــود

ـــــق ـــــه الســـــليم , والقل ويفتقـــــد التوجي
ـــــــــــة ـــــــــــنخفض , والرقابـــــــــــة الفعال وي

الجودة؛ حيث يحاول كل  ىمستو 
ــــــــرد الســــــــيطرة علــــــــ  ,زمالئــــــــه ىف

ويرجــــــع الســــــلوك العــــــدواني إلــــــى 
عــــــدم إحســــــاس أفــــــراد الجماعـــــــة 

  .باألمن

ـــــــاءات  ـــــــى كف ـــــــاج إل واســـــــع يحت
 ىعاليــــــــــة تكــــــــــون قــــــــــادرة علــــــــــ
 .استيعاب الواجبات المفوضة

عنـدما يطبـق  –يدفع القائـد  .2
 –الــــنمط الترســــلي فــــي القيــــادة 

مرؤوســيه إلـــى أن يقومـــوا ببـــذل 
إلثبــــــات , أقصــــــى جهــــــد لــــــديهم
ممــا يتــيح , أنهــم أهــل لثقتــه بهــم

 ىللمرؤوس فرصة االعتماد عل
ة فــي تحمــل ويكســبه خبــر , نفســه

المســـــــــــــئولية عبـــــــــــــر إصـــــــــــــدار 
  .القرارات الصائبة

حرية ما لم  عاملينيعطي ال .3
وهــو , ؤسســةينتهكــوا سياســة الم

, )أنت حر ما لم تضـر( منطق
عنــدما  ويكـون هـذا الـنمط مفيـداً 

مـــــــــــــدربين  عـــــــــــــاملونيكـــــــــــــون ال
 .ومحفزين جيداً 

, وكثــــــرة المناقشــــــات, التخطــــــيط
وضـــعف الفاعليـــة؛ ألن قراراتـــه 

 .ليست ملزمة

ـــــــــــى  .3 انعـــــــــــدام ســـــــــــيطرته عل
 .وهنا تنعدم القيادة, المرؤوسين

يتســـــــاهل مـــــــع المرؤوســـــــين  .4
 .المقصرين في أداء واجباتهم

يترتــــب عليهــــا روح معنويــــة  .5
 .عالية وٕانتاج منخفض

يتـــرك المرؤوســـين يحـــددون  .6
مـــة لألهـــداف العا أهـــدافهم وفقـــاً 

 .للمؤسسة

ـــــــــرك لمرؤوســـــــــيه حريـــــــــة  .7 يت
ووضـــــــــــع , إصـــــــــــدار القـــــــــــرارات

 .الحلول إلنجاز العمل
يقــــــــــوم بــــــــــأي عمــــــــــل وال ال  .8

يصدر عنه إال تعليقات تلقائيـة 
 .عن عمل العضو

 

يســــــتلزم الكثيــــــر مــــــن الوقــــــت  .1
والجهـــــــد والتنظـــــــيم الـــــــذي قـــــــد ال 

فــــــي  خصوصــــــاً   ,يتيســــــر للقائــــــد
ر الــــــذي األمــــــ ,أوقــــــات األزمــــــات

يترتـــــب عليـــــه أن يصـــــبح القـــــرار 
 .للجهد والمال ومكلفاً , معقداً  أمراً 
يقـــــــــوم المـــــــــدير الـــــــــديمقراطي  .2

بالعمــــــل علــــــى أســــــاس التســــــاوي 
ـــــــــين ال ـــــــــق ب ـــــــــي  عـــــــــاملينالمطل ف

وعلــم الــنفس يظهــر لنــا , الحقــوق
ال يتســــــــاوون مــــــــن  عــــــــاملينأن ال

 عــاملينيزيــد مــن إحســاس ال .1
 الـــــدائرةبـــــأن أهـــــدافهم وأهـــــداف 

تكــــــــاد تكــــــــون واحــــــــدة؛ فيقــــــــوى 
, الــــــــــــدائرةتأييــــــــــــدهم ألهــــــــــــداف 

 .ويعملون متعاونين لتحقيقها
ويقلــــل مــــن نســــبة التغيــــب   .2

الخالفـــــــــــــات و , عـــــــــــــن العمـــــــــــــل
فيزيــــد مــــن , والصــــراعات بيــــنهم

ويجعلهــم أكثــر قابليــة , التماســك
, للتكيــف مــع الظــروف المتغيــرة

ويســــــود المرؤوســــــين جــــــو مــــــن 

ــــــرًا بنمــــــو األفــــــراد  .1 يهــــــتم كثي
 .اضمن المؤسسة التي يديره

الحكمـــة والعقالنيـــة ب يتحلـــى .2
والــــــــذكاء فــــــــي تصــــــــرفاته مــــــــع 

 .زمالئه
, يحتـــرم خصوصـــية األفــــراد .3

لى حريـة ما دام ذلك ال يؤثر ع
 .على العمل أو, اآلخرين

اتخـــــاذ قـــــرارات ســـــليمة فـــــي  .4
حيــــــــــث إن , معظــــــــــم األحــــــــــوال

ـــــــر  المشـــــــاركة يكـــــــون لهـــــــا األث

 .3 الديمقراطي
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, حيــــث القــــدرات والتعلــــيم والخبــــرة
ممـــا ينبغـــي معـــه , ومـــا إلـــى ذلـــك

مـــن حيــــث  عـــاملوناوت الأن يتفـــ
 .أو التأثير فيهم, حقهم

هــــذا الــــنمط  ىقــــد يترتــــب علــــ .3
: مثــــل, بعــــض الظــــواهر الســــلبية

عـــدم االنضـــباط فـــي العمـــل بـــين 
, وتـــــأخرهم فـــــي األداء, عـــــاملينال

وصــــعوبة اتخــــاذ قــــرارات ســــريعة 
, تـــي تتطلـــب ذلـــكقـــف الافـــي المو 

وانخفـــــــاض كميـــــــة اإلنتـــــــاج فـــــــي 
  .بعض الحاالت

 ,ركةالمشــــا ىممــــا يؤخــــذ علــــ .4
ـــــــــــــــــادة  ـــــــــــــــــزة أساســـــــــــــــــية للقي كركي

أنهــــــــا قــــــــد تشــــــــكل  ,الديمقراطيــــــــة
لتنـــازل القائـــد عـــن بعـــض  مظهـــراً 

 .مهامه القيادية
هنــــاك الكثيــــر مــــن النــــاس ال  .5

, يحبـــــــــــــون تحمـــــــــــــل المســـــــــــــئولية
ــــــــــيهم  ويفضــــــــــلون أن تصــــــــــدر إل

قرارات واألوامر والتعليمـات مـن ال
  .الرؤساء

الرضـــــــــا واالرتيـــــــــاح والتعـــــــــاون 
 .وروح الفريق

ساعد المشاركة في عمليـة ت .3
ترشــــــيد  ىصــــــنع القــــــرارات علــــــ
وتســــاعد , عمليــــة اتخــــاذ القــــرار

فـــي جعـــل القـــرار المتخـــذ أكثـــر 
؛ ممــا يضــمن عــدم تعديلــه ثباتــاً 

بعــد فتــرة  –أو التراجــع عنــه  –
ــــــزام , وجيــــــزة ــــــى االلت ــــــؤدي إل وي
 .بتنفيذه

يفـــوض القائـــد الســـلطة ممـــا  .4
ــــي توزيــــع جــــزء مــــن  يســــاعده ف

ــــ ــــيح ل ه الوقــــت مهامــــه؛ ممــــا يت
, والجهـــد للتفـــرغ للمهـــام القياديـــة

مـــــــن تبديـــــــد جهـــــــده فـــــــي  بـــــــدالً 
النـــــــواحي اإلجرائيـــــــة والشـــــــكلية 

  .والبسيطة
اتخـــــاذ قـــــرارات ســـــليمة فـــــي  .5

 .معظم األحوال
يرفـــــــــــع الـــــــــــروح المعنويـــــــــــة  .6

ويزيـــد إقبـــالهم للعمـــل , للعـــاملين
  .برغبة ونشاط

 .الفعال في تنفيذ القرار
يســــمح بحريــــة إبــــداء الــــرأي  .5

 .رأيهدون تعصب ل, والمناقشة
بـــــــل , ال يســـــــتأثر بالســـــــلطة .6

من صالحيته فـي  يفوض جزءاً 
 .العمل لآلخرين

يحرص علـى أن يسـود جـو  .7
 .من المحبة بين أفراد التنظيم

يلجـــأ إلـــى اســـتخدام ســـلطته  .8
 .دون تعسف

يسود االحترام المتبادل بين  .9
 .القائد والمجموعة
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  الثالثالمبحث 

  كفاءة ا�داء الوظيفي في تحسينالقيادة دور ا�نماط 

  
  .عناصر األداء الوظيفي: األول  طلبالم   
  .كفاءة الوظيفي في تحسينالقيادية  دور األنماط: الثاني طلبالم   
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 المطلب األول 
  عناصر ا�داء الوظيفي

  

  عناصر ا�داء الوظيفي

  :الوظيفي من عدة عناصر موجزة كما يلي األداءتتكون عناصر 

وتشـمل المعـارف العامـة والمهـارات الفنيـة والمهنيـة والخلفيـة :الوظيفـة المعرفة بمتطلبات .1
  .العلمية العامة عن الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها

وتتمثل فـي مـا مـدى مـا يدركـه الفـرد عـن عملـه الـذي يقـوم بـه ومـا يمتلكـه :نوعية العمل .2
 .وع أخطاءوتنفيذ العمل دون وق من رغبة ومهارات فنية وبراعة وقدرة على التنظيم

فـي الظـروف العاديـة  مقدار العمل الذي يسـتطيع الموظـف انجـازه: كمية العمل المنجزة .3
 .للعمل وسرعة انجاز العمل

وتشــــمل الجديــــة والتفــــاني فــــي العمــــل وقــــدرة الموظــــف علــــى تحمــــل : المثــــابرة والوثــــوق .4
شـاد العمل انجاز اإلعمال في وأوقاتها المحددة وحاجـة الموظـف للتوجيـه واإلر  ةمسؤولي

  ).55،ص 2004السكران،(من قبل المشرفين، وتقييم نتائج عمله 

  :العوامل المؤثرة في األداء

ي علـــــــــــى وجـــــــــــه الخصـــــــــــوص الـــــــــــوظيف األداءأهميـــــــــــة ثـــــــــــالث عوامـــــــــــل تـــــــــــؤثر فـــــــــــي وتظهـــــــــــر 
  )58،ص2003العساف،(وهي

  .وما يمتلكه من معرفة ومهارات واهتمامات وقيم ودوافع:الموظف .1
  .ات وتحدياتوما تتصف به من متطلب: الوظيفة .2
ـــة .3 ومـــا تتضـــمنه مـــن منـــاخ للعمـــل واإلشـــراف ووفـــرة المـــوارد واألنظمـــة : البيئـــة التنظيمي

 .اإلدارية والهيكل التنظيمي
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  .مستوى األداء القيادية في تحسين ورفع األنماطدور 

الــوظيفي فإننــا يجــب أن ننظــر باهتمــام  األداءمــن المعــروف بالضــرورة أنــه لتحســين ورفــع مســتوى 
حيطـــة بهـــذه وهنـــا يـــأتي دور القائـــد فـــي تحســـين الظـــروف الم األداءالعوامـــل المـــؤثرة فـــي  بــالغ إلـــى

  )Haynes،2009(ره في ثالث مداخل كما قسمهاالعناصر والذي يكمن دو 

  :تحسين الموظف :األولالمدخل 
  .وذلك بالنظر إلى نقاط القوة لديه وتنميتها. 1
  .ي يؤديه بامتيازالعمل الذالتركيز على التوازن بين ما يرغب به الموظف و .2
  .الربط بين األهداف الشخصية.3
  

  :المدخل الثاني تحسين الوظيفة

إن التغييــر فــي مهــام الــوظيفي يــوفر فرصــًا لتحســين األداء حيــث تســاهم واجبــات الوظيفــة فــي .1
  .تدني األداء الوظيفي إذا كانت تفوق مهارات وقدرات الموظف

  : المدخل الثالث تحسين الموقف

تــأثر ســلوك الفــرد فــي موقــف معــين بمــا يملكــه مــن مهــارات وقــدرات وســمات شخصــية فقــط بــل ال ي
يتــأثر أيضــًا لطبيعــة الموقــف الــذي يواجهــه الفــرد والموقــف الــذي تــؤدى فيــه الوظيفــة تعطــي فرصــًا 

  .)2008الفايدي،(للتغيير

  :مما سبق يتضح للباحث

اء وذلــك مــن خــالل تحســن أن لألنمــاط القياديــة الــدور األكبــر فــي تحســين مســتوى األد .1
  .ظروف العمل من خالل نظام حوافز ومكافآت فعال يقوم على إنصاف الموظف

نه ’مستوى كفاءة األداء الوظيفي يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمط القيادي السائد وبالتالي ف .2
يجــب علــى القائــد تحســن الوضــع المــادي والــوظيفي للموظــف للحصــول علــى مســتوى 

  .مرتفع من االداء
الضروري بمكان أن يحسن القائد ظروف وبيئة العمل ليحصل على مستوى مرتفع من  .3

  .من األداء
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يالحظ من خالل العرض ألنماط القيـادة وخصائصـها وأهـم تصـنيفاتها أنـه  نجـاح المؤسسـات مـن 

عدمه لتعليق بالدرجة األولى في قوة وتأثير القيادة في تلك المؤسسات فـي إدارة العمليـات اإلداريـة 

قيق أهداف المؤسسة، ويتضـح أن األداء الـوظيفي مـرتبط ارتباطـًا وثيقـًا فـي نـوع القيـادة ومـدى وتح

تأثيرهـــا المباشـــر علـــى المرؤوســـين بشـــكل يحســـن وينمـــي ويطـــور األداء ويزيـــد مـــن كفـــاءة العمليـــة 

اإلدارية، كما أن القيادة تعتبر في كثير من جوانبها ذات طابع سلوكي وٕانساني ، وذلك من خالل 

لقدرة على االتصال والتواصل الفعـال مـع المرؤوسـين وحـل المشـكالت واتخـاذ القـرارات بالمشـاركة ا

  .والقدرة على دمج المرؤوسين وٕاشراكهم في التخطيط والقرار

أن وجهات نظر المرؤوسين سوف تختلف بالتأكيد حسب النمط القيـادي السـائد فـي  :ولوحظ أيضاً 

أو ترســــليًا أو موقفيــــًا فكــــًال لــــه أثــــره وتداعياتــــه  أوتوقراطيــــاأو المؤسســــة إن كــــان نمطــــًا ديمقراطيــــًا 

المباشرة على أداء المرؤوسين كما أن يمكن أن يكـون الـنمط القيـادي المـوقفي المبنـي علـى أسـاس 

تعــــالج كافــــة ســــلبيات األنمــــاط القياديــــة األخــــرى، وارتكــــازًا علــــى الســــمات اإليجابيــــة فــــي األنمــــاط 

بمعنى القيادة المتزنة الوسطية التي تدرك الموقـف وتحللـه جيـدًا وتتعامـل الديمقراطية والترسلية أي 

 .معه برؤية واضحة
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    الرابع    الفصل

  والمناقشة الطريقة وا�جراءات

        
  

  .الدراسة طريقة وٕاجراءات: المبحث األول
 

  .وفروض الدراسة أسئلةو مناقشة نتائج : المبحث الثاني
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  المبحث ا�ول

  راسةالد طريقة وإجراءات
 

  .الدراسة يةمنهج: أوالً 
  .مجتمع الدراسة: ثانياً        

  .عينة الدراسة: ثالثاً 
  .أداة الدراسة:رابعاً 

  .صدق وثبات اإلستبانة: خامساً 
  .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: سادساً 
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  مقدمة 

فـي تنفيـذ الدراسـة، ومـن  باحـثاليتناول هذا الفصل وصفًا مفصًال لإلجراءات التي اتبعهـا 

 ذلــك تعريــف مــنهج الدراســة، ووصــف مجتمــع الدراســة، وتحديــد عينــة الدراســة، وٕاعــداد أداة الدراســة

، والتأكـــد مـــن صـــدقها وثباتهـــا، وبيـــان إجـــراءات الدراســـة، واألســـاليب اإلحصـــائية التـــي )اإلســـتبانة(

   .استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

  :الدراسة يةمنهج: أوالً 

 تــيالتحليلــي ال المــنهج الوصــفيباســتخدام  الباحــث قــامتحقيــق أهــداف الدراســة  مــن أجــل   
مســـتوى كفـــاءة األداء الـــوظيفي وعالقتـــه ( حـــاول مـــن خاللـــه وصـــف الظـــاهرة موضـــوع الدراســـةت

مكوناتها واآلراء  وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين) باألنماط القيادية في وزارة النقل والمواصالت
وهو أحد أشكال التحليل والتفسير , التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها

ــــات  ــــًا عــــن طريــــق جمــــع بيان العلمــــي المــــنظم لوصــــف ظــــاهرة أو مشــــكلة محــــددة وتصــــويرها كمي
  . الدقيقةومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وٕاخضاعها للدراسات 

  
  :مصادر الدراسة

  :اعتمدت الدراسة علي نوعين أساسيين من البيانات
بالبحـث فـي الجانـب الميـداني بتوزيـع اسـتبيانات لدراسـة بعـض مفـردات  وذلك: البيانات األولية-1

ومـــن ثـــم تفريغهـــا وتحليلهـــا , الدراســـة وحصـــر وتجميـــع المعلومـــات الالزمـــة فـــي موضـــوع الدراســـة
اإلحصـائي   SPSS (Statistical Package For Social Science) :باسـتخدام برنـامج 

واســـتخدام االختبـــارات اإلحصـــائية المناســـبة بهـــدف الوصـــول لـــدالالت ذات قيمـــة ومؤشـــرات تـــدعم 
  .موضوع الدراسة

بمراجعــــة الكتــــب والــــدوريات والمنشــــورات الخاصــــة المتعلقــــة  الباحــــث قــــام: البيانــــات الثانويــــة-2
ـــه عـــن  والتـــي تتعلـــق بالكشـــف ,بالموضـــوع قيـــد الدراســـة ـــوظيفي وعالقت ـــاءة األداء ال مســـتوى كف

بهـدف إثـراء موضـوع الدراسـة بشـكل , باألنماط القياديـة فـي وزارة النقـل والمواصـالت بقطـاع غـزة
وكـذلك , وذلك من أجل التعـرف علـي األسـس والطـرق العلميـة السـليمة فـي كتابـة الدراسـات, علمي

  .حدثت في مجال الدراسة  أخذ تصور عن آخر المستجدات التي
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  :مجتمع الدراسة: ثانياً 
العاملين في اإلدارة العامة لسلطة التـرخيص بـوزارة النقـل جميع يتكون مجتمع الدراسة من   

   .موظفًا )  70(وعددهم 2013عام   حافظات غزةفي م والمواصالت

  

  :عينة الدراسة: ثالثاُ 
ا فقد تم اعتبار مجتمع الدراسة هـو نفسـه ال يعتبر كبير  الدراسة حيث أن عدد أفراد مجتمع

مـوظفي اإلدارة العامـة لسـلطة التـرخيص بـوزارة  موظفـًا هـم جميـع)  70( عينة الدراسة المكونة من
، والجداول التالية استبانة) 69(وقد تم استرداد  2013 للعامحافظات غزة في م النقل والمواصالت

  :عينة الدراسة أفرادتوضح توزيع 
  

  )4- 1(جدول رقم 
    المسمى الوظيفي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب

 النسبة المئوية العدد  البيان
 11.59 8 إدارة عليا

 34.78 24 إدارة وسطى

 53.62 37 إدارة دنيا

 100 69 المجموع

  :يتضح من الجدول السابق
ل وهي تتمث%) 53.62(بنسبة أن نسبة العاملين في اإلدارة الدنيا هي األكبر عددًا  .1

برؤساء الشعب واإلداريين وذلك ألن طبيعة العمل تحتاج إلى عدد كبير من هذه الفئة 
  .وذلك حسب طبيعة العمل في سلطة الترخيص في استقبال الجمهور

وذلك يدلل  وهي تتمثل برؤساء األقسام%) 34.78(جاءت بنسبة حجم اإلدارة الوسطى  .2
 .الفئة الدنياعلى حجم العبء الملقى على عاتقهم في متابعة عمل 

نسبتها  تمثل وكيل الوزارة والمدراء العامون ومدراء الدوائرالتي اإلدارة العليا وهي  .3
)11.59(%. 

ويمثل هذا التوزيع الشكل الطبيعي ألي إدارة تحافظ من خالل سياسة توظيفها على 
  .سالمة هرمية الهيكل التنظيمي ،كما ويدلل على حجم وطبيعة عمل سلطة الترخيص
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  )4- 2(دول رقم ج
    المؤهل العلمي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب

 النسبة المئوية العدد  البيان
 15.94 11 ماجستير فأكثر

 68.12 47 بكالوريوس

 5.80 4 دبلوم متوسط

 10.14 7 ثانوية عامة

 100 69 المجموع

  :يتضح من الجدول السابق
في المركز األول بنسبة بلغت  يوسأن نسبة العاملين الحاصلين على مؤهل البكالور  .1

حوالي ثلثي موظفي سلطة الترخيص ألنه يعتبر الحد األدنى لمتطلبات  أي) 68.12(
  .الحصول على وظيفة إدارية أو إشرافية في الوزارات الفلسطينية 

) 15.94(بنسبة بلغت جاءت نسبة الحاصلين على درجة الماجستير في المركز الثاني  .2
وظفين في معظم الوزارات الفلسطينية في تطوير الذات من خالل ويمثل هذا توجه الم

 .الحصول على المؤهالت العليا

بلغت بنسبة على التوالي في المرتبة الثالثة والرابعة الدبلوم والثانوية العامة  لةجاء حم .3
من العاملين في سلطة الترخيص وهذا يعكس وجود بعض  %)5.80(و%)10.14(

    .ا والتي ال تخلو منها أي مؤسسةالوظائف اإلدارية الدني
  )4-3(جدول رقم 

  عدد سنوات الخدمة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
 النسبة المئوية العدد  البيان

 30.43 21 سنوات فأقل 5

 43.48 30 سنوات 10- 6من

 18.84 13 سنة 15- 11من

 7.25 5 سنة 16-20

 100 69  المجموع
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  :يتضح من الجدول السابق
سنوات هم األكبر عددًا حيث ) 10- 6(من  مدة خدمتهمبة العاملين الذين تتراوح أن نس .1

ويعود ذلك إلى توجه المواطنين إلى  من موظفي سلطة الترخيص%) 43.48(بلغت 
  . الوظيفة العمومية بصفتها األكبر استقرارا من جهة األمان الوظيفي

من %) 30.43(ت حوالي سنوات بلغ)  5( الذين تقل خدمتهم عنأن نسبة العاملين  .2
الموظفين وتعكس هذه النسبة عملية التوظيف التي واكبت االنقسام السياسي الفلسطيني 

 .واستنكاف عدد كبير من موظفي سلطة الترخيص 2006عام 

سنة )  20- 16 (سنة ومن)  15- 11 (الذين تتراوح مدة خدمتهم من أن نسبة العاملين  .3
عدد كبير من استنكاف ي وذلك بسب على التوال%) 7.25(و%) 18.84(بلغت 

  .بسبب االنقسام السياسي 2006عام الموظفين في 
   

  )4-4(جدول رقم 
    ب نوع الوظيفةتوزيع أفراد عينة الدراسة حس

 النسبة المئوية العدد  البيان
 53.62 37 إداري

 20.29 14 مالية

 11.59 8 فنية

 14.49 10 أخرى

 100 69 المجموع
  

  :السابق يتضح من الجدول
وذلك بسبب  )53.62(جاءت أوًال بنسبة  في الوظائف اإلداريةأن نسبة العاملين . 1

طبيعة العمل في سلطة الترخيص وحاجة الدائرة إلى أكبر عدد من الوظائف اإلدارية في استقبال 
  .الجمهور

ل وذلك طبيعة عم)20.29(جاءت ثانيًا بنسبة  المالية في الوظائفأن نسبة العاملين . 2
  .الترخيص وتحصيل رسوم الخدمات المقدمة للجمهور

وذلك لوجود ) 14.49(جاءت ثالثًا بنسبة الوظائف األخرى في أن نسبة العاملين . 3
  . عدد من الدوائر المساندة لعمل صاالت استقبال الجمهور وتنوع العمل

بسبب وجود وذلك ) 11.59(بنسبة  جاءت رابعاً  الوظائف الفنيةفي أن نسبة العاملين . 4
  .حاجة في األحيان لفحص المركبات مما يفرض وجود بعض الموظفين الفنيين 
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  : أداة الدراسة:رابعاً 
  

والدراسـات السـابقة المتعلقـة بمشـكلة الدراسـة واسـتطالع  اإلداريبعد االطـالع علـى األدب 
ابع غيـر عـن طريـق المقـابالت الشخصـية ذات الطـالمتخصصين في إدارة األعمال رأي عينة من 

  :وفق الخطوات اآلتية اإلستبانةالرسمي قام الباحث ببناء 
  .اإلستبانةالرئيسية التي شملتها  المجاالتتحديد  -
 .مجالصياغة الفقرات التي تقع تحت كل  -

يوضــح ) 33( فقــرة والملحــق رقــم ) 20(فــي صــورتها األوليــة والتــي شــملت  اإلســتبانةإعــداد  - 
 .في صورتها األولية اإلستبانة

 .تاإلستبانة علي المشرف من أجل اختيار مدي مالئمتها لجمع البياناعرض  - 

 .تعديل اإلستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف - 

ـــدريس فـــي ) 7(علـــى  اإلســـتبانةعـــرض   -   مـــن المحكمـــين التربـــويين بعضـــهم أعضـــاء هيئـــة ت
ة النقـــل ومـــوظفين فـــي وزار ، األمـــةالجامعـــة اإلســـالمية، وجامعـــة أكاديميـــة اإلدارة والسياســـة، 

 .يبين أعضاء لجنة التحكيم( ) والملحق رقم ، والمواصالت 

، اإلســتبانةفقــرات فقــرة مــن  () وبعــد إجــراء التعــديالت التــي أوصــى بهــا المحكمــون تــم حــذف  - 
بعـد صـياغتها النهائيـة  اإلسـتبانةكذلك تم تعديل وصياغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقـرات 

يمثلـــون الـــنمط ) 12(يمثلـــون الـــنمط الـــديمقراطي، و) 13(يمثلـــون كفـــاءة األداء، وفقـــرة ) 20(
حيث أعطى لكل فقـرة وزن مـدرج وفـق سـلم فقرة يمثلون النمط الترسلي ) 12(، وياألوتوقراط

أعطيـت ) موافـق بشـدة، موافـق، غيـر متأكـد، غيـر موافـق، غيـر موافـق بشـدة(خماسـي متدرج 
األداء الوظيفي وعالقتـه باألنمـاط  مستوى كفاءةلمعرفة ) 1،  2، 3، 4، 5(األوزان التالية 

، 20(بذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسـة مـا بـين  القيادية في وزارة النقل والمواصالت
للـــــنمط ) 60، 12(للـــــنمط الـــــديمقراطي، و) 13،65(الســـــتبانة كفـــــاءة األداء، ودرجـــــة ) 100

فــــي صــــورتها  نةاإلســــتبايبــــين ( ) والملحــــق رقــــم للــــنمط الترســــلي ) 60، 12(األوتقراطــــي، و
 .النهائية

ـــات الالزمـــة للدراســـة -  ـــة لجمـــع البيان ـــع أفـــراد العين ـــي جمي ـــم تقســـيم , توزيـــع اإلســـتبانة عل ـــد ت وق
 :اإلستبانة إلي أربعة أقسام كالتالي

  .يحتوي علي الخصائص العامة لمجتمع وعينة الدراسة: القسم األول
  .فقرة  يمثلون كفاءة األداء) 20(يتكون من : القسم الثاني

  . فقرة األنماط القيادية) 37(يتكون من : لقسم الثالثا
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  :ا�ستبانةصدق : خامساً 
  :قام الباحث بتقنين فقرات اإلستبانة وذلك للتأكد من صدقة كالتالي

  

  :صدق المحكمين* 
ــــى مجموعــــة مــــن أســــاتذة جــــامعيين مــــن  اإلســــتبانةتــــم عــــرض    ــــة عل ــــي صــــورتها األولي ف

الفلسطينية في محافظات غزة، حيث قاموا بإبداء آرائهم المتخصصين ممن يعملون في الجامعات 
، اتالسـتبانامن استبانة ، ومدى انتماء الفقرات إلى كل اإلستبانةومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 

وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضـها 
  .اآلخر

  

  :صدق االتساق الداخلي* 
ــــق    ــــداخلي لالســــتبانة بتطبي ــــق مــــن صــــدق االتســــاق ال ــــة  اإلســــتبانةجــــرى التحق ــــى عين عل

، وتم حساب معامل ارتباط بيرسـون بـين درجـات كـل فقـرة مـن موظفاً ) 30(استطالعية مكونة من 
الــذي تنتمــي إليــه وذلــك باســتخدام البرنــامج اإلحصــائي  لالســتبانةفقــرات االســتبانة والدرجــة الكليــة 

)SPSS (.  
        ::::كفاءة األداءكفاءة األداءكفاءة األداءكفاءة األداءبانة بانة بانة بانة استاستاستاست    -أأأأ

  )4- 5(الجدول 
  لJستبانةمع الدرجة الكلية  كفاءة ا�داءمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.586 .أعتقد أن غالبية ما يتم تخطيطه ينجز حسب األصول  .1

 0.01دالة عند  0.702 .ة لكفاءة األداءأرى أن المدراء يهتمون بمؤشرات اإلنتاجية كدالل  .2

 0.01دالة عند  0.623 .يهتم المدير وضع معايير واضحة لقياس الكفاءة باألداء  .3

 0.01دالة عند  0.611 .يربط المدير ما بين منح الحوافز ونتائج تقييم األداء السنوي للموظف  .4

 0.01عند  دالة 0.605 .هناك تقييم مستمر ألساليب وطرق العمل لتطويره  .5

 0.01دالة عند  0.591 .تساهم القوانين والتعليمات الوزارية في تطوير األداء المؤسسي  .6

 0.01دالة عند  0.588 .غالبية الترقيات والحوافز تمنح بناًء على مؤشرات الكفاءة اإلدارية  .7

 0.01دالة عند  0.520 .تمتاز األنظمة والقوانين بالوضوح وسهولة التطبيق  .8

 0.05دالة عند  0.463 .معايير تقييم لألداء والكفاءة على مستوى المؤسسة والفردهناك   .9

 0.05دالة عند  0.389 .أجد أن هناك معدالت مرضية في تقديم الخدمات  .10

 0.05دالة عند  0.420 .أرى أن الكفاءة مع المعيار في الثواب والعقاب  .11

 0.05لة عند دا 0.383 .أعتقد أن التمايز باألداء مؤشر للكفاءة  .12

 0.01دالة عند  0.547 .يتم االستفادة من نتائج تقييم األداء في تقويم مجريات العمل  .13

 0.01دالة عند  0.488 .يتم تنفيذ غالبية المهام الوظيفية بالوقت المحدد  .14
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 0.01دالة عند  0.475 .يتم استغالل الموارد المادية والبشرية المتاحة أثناء تأدية مهامهم الوظيفية  .15

 0.01دالة عند  0.730 يوجد تنسيق مناسب بين كافة المستويات التنظيمية خالل العمل  .16

 0.01دالة عند  0.517 يدرك الموظفين المهام الوظيفية المنوطة بهم  .17

 0.01دالة عند  0.736  تتسم القرارات في الوزارة بالسرعة وعدم البطء  .18

 0.01دالة عند  0.685  ملدى موظفي الوزارة دوافع تعزز من جودة أدائه  .19

 0.01دالة عند  0.433  يمتلك معظم الموظفين بالوزارة مهارات مناسبة   .20
  

  0.463) = 0.01(وعند مستوى دCلة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.361 ) =0.05(وعند مستوى دCلة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

والدرجــة   االســتبانةبــين كــل فقــرة مــن فقــرات معــامالت االرتبــاط أن   الجــدول الســابق يبـين
معـــــامالت االرتبـــــاط بـــــين وتراوحـــــت ، )0.01، 0.05(الكليـــــة لفقراتـــــه دالـــــة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة 

  .صادقة لما وضعت لقياسه  االستبانةوبذلك تعتبر فقرات  ،) 0.383-0.736(
        ::::األمناط القياديةاألمناط القياديةاألمناط القياديةاألمناط القياديةاستبانة استبانة استبانة استبانة     -بببب
  النمط الديمقراطي-1

  )4- 6(الجدول 
  والدرجة الكلية لفقراتھا النمط الديمقراطيتباط كل فقرة من فقرات معامل ار

  الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.538 .يتم صياغة ووضع األهداف بمشاركة كافة موظفي الدائرة  .1

 0.01دالة عند  0.498 .يمارس الموظفين صالحياتهم كاملة لتسهيل مهام العمل  .2

 0.01دالة عند  0.762 .دير لتفويض بعض صالحياته لتسهيل مهام العمليميل الم  .3

 0.01دالة عند  0.665 .الوظيفي ميستطيع الموظفين اتخاذ القرار المناسب حسب مستواه  .4

 0.01دالة عند  0.774 رك المدير الموظفين في عملية صنع القرارايش  .5

 0.01دالة عند  0.805 .يشارك المدير في حل المشاكل التي تواجه العمل  .6

 0.01دالة عند  0.766 .يحفز المدير الموظفين علي اإلبداع والتطوير  بالعمل  .7

 0.01دالة عند  0.761 .يتواصل المدير بالنقاش والنقد االيجابي لتطوير العمل  .8

 0.01دالة عند  0.606 .يحرص المدير علي المشاركة في المناسبات االجتماعية للموظفين  .9

 0.01دالة عند  0.790 .دير الموظفين علي المبادرة في طرح أفكار جديدة يشجع الم  .10

 0.01دالة عند  0.595  .يستخدم المدير  أساليب الثناء والمدح لتشجيع الموظفين  .11

 0.01دالة عند  0.518  يظهر المدير مرونة في تعامله مع الموظفين  .12

 0.01دالة عند  0.663  يشجع المدير مبدأ المشاركة الجماعية في أداء العمل   .13
  

  0.463) = 0.01(وعند مستوى دCلة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
   0.361 ) =0.05(وعند مستوى دCلة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
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 الــنمط الــديمقراطيمعــامالت االرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات أن   الجــدول الســابق يبــين

معــــامالت االرتبـــــاط بـــــين وتراوحـــــت ، )0.01(نــــد مســـــتوى داللــــة والدرجــــة الكليـــــة لفقراتــــه دالـــــة ع

  .صادقة لما وضعت لقياسه النمط الديمقراطيوبذلك تعتبر فقرات  ،) 0.498-0.805(

  
  يالنمط ا�وتوقراط-2

  )4- 7(الجدول 
  والدرجة الكلية لفقراتھا يالنمط ا�وتوقراطمعامل ارتباط كل فقرة من 

  الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 الداللةمستوى 

 0.01دالة عند  0.589 .يحرص المدير علي متابعة كافة المهام وتدقيقها بالتفصيل  .1

 0.01دالة عند  0.588 .يطرح المدير خططه وبرامجه لتنفيذ وفق رؤيته  .2

 0.05دالة عند  0.446 .يوجه المدير الموظفين لتنفيذ التعليمات والقرارات دون مناقشة  .3

 0.01دالة عند  0.593 .تعليمات والقرارات حسب رغبة المديريلتزم كافة الموظفين بال  .4

 0.01دالة عند  0.530 .يحتفظ المدير بكافة صالحياته وال يميل للتفويض  .5

 0.05دالة عند  0.395 .يعتبر المدير المناقشة في مسائل العمل مضيعة للوقت  .6

 0.01دالة عند  0.556 .بفضل المدير حل مشاكل العمل بأسلوبه الخاص  .7

 0.01دالة عند  0.607 .يرغب المدير دائمًا في تحديد مسارات العمل كما يراه مناسباً   .8

 0.05دالة عند  0.385 .يحرص المدير للحفاظ على النمط التقليدي للعمل  .9

 0.01دالة عند  0.743 .يهتم المدير في متابعة تنفيذ قراراته حسب ما يراه مناسباً   .10

 0.05دالة عند  0.370 اءات واالتصاالت والتعليمات الرسمية كما هييلتزم المدير بكافة اإلجر   .11

 0.01دالة عند  0.509 .يصر المدير على تحقيق األهداف والخطط بحذافيرها  .12
  

  0.463) = 0.01(وعند مستوى دCلة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.361 ) =0.05(وعند مستوى دCلة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

  الـنمط األوتــوقراطيمعــامالت االرتبـاط بـين كـل فقــرة مـن فقـرات أن   الجـدول السـابق يبـين

معـامالت االرتبـاط بـين وتراوحـت ، )0.01، 0.05(والدرجة الكلية لفقراته دالة عند مسـتوى داللـة 

.صــــادقة لمــــا وضــــعت لقياســــه الــــنمط األوتــــوقراطيوبــــذلك تعتبــــر فقــــرات  ،) 0.370-0.743(
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  رسليالنمط الت-3
  )4- 8(الجدول 

  والدرجة الكلية لفقراتھا النمط الترسليمعامل ارتباط كل فقرة من 

  الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.05دالة عند  0.405 .تصل المدير األفكار المطروحة من الموظفين دون نقاش  .1

 0.01د دالة عن 0.747 .يترك المدير الخيار للموظفين في وضع الخطط واألهداف  .2

 0.01دالة عند  0.881 .ال يناقش المدير كثيرًا في اعتماد خطط وأهداف الدائرة  .3

 0.01دالة عند  0.896 .يشارك المدير بفاعلية عالية بالمناسبات االجتماعية  .4

 0.05دالة عند  0.406 .يميل المدير دائما ألسلوب تفويض صالحياته لتسهيل مهام العمل  .5

 0.01دالة عند  0.759 .للموظفين لحل مشاكل العمل وفق أسلوبهميترك المدير المجال   .6

 0.01دالة عند  0.522 .يتقبل المدير كافة االقتراحات من قبل الموظفين بالدائرة  .7

 0.01دالة عند  0.906 .عملهم إلنجازيفضل المدير أن يختار الموظفين اآلليات واألساليب المناسبة   .8

 0.01دالة عند  0.899 .قوبات على الموظفين المقصرين بمهامهميتساهل المدير في تطبيق الع  .9

 0.01دالة عند  0.595 .يفوض المدير الموظفين لمتابعة وحل مشاكل العمل  .10

 0.01دالة عند  0.484 يفضل المدير عدم التقيد كثيرا في تنفيذ التعليمات بحذافيرها  .11

 0.05د دالة عن 0.404  يتأثر  المدير عادة برغبات  الموظفين  .12
  

  0.463) = 0.01(وعند مستوى دCلة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.361 ) =0.05(وعند مستوى دCلة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

  الـــنمط الترســـليمعـــامالت االرتبـــاط بـــين كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات أن   الجـــدول الســـابق يبـــين

معـامالت االرتبـاط بـين وتراوحـت ، )0.01، 0.05(والدرجة الكلية لفقراته دالة عند مسـتوى داللـة 

  .صادقة لما وضعت لقياسه  النمط الترسليوبذلك تعتبر فقرات  ،) 0.405-0.896(
  

  : Reliability االستبانة ثبات
أفــــراد العينــــة أجــــرى الباحــــث خطــــوات التأكــــد مــــن ثبــــات اإلســــتبانة وذلــــك بعــــد تطبيقهــــا علــــى 

   .لنصفية ومعامل ألفا كرونباخبطريقتين وهما التجزئة ااالستطالعية 
  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحسـاب ثبـات االسـتبانة بطريقـة التجزئـة النصـفية   
االستبانة وكـذلك درجـة النصـف الثـاني مـن  أبعادمن  بعدحيث احتسبت درجة النصف األول لكل 

ب معامــل االرتبــاط بــين النصــفين ثــم جــرى تعــديل الطــول باســتخدام معادلــة الــدرجات وذلــك بحســا
  :يوضح ذلك) 4-9(والجدول   (Spearman-Brown Coefficient)سبيرمان براون
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  ) 4- 9(الجدول 
  ات الثJثستبانمن ا0 استبيانيوضح معامJت ا0رتباط بين نصفي كل 

  قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

 عدد الفقرات االستبيان
االرتباط قبل 

 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.872 0.774 20  الدرجة الكلية لكفاءة األداء الوظيفي

 0.763 0.750 13  النمط الديمقراطي

 0.579 0.408 12  يالنمط األوتوقراط

 0.928 0.866 12  النمط الترسلي

  
  .يينتم استخدام معامل جتمان Sن النصفين غير متساو* 

 الســــتبانة كفــــاءة األداء الــــوظيفي الكلــــي يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن معامــــل الثبــــات
، وللــــــــنط الترســــــــلي )0.579( وللــــــــنمط األوتــــــــوقراطي ) 0.763(وللــــــــنمط الــــــــديمقراطي ) 0.872(
ـــى أن ، )0.928( ـــدل عل ـــة تتمتـــع بدرجـــة  االســـتبانةهـــذا ي ـــى  عالي مـــن الثبـــات تطمـــئن الباحـــث إل

  .راسةتطبيقها على عينة الد
  

  :طريقة ألفا كرونباخ -2

، وذلــك وهــي طريقــة ألفـا كرونبــاخ اسـتخدم الباحــث طريقـة أخــرى مــن طـرق حســاب الثبـات  

 مجـــاالتمـــن  مجـــالإليجـــاد معامـــل ثبـــات االســـتبانة، حيـــث حصـــل علـــى قيمـــة معامـــل ألفـــا لكـــل 

  :يوضح ذلك)  4-10(االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول 
  ) 4- 10(الجدول 

  وكذلك لJستبانة ككل   ا0ستبانة مجا0تمن  مجالمJت ألفا كرونباخ لكل يوضح معا

معامل ألفا  عدد الفقرات المجال
 كرونباخ

 0.881 20  الدرجة الكلية لكفاءة األداء الوظيفي
 0.894 13  النمط الديمقراطي
 0.723 12  يالنمط األوتوقراط
 0.886 12  النمط الترسلي

 الســــتبانة كفــــاءة األداء الــــوظيفي الكلــــي ن معامــــل الثبــــاتيتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أ

، وللــــــــنط الترســــــــلي )0.723( وللــــــــنمط األوتــــــــوقراطي ) 0.894(وللــــــــنمط الــــــــديمقراطي ) 0.881(

ـــى أن ، )0.886( ـــدل عل ـــة تتمتـــع بدرجـــة  االســـتبانةهـــذا ي ـــى  عالي مـــن الثبـــات تطمـــئن الباحـــث إل

  .تطبيقها على عينة الدراسة
  



109 
 

  :حصائية المستخدمة في الدراسةاألساليب اإل: سادساً 

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من       
وفيما يلي   (SPSS)األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 الدراسة أهداف لتحقيقنات و مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيا

 المناسبة اإلحصائية من األساليب العديد استخدام تم فقد تجميعها، تم التي البيانات وتحليل

اإلحصائية  األساليب من مجموعة يلي االجتماعية وفيما للعلوم اإلحصائية الحزم باستخدام
  :البيانات تحليل في المستخدمة

غير موافق  (1) الخماسي ليكرت مقياس حسب اآللي، اسبالح إلى البيانات وٕادخال ترميز تم .1
   .موافق بشدة (5) موافق، (4) محايد، (3) غير موافق، (2) بشدة،

 الدراسة وتحديد لمفردات الشخصية الصفات على للتعرف المئوية والنسب التكرارات حساب تم .2

 .لدراسةا أداة تتضمنها التي الرئيسية المحاور عبارات تجاه أفرادها استجابات

 كل عن الدراسة أفراد استجابات انخفاض أو ارتفاع مدى لمعرفة الحسابي وذلك المتوسط .3

 حسب ترتيب العبارات في يفيد بأنه العلم مع األساسية، الدراسة متغيرات عبارات من عبارة

   .حسابي متوسط أعلى
 عبارة لكل دراسةال أفراد استجابات انحراف مدى على المعياري للتعرف االنحراف استخدام تم .4

 الحسابي، متوسطها عن الرئيسية من المجاالت مجال ولكل الدراسة متغيرات عبارات من

 من عبارة لكل الدراسة أفراد استجابات التشتت في يوضح المعياري االنحراف أن ويالحظ

 كلما الصفر من قيمته اقتربت فكلما المجاالت الرئيسية، جانب إلى الدراسة متغيرات عبارات

 صحيح واحد المعياري االنحراف كان إذا( بين المقياس تشتتها وانخفض االستجابات تركزت

 ).االستجابات وتشتتها تركز عدم فيعني فأعلى

 .االستبانة فقرات ثبات لمعرفة كرونباخ ألفا اختبار  .5

 .الفقرات صدق لقياس بيرسون ارتباط معامل .6

 .للثبات براون سبيرمان معادلة .7

 ).3(ط عينة واحدة لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي لمتوس (T)اختبار  .8

 .للفرق بين عينتين مستقلتين (T)اختبار  .9

 .فأكثر مستقلة عينات ثالث بين للفروق األحادي التباين تحليل اختبار .10
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  المبحث الثاني

  الدراسة وفروض مناقشة نتائج أسئلة
  

  .أسئلة الدراسةإجابة السؤال األول من : المطلب األول
  .إجابة السؤال الثاني من أسئلة الدراسة: المطلب الثاني
  .إجابة السؤال الثالث من أسئلة الدراسة: المطلب الثالث
  .إجابة السؤال الرابع من أسئلة الدراسة: المطلب الرابع
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  مقدمة

ســـــة قـــــام الباحـــــث بمناقشـــــة أســـــئلة الدراســـــة، وذلـــــك مـــــن خـــــالل اإلجابـــــة عـــــن أســـــئلة الدرا  

التعـرف واستعراض أبـرز نتـائج االسـتبانة التـي تـم التوصـل إليهـا مـن خـالل تحليـل فقراتهـا، بهـدف 

فـي وزارة النقـل بسلطة التـرخيص مستوى كفاءة األداء الوظيفي وعالقته باألنماط القيادية على 

ة ، وقــــد تــــم إجــــراء المعالجــــات اإلحصــــائية للبيانــــات المتجمعــــة مــــن اســــتبانة الدراســــ والمواصــــالت

، للحصـول علـى نتـائج الدراسـة )SPSS(باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعيـة 

  .التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل 
  

  اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة
عنــد مســتوى توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية  : "يــنص الســؤال األول مــن أســئلة الدراســة علــى .5

لدى  يبين مستوى كفاءة األداء الوظيفي وسيادة النمط القيادي األوتوقراط (α ≤ 0.05 )داللة 
 .مدراء سلطة الترخيص

كفاءة يقدر متوسط نسبة "ولإلجابة على هذا السؤال تحقق الباحث من الفرض التالي     

عن بما ال يقل  األداء الوظيفي لدى العاملين بسلطة الترخيص بوزارة المواصالت بقطاع غزة

  .%) 60(مستوى 

للعينـــة الواحـــدة والجـــدول التـــالي ) T(لإلجابـــة علـــى هـــذا الفـــرض اســـتخدم الباحـــث اختبـــار 

ومسـتوى الداللـة لكـل معيـار، ويكـون المعيـار )  T(يحتوي على المتوسـط الحسـابي النسـبي وقيمـة 

كبــر مــن المحســوبة ا)  (Tإيجــابي بمعنــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى محتواهــا إذا كانــت قيمــة 

أو ) (0.05(ومسـتوى معنويـة ) 67(عنـد درجـة حريـة ) 1.98( الجدولية والتي تسـاوي )  T(قيمة 

، ويكون المعيار سلبي بمعنى %)60(والوزن النسبي أكبر من )  0.05(مستوى المعنوية أقل من 

) T(المحســوبة أصــغر مــن قيمــة )  T(أن أفــراد العينــة ال يوافقــون علــى محتواهــا إذا كانــت قيمــة 

أو مســــتوى ) 0.05(ومســـتوى معنويـــة ) 67( عنـــد درجــــة حريـــة ) 1.98(الجدوليـــة والتـــي تســـاوي 

ـــة أقـــل مـــن  ـــوزن النســـبي أقـــل مـــن )  0.05(المعنوي ـــة فـــي المعيـــار %)60(وال ، وتكـــون آراء العين

  ).0.05( محايدة إذا كان مستوى المعنوية أكبر من
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  ) 4-11( جدول رقم 
  رافات المعيارية والوزن النسبي لكل معيار من معايير االستبانة وكذلك ترتيبهاالتكرارات والمتوسطات واالنح

مجموع  الفقرة م
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري
الوزن 
قيمة   Tقيمة  النسبي

 الترتيب المعنوية

1. 
أعتقد أن غالبية ما يتم تخطيطه ينجز حسب 

 .األصول
222 3.217 0.968 64.35 1.865 0.066 13 

2. 
أرى أن المدراء يهتمون بمؤشرات اإلنتاجية 

 .كداللة لكفاءة األداء
236 3.420 0.914 68.41 3.820 0.000 5 

3. 
يهتم المدير وضع معايير واضحة لقياس الكفاءة 

 .باألداء
222 3.217 0.921 64.35 1.960 0.054 14 

4. 
يربط المدير ما بين منح الحوافز ونتائج تقييم 

 .ظفاألداء السنوي للمو 
200 2.899 1.087 57.97 -0.776 0.441 18 

5. 
هناك تقييم مستمر ألساليب وطرق العمل 

 .لتطويره
229 3.319 1.007 66.38 2.630 0.011 9 

 2 0.000 5.701 73.62 0.993 3.681 254 .أعتقد أن التمايز باألداء مؤشر للكفاءة .6

7. 
غالبية الترقيات والحوافز تمنح بناًء على 

 .كفاءة اإلداريةمؤشرات ال
167 2.420 1.193 48.41 -4.036 0.000 20 

8. 
تمتاز األنظمة والقوانين بالوضوح وسهولة 

 .التطبيق
228 3.304 0.944 66.09 2.678 0.009 10 

9. 
هناك معايير تقييم لألداء والكفاءة على مستوى 

 .المؤسسة والفرد
234 3.391 0.988 67.83 3.288 0.002 7 

10. 
معدالت مرضية في تقديم أجد أن هناك 

 .الخدمات
227 3.290 0.909 65.80 2.648 0.010 11 

 17 0.825 0.222 60.58 1.084 3.029 209 .أرى أن الكفاءة مع المعيار في الثواب والعقاب .11

12. 
تساهم القوانين والتعليمات الوزارية في تطوير 

 .األداء المؤسسي
242 3.507 0.797 70.14 5.284 0.000 3 

13. 
تم االستفادة من نتائج تقييم األداء في تقويم ي

 .مجريات العمل
213 3.087 0.981 61.74 0.736 0.464 15 

 4 0.000 3.664 69.28 1.051 3.464 239 .يتم تنفيذ غالبية المهام الوظيفية بالوقت المحدد .14

15. 
يتم استغالل الموارد المادية والبشرية المتاحة 

 .ةأثناء تأدية مهامهم الوظيفي
235 3.406 1.089 68.12 3.095 0.003 6 

16. 
يوجد تنسيق مناسب بين كافة المستويات 

 التنظيمية خالل العمل
224 3.246 0.961 64.93 2.129 0.037 12 

 1 0.000 8.438 77.39 0.856 3.870 267 يدرك الموظفين المهام الوظيفية المنوطة بهم .17
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مجموع  الفقرة م
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري
الوزن 
قيمة   Tقيمة  النسبي

 الترتيب المعنوية

 16 0.619 0.500 61.45 1.204 3.072 212  م البطءتتسم القرارات في الوزارة بالسرعة وعد .18

 19 0.011 2.632- 52.46 1.189 2.623 181  لدى موظفي الوزارة دوافع تعزز من جودة أدائهم .19

 8 0.008 2.752 66.38 0.962 3.319 229  يمتلك معظم الموظفين بالوزارة مهارات مناسبة  .20

  0.000 4.070 64.78 9.760 64.783 4470 الدرجة الكلية

  :يتضح من الجدول السابق
  :اكانتمقياس الفي  تينفقر أن أعلى 

احتلـت المرتبـة  "يدرك المـوظفين المهـام الوظيفيـة المنوطـة بهـم"والتي نصت على)  17(الفقرة -
  %).77.39(األولى بوزن نسبي قدره 

المرتبـــة  لــتاحت"  أعتقــد أن التمـــايز بــاألداء مؤشــر للكفـــاءة "والتــي نصــت علـــى)  12(الفقــرة -
  %).73.62(بوزن نسبي قدره  الثانية

  ويعزو الباحث ذلك 
  .األهمية التي توليها اإلدارة العليا لتدريب وتأهيل الموظفين خاصة مستقبلي الجمهور -1
 .وجود تعليمات واضحة بخصوص المهام الوظيفية -3

وجـــود وصـــف وظيفـــي مكتـــوب يحـــدد مهـــام ومســـؤوليات وصـــالحيات كـــل موظـــف فـــي ســـلطة  -4
رخيص، وتحديــد توصــيف وظيفــي لحــاملي الوظــائف، ســاعد فــي تنظــيم العمــل اإلداري فــي التــ

 .سلطة الترخيص

  .وجود دليل إجراءات يحدد خطوات إنجاز األعمال والمهام في سلطة الترخيص  -5
  .وضوح الرؤية للموظفين بأن مستوى األداء هو معيار الكفاءة -6

  :تكانمقياس فقرتين في الوأن أدنى 
احتلــت المرتبــة "  لــدى مــوظفي الــوزارة دوافــع تعــزز مــن جــودة أدائهــم "والتــي نصــت علــى  )19(الفقــرة -

  %).52.46(بوزن نسبي قدره  التاسعة عشر
احتلت "  غالبية الترقيات والحوافز تمنح بناًء على مؤشرات الكفاءة اإلداريـة "والتي نصت على)  7(الفقرة -

  %).48.41(بوزن نسبي قدره  األخيرةالمرتبة 
  %)66.38(حصل على وزن نسبي  للمقياسما الدرجة الكلية أ
  :الباحث ذلك إلى يعزوو 
عـدم تفعيـل نظــام الحـوافز الماديـة المنصــوص عليـه فــي قـانون الخدمـة المدنيــة، بسـبب الوضــع -1

  .االقتصادي والذي أثر سلبا على دافعية الموظفين
تقـــادهم بـــأن المحســـوبيات هـــي قلـــة ثقـــة المـــوظفين فـــي مصـــداقية نظـــام الترقيـــات الموجـــود واع-2

  .الفيصل
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مــــن قبــــل وزارة الماليــــة الناتجــــة عــــن الترقيــــات الوظيفيــــة تجميــــد صــــرف المســــتحقات الماليــــة  -3
  .للموظفين وخاصة الوظائف اإلشرافية، وتحويلها إلى رصيد المستحقات

  

  اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة
 لـةعنـد مسـتوى دال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية ": السـؤال الثـاني مـن أسـئلة الدراسـة علـى .6

(0.05 ≥ α) ديمقراطي لـدى مـدراء بين مستوى كفـاءة األداء الـوظيفي وسـيادة الـنمط القيـادي الـ
 ."سلطة الترخيص

نمط يقدر متوسط نسبة " ولإلجابة على هذا السؤال تحقق الباحث من الفرض التالي     
بما ال  بسلطة الترخيص بوزارة المواصالت بقطاع غزةلين القيادة اإلدارية السائدة لدى العام

  .% ) 60(يقل عن مستوى 
قام الباحث باسـتخدام التكـرارات والمتوسـطات والنسـب المئويـة،  ولإلجابة عن هذا التساؤل

  :توضح ذلك  ةول التالياوالجد
  )4- 12 (الجدول 

وكذلك ترتيبها في  أنماط االستبانةمن  نمطكل التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ل
   ستبانةاال

مجموع  النمط م
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري
الوزن 
قيمة   Tقيمة  النسبي

 الترتيب المعنوية

 1 0.000 3.837 68.00 11.262 44.203 3050 يالنمط القيادي الديمقراط 1

 2 0.000 4.062 65.65 6.935 39.391 2718 النمط القيادي األوتوقراطي 2

 3 0.537 0.621 61.14 9.118 36.681 2531 النمط القيادي الترسلي 3

  
أن النمط الديمقراطي حصل على المرتبة األولى بوزن ) 4- 12(رقم يتضح من الجدول 

، تلى ذلك النمط األوتوقراطي حصل على المرتبة الثانية بوزن نسبي %)68.00(نسبي 
  %).61.14(لنمط الترسلي حصل على المرتبة الثالثة بوزن نسبي تلى ذلك ا%) 65.65(

%) 68.00(ويعزو الباحث حصول النمط الديمقراطي على أعلى نسبة بوزن نسبي 
إلى سياسة اإلدارة %) 44.2(ودرجة موافقة أعلى من األنماط األخرى، وبمتوسط حسابي نسبي 

ا ضمن سياسات واضحة ومكتوبة إلى تفويض العليا ممثلة بمعالي الوزير والذي يحث الفئات العلي
الصالحيات لكافة المستويات اإلدارية األخرى، ما أدى إلى وجود مرونة في التعامل مع 
الموظفين وسيادة ا الحترام المتبادل وتقبل المرؤوسين قائدهم بروح الرضا والتعاون معه من أجل 

ليها العاملون في الوزارة والتي تتعلق تحقيق أهداف الوزارة، كما أن فرص التدريب التي يحصل ع
  .بالكثير من الجوانب اإلدارية تؤدي إلى تعزيز النمط القيادي الديمقراطي
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ونتيجة وجود الوزارة ضمن منظومة  الحكومة الفلسطينية التي تتبنى سياسية الشفافية 
ولين تطبيق ما والتي تنادي بتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان يصبح لزامًا على المسؤ 

  .يرفعونه من شعارات على أرض الواقع من خالل ممارساتهم اإلدارية وتعاملهم مع مرؤوسيهم
  
بوزن الثانية حصل على المرتبة األوتوقراطي أن النمط ) 4-12(رقم يتضح من الجدول و 

  %).39.39(، وبمتوسط حسابي نسبي %)65.65(نسبي 
ى هذه النسبة ودرجة موافقة متوسطة بين ويعزو الباحث حصول النمط األوتوقراطي عل

األنماط األخرى إلى طبيعة العمل في سلطة الترخيص وتعقيدات العمل الناتجة عن دخول 
متغيرات جديدة بعد االنقسام السياسي منها إدخال مركبات مخالفة للتعليمات الصادرة من الوزارة 

ة إلى أعداد التعيينات الجديدة التي بسبب الحصار، ما استدعى ضرورة تشديد المراقبة وباإلضاف
حصلت بعد استنكاف غالبية موظفي الوزارة، ما اضطر اإلدارة العليا إلى اتباع النمط 

  .األوتوقراطي نتيجة تدني خبرة هؤالء الموظفين
  

أن النمط الترسلي حصل على المرتبة الثالثة أو ) 4- 12(ويتضح أيضًا من الجدول رقم 
  %).36.68(، وبمتوسط حسابي نسبي %)61.14(األخيرة بوزن نسبي 

أن بعـض ويعزو الباحث حصول النمط الترسلي علـى هـذه النسـبة ودرجـة موافقـة ضـعيفة إلـى 
المـــدراء فـــي دوائـــر التـــرخيص يعتبـــرون أن العـــاملين معهـــم فـــي الـــوزارة ذوو كفـــاءات عاليـــة ويمكـــن 

  .رةما يستدعي عدم التدخل في سير العمل بدرجة كبي. االعتماد عليهم
  

  :سات التاليةاواتفقت هذه الدراسة مع نتائج الدر 
بأن هناك توافرًا ألنماط القيادة الثالثة حيث يمارس القادة النمط ) 2012الطيبي، (دراسة 

  .الديمقراطي بدرجة جيد، والنمط األوتوقراطي والترسلي بنسبة مقبول
سائد لدى مديري التربية والتعليم بأن نمط القيادة الديمقراطي هو النمط ال) 2009مغاري، (دراسة 

  .بمحافظات غزة يليها النمط الحر ثم النمط الديمقراطي
بأن النمط الديمقراطي هو النمط القيادي األكثر شيوعًا لدى األكاديميين ) 2008شحادة، (دراسة 

  .اإلداريين في الجامعات الفلسطينية يليها النمط الديكتاتوري ثم النمط التسيبي
اتضح تصورات المبحوثين للنمط القيادي السائد في الجامعة كانت مرتفعة ) 2006 المحاسنة،(

  .للنمط القيادي التفويضي ومتوسطة للنمط القيادي األوتوقراطي
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أن هناك توافر ألنماط القيادة الثالثة حيث يمارس ويطبق القادة في ) 2004الشريف، (دراسة 
يمقراطي بدرجة عالية والنمط القيادي الحر بدرجة إمارة منطقة مكة المكرمة النمط القيادي الد

  .متوسطة والنمط األوتوقراطي بدرجة أقل
أن النمط الديمقراطي هو النمط األكثر ممارسة في المستشفيات المدنية ) 2003الغبيوي، (دراسة 

  .والعسكرية
  .الديمقراطي تبين أن النمط القيادي السائد في قطاع الجوازات هو النمط) 2003السبيل، (دراسة 

) الشريف، طالل(و) شحادة، رائف(و) مغاري، تيسير(وقد اتفقت الدراسة مع كال من دراسة 
والتي توصلت جميعها إلى أن النمط الديمقراطي هو نمط ): السبيل، حمد(و) الغبيوي، ناصر(و

  .القيادة السائد في المؤسسات محل البحث مقارنة باألنماط األخرى
  :سات التاليةامع نتائج الدر  هذه الدراسة واختلفت

، ظهور سيادة للنمط القيادي األوتوقراطي وعدم وجود فروق ذات داللة )2006المصري، (
  .إحصائية في رؤية العاملين بالنمط القيادي السائد باستثناء التخصص لصالح اآلداب

بسلطة الترخيص نمط القيادة اإلدارية السائدة لدى العاملين درجة ل المتعلقة النتائج ولتفسير
  ألنماط القيادة الموضحة اآلتية الجداول بإعداد الباحث قام بوزارة المواصالت بقطاع غزة

  :التالي بالشكل

 النمط القيادي الديمقراطي: األول األول األول األول     النمطالنمطالنمطالنمط

  )4-13(جدول 
  ها وكذلك ترتيب النمطفقرات من  فقرةالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

مجموع  الفقرة م
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري
الوزن 
قيمة   Tقيمة  النسبي

 الترتيب المعنوية

1 
يتم صياغة ووضع األهداف بمشاركة كافة 

 .موظفي الدائرة
192 2.783 1.316 55.65 -1.372 0.174 13 

2 
يمارس الموظفين صالحياتهم كاملة 

 .لتسهيل مهام العمل
211 3.058 1.223 61.16 0.394 0.695 12 

3 
يميل المدير لتفويض بعض صالحياته 

 .لتسهيل مهام العمل
243 3.522 1.023 70.43 4.235 0.000 4 

4 
يستطيع الموظفين اتخاذ القرار المناسب 

 .الوظيفي محسب مستواه
232 3.362 1.029 67.25 2.926 0.005 9 

5 
رك المدير الموظفين في عملية صنع ايش

  القرار
217 3.145 1.216 62.90 0.990 0.326 11 

6 
في حل المشاكل  الموظفين يشارك المدير

 .التي تواجه العمل
260 3.768 1.045 75.36 6.104 0.000 1 
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مجموع  الفقرة م
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري
الوزن 
قيمة   Tقيمة  النسبي

 الترتيب المعنوية

7 
يحفز المدير الموظفين علي اإلبداع 

 .والتطوير  بالعمل
228 3.304 1.264 66.09 2.000 0.049 10 

8 
جابي يتواصل المدير بالنقاش والنقد االي

 .لتطوير العمل
242 3.507 1.171 70.14 3.598 0.001 6 

9 
يحرص المدير علي المشاركة في 

 .المناسبات االجتماعية للموظفين
251 3.638 1.236 72.75 4.284 0.000 3 

10 
يشجع المدير الموظفين علي المبادرة في 

 .طرح أفكار جديدة 
243 3.522 1.119 70.43 3.871 0.000 5 

11 
دم المدير  أساليب الثناء والمدح يستخ

  .لتشجيع الموظفين
237 3.435 1.182 68.70 3.056 0.003 8 

12 
يظهر المدير مرونة في تعامله مع 

  الموظفين
242 3.507 1.093 70.14 3.855 0.000 7 

13 
يشجع المدير مبدأ المشاركة الجماعية في 

  أداء العمل 
252 3.652 1.096 73.04 4.944 0.000 2 

  0.000 3.837 68.00 11.262 44.203 3050 الدرجة الكلية للنمط
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  :يتضح من الجدول السابق
  :اكانت النمطفي  تينفقر أن أعلى 

احتلـــت المرتبـــة "  يشــارك المـــدير فــي حـــل المشــاكل التــي تواجـــه العمــل "والتـــي نصــت علـــى)  6(الفقــرة -
  %).75.36(األولى بوزن نسبي قدره 

احتلـت المرتبـة "  يشجع المدير مبدأ المشـاركة الجماعيـة فـي أداء العمـل "صت علىوالتي ن)  13(الفقرة -
  ).73.04(%بوزن نسبي قدره  الثانية

  :ويعزو الباحث ذلك إلى
تجسيد النمط الديمقراطي الـذي تنتهجـه اإلدارة العليـا والمتمثـل فـي الدرجـة العاليـة مـن التواصـل -1

  .يةبين المدير وموظفيه في حل المشاكل اليوم
  .تفعيل مبدأ المشاركة الجماعية وسيادة روح الفريق لدى المدير الديمقراطي-2
  .اقتناع الموظفين بان النمط الديمقراطي هو األنسب الحترام الموظفين وتقدير ذاتهم-3
المشــاركة الجماعيــة فــي حــل المشــاكل منحــت شــعور لــدى المــوظفين بــأنهم شــركاء فــي اتخــاذ  -4

  .بًا على كفاءة األداءالقرار، ما انعكس ايجا
   

  :اتكان فقرتين في النمطوأن أدنى 
احتلـت المرتبـة "  يمارس الموظفين صالحياتهم كاملة لتسهيل مهـام العمـل "والتي نصت على)  2(الفقرة -

  %).61.16(بوزن نسبي قدره  الثانية عشر
احتلـــت "  الـــدائرةيـــتم صـــياغة ووضـــع األهـــداف بمشـــاركة كافـــة مـــوظفي  "والتـــي نصـــت علـــى)  1(الفقـــرة -

  %).55.65(بوزن نسبي قدره  األخيرةالمرتبة 
  :ويعزو الباحث ذلك إلى

  .االستخدام المحدود للصالحيات في سلطة الترخيص وذلك بسبب تعقيدات وخصوصية العمل-1
تفــرد اإلدارة العليــا واإلدارة الوســطى فــي وضــع وتحديــد أهــداف المؤسســة بســبب ضــغط العمــل -2

  .لدنياعلى موظفي الفئة ا
ضــعف االتصــال اإلداري بــين المســتويات اإلداريــة فــي ســلطة التــرخيص، نتيجــة عــدم وجــود  -3

  .تعاون مشترك بين اإلدارة والموظفين في وضع األهداف
  .%)68.00(حصل على وزن نسبي  للبعدأما الدرجة الكلية 
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  ا�وتوقراطي:  الثاني النمط
 

  )4-14(جدول 
  وكذلك ترتيبها  النمطفقرات من  فقرةافات المعيارية والوزن النسبي لكل التكرارات والمتوسطات واالنحر 

مجموع  الفقرة م
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري
الوزن 
قيمة   Tقيمة  النسبي

 الترتيب المعنوية

1 
يحرص المدير علي متابعة كافة المهام 

 .وتدقيقها بالتفصيل
250 3.623 0.956 72.46 5.412 0.000 1 

2 
يطرح المدير خططه وبرامجه لتنفيذ وفق 

 .رؤيته
227 3.290 1.099 65.80 2.190 0.032 7 

3 
يوجه المدير الموظفين لتنفيذ التعليمات 

 .والقرارات دون مناقشة
206 2.986 1.144 59.71 -0.105 0.916 10 

4 
يلتزم كافة الموظفين بالتعليمات 

 .والقرارات حسب رغبة المدير
246 3.565 0.977 71.30 4.804 0.000 2 

5 
يحتفظ المدير بكافة صالحياته وال يميل 

 .للتفويض
195 2.826 1.150 56.52 -1.256 0.213 11 

6 
يعتبر المدير المناقشة في مسائل العمل 

 .مضيعة للوقت
182 2.638 0.939 52.75 -3.206 0.002 12 

7 
بفضل المدير حل مشاكل العمل 

 .بأسلوبه الخاص
221 3.203 1.132 64.06 1.489 0.141 8 

8 
يرغب المدير دائمًا في تحديد مسارات 

 .العمل كما يراه مناسباً 
245 3.551 1.078 71.01 4.242 0.000 3 

9 
يحرص المدير للحفاظ على النمط 

 .التقليدي للعمل
219 3.174 1.057 63.48 1.367 0.176 9 

10 
يهتم المدير في متابعة تنفيذ قراراته 

 .اه مناسباً حسب ما ير 
242 3.507 0.994 70.14 4.237 0.000 5 

11 

يلتزم المدير بكافة اإلجراءات 
واالتصاالت والتعليمات الرسمية كما 

 هي
245 3.551 1.145 71.01 3.997 0.000 4 

12 
يصر المدير على تحقيق األهداف 

 .والخطط بحذافيرها
240 3.478 1.009 69.57 3.938 0.000 6 

  0.000 4.062 65.65 6.935 39.391 2718 للنمطالدرجة الكلية 
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  :يتضح من الجدول السابق

  :اكانت النمطفي  تينفقر أن أعلى 
                "  يحــــــرص المـــــدير علــــــي متابعـــــة كافــــــة المهـــــام وتــــــدقيقها بالتفصــــــيل "والتــــــي نصـــــت علــــــى)  1(الفقـــــرة  -

  %).72.46(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
             "  يلتـــــزم كافـــــة المـــــوظفين بالتعليمـــــات والقـــــرارات حســـــب رغبـــــة المـــــدير "والتـــــي نصـــــت علـــــى)  4(الفقـــــرة  -

   %).71.30(بوزن نسبي قدره  الثانيةاحتلت المرتبة 
  :ويعزو الباحث ذلك إلى

  .الدرجة العالية من االهتمام بأدق التفاصيل لدى المدير األوتوقراطي.1
  .قرارات وتنفيذهادرجة االلتزام العالية بال.2

  :اتكان فقرتين في النمطوأن أدنى 
احتلـــت المرتبـــة "  يحـــتفظ المـــدير بكافــة صـــالحياته وال يميــل للتفـــويض "والتـــي نصـــت علــى)  5(الفقــرة  -

  %).56.52(بوزن نسبي قدره  الحادية عشر
احتلـت المرتبـة "  يعتبر المدير المناقشة في مسائل العمل مضيعة للوقت "والتي نصت على)  6(الفقرة  -

   %).52.75(بوزن نسبي قدره  األخيرة
  :ويعزو الباحث ذلك إلى

 :ميل المدير األوتوقراطي إلى عدم تفويض الصالحيات حقيقية لعدة أسباب منها -1

 .عدم الثقة بإمكانيات الموظفين - أ

 .الخوف من بروز قيادات جديدة مؤهلة لقيادة العمل - ب

 .قابة على أدق التفاصيلالرغبة في االحتفاظ بكافة الصالحيات للر  - ت

 . اقتناع المدير األوتوقراطي بأنه يعرف أكثر من أي شخص عن العمل -2

  %)65.65(حصل على وزن نسبي  للنمطأما الدرجة الكلية     
طبيعة عمل سلطة الترخيص وحساسية المعـامالت الخاصـة بتـرخيص المركبـات بأنواعهـا  -3

 .أو التالعب بالمستندات الرسمية وٕاصدار الرخص المختلفة، والحرص على عدم التزوير

ويعزو الباحث ذلك إلى عدم رغبة الموظفين في مثل هذا النوع مـن األنمـاط القياديـة ألنهـا تقصـي 
  .فكر الموظف وقدراته وتجعله يعتقد بأنه آلة لتنفيذ التعليمات ليس أكثر
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الترسلي: النمط الثالث   
  )4-15(جدول 

  وكذلك ترتيبها  النمطفقرات من  فقرةالمعيارية والوزن النسبي لكل  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات

مجموع  الفقرة م
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري
الوزن 
قيمة   Tقيمة  النسبي

 الترتيب المعنوية

1 
تصل المدير األفكار المطروحة من 

 .الموظفين دون نقاش
197 2.855 1.128 57.10 -1.067 0.290 9 

2 
لمدير الخيار للموظفين في يترك ا

 .وضع الخطط واألهداف
193 2.797 1.183 55.94 -1.425 0.159 12 

3 
ال يناقش المدير كثيرًا في اعتماد خطط 

 .وأهداف الدائرة
194 2.812 1.167 56.23 -1.341 0.184 11 

4 
يشارك المدير بفاعلية عالية 

 .بالمناسبات االجتماعية
241 3.493 1.313 69.86 3.117 0.003 1 

5 
يميل المدير دائما ألسلوب تفويض 

 .صالحياته لتسهيل مهام العمل
228 3.304 1.154 66.09 2.190 0.032 3 

6 
يترك المدير المجال للموظفين لحل 

 .مشاكل العمل وفق أسلوبهم
215 3.116 1.157 62.32 0.832 0.408 4 

7 
يتقبل المدير كافة االقتراحات من قبل 

 .ائرةالموظفين بالد
234 3.391 1.178 67.83 2.758 0.007 2 

8 

يفضل المدير أن يختار الموظفين 
 إلنجازاآلليات واألساليب المناسبة 

 .عملهم
214 3.101 1.100 62.03 0.766 0.446 6 

9 
يتساهل المدير في تطبيق العقوبات 
 .على الموظفين المقصرين بمهامهم

197 2.855 1.047 57.10 -1.150 0.254 10 

10 
يفوض المدير الموظفين لمتابعة وحل 

 .مشاكل العمل
215 3.116 1.105 62.32 0.871 0.387 5 

11 
يفضل المدير عدم التقيد كثيرا في تنفيذ 

  التعليمات بحذافيرها
204 2.957 1.130 59.13 -0.320 0.750 7 

 8 0.375 0.893- 57.68 1.078 2.884 199  يتأثر  المدير عادة برغبات  الموظفين 12

  0.537 0.621 61.14 9.118 36.681 2531 الدرجة الكلية للنمط 

  :يتضح من الجدول السابق
  :كانت النمطفي  ةفقر أن أعلى 

احتلــت المرتبــة "  يشــارك المــدير بفاعليــة عاليــة بالمناســبات االجتماعيــة "والتــي نصــت علــى)  4(الفقــرة -
  %).69.86(األولى بوزن نسبي قدره 
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احتلـت المرتبـة "  يتقبل المدير كافة االقتراحات من قبـل المـوظفين بالـدائرة "التي نصت علىو )  7(الفقرة -
  %).67.83(بوزن نسبي قدره  الثانية

  :ويعزو الباحث ذلك إلى
حرص المدير الترسلي على المشاركة في المناسبات االجتماعية العتقاده الجازم أن -1

  .وظفين قد تساعد في انتماء أفضل للموظفينالمناسبات االجتماعية لها أثر في نفوس الم
حرص المدير الترسلي على االطالع على كافة المقترحات واالستماع لكافة الموظفين لرفع -2

  .مستوى كفاءة الموظفين
  .رغبة الموظفين في أن يشاركهم المدير مناسباتهم االجتماعية واألثر االيجابي لذلك عليهم -3

  :تنكا فقرة في النمطوأن أدنى 
احتلـت المرتبـة "  ال يناقش المدير كثيـرًا فـي اعتمـاد خطـط وأهـداف الـدائرة "والتي نصت على)  3(الفقرة -

  %).56.23(بوزن نسبي قدره  الحادية عشر
احتلـــت "  يتـــرك المـــدير الخيـــار للمـــوظفين فـــي وضـــع الخطـــط واألهـــداف "والتـــي نصـــت علـــى)  2(الفقـــرة -

   %).55.94(بوزن نسبي قدره  األخيرةالمرتبة 
  :ويعزو الباحث ذلك إلى

 .النمط الترسلي على أن للموظف أهمية كبيرة في انجاز العمل وتحديد األهداف -1

 .مشاركة المدير الترسلي للموظفين جنبا إلى جنب في وضع الخطط واألهداف-2

رغبــــة المــــوظفين فــــي أن يشــــركهم المــــدير فــــي العمليــــة اإلداريــــة بمــــا فــــي ذلــــك وضــــع الخطــــط -3
  دافواأله

  %)61.14(حصل على وزن نسبي  للنمطأما الدرجة الكلية   
  

  اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة
توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين هـل : " ينص السؤال الثالث مـن أسـئلة الدراسـة علـى 

لعــاملين لــدى ا )الــديمقراطي، األوتــوقراطي، الترســلي(كفــاءة األداء الــوظيفي واألنمــاط القياديــة 
  ؟بسلطة الترخيص بوزارة المواصالت بقطاع غزة

توجـد عالقـة ذات داللـة  ال":التـاليفرض الولإلجابة على هذا السؤال تحقق الباحث من   
لدى  )الديمقراطي، األوتوقراطي، الترسلي(إحصائية بين كفاءة األداء الوظيفي واألنماط القيادية 

  .ت بقطاع غزةبسلطة الترخيص بوزارة المواصالالعاملين 
يوضح )  4-16(والجدول معامل ارتباط بيرسون وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام     
  .ذلك
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  )4- 16 (الجدول 
بسلطة الترخيص بوزارة األنماط القيادية لدى العاملين كفاءة األداء و  بينيبين معامل ارتباط بيرسون 

  المواصالت بقطاع غزة

  
النمط 

 ديمقراطيال

النمط 
  توقراطيو اال

النمط 
  ترسليال

 0.336** 0.347-** 0.569** الدرجة الكلية لكفاءة األداء

  0.233) =0.05(وعند مستوى دCلة  )67(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.302) =0.01(وعند مستوى دCلة ) 67(ر الجدولية عند درجة حرية 

ــــة إحصــــائي ــــة ذات دالل ة عنــــد مســــتوى يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق وجــــود عالقــــة موجب
(0.05≥α)  ـــــــى ـــــــديمقراطي والترســـــــلي ودرجـــــــاتهم عل ـــــــنمط ال ـــــــين درجـــــــات العـــــــاملين فـــــــي ال ب

  .استبانة كفاء ة األداء
ــــــد مســــــتوى  ــــــين  (α≤0.05)ويتضــــــح وجــــــود عالقــــــة ســــــالبة ذات داللــــــة إحصــــــائية عن ب

  . قراطي ودرجاتهم على استبانة كفاءة األداءو درجات العاملين في النمط األوت
  :ل أعالهويتبين من الجدو 

ــــــه كلمــــــا  .1 ــــــنمط الــــــديمقراطي والترســــــلي بالنســــــبة لكفــــــاءة األداء الــــــوظيفي أي أن أن ســــــيادة ال
ــــع  ــــك فــــي رف ــــديمقراطي والترســــلي مــــن وجهــــة نظــــر المبحــــوثين ســــاهم ذل ــــنمط ال ســــاد ال

  . معدل كفاءة األداء
  .يتضح أن النمط األوتوقراطي لم يكن له تأثير في زيادة كفاءة األداء .2

إلــــى رغبــــة المــــوظفين فــــي التعامــــل مــــع مــــدير يحتــــرم رغبــــاتهم وقــــدراتهم  ويعــــزو الباحــــث ذلــــك 
ـــــع مســـــتويات األداء  ـــــادة ورف ـــــنمط مـــــن شـــــأنه زي ـــــة اإلداريـــــة وأن هـــــذا ال ـــــي العملي ويشـــــاركهم ف

  لديهم وليس للنمط األوتوقراطي
أن المـــــوظفين يكونـــــوا  الـــــذي يشـــــير إلـــــى Chien-Wen Tsai) (وهـــــذا يتفـــــق مـــــع رأي

ـــــا أكثـــــر رضـــــا  مـــــع ـــــد نمـــــط القي ـــــذي يحتـــــرم القائ ـــــه دة ال ـــــة  مرءوســـــيهفي ويشـــــاركهم فـــــي العملي
  .اإلدارية بشكل ديمقراطي
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  اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  : "ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على .7

اء الوظيفي وعالقته باألنمـاط في استجابة المبحوثين حول مستوى األد (αααα ≤ 0.05 )داللة 
ــة الســائدة فــي ســلطة التــرخيص مــن وجهــة نظــر العــاملين تعــزى للعوامــل الشخصــية  القيادي

 )".نوع الوظيفية, عدد سنوات الخدمة , المسمى الوظيفي , المؤهل العلمي(

  :فروض كانت كما يلي من أربعةولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث    
  

  : الدراسة الفرض األول من فروض
مستوى كفـاءة األداء  يوجد فروق ذات داللة إحصائية في ال: علـىالفرض األول ينص 

تعـزى لمتغيـر  فـي وزارة النقـل والمواصـالتبسلطة الترخيص الوظيفي وعالقته باألنماط القيادية 
   )إدارة عليا، إدارة وسطى، إدارة دنيا(المسمى الوظيفي 

ـــــاين األحـــــاديب ثالباحـــــولإلجابـــــة عـــــن هـــــذا الســـــؤال قـــــام          اســـــتخدام أســـــلوب تحليـــــل التب
One Way ANOVA .  

  )  4-17(جدول 
المسمى لمتغير ومستوى الداللة تعزى " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  الوظيفي

مجموع   مصدر التباين  المجا0ت
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

ة قيم
 "ف"

قيمة 
 مستوى الد0لة الد0لة

 األداء الوظيفي
 27.741 2 55.482  بين المجموعات

0.285 
 

0.753 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 97.307 66 6422.257  داخل المجموعات

  68 6477.739  المجموع

  النمط الديمقراطي
 122.067 2 244.134  بين المجموعات

0.961 
 

0.388 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 126.985 66 8381.026  داخل المجموعات

  68 8625.159  المجموع

  األوتوقراطيالنمط 
 110.334 2 220.668  بين المجموعات

2.388 
 

0.100 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 46.209 66 3049.767  داخل المجموعات

  68 3270.435  المجموع

 النمط الترسلي
 26.596 2 53.192  بين المجموعات

0.313 
 

0.732 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 84.845 66 5599.794  داخل المجموعات

  68 5652.986  المجموع
  4.92 ) =0.01(وعند مستوى دCلة ) 2،68(الجدولية عند درجة حرية  ف
   3.13) = 0.05(وعند مستوى دCلة  )2،68(الجدولية عند درجة حرية  ف

الجدوليhة عنhد " ف"مhن قيمhة  أقhلالمحسhوبة " ف"قيمhة ن يتضح من الجدول السابق أ
وجhhد فhhروق C ت، أي أنhhه اSداء الhhوظيفي، وجميhhع اSنمhhاط اnداريhhةفhhي ) 0.05(مسhhتوى دCلhhة 

   .المسمى الوظيفيذات دCلة إحصائية تعزى لمتغير 
  :التالي ي)حظ 

النظــرة المســمى الــوظيفي ال يؤشــر بوجــود فروقــات تعــزى لــه ممــا يــدلل أن أن متغيhhر  - 1
عـــن ألنمـــاط القيـــادة شـــبه متســـاوية مـــن وجهـــة نظـــر كافـــة المـــوظفين وبغـــض النظـــر 
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مســمياتهم الوظيفيــة وذلــك يعنــي أن النظــرة لــنمط لقيــادة نظــرة شــمولية ال تتنــاقص أو 
  .تتزايد مع اختالف المسميات الوظيفية

  

: الفرض الثاني من فروض الدراسة  
مستوى كفاءة األداء  داللة إحصائية فييوجد فروق ذات  ال: علـى ثانيالفرض الينص 

تعـزى لمتغيـر  فـي وزارة النقـل والمواصـالتبسلطة الترخيص الوظيفي وعالقته باألنماط القيادية 
   )ماجستير فأعلى، بكالوريوس، دبلوم متوسط، ثانوية عامة(المؤهل العلمي 

ـــــاين األب الباحـــــثولإلجابـــــة عـــــن هـــــذا الســـــؤال قـــــام          حـــــادياســـــتخدام أســـــلوب تحليـــــل التب
One Way ANOVA .  

  )  4-18(جدول 
المؤهل لمتغير ومستوى الداللة تعزى " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  العلمي

مجموع   مصدر التباين  المجا0ت
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 مستوى الد0لة الد0لة

 ألداء الوظيفيا
 193.752 3 581.256  بين المجموعات

2.136 
 

0.104 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 90.715 65 5896.483  داخل المجموعات

  68 6477.739  المجموع

  النمط الديمقراطي
 317.754 3 953.262  بين المجموعات

2.692 
 

0.053 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 118.029 65 7671.898  داخل المجموعات

  68 8625.159  المجموع

  األوتوقراطيالنمط 
 14.386 3 43.159  بين المجموعات

0.290 
 

0.833 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 49.650 65 3227.276  داخل المجموعات

  68 3270.435  المجموع

 النمط الترسلي
 81.752 3 245.256  بين المجموعات

0.983 
 

0.407 
 

غير دالة 
 ياً إحصائ

 83.196 65 5407.730  داخل المجموعات

  68 5652.986  المجموع
  4.07 ) =0.01(وعند مستوى دCلة ) 3،68(الجدولية عند درجة حرية  ف
   2.74) = 0.05(وعند مستوى دCلة  )3،68(الجدولية عند درجة حرية  ف

الجدوليــة عنــد " ف"مــن قيمــة  أقــلالمحســوبة " ف"ن قيمــة يتضــح مــن الجــدول الســابق أ
ــة  وجــد فــروق ال ت، أي أنــه األداء الــوظيفي، وجميــع األنمــاط اإلداريــةفــي ) 0.05(مســتوى دالل

   .المؤهل العلميذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 
  :من ذلكيتبين 

المؤهل العلمي ال يؤشر بوجود فروقات تعزى له مما يدلل أن النظرة ألنمـاط أن متغير -1
ن وجهــة نظــر كافــة المــوظفين وبغــض النظــر عــن مــؤهالتهم العلميــة وذلــك القيــادة شــبه متســاوية مــ

  .يعني أن النظرة لنمط القيادة نظرة شمولية ال تتناقص أو تتزايد مع اختالف المؤهالت العلمية

يوجـد فـروق ال بأنـه  ):البـاز(، ودراسـة )شـحادة، رائـف( الدراسة مـع دراسـة نتائج اتفقت-2
كفاءة األداء الوظيفي وعالقته باألنماط القيادية بسلطة التـرخيص ذات داللة إحصائية في مستوى 

  .في وزارة النقل والمواصالت تعزى لمتغير المؤهل العلمي
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  : الفرض الثالث من فروض الدراسة
مستوى كفاءة األداء  يوجد فروق ذات داللة إحصائية في ال: على ثالثالفرض الينص 

تعـزى لمتغيـر  فـي وزارة النقـل والمواصـالتسلطة الترخيص بالوظيفي وعالقته باألنماط القيادية 
 21سـنة،  20-16سـنة،  15-11سـنوات، مـن  10-6سنوات فأقل، مـن  5(سنوات الخبرة 

   )سنة فأكثر
ـــــاين األحـــــاديب الباحـــــثولإلجابـــــة عـــــن هـــــذا الســـــؤال قـــــام          اســـــتخدام أســـــلوب تحليـــــل التب

One Way ANOVA .  
  )  19(جدول 

سنوات لمتغير ومستوى الداللة تعزى " ف"موع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة مصدر التباين ومج
  الخبرة

مجموع   مصدر التباين  المجا0ت
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 مستوى الد0لة الد0لة

 األداء الوظيفي
 199.181 3 597.542  بين المجموعات

2.202 
 

0.096 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 90.465 65 5880.197  داخل المجموعات

  68 6477.739  المجموع

  النمط الديمقراطي
 224.685 3 674.055  بين المجموعات

1.837 
 

0.149 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 122.325 65 7951.105  داخل المجموعات

  68 8625.159  المجموع

  األوتوقراطيالنمط 
 109.293 3 327.878  المجموعاتبين 

2.414 
 

0.075 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 45.270 65 2942.556  داخل المجموعات

  68 3270.435  المجموع

 النمط الترسلي
 93.880 3 281.641  بين المجموعات

1.136 
 

0.341 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 82.636 65 5371.345  داخل المجموعات

  68 5652.986  المجموع
  

  4.07 ) =0.01(وعند مستوى دCلة ) 3،68(الجدولية عند درجة حرية  ف
   2.74) = 0.05(وعند مستوى دCلة  )3،68(الجدولية عند درجة حرية  ف

الجدوليـــة عنـــد " ف"مـــن قيمـــة  أقـــلالمحســـوبة " ف"ن قيمـــة يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أ
وجـد فــروق ذات ال ت، أي أنــه األنمـاط اإلداريـة األداء الـوظيفي، وجميــعفــي ) 0.05(مسـتوى داللـة 

   .سنوات الخبرةداللة إحصائية تعزى لمتغير 
  :من ذلكيتضح 

فروق تعزى لسنوات الخبرة مما يدلل أن النظرة ألنماط القيـادة شـبه متسـاوية  C توجد  -1
 مــن وجهــة نظــر كافــة المــوظفين وبغــض النظــر عــن ســنوات الخبــرة وذلــك يعنــي أن النظــرة لــنمط

  .لقيادة نظرة شمولية ال تتناقص أو تتزايد مع اختالف سنوات الخبرة

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في ال بأنه ) :شحادة، رائف( الدراسة مع دراسة نتائج اتفقت-2
مستوى كفاءة األداء الوظيفي وعالقته باألنماط القيادية بسلطة الترخيص في وزارة النقل 

  .وات الخبرة والمواصالت تعزى لمتغير سن
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  : الفرض الرابع من فروض الدراسة
مسـتوى كفـاءة األداء  يوجد فروق ذات داللة إحصائية في ال: على رابعالفرض الينص 

تعـزى لمتغيـر  فـي وزارة النقـل والمواصـالتبسلطة الترخيص الوظيفي وعالقته باألنماط القيادية 

   )إدارية، مالية، فنية، أخرى(نوع الوظيفة 

ـــــاين األحـــــاديب الباحـــــثعـــــن هـــــذا الســـــؤال قـــــام ولإلجابـــــة          اســـــتخدام أســـــلوب تحليـــــل التب

One Way ANOVA .  
  )  20(جدول 

  نوع الوظيفةلمتغير ومستوى الداللة تعزى " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  مصدر التباين  المجا0ت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة 

 "ف"

قيمة 

 الد0لة
 مستوى الد0لة

 األداء الوظيفي

 198.043 3 594.129  بين المجموعات
2.188 

 
0.098 

 

غير دالة 

 إحصائياً 
 90.517 65 5883.610  داخل المجموعات

  68 6477.739  المجموع

  النمط الديمقراطي

 822.374 3 2467.121  بين المجموعات
8.680 

 
0.000 

 

دالة عند 
0.01 

 94.739 65 6158.039  داخل المجموعات

  68 8625.159  المجموع

  األوتوقراطيالنمط 

 11.171 3 33.512  بين المجموعات
0.224 

 
0.879 

 

غير دالة 

 إحصائياً 
 49.799 65 3236.922  داخل المجموعات

  68 3270.435  المجموع

 النمط الترسلي

 520.246 3 1560.739  عاتبين المجمو 
8.263 

 
0.000 

 

دالة عند 
0.01 

 62.958 65 4092.246  داخل المجموعات

  68 5652.986  المجموع

  

  4.07 ) =0.01(وعند مستوى دCلة ) 3،68(الجدولية عند درجة حرية  ف

   2.74) = 0.05(وعند مستوى دCلة  )3،68(الجدولية عند درجة حرية  ف

  دول السابقيتضح من الج
األداء فـي ) 0.05(الجدوليـة عنـد مسـتوى داللـة " ف"مـن قيمـة  أقـلالمحسوبة " ف"ن قيمة أ-1

نـــوع وجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية تعـــزى لمتغيـــر ال ت، أي أنـــه الـــوظيفي، والـــنمط الترســـلي
   .الوظيفة
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نظــرة ألنمــاط فــروق تعــزى لنــوع الوظيفــة ســواء كانــت ماليــة إداريــة فنيــة ممــا يــدلل أن ال C توجhhد-2
القيادة شبه متساوية من وجهة نظر كافـة المـوظفين وبغـض النظـر عـن نـوع وظيفـتهم وذلـك يعنـي 

  .أن نوع الوظيفة ال يؤثر على اتجاهات الرأي حول نمط القيادة
الـنمط فـي ) 0.05(الجدولية عند مسـتوى داللـة " ف"من قيمة أكبر المحسوبة " ف"ن قيمة أ-3

 .نــوع الوظيفــةلمتغيــر  وجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزىتأنــه  أي الــديمقراطي والترســلي،
  :ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجداول التالية توضح ذلك

  )  21( جدول رقم 

  نوع الوظيفةتقديرات المبحوثين تعزى لمتغير دى النمط الديمقراطي ليوضح اختبار شيفيه في 

 

ليةما إداري  أخرى فنية 

46.865 43.357 50.500 30.500 

 إداري
46.865 

0    

 مالية
43.357 

3.508 0   

 فنية
50.500 

3.635 7.143 0  

 أخرى
30.500 

*16.365 *12.857 *20.000 0 

  0.01دالة عند *
  :يتضح من الجدول السابق

داريـــة، الوظيفـــة اإلداريـــة والوظـــائف األخـــرى لصـــالح الوظـــائف اإلوجــود فـــروق بـــين  -1
  .المالية وبين الوظائف المالية واألخرى لصالح 

 وظــــائف، ولــــم يتضــــح فــــروق فــــي الوبــــين الوظــــائف الفنيــــة واألخــــرى لصــــالح الفنيــــة  -2
 .األخرى
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  )  22( جدول رقم 
  نوع الوظيفةتقديرات المبحوثين تعزى لمتغير دى النمط الترسلي ليوضح اختبار شيفيه في 

 

 أخرى فنية مالية إداري

38.081 38.357 41.375 25.400 

  إداري
38.081 

0    

  مالية
38.357 

0.276 0   

  فنية
41.375 

3.294 3.018 0  

  أخرى
25.400 

*12.681 *12.957 *15.975 0 

  0.01دالة عند *
  :يتضح من الجدول السابق

الوظيفة اإلدارية والوظائف األخرى لصالح الوظائف اإلداريـة، وبـين وجود فروق بين  -1
، ولـــم الماليـــة، وبـــين الوظـــائف الفنيـــة واألخـــرى لصـــالح الفنيـــة الوظـــائف الماليـــة واألخـــرى لصـــالح 

  .األخرى وظائفيتضح فروق في ال
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  الفصل اخلامس الفصل اخلامس الفصل اخلامس الفصل اخلامس 
  ياتالنتائج والتوص
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  :نتائج الدراسة 
  
بينت الدراسة نمط القيادة الديمقراطي هو الـنمط السـائد لـدى العـاملين بسـلطة التـرخيص بـوزارة  .1

 .النقل والمواصالت
بين درجـات  (α≤0.05)عند مستوى إحصائيةأظهرت النتائج وجود عالقة موجبة ذات داللة  .2

 .استبانة كفاءة الداء العاملين في النمط الديمقراطي والترسلي ودرجاتهم على
بـين درجـات  (α≤0.05)عنـد مسـتوى إحصـائيةأظهرت النتائج وجود عالقة سالبة ذات داللة  .3

 .كفاءة الداء استبانهوالترسلي ودرجاتهم على  األوتوقراطيالعاملين في النمط 
تبين من خالل الدراسـة أنـه كلمـا سـاد الـنمط الـديمقراطي والترسـلي مـن وجهـة نظـر المبحـوثين  .4

له تأثير فـي  أيضًا تبين أن النمط األوتوقراطي لم يكن, هم ذلك في رفع معدل كفاءة األداءسا
 .زيادة كفاءة األداء

ـــه .5 ـــائج الدراســـة بأن ـــاءة األداء  يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــيال  أظهـــرت نت مســـتوى كف
تعــــزى الــــوظيفي وعالقتــــه باألنمــــاط القياديــــة بســــلطة التــــرخيص فــــي وزارة النقــــل والمواصــــالت 

 .لمتغير المسمى الوظيفي
مســتوى كفــاءة األداء  يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــيال تبــين مــن خــالل الدراســة بأنــه   .6

تعــــزى الــــوظيفي وعالقتــــه باألنمــــاط القياديــــة بســــلطة التــــرخيص فــــي وزارة النقــــل والمواصــــالت 
 .لمتغير المؤهل العلمي

ـــه .7 ـــائج الدراســـة بأن ـــاءة األداء  إحصـــائية فـــي يوجـــد فـــروق ذات داللـــةال  أظهـــرت نت مســـتوى كف
الــــوظيفي وعالقتــــه باألنمــــاط القياديــــة بســــلطة التــــرخيص فــــي وزارة النقــــل والمواصــــالت تعــــزى 

 .لمتغير سنوات الخبرة
مســتوى كفـــاءة األداء  يوجــد فــروق ذات داللـــة إحصــائية فـــيال تبــين مــن خـــالل الدراســة بأنـــه  .8

ص فــــي وزارة النقــــل والمواصــــالت تعــــزى الــــوظيفي وعالقتــــه باألنمــــاط القياديــــة بســــلطة التــــرخي
ممــا يــدلل أن النظــرة ألنمــاط القياديــة شــبه متســاوية مــن وجهــة نظــر كافــة لمتغيــر نــوع الوظيفــة 

الموظفين وبغض النظر عن نوع وظيفتهم وذلك يعني أن نوع الوظيفة ال يؤثر على اتجاهات 
 .الرأي حول نمط القيادة

 تمــنح التــى غالبيــة الترقيــات والحــوافزين بــأن لــو حــظ مــن خــالل الدراســة عــدة أمــور حيــث تبــ .9
معايير تقيـيم  أيضًا تبين أن هناك, بناًء على مؤشرات الكفاءة اإلدارية بسلطة الترخيص تكون

 .لألداء والكفاءة على مستوى المؤسسة والفرد
 في سلطة الترخيص  يوجد تنسيق مناسب بين كافة المستويات التنظيميةأظهرت الدراسة بأن .10

 .المهام الوظيفية المنوطة بهم موظفي سلطة الترخيصيدرك ، أيضا العملخالل 
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 تبــين مــن خــالل الدراســة أن فــي الــنمط الــديمقراطي يقــوم المــدير فــي ســلطة التــرخيص بالميــل.11
 .في العمل أي أنه يطبق الالمركزية لتفويض بعض صالحياته لتسهيل مهام العمل

يحــتفظ المــدير بكافــة صــالحياته وال يميــل   ياطاألوتــوقر أظهــرت نتــائج الدراســة أنــه فــي الــنمط .12
 .في العمل تفويض السلطة أي أنه يطبق المركزيةل
يفــوض المــدير المــوظفين لمتابعــة وحــل فانــه  الترســليتبــين مــن خــالل الدراســة أنــه فــي الــنمط .13

 .في العمل أي أنه يطبق الالمركزية مشاكل العمل
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:توصيات الدراسة  
 

رية في تطبيق الـنمط القيـادي الـديمقراطي الـذي يسـود بيئـة العمـل فـي العمل على االستمرا .1
ســلطة التــرخيص والعمــل علــى تعزيــز وتنميــة مفــاهيم القيــادة الديمقراطيــة فــي كافــة إدارات 

 .ودوائر الوزارة لزيادة كفاءة االتصال والتواصل بين الموظفين
والــنمط الترســلي وذلــك بمــا أن يــتم التــوازن مــا بــين الــنمط الــديمقراطي فــي أســلوب اإلدارة  .2

يضمن الوسطية فـي انتهـاج األسـلوب اإلداري المـوقفي وتجنـب الـنمط الترسـلي واالسـتفادة 
 .من فوائد النهج اإلداري الديمقراطي

ضرورة االستفادة من مزايا النمط القيادي األوتوقراطي في المحافظة على إجراءات العمل  .3
 .ترسلي في بيئة العملومعالجة اآلثار السلبية لنمط القيادة ال

ـــة األداء  .4 ـــه مـــن دور واضـــح فـــي دعـــم وتنمي ـــديمقراطي لمـــا ل ـــز الـــنمط ال العمـــل علـــى تعزي
 .اإلداري وزيادة كفاءته

العمـــل علـــى دعـــم أنمـــاط القيـــادة اإلداريـــة ودورهـــا فـــي تنميـــة األداء فـــي كافـــة المســـتويات  .5
ــــة أنمــــاط  القيــــادة لكــــل  ــــة والتأكــــد مــــن إدراك أهمي المــــوظفين حســــب والمســــميات الوظيفي

 .مسمياتهم الوظيفية
تعزيــز االتجاهــات بــدور أنمــاط القيــادة لــدى كافــة مــوظفي ســلطة التــرخيص بغــض النظــر  .6

 .عن مستواهم التعليمي
االستفادة مـن المنـاخ الـديمقراطي اإلداري السـائد وتوجيـه الجهـود نحـو تنميـة وتطـوير أداء  .7

 .سلطة الترخيص بما يحقق الكفاءة اإلدارية المرجوة
االســـتفادة مـــن مخرجـــات نظـــام الحـــوافز والترقيـــات علـــى أن يـــتم تطـــويره واعتمـــاده كركيـــزة  .8

 .أساسية في التقييم والتطوير اإلداري
االســتفادة مــن وجــود معــايير لتقيــيم األداء علــى مســتوى المؤسســة والفــرد ودراســة إمكانيــة  .9

 .تطبيق النموذج األوروبي لألداء المؤسسي
ي ظهــر فــي كافــة المســتويات اإلداريــة فــي عمليــات إعــادة توظيــف التنســيق المناســب الــذ .10

 .الهيكلة وهندسة العمليات بما يضمن جودة أفضل في األداء
مـن خــالل إدراك مــوظفي ســلطة التــرخيص لمهـامهم لوظيفــة يجــب اســتغاللها فــي ترقيــات  .11

أصــحاب المهــارات والمعــارف للصــفوف القياديــة األعلــى ليكــون لهــا دور جديــد فــي أســلوب 
 .ة السائدالقياد
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العمل على زيادة وتنويع خدمات الترخيص فـي كافـة محافظـات غـزة اسـتنادًا علـى وجـود  .12
 .درجة تفويض والمركزية مناسبة في العمل

علـــى االلتــــزام بتطبيــــق القــــوانين  ييجـــب أن يقتصــــر دور المــــدير فـــي الــــنمط األوتــــوقراط .13
قراطي القيــــادي فــــي والتعليمــــات واللــــوائح المنظمــــة للعمــــل مــــع المــــزج فــــي األســــلوب الــــديم

االهتمام بتفويض الصالحيات وزيادة الالمركزية واالهتمـام بالعالقـات الوظيفـة بمـا يضـمن 
 .وجود نمط قيادي متوازن يحقق أهداف العمل
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  :التوصيات الخاصة بسلطة الترخيص

الحفــاظ علــى الــنمط الــديمقراطي الســائد فــي القيــادة مــع العمــل علــى تطــويره وتحســين فــي  .1
 .ل وتطوير العمليات اإلداريةخدمة أفض

الموائمة والموازنة ما بين النمط الديمقراطي السائد وذلك بـدعم وتعزيـز العالقـات الوظيفيـة  .2
القيــادي فــي  يالتبادليــة والالمركزيــة اإلداريــة مــع الحفــاظ علــى نــوع مــن الــنهج األوتــوقراط

 .االلتزام بالقوانين والتعليمات والقواعد التي تنظم العمل
هيكلـة الـوزارة وسـلطات التـرخيص وذلـك بجعـل نظـام المـديريات فـي محافظـات غـزة إعـادة  .3

ــــي مجــــاالت القيــــادة  ــــة ف ــــك باالســــتفادة مــــن النتــــائج االيجابي ــــدًال مــــن نظــــام الــــدوائر وذل ب
 .والالمركزية اإلدارية

أن يتم تطبيق النموذج األوروبي لألداء على دوائر سلطة الترخيص لتقييم معدالت أدائها  .4
 .في خدماتهاوالرقي 

أن تتم ترقيات لدرجات قياديـة فـي سـلطة التـرخيص نظـرًا لظهـور بيئـة عمـل يسـودها نمـط  .5
 .جيد في القيادة والتوجيه

تحسـين فـرص صــناعة واتخـاذ القــرارات لمـدراء سـلطة التــرخيص وذلـك مــن خـالل توظيــف  .6
 .التنسيق السائد بين المستويات اإلدارية ودرجة الالمركزية اإلدارية

الهتمام في التدريب والتنمية البشـرية فـي مجـال التقليـد اإلبـداعي والقيـادة السـتغالل زيادة ا .7
 .طاقات الموظفين استعدادًا لدور ريادي بالمستقبل

أن يتم االستفادة من مقومات وأساليب القيادة في دوائر سـلطة التـرخيص فـي كافـة إدارات  .8
 .ودوائر وزارة النقل والمواصالت في قطاع غزة

  

  :ات المقترحةالدراس

 .عوامل اإلنتاجية وعالقتها بأنماط القيادة في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية -1

 .القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري  -2

 .تفويض الصالحيات لدى القيادة اإلدارية -3

 .دور القيادة في تفعيل نظام الحوافز المعمول به في وزارات السلطة الوطنية -4

موذج األوربي للتميز في تطوير األداء المؤسسي لوزارات السلطة الوطنية استخدام الن -5

 .الفلسطينية
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 .2003السعودية، جامعة نايف للعلوم األمنية، 
القيــادي بــأداء األطبــاء فــي المستشــفيات العســكرية  عالقــة األنمــاط" ، ناصــر الغبيــوي، •

  .2003، المملكة العربية السعودية رسالة ماجستير غير منشورة، ،والمدنية
فرق العمل وعالقتها بأداء العاملين في األجهزة األمنية، دراسـة مقارنـة "الفايدي، سالم،  •

، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، جامعـة نـايف " بين بعض األجهزة األمنية بمدينة الرياض
 .م 2008العربية للعلوم األمنية، السعودية ، 

. فـرق العمــل وعالقتهـا بــأداء العـاملين فــي األجهـزة األمنيــة الفايـدي ، سـالم بـن بركــة ،  •
، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، دراسة مقارنة بين بعض األجهزة األمنيـة بمدينـة الريـاض

 . 2008جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

اإلدارية واألمنية لهنـدرة العمليـات اإلداريـة األبعاد المالكي ، ساعد بن عتيبي بن سـعد ،  •
ــوظيفي  ــاألداء ال ــة  –وعالقتهــا ب ــاحف بالمملك ــار والمت ــة اآلث ــى وكال ــة عل دراســة ميداني

، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة نـايف للعلـوم األمنيـة، الريـاض، العربية السعودية
2003 .  

دراســة ميدانيـة علــى "التنظيمـي اثـر األنمــاط القياديـة علــى اإلبـداع " ، المحاسـنة، محمـد •
 .2006 ن،األرد ،رسالة ماجستير غير منشورة، "المدراء العاملين في الجامعة األردنية

              العـاملون يـراه األقصـى كمـا جامعـة رئاسة لدى السائد القيادي النمط"  ،المصري، رفيق •
 .2006 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة في
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القيادة فوق الجماعة والقيادة مع الجماعة دراسـة مقارنـة بـين نمطـي "  ،المنقاش، سارة •
 ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،الذكور واإلناث في جامعـة الملـك سـعود بالريـاض قيادة

 .2007،  المملكة العربية السعودية

ة الرقابـة اإلداريـة وعالقتهـا بـاألداء الـوظيفي فـي األجهـز "النميان، عبد اهللا عبد الـرحمن،  •
، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعـة "دراسة مسحية على شرطة منطقة حائل: األمنية

 .م2003نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

اثر الذكاء العـاطفي علـى األداء الـوظيفي للمـدراء العـاملين فـي مكتـب "بظاظو، عزمي،  •
ـــابع لالونـــروا لجامعـــة اإلســـالمية، ، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، ا"غـــزة اإلقليمـــي الت

 .2010فلسطين، 

ــدور الق" ، البــاز دراســة • ــات ممارســة ال ــمعوق ــ اديي ــب غــزة اإلقل ــات مكت ــة ميلموظف  لوكال
ــالغــوث الدول ــروا( ةي رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، أكاديميــة اإلدارة والسياســة، ،  ،)األون

  .2011 ،فلسطين
دى رؤساء األقسام األكاديميين عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري ل"، خلـف دراسة •

 ، الجامعــة اإلســالمية، فلســطين، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، "اإلســالمية فــي الجامعــة
2011. 

نمط القيادة اإلدارية وعالقته  بالرضا الوظيفي لدى العاملين في مراكز  "دراسة الطيبي،  •
اديميـــة اإلدارة رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، أك، " وليـــة فـــي محافظـــة غـــزةالرعايـــة األ 

 .2012والسياسة، فلسطين، 

ــع " ،مطيــر دراســة • ــقواق ــايير تطبي ــم مع ــا الرشــيد الحك ــاألداء وعالقته ــوزارات اإلداري ب  لل
 .2012 ،رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة، فلسطين، "الفلسطينية

ــدايار وعالقتهــا باألنمــاط القر اتخــاذ القــ ةيــفاعل"  ،النبيــه دراســة •  رييمــد لــدى الســائدة ةي
 .2011، رسالة ماجستير غير منشورة ،بمحافظات غزة ةيالمدارس الثانو 

دراسـة تطبيقيـة علـى األجهـزة : الـوظيفياإلبداع  اإلداري  وعالقته بـاألداء رضا، حـاتم،  •
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، أكاديميـة بجـدة الـدولياألمنية بمطار الملك عبد العزيـز 

  .2003الرياض، للعلوم األمنية،  نايف العربية
دراســة حالــة  –ضــغوط العمــل وآثارهــا علــى أداء األســاتذة الجــامعيين سـبرينة ، مــانع  ،  •

، رسـالة ماجسـتير غيـر  باتنـة –أساتذة كلية اإلقتصاد والتسـيير بجامعـة الحـاج لخضـر 
 . 2008باتنة ، الجزائر ،  –منشورة ، جامعة الحاج لخضر 
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دراســة  –أهميــة تقيــيم أداء العــاملين فــي إدارة المــوارد البشــرية  ســميرة ، عبــد الصــمد ، •
، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة  باتنة –حالة شركة الكهرباء الريفية والحضرية 

 . 2008باتنة ، الجزائر ،  –الحاج لخضر 

وأنمــاط االتصــال لــدى اإلداريــين  الســلوك القيــادي العالقــة بــين أنمــاط"  ،شــحادة، رائــف •
رسـالة  ،"كاديميين من وجهة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات الفلسـطينيةاأل 

 .2008 ،ماجستير غير منشورة

 طبيقيـةت دراسـة ،"الـوظيفي بـاألداء وعالقتهـا اإلنسانية العالقات" محمد، بن ناصر عقيل، •
 جامعـة منشـورة، غيـر ماجسـتير رسـالة الريـاض، بمدينـة الخاصة األمن قوات ضباط على
 .م2006 الرياض، األمنية، للعلوم العربية فناي

ــادة التحويليــة فــي تطــوير أداء مــديري المــداس الثانويــة فــي "  ،عيســى، ســناء • دور القي
 .2008 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"محافظات غزة

ــيم بمحافظــات غــزة، "  ،مغــاري تيســير • ــة والتعل ــي مــديريات التربي ــادة الســائد ف نمــط القي
رســالة ماجســتير غيــر ، "ر التربــوي مــن وجهــة نظــر العــاملين بهــاوعالقتــه بصــنع القــرا

 .2009 ،منشورة

 .م2013وزارة النقل والمواصالت،التقرير السنوي الصادر عن وحدة التخطيط، •
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  األخت الكريمة ،،،/ األخ الكريم
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  

  تعبئة استبانة لبحث ماجستير/ الموضوع
  

مستوى كفاءة األداء الوظيفي وعالقته "راسة في إطار بحث الماجستير يقوم الباحث بد  
وذلك كبحث أكاديمي تكميلي لنيل درجة النقل والمواصالت بغزة  ، في وزارة"باألنماط القيادية

إن حرصكم على تقديم  المعلومات . الماجستير  بأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا بغزة
فضل لموضوع الدراسة مما سيعود بالنفع والخير لما الكافية بدقة وموضوعية سيؤدي إلى تقييم أ

فيه مصلحة المؤسسة الحكومية والمجتمع بإذن اهللا، علمًا بأن هذه البيانات يراعى فيها السرية 
  .التامة وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  

  -:الشخصية  البيانات -:أوًال 

  :أمام اإلجابة المناسبة )x(وضع إشارة  ى يرج

 أنثـى   □ذكـــر         □        : س الجنـــ .1

   رئـيس قسـم □   نائـب مـدير □ مـدير □  مـدير عـام □  وكيـل مسـاعد □  وكيـل  □ :المسـمى الـوظيفي .2

  رئيس شعبة□

  ثانوية عامة     □متوسط دبلوم    □بكالوريوس  □فاكثر    ماجستير   □:  العلمي المؤهل .3

 21 سنة 20 -16 □   سنة 15 –11من □سنوات 10 – 6من  □فأقل  سنوات 5  □   :سنوات الخبرة  .4

 فأكثر  □

 .وظيفة أخرى      □ةفني وظيفة□   مالية  وظيفة    □ةإداريوظيفة □    :   الوظيفة نوع .5

 

  الباحث                                                                                     

  محمد العامودي
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  .في مربع الخيار الذي يناسبك) x(وضع إشارة  يرجى: االستمارة  مجاالت: ثانياً 

  عالقتها باألداء الوظيفيمدى مستوى الكفاءة وما  : االول  مجالال
  موافق  العبـــارات  .م

  بشدة
  غير  موافق

  متأكد
  غير

  موافق
  غير

  موافق

  بشدة

           .أعتقد أن غالبية ما يتم تخطيطه ينجز حسب األصول  1

           .مدراء يهتمون بمؤشرات اإلنتاجية كداللة لكفاءة األداءأرى أن ال  2

           .يهتم المدير وضع معايير واضحة لقياس الكفاءة باألداء  3

           .يربط المدير ما بين منح الحوافز ونتائج تقييم األداء السنوي للموظف  4

           .هناك تقييم مستمر ألساليب وطرق العمل لتطويره  5

           .قوانين والتعليمات الوزارية في تطوير األداء المؤسسيتساهم ال  6

           .غالبية الترقيات والحوافز تمنح بناًء على مؤشرات الكفاءة اإلدارية  7

           .تمتاز األنظمة والقوانين بالوضوح وسهولة التطبيق  8

           .هناك معايير تقييم لألداء والكفاءة على مستوى المؤسسة والفرد  9

           .أجد أن هناك معدالت مرضية في تقديم الخدمات  10

           .أرى أن الكفاءة مع المعيار في الثواب والعقاب  11

           .أعتقد أن التمايز باألداء مؤشر للكفاءة  12

           .يتم االستفادة من نتائج تقييم األداء في تقويم مجريات العمل  13

           .بالوقت المحدد يتم تنفيذ غالبية المهام الوظيفية  14

           .يتم استغالل الموارد المادية والبشرية المتاحة أثناء تأدية مهامهم الوظيفية  15

           يوجد تنسيق مناسب بين كافة المستويات التنظيمية خالل العمل  16

           يدرك الموظفين المهام الوظيفية المنوطة بهم  17

            تتسم القرارات في الوزارة بالسرعة وعدم البطء  18

            لدى موظفي الوزارة دوافع تعزز من جودة أدائهم  19

            يمتلك معظم الموظفين بالوزارة مهارات مناسبة   20

  :االنماط القيادية : الثاني  مجالال

  : النمط الديمقراطي - 1

           .الدائرةيتم صياغة ووضع األهداف بمشاركة كافة موظفي .1

           .يمارس الموظفين صالحياتهم كاملة لتسهيل مهام العمل.2

           .يميل المدير لتفويض بعض صالحياته لتسهيل مهام العمل.3

           .الوظيفي ميستطيع الموظفين اتخاذ القرار المناسب حسب مستواه.4

           رك المدير الموظفين في عملية صنع القرارايش.5

           .المدير في حل المشاكل التي تواجه العمليشارك .6

           .يحفز المدير الموظفين علي اإلبداع والتطوير  بالعمل.7



147 

  موافق  العبـــارات  .م

  بشدة
  غير  موافق

  متأكد
  غير

  موافق
  غير

  موافق

  بشدة

           .يتواصل المدير بالنقاش والنقد االيجابي لتطوير العمل.8

           .يحرص المدير علي المشاركة في المناسبات االجتماعية للموظفين.9

           .ي المبادرة في طرح أفكار جديدة يشجع المدير الموظفين عل  10

            .يستخدم المدير  أساليب الثناء والمدح لتشجيع الموظفين  11

            يظهر المدير مرونة في تعامله مع الموظفين  12

            يشجع المدير مبدأ المشاركة الجماعية في أداء العمل   13

  :ياألوتوقراطالنمط  _ ب

           .كافة المهام وتدقيقها بالتفصيل يحرص المدير علي متابعة  1

           .يطرح المدير خططه وبرامجه لتنفيذ وفق رؤيته  2

           .يوجه المدير الموظفين لتنفيذ التعليمات والقرارات دون مناقشة  3

           .يلتزم كافة الموظفين بالتعليمات والقرارات حسب رغبة المدير  4

           .يميل للتفويض يحتفظ المدير بكافة صالحياته وال  5

           .يعتبر المدير المناقشة في مسائل العمل مضيعة للوقت  6

           .بفضل المدير حل مشاكل العمل بأسلوبه الخاص  7

           .يرغب المدير دائمًا في تحديد مسارات العمل كما يراه مناسباً   8

           .يحرص المدير للحفاظ على النمط التقليدي للعمل  9

           .المدير في متابعة تنفيذ قراراته حسب ما يراه مناسباً  يهتم  10

           يلتزم المدير بكافة اإلجراءات واالتصاالت والتعليمات الرسمية كما هي  11

           .يصر المدير على تحقيق األهداف والخطط بحذافيرها  12

  :يالنمط الترسل_ ج
           .قاشتصل المدير األفكار المطروحة من الموظفين دون ن  1

           .يترك المدير الخيار للموظفين في وضع الخطط واألهداف  2

           .ال يناقش المدير كثيرًا في اعتماد خطط وأهداف الدائرة  3

           .يشارك المدير بفاعلية عالية بالمناسبات االجتماعية  4

           .يميل المدير دائما ألسلوب تفويض صالحياته لتسهيل مهام العمل  5

           .يترك المدير المجال للموظفين لحل مشاكل العمل وفق أسلوبهم  6

           .يتقبل المدير كافة االقتراحات من قبل الموظفين بالدائرة  7

           .عملهم إلنجازيفضل المدير أن يختار الموظفين اآلليات واألساليب المناسبة   8

           .مقصرين بمهامهميتساهل المدير في تطبيق العقوبات على الموظفين ال  9

           .يفوض المدير الموظفين لمتابعة وحل مشاكل العمل  10

           يفضل المدير عدم التقيد كثيرا في تنفيذ التعليمات بحذافيرها  11

            يتأثر  المدير عادة برغبات  الموظفين  12
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