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شكـر وعرفــان
أشكر امو عز وجل الذي وفقي إَام ذا العمل وأسألق أن يتقبلق مي و ازيي عنق
وأن يكون ذا البح ،مرة يستفيد منها كل باح ،وطالب علم.
م أتقدم بالشكر اجزيل إ أستاذي ومؤطري  :إماعيل شو ي الذي أتعبي كثرا بانتقاداتق
البناءة وأقول لق كما قال أحد الصحابة( :رحم اه امرؤ أ دى ي عيوبـي).
كما يطيب ي أن أتقدم الص الشكر والتقدير أعضاء جنة امناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة
ذم امذكـرة.
وأشكر كل من ساعدي على إجاز ا.

الملخ ـص
 م قياس القيادة التحويلية من، حي،دفت ذم الدراسة إ اختبار دور القيادة التحويلية ي تطوير مهارات اموظفن
 فيما م قياس امهارات.) ااعتبارية الفردية والتمكن، ااستثارة الفكرية، ااافز اإهامي، (التأثر امثاي:خال أبعاد ا
.وجرت الدراسة على مستوى كلية العلوم ااقتصادية امعة ال ـوادي، ) اجماعية والتنظيمية، (الفردية:عن طريق أنواعها
، موظفا وأستاذا40 وم ااصول على امعلومات الازمة من خال ااستبيان الذي ُوَزع على عينة ُميسرة بلغ حجمها

 م الوصول إ لموعة من النتائج أمها أن القيادة التحويلية ها أثر إ ايspss v.20 وبعد خليل النتائج باستخدام
. م اُختتمت الدراسة مجموعة من التوصيات ذات الصلة باموضـوع،ي تطوير مهارات اموظفن
. كلية العلوم ااقتصادية و التسير والعلوم التجارية امعة الـوادي، تطوير امهارات، قيادة خويلية:الكلمات المفتاحية
Summary

This study aimed to test the role of transformational leadership in staff
development , where transformational leadership through measurable
dimensions : ( ideal influence , inspirational motivation, intellectual
stimulation , and individual legal and empowerment ) . As measured by the
types of skills : (individual , collective and organizational ) , and the study
took place at the level of the Faculty of Economic Sciences at UniversityEl Oued.
It was to obtain the necessary information through a questionnaire
distributed to soft total sample size of 40 employees and a professor ,
After analyzing the results using spss v.20 was access to a range of the most
important results that transformational leadership have a positive impact in
the development of staff skills , and the study concluded a set of relevant
recommendations .
Keywords: transformational leadership , skills development , Faculty of
Economics and Management Sciences at the University- El Oued.
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المقدم ـة
يتسم ذا العصر بأنق عصر اختصار الزمن وتقريب امكان ،فالتغيرات متاحقة ومتزامة ي ميع جوانب ااياة ،ما
أمرا حتميلا للبقاء والتطور ومواكبة التجديد ااادث ،واأمر يرز حاجة
جعل امراجعة الدائمة وامتكررة لإدارة وأساليبها ل
ماسة لتجديد القيادات اإدارية للتكيف مع امتغرات ،وإعادة خديد ح الثابت من الرؤى واممارسات ،ضمن ما
يدخل ي دور القيادة ي إدارة التحول ،والتعامل معق بكفاءة ،وخقيق ااستمرارية ي عصر يضج بالتحدي وعدم
ااستقرار.
وتطويرا للمهارات يؤ لها للتعامل مع امرؤوسن ،والتأثر ي سلوكياهم
متجددا،
ويفرض ذا على القيادات وعيلا
ل
ل
ومشاعر م ،وخفيز م ،وزرع الثقة امتبادلة بينهم ،وبناء رؤية منظمية واضحة توجههم لتحقيق اأ داف امرسومة.
و سب نظريات القيادة ااديثة فإن ذم الصفات توجد ي القائد التحويلي.
جديدا للتغير والتطوير ومن أكثر النظريات القيادية شهرة لتحويل امنظمات من
وتعد القيادة التحويلية اليوم ل
مدخا ل
اأساليب القيادية التقليدية إ اأساليب ااديثة.
أيضا بامعيار العامي ،فإن نظام التعليم العاي ي اجزائـر و
وبالنظر إ حجم دولة ضخمة شاسعة ومتدة ،وحديثة ل

أحد اأنظمة الي تواجق خديات كثرة وعقبات مة ،فهو يعاي من قصور ي اأداء ،ما يرز حاجة ماسة إ تغيرات
جذرية وعميقة ي النظام ،من خال قيادات مؤ لق َتلك الكفايات القيادية امميزة الازمة إدارة دفة التحويل امنتظر
لكيان التعليم اجامعي.
و نا ترز اااجة إ ااستفادة من تطبيقات القيادة التحويلية ،فاميدان اجة لقيادات من نوع خاص تتوافر فيها
القدرة على رسم رؤية مستقبلية واضحة ،وذات شخصية إهامية خويلية كون أن القائد التحويلي و اال اأمثل
للمنظمات الطموحة.
وبناء على ما سبق ذكرم جاءت ذم الدراسة قصد اولة التعمق ي دراسة تطوير امهارات والتعرف على تأثر القيادة
التحويلية عليها من خال صياغة اإشكالية اآتيـة:
1ـ إشكالية البحث:
~ ما و دور القيادة التحويلية ي تطوير مهارات اموظفيـن؟
وتندرج ضمن ذم اإشكالية التساؤات الفرعية التاليـة:
~ ل يوجد أثر للتأثر امثاي ي تطوير مهارات اموظفيـن؟
~ ل يوجد أثر للحافز اإهامي ي تطوير مهارات اموظفن؟
~ ل يوجد أثر لاستثارة الفكرية ي تطوير مهارات اموظفن؟
~ ل يوجد أثر لاعتبارية الفرديـة ي تطوير مهارات اموظفيـن؟
~ ل يوجد أثر للتمكي ــن ي تطوير مهارات اموظفن؟
أ

2ـ فرضيات الدراســة:
ولإجابة عن التساؤات السابقة نفرض الفرضية اأساسية امتمثلة فيما يلي:
* ا يوجد أثر ذو دالة معنوية للقيادة التحويلية بأبعاد ا امختلفـة ي تطوير مهارات اموظفن بكلية العلوم ااقتصادية،
التسير والعلوم التجارية امعـة ال ـوادي عند مستوى الدالة .α=0.05

والي تندرج ضمنها الفرضيات الفرعية اآتيـة:

 ا يوجد أثر ذو دالة معنوية للتأثر امثاي ي تطوير مهارات اموظفن بكلية العلوم ااقتصادية عند مستوى
الدالة .α=0.05

 ا يوجد أثر ذو دالة معنوية للحافز اإهامـي ي تطوير مهارات اموظفن بكلية العلوم ااقتصادية عند مستوى
الدالة .α=0.05

 ا يوجد أثر ذو دالة معنوية لاستثارة الفكريـة ي تطوير مهارات اموظفن بكلية العلوم ااقتصادية عند مستوى
الدالة .α=0.05

 ا يوجد أثر ذو دالة معنوية لاعتباريـة الفرديـة ي تطوير مهارات اموظفن بكلية العلوم ااقتصادية عند مستوى
الدالة .α=0.05

 ا يوجد أثر ذو دالة معنوية للتمكيـن ي تطوير مهارات اموظفن بكلية العلوم ااقتصادية عند مستوى الدالة
.α=0.05

3ـ أ ميـة الدراسـة:
 الركيز على مط القيادة التحويلية كتوجق حدي ،للقيادة رص على مسايرة ومواكبة التغرات ااديثة ي
امنظمات وأثر ذا النمط ي التأثر على مهارات اموظفن.
 كشف الواقع القيادي ومدى تأثرم على تطوير امهارات باجامعـة.
 قلة البحوث والدراسات امتعلقة بتأثر القيادة التحويلية ي تطوير مهارات اموظفيـن.
4ـ أ داف الدراســة:
التعرف على ما ية القيادة التحويلية وتطوير امهارات.
توضيا تأثر القيادة التحويلية على مهارات اموظفن.
التأكيد على أمية مارسة اأماط ااديثة ي القيادة وأثر ا ي جاح امنظمات.
التعرف على واقع مارسة أسلوب القيادة التحويلية بالكلية ل الدراسـة.
إثراء الدراسات السابقة امتعلقة بالقيادة التحويليـة.
5ـ التعريف اإجرائي لمتغيرات الدراسـة:
 القيادة التحويليـة :تركز على اأ داف البعيدة امدى مع التأكيد على بناء رؤية واضحة ،وحفز وتشجيع اموظفن
على تنفيذ تلك الرؤية ،والعمل ي نفس الوقت على تغير وتعـديل اأنظمة القائمة لتائم ذم الرؤية.

ب

 تطوير المهارات :و مزيج من الطرق والوسائل والنشاطات الي تُسا م ي مستوى أداء امهارات على مستوى كلية
العلوم ااقتصادية ،التسير والعلوم التجارية امعـة ال ـوادي.
6ـ نموذج الدراســة:
امتغر التابع :تطوير مهارات اموظفيـن

امتغر امستقل :القيادة التحويلية
أبعاد القيادة التحويلية:

تطوير امهارات الفرديــة

ـ التأثر امثاي

تطوير امهارات اجماعيـة

ـ ااافز اإهامي

تطوير امهارات التنظيميـة

ـ ااستثارة الفكريــة
ـ ااعتبارية الفرديــة
ـالتمكيـن

شكل رقم 10 :نموذج الدراس ــة
امصدر :من إعداد الباح.،

 7ـ إطار وحدود الدراسـة:
َت ذم الدراسة ي مستوى كلية العلوم ااقتصادية ،التسير والعلوم التجارية امعة ال ـوادي خال السداسي الثاي
للموسم الدراسي اااي على أساتذة وموظفي الكلية اإدارين (وعدد م .)146
8ـ منهج الدراسـة:
اعتمد الباح ،ي دراستق على امنهج الوصفي ،أنق اأنسب لعملية مع البيانات م القيام بتحليلها ،من خال
استعمال ااستمارة كأداة للدراسة اميدانية معرفة سلوكات القادة من وجهة نظر اموظفن بالكليـة.
9ـ الدراسات السابقة:
 الدراسات المتعلقة بالقيادة التحويلية:أ) دراسة :شريف أمد حسان ،سلوكيات القيادة التحويلية وأثر ا على اإبداع التنظيمي ،دراسة تطبيقية على
شركات تصنيع اأدوية البشرية اأردنية ،مذكرة ماجستر ،جامعة الشرق اأوسط.2010 ،
وقد توصل إ عدة نتائج:
*مستوى توفر سلوكيات القيادة التحويلية لدى امديرين العاملن ي شركات تصنيع اأدوية البشرية اأردنية مرتفع.
*مستوى تبي اإبداع ي شركات تصنيع اأدوية البشرية كان متوسطا.

ت

*وجود تأثر ذو دالة إحصائية معنوية لسلوكيات القيادة التحويلية لتمعة ومنفردة على اإبداع التنظيمي متغراتق ي
شركات تصنيع اأدوية عند مستوى دالة .0.05
ب) دراسة :أمد الصادق الرقيب ،عاقة القيادة التحويلية بتمكن العاملن ي اجامعات الفلسطينية بقطاع غزة،
مذكرة ماجستر ،اجامعة اإسامية ،غـزة ،2010 ،وقد توصل إ نتائج أمها:
*توفر سلوكيات التأثر امثاي ي اجامعات الفلسطينية ل الدراسة ،حي ،تتسم القيادة اإدارية فيها بقوة الشخصية
واللياقة امهنة والثقة والصدق مع العاملن وخظى بثقتهم واحرامهم.
*تواجد سلوكيات اافز الفكري ي اجامعات الفلسطينية ل الدراسة ،حي ،تبح ،القيادة اإدارية على أفكار
جديدة ال امشكات وتشجيع العاملن على التفكر بأساليب إبداعيـة.
*موافقة امبحوثن ي اجامعات ل الدراسة على توفر عناصر التمكن بدرجة كبرة ي جامعاهم (أمية العمل ،قيمة
العمل ،طرق العمل...إ ) ،وعناصر أخرى بدرجة متوسطة كامشاركة ي وضع اخطط واأ داف.
ت) دراسة :إمان زياي ،تأثر القيادة التحويلية على أداء امنظمة ،دراسة حالة :مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب ـ
أوماش ،مذكرة ماسر تسير امنظمات ،خصص :التسير ااسراتيجي للمنظمات ،بسكرة.2014 ،
وقد توصلت إ نتائج ،أبرز ا:

َ ثل القيادة التحويلية عاما أساسيا ي تطوير ودمومة امنظمات ذلك ما تشكلق من أمية ي بناء وتعزيز ميزة
تنافسية للمنظمة وقدرها على مواجهة امنافسة من مثياها.

 ختل القيادة التحويلية أمية خاصة جميع امنظمات الصناعية واخدماتية كوها تُسا م ي خسن أداء امنظمات
وخقيق فعاليتها امطلوبة.

 تُساعد القيادة التحويلية على بناء رؤية واضحة للمنظمة وتشجع اأفراد العاملن على تنفيذ ا والعمل على تعديل
أو تغير اأنظمة القائمة لتتاءم مع ذم الرؤيـة.
ث) دراسة :ةيسي ميهوي ،دور القيادة التحويلية ي إبداع العاملن ،دراسة حالة :مؤسسة اخيوط املونة وحدة

فيلبا ـ بريكـة ،مذكرة ماسر تسير امنظمات ،خصص :تسير اموارد البشريـة ،جامعة بسكرة.2015 ،
توصل الباح ،إ النتائج امواليـة:
* يُوافق أفراد العينة على توافر خصائص القيادة التحويلية إ حد كبر ي العاملن بامؤسسة ،وذلك من خال أبعاد ا

امستخدمة ي الدراسة والي تُسا م بشكل كبر ي خقيق اإبـداع.
* القادة اإداريون ي امؤسسة امعنية مارسون ثاثة أبعاد للقيادة التحويلية بدرجة موافق (التأثر امثاي ،التحفيز اإهامي
وااعتبار الفردي) ،أما بعد ااستثارة الفكرية فقد جاء بدرجة متوسطة ( ايـد).
* القادة ي امؤسسة ل الدراسة م فعا خويلين ،عن طريق السلوك اممارس مع العمال ي حثهم على خسن قدراهم

اإبداعية و اولة ااستفادة منها خدمة للمؤسسة.
* وجود معامل ارتباط قوي ()0.763بن امتغر امستقل امتمثل ي القيادة التحويلية و امتغر التابع (اإبداع).

ث

* وجود عاقة ارتباط قوية وطردية بن أبعاد القيادة التحويلية كل على حدا واإبداع ي مؤسسة فيلبا من خال
معامات اارتباط اموجبة احسوبـة.
ـ الدراسات المتعلقة بتطوير المهارات:
أ) دراسة :مد عوض الرشيدي ،دور العاقات العامة ي تعزيز امهارات الوظيفية للعاملن ي اجامعات ،دراسة
جامعة الكويت ،مذكرة ماجستر ي اإعام ،كلية اإعام ،جامعة الشرق اأوسط ،2014 ،وقد توصلت الدراسة إ
النتائج التاليـة:
 أظهرت نتائج الدراسة أن دور العاقات العامة ي جامعة الكويت ي جامعة الكويت كان ضعيفا ي ور إسهام
العاقات العامة ي عقد دورات تدريبية ي ااختصاصات واجاات العلمية امختلفة الي هم العاملن ي جامعة
الكويت ،وأظهرت أنق باإمكان خسن ذا الدور وتطويرم.

 إمكانية إسهام العاقات العامة ي القيام بدور مهم وحيوي ي تعزيز التواصل والتعاون اإداري بن اأقسام امختلفة.
 رضا العاملن ي اأقسام امختلفة عن دور العاقات العامة ي تعزيز امهارات الوظيفية للعاملن ي جامعة الكويت
كان متوسط امستوى ،وأنق باإمكان خسن مستويات الرضا من خال خسن وسائل ااتصال.
 الدراسات المتعلقة بالقيادة التحويلية و تنمية المهارات:أ) دراسة :ميسون عبد اه أمد ،دنيا مناف مد ،اأماط القيادية ودور ا ي تنمية مهارات العاملن ،دراسة
استطاعية آراء عينة من قيادات اإدارات والعاملن ي مديرية شبكة كهرباء نينوى ،للة تنمية الرافدين ،جامعة
اموصل ،كلية اإدارة وااقتصاد ،العدد  .2012 ،109وقد خلصت الدراسة إ :

 توجد عاقة ارتباط ذات دالة إحصائية بن اأماط القيادية وتنمية مهارات العامليـن.

 يتباين تأثر اأماط القيادية ي تنمية مهارات العاملن ،والنمط اإقناعي و النمط اأكثر مسامة ي تنمية مهارات
العاملن.
ب ) دراسـة :فروز شـن ،تأثر اأماط القيادية ي تنمية امهارات ي امؤسسة ،دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل ـ
فرع جنرال كابل ـ بسكرة ،أطروحة دكتورام ي علوم التسير ،جامعة بسكرة ،2014 ،ومن أ م نتائجها:

 درجة تنمية القادة للمهارات الفردية ي مؤسسة صناعة الكوابل ـفرع بسكرة ـ كان متوسطا.

 درجة تنمية القادة للمهارات اجماعية ي مؤسسة صناعة الكوابل ـ فرع بسكرة ـ كان متوسطا.

 درجة تنمية القادة للمهارات التنظيمية ي مؤسسة صناعة الكوابل ـ فرع بسكرة ـ كان متوسطا.
 يوجد ارتباط ذو دالة إحصائية بن مط القيادة التحويلية وتنمية امهارات ي مؤسسة صناعة الكوابل.
 يوجد تأثر معنوي ذو دالة إحصائية أبعاد القيادة التحويلية على تنمية مهارات العاملن بامؤسسة.
 يوجد ارتباط ذو دالة إحصائية بن مط القيادة التبادلية وتنمية امهارات ي مؤسسة صناعة الكوابل ـ بسكرة.


ج

01ـ موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
من خال ما م عرضق لبع الدراسات ذات العاقة موضوع الدراسة ،الي تطرقت إ القيادة التحويلية وتنمية
امهارات وطبيعة العاقة بينهما ،ناحظ أن أغلبها قد اتفقت على أمية القيادة التحويلية ي خسن وتطوير امهارات،
كما أن دراسة امتغرين معا (القيادة التحويلية وامهارات) كانت قليلة ي اجامعات اجزائرية مقارنة بدول امشرق
العري ،لذا جاءت الدراسة ااالية منسجمة مع العديد من نتائج الدراسات السابقة من جهة ،ومن جهة أخرى
كمحاولة إبراز وتوضيا العاقة بن القيادة التحويلية وتطوير امهارات لدي موظفي كلية العلوم ااقتصادية ،التسير
والعلوم التجارية على مستوى جامعـة ال ـوادي.
 00ـ خطة و يكل الدراسـة:
معاجة ذا اموضوع ،قسمت الدراسة إ فصول ثاثة ،حي ،تناول الفصل اأول اإطار النظري للمهارات وتضمن
ثاثة مباح:،
ـ امبح ،اأول بعنوان ما ية امهارات وتسير ا.
ـ امبح ،الثاي :مستويات خليل امهارات.
ـ امبح ،الثال :،تنميـة امهارات وتقييمها.
أما الفصل الثاي فقد عنون باسم مكانة القيادة التحويلية ي الفكر القيادي ،وم تقسيمق أيضا إ ثاثة مباح:،
ـ امبح ،اأول بعنوان القيادة اإداريـة
ـ امبح ،الثاي :القيادة التحويليـة.
ـ امبح ،الثال :،عاقة أبعاد القيادة التحويلية بتطوير امهارات.
أما الفصل الثال ،واأخر ،فقد خصص لدراسة حالة تأثر القيادة التحويلية ي تطوير مهارات اموظفن على مستوى
كلية العلوم ااقتصادية امعة الوادي ،وتضمن كذلك ثاثة مباح:،
ـ امبح ،اأول :ما ية اجامعـة اجزائريـة.
ـ امبح ،الثاي :اإطار امنهجي للدراسـة.
ـ امبح ،الثال :،عرض نتائج البح ،وخليلها.
وختتم الدراسة اَة عامـة تتضمن أ م النتائج احققة ،إضافة إ لموعة من التوصيات وااقراحات وآفاق البح.،
ُ


ح

الفصـل اأول:

أساسيات ح ـول المهـ ـارات

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات

تمهيد:
تُعتر امهارات من امواضيع الي حظيـت باا تمـام الواسـع مـن قبـل البـاحثن ي لـال التسـير وإدارة اأعمـال ،باعتبار ـا
موردا مهما غر ملموس ومصدرا لتحقيق القيمة امضافة ي امؤسسة.
وأن امهارات عملة نادرة تسعى امؤسسة إ اكتساها ،تطوير ا ،تثبيتهـا ي وضـعيات العمـل وااعـراف هـا (مكافأهـا)
قصد ااحتفاظ هاأ مع تسير ا للتمكن من استغاها أحسن استغال.
وللتعرف أكثر عن كيفية تطوير امهارات سنتطرق ي ذا الفصل إ امباح ،التاليـة:
 المبحث اأول :ما ية المهارات وتسيير ا. المبحث الثاني :مستويات تحليل المهارات. -المبحث الثالث :تنميـة المهارات وتقييمها.

الصفحة 2

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
المبحث اأول :ما ية المهارات وتسيير ا
لقد اختلف الباحثون ي خديد مفهوم واحد للمهارات باختاف جوانب الدراسة (امعري ،السلوكي )...وم يضعوا
قائمة واحدة لنوع امهارات أها ختلف حسب لال عمل امؤسسة واأ داف امراد خقيقها.
المطلب اأول :مفهوم المهارات وخصائصها
الفرع اأول :مفهوم المهارات:
عد حدي ،النشـأة ،بـل قـد م التطـرق إليـق مـن قبـل ي أعمـال فريـديريك تـايلور ،والـذي طالـب
إن مصطلا امهارات ا يُ َ

بضرورة اكتساب كل فرد مهارات معينة ي لال خصصق.

لكن الظهور ااقيقي والتطور على مستوى مفهوم امهارات كـان ي سـنوات السـبعينات وخاصـة أثنـاء اأزمـة النفطيـة (أزمـة
 )1973والي انعكست نتائجها على اقتصاديات كل الدول واضطرت امؤسسات إ تسريا عـدد كبـر مـن اأفـراد ذوي
اخرات وامهارات ،و نا ظهر اإشكال على أي أساس يتم تسريا العمالأ على أساس اخرة أو اأقدمية.
وي ــذم امرحلــة ظهــر مصــطلا امهــارات الــذي حــل ــل امــؤ ات الــي م تعــد كافيــة ممارســة امهــام واأنشــطة ،وي
سنوات الثمانينات تطور مفهوم امهارات تطورا ملحوظا نتيجـة التطـور والتغـر امسـتمر ي قواعـد امنافسـة الـي فرضـت علـى
امؤسســات البحــ ،عــن م ـوارد بش ـرية بنوعيــة جيــدة وبشــروط ومتطلبــات جديــدة ،ــذم ام ـوارد ذات قــدرات عاليــة وتتمتــع
بالليونة للتكيف مع التغرات ،تتميز بروح امبادرة والقدرة على اإبداع وتتحلى بامسؤولية.1
وحسب لسان العرب ،فامهارة :ي ااذق ي الشيء واإحكام لق واأداء امتقن لق ،ويقـال( :مهـر الشـيء مهـارة)أ أي
حكمق وصار بق حاذقا.2
إن أول ظهــور مقاربــة امهــارة ي لــال ام ـوارد البش ـرية كــان ســنة  1982مــن طــرف Bouytizisض ـمن ســيكولوجيا
عرفها على أها ":خاصية غـر ظـا رة يتميـز هـا الفـرد ،قـد تكـون دافـع ،صـفة ،قـدرة ،جانـب مـن صـورتق أو دورم
العمل ،إذ َ
أو معارفق الي يستخدمها ".3

 1عبد الو اب بن بريكة وآخرون ،دور القيادة ااستراتيجية في تجسيد مفهوم تسيير المهارات ،املتقى الوطي اأول حول تسير اموارد البشرية ،بسكرة،
 ،2012ص .03
 2ميسون عبد اه ،دنيا مناف مد ،اأنماط القيادية ودور ا في تنمية مهارات العاملين ،للة الرافدين ،كلية اإدارة وااقتصاد ،جامعة اموصل ،العدد:
 ،2012 ،109ص .208

 3رياض عيشوش ،مينة بوب ،تسيير المهارات كمدخل لتعزيز فعالية تسيير الموارد البشرية في ظل اقتصاد المعرفة ،املتقى الوطي اأول حول تسير
اموارد البشرية ،بسكرة ،2012 ،ص.06

الصفحة 3

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
إا أن  Louvan Beirendonkتلــف بنظرتــق للمهــارة عــن ســابقق ي كوهــا " :خاصــية مكــن ماحظتهــا،
وتتكــون مــن معــارف علميــة ،عمليــة ،ســلوكيات تســا م ي أداء دور وظيفــة معينــة"1أ حيــ ،رَكــز ــا التعريــف علــى معــارف
الفرد امكتسبة الي مكن ماحظتها وبالتاي تقييمها وإدارها.
عـ َـرف  Jean Guy Milletامهــارة بأهــا ":القــدرة علــى إبـراز امعــارف واممارســات واخصــائص الفرديــة امعبئــة
2
وامتناسقة وامتكيفة مع الوضعيات امهنية ".
كما عرفها  Jean Marie Perttiعلى أها ":معارف وسلوكيات ومهـارات متحركـة ( )Mobilisteأو قابلـة
للتحريك ) )Mobilisablesبغية القيام مهمة ددة".

3

إن ااخــتاف ي إعطــاء مفهــوم امهــارة راجــع إ اخــتاف امــدارس الفكريــة ،حيــَ ،ثــل امهــارة حســب علــم الــنفس:
مرجعيــة لاســتعدادات وامامــا الشخصــية وامعــارف ،أمــا بالنســبة لعلــم ااجتمــاع فــإن امهــارة تقــع داخــل ثــاث نطاقــات:
التدريب ،اخرة وامسار ااجتماعي.
ي حــن تتمثــل امهــارة حســب علــوم الربيــة ي القــدرة علــى اســتخدام امعــارف ،كمــا أهــا تعتــر مصــدر للميــزة التنافســية
وخلــق القيمــة امضــافة حســب امنظــور ااس ـراتيجي ،بينمــا تــرى إدارة ام ـوارد البش ـرية بــأن امهــارة ــي" :معرفــة التصــرف ي
وضعيات مهنية باحرام معاير اأداء."4
وتعــرف  Laetitia Lethielleuxامهــارات بأهــا " امعـارف النظريــة ،العمليــة والســلوكية " ،ويُقصــد بامعــارف

( )Savoirsلموع ـ ــة امع ـ ــارف العام ـ ــة واخاص ـ ــة امكتس ـ ــبة م ـ ــن ط ـ ــرف الف ـ ــرد ب ـ ــالتكوين وال ـ ــتعلم ،أم ـ ــا امع ـ ــارف العملي ـ ــة
( )Savoir-faireفهي اخرات الي يكتسبها الفرد عند قيامق بالعمل ،ومعارف التحلي ( )Savoir-êtreو ي
استعدادات اأفراد وسلوكياهم أثناء العمل.5
إا أن ناك عدة فروقات بن مفهوم امهارات ومفهوم امعارف مثلة ي اجدول امـوالـي:

1إماعيل حجازي ،سعاد معاليم  ،تسيير الموارد البشرية من خال المهارات ،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان  ،اأردن،الطبعة اأو  ،2013 ،ص .83

2

Jean Guy Millet, La Competence, Edition d'organisations; Paris, 2006, p283.
Jean MriePertti, " Dictionnires des ressources Humaines", Edition Vuibert,Paris,1998,p08.

3

 4رياض عيشوش ـ مينة بوب ،مرجع سابق ،ص.08
 5إماعيل حجازي ،مسا مة في وضع نموذج المهارات اافتراضية لتسيير الموارد البشرية ،أطروحة دكتورام ي علوم التسير ،قسم علوم التسير ،جامعة
بسكرة ،2013 ،ص .64

الصفحة 4

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
جدول رقم 11 :الفرق بين المهارات والمعارف
المع ــارف

المه ــارات
 -لموعة من امعارف النظرية ،العملية والسلوكيـة

 -لموعة من امعلومات

 -مرتبطة بالتشغيل

-مكن أن تكون لردة

-ضرورية لتسير امعارف

 -نوعية امعارف خكم نوعية امهارات

طور باممارسة
 -تنتج وتُ َ

 -تنتج وتطور دون مارسة

 -ا خزن وا خول من فرد إ آخــر

ُ -مكن خزين جزء منها وُمكن خويلها

 -تشكل موذج لتسير امؤسسة

 -امعارف ي موضوع التسير

المصدر :إسماعيل حجازي ،سعاد معاليم ،مرجع سابق ،ص .99
وما جدر اإشارة إليـق ضـرورة التفرقـة بـن امهـارة وامهـارات ،وي ـذا اإطـار يـرى "G-Le Boterfامهـارات بأهـا
تل ــك امـ ـوارد ال ــي ــب أن متلكه ــا ااحـ ـراي أداء مهامـ ــق ،بينم ــا امه ــارة َث ــل بالنس ــبة للف ــرد معرف ــة اختي ــار م ــزج وتعبئ ــة
امهارات".

1

كمــا أن ااــدي ،عــن امهــارات ــب أن يكــون دائمــا بصــيغة اجمــعأ أن الفــرد ا مكــن أن ملــك مهــارة واحــدة ،كــون
امهــارات مــن خــال تعريفهــا الســابق عبــارة عــن مـزيج مــن امعــارف ،و ــذا ام ـزيج ا مكــن أن يشــكل نتيجــة واحــدةأ إذ أنــق
باختاف اموقف التشغيلي ختلف النسب امستغلة من كل نوع من امعارف ،وبالتاي تتشكل لنا ي كل مـرة مهارة معينة.
لذلك نرى أنق من الضروري التكلم مفهوم امهارات بدل امهارة ،و ذا كما يوضحق الشكل امواي:
شكل رقم02مزيج المعارف تبعا للتشغيل
S : skills
S1

S1

امهارات

S2

S2

S3

S3

التشغيل 1

التشغيل 2

المصدر :إسماعيل حجازي ،سعاد معاليم ،مرجع سابق ،ص95

1إماعيل حجازي ،سعاد معاليم ،مرجع سابق  ،2013ص .85

الصفحة 5

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
كمــا أن مصــطلا  Compétenceيـُـرجم ويُســتخدم ي بعـ

الدراســات علــى أنــق الكفــاءة أو امهــارةأ أي أهمــا

مرادفان ،وي ذم الدراسة يعتمد الباح ،على أن امهارات والكفاءات مثان نفس امفهوم.
الفرع الثاني :خصائـص المهارات:
من خال ما م ذكرم من تعاريف للمهاراتُ ،مكن استخاص اخصائص التاليـة:
 مفهوم امهارات مرتكز على الفرد وليس على امنصب.
 امهارات مصدر للسلطةأ عندما تكون نادرة أو أها تضمن جاح امؤسسة.
 مهارات اأفراد مكونة أساسا من البناء الشخصي وااجتماعي.
 امهارات يتم ااعراف ها ي الوسط امهي.
 إن اجسر بن التشغيل والفرد و امهارات.
 امهارات ليست النشاط ولكنها تسما بالقيام بالنشاط.
 امهارات ليست اأداء ولكنها أحد مكوناتــق.
 إن امهارات ب أن خضع للتطويـرأ أي توفر الشروط الضرورية استمرار ا.
وحسب Jeplatفإن للمهارات خصائص أربعة ،و ي:

1

 عمليــة موجهــة :أي أهــا مرتبطــة بوضــعية معينــة ،أي عمــل معــن ،وتطمــا بالتأكيــد لتحقيــق ــدف معــن (تنفيــذ
مهمة مثا).
 عمليــة مهيكلــة :فهــي تقــوم مــزج تلــف العناصــر امكونــة هــا مــن معــارف ومارســات ،وبالتــاي فهــي تلـ

تلــف

متطلبات الشغل ي إطار خطط واضحة وأ داف ددة.
 مفهوم مج ــرد :إذ ا ُمكن مسها أو ماحظتها ،وإما ُمكن ماحظة نتائجها وآثار ا.
 مكتسب ـ ــة :ف ــامورد البش ــري يكتس ــب مه ــارات م ــن خ ــال ال ــتعلم والتك ــوين واخ ــرة ،وإن امه ــارات تك ــون مفي ــدة
للمؤسسة إن م اافاظ عليها وتطوير ا وبالتاي ااستفادة منها.
المطلب الثان ــي :أنـ ـ ــواع المهارات وأ ميته ــا
الفرع اأول :أنواع المهارات:
إن اختاف ظهور امهارات باختاف وضعيات العمل َأدى إ تنوع تصنيفاها ،فهناك من قسمها حسب:
2
أوا:التخصص،إ :
 /1مهارات متخصصة :و ي الي تتعلق مجال معن.
 1مراد رايس ،أثر تكنولوجيا المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة ،مذكرة ماجستر ي علوم التسير ،جامعة اجزائر ،2005 ،3ص .134

 2نوال شناي ،دور تسيير المهارات في تحسين اأداء البشري بالمؤسسة الصناعية ،أطروحة دكتوراة علوم التسير ،جامعة بسكرة ،2015 ،ص .52
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الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
 /2مهارات عامــة :و ي تلك امهارات الي خص أكثر من لال واحد ومتلكها غالبية اأفراد ي امؤسسـة.
ثانيا :المستوى التسييري ،إ :

1

/1مهارات تقنية :موجهة ممارسة نشاط روتيي متكرر ،أين يكون اهدف من النشاط دد مسبقا.
/2مهارات تكتيكيـة :تظهر ي حالة خديد اهدف أثناء القيام بالعمـل.
 /3مهارات استراتيجية (المفتاحيـة) :و ي تلك امهارات الي يسما ظهور ا باكتساب امزايـا التنافسـية للمؤسسـة ،أهـا
نادرة وصعبة التقليد و فية بالنسبة للمنافسن ،وتُعرف على أها مزيج من امعارف ،امهارات الفرديـة و تلـف امـوارد ،و ـي
تنتج من التنسيق وجميع اأفضليات بن امهارات الفرديـة.
ثالثا:الناحية التنظيمية :تقسم امهارات إ ثاثة أنواع ،و ي:

2

/1المهارات الفنيـة :تُعر عن لموع امهارات امطلوب توافر ا لدى امسرين ي امستويات التنظيمية الدنيا.
 /2المهارات السلوكيـة :مرتبطة بامستوى اأعلى ،حي ،أها تتميز بالقدرة على التواصل وفهم مواقف اآخريــن.
 /3المهــارات الفكري ــة :مرتبطــة مســتوى اإدارة العليــاأ وتتمثــل ي امهــارات امتعلقــة بالقــدرة علــى الرؤيــة الشــاملة والتعامــل
بعمق وَلك ااكمة.
رابعا :الناحية ااستراتيجية :مكن التمييز بن نوعن من امهارات (اأساسيـة والتمييزيــة):

3

/1المه ــارات اأساسيـ ـ ــة :ــي امهــارات الداخليــة وال ــي مــن خاه ــا تتمي ــز امؤسســة ،ولك ـن بتطبيقه ــا بش ــكل أكــر مــن
منافسيها ،وتتصف امهارات باأساسية إذا توفرت فيها الشروط التالي ــة:
أب

إذا سامت بشكل كبر ي َييز امنت ــوج.

بب ها تطبيقات عديــدة.
تب من الصعب امتاكها من طرف امنافسيــن.
ثب تتعلق بشكل عام بالعمليات الي تتميز صوصية نوعيـة.
 /2المهارات التمييزية :و ي تلك امهارات الي تتعلـق بـامواقف التسـيرية ،كمـا أهـا تشـكل قائمـة اخصـائص الـي تسـما
بتمييز اأفراد اأكثر أداء.
حدد ثاثة أنواع من امهارات:
خامسا:حسب قاموس ( )Le Romeالذي َ
/1المهــارات التقنيــة (القاعديــة):وتتشــكل انطاقــا مــن اأنشــطة اممارســة ،و ــي تضــم امعــارف الفنيــة الضــرورية ممارســة
عمل أو مهنـة.
 1نوال شناي ، ،مرجع سابق ،ص .52
 2إماعيل حجازي ،سعاد معاليم ،مرجع سابق ،ص .94
 3إماعيل حجازي ،سعاد معاليم ،امرجع نفسق ،ص .94
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/2المهارات المشتركــة :ليست ضروريةَ ،ثل وسائل من أجل التطور ي العمل أو امهنـة.
 /3القدرات المرتبطة بالعمـلَ :ثـل امعـارف الذاتيـة ،وتعـود إ امهـارات امعرفيـة (كتوقـع العطـل) ،أو مهـارات اجتماعيـة
(كتنشيط اجتماع).
حدد ثاث مستويات للمهارات ( حسب املكي ــة):
سادسا:تصنيف( )Cécile De Jouxالذي َ

1

/1المستوى الفردي :ويوافقق امهارات الفردية.
/2المستوى الجماعي :ويوافقق امهارات اجماعية.
/3المستوى التنظيمي :الذي يوافقق امهارات التنظيمية (اأساسي ـ ـ ــة).
وسنتناول التصنيف اأخر للمهارات بالتفصيل من خال امبح ،امواي امتعلق مستويات خليل امهارات.
الفرع الثاني :أ مية المهارات:
أوا:على مستوى اأفراد:
ترز أمية امهارات بالنسبة لأفراد من خال:
/1قابلية ااستخدام.
 /2ضمان وجود عمل بالنسبة لأف ـراد.
 /3اكتساب مرونة ،خاصة إذا اكتسب الفرد مهارات سلوكيـ ــة.
 /4اعراف امؤسسة مهارات اأفراد يؤدي إ رغبتهم ي التنمية امستمرة ها.
 /5اكتساب اأفراد للمهارات الفنية يؤدي إ َسك امؤسسة هــم.
ثانيا :على مستوى المؤسسـة:
حدد ( )Stategorلموعة مـن النقـاط يُـرز فيهـا أميـة امهـارات ي خسـن أداء امؤسسـة
أما بالنسبة للمؤسسة ،فقد َ
مثلة ي:

2

 /1إتاحة فرصة مشاركة اموارد البشرية ي تلف العمليات.
 /2زيادة استخدام امهارات ي امؤسسة يسما غالبا من ااستفادة من اقتصاديات ااجم من اموارد امستعملـة.
 /3وضع امهارات ي لاات تلفة يؤدي ي الغالب إ ابتكارات ي العمليات امرتبطة ها.
 /4أفضلية الزيادة نتيجة مزج اموارد والقدرات تتيا اكتشافات وردود فعل تُثري امهارات.

 1نوال شناي ،مرجع سابق ،ص .53

1فروز شن ،تأثير اأنماط القيادية في تنمية المهارات في المؤسسة ،أطروحة دكتورام ي علوم التسير ،جامعة بسكرة ،2014 ،ص.100
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المطلب الثالث :تسييــر المهارات
يُعتــر تســير امهــارات مــن أحــدث امقاربــات ي لــال تســير ام ـوارد البش ـرية ،أن امؤسســة تســتطيع مــن خالــق الــتحكم

بطرق أفضل ي اموارد البشرية مواجهة تغرات احيط وامتطلبات احتملة ،إضافة إ خلق قيمة للمؤسسـة.
الفرع اأول :مفهوم تسيير المهارات:

يُعــرف تســير امهــارات علــى أنــق " :لموعــة اأنشــطة امخصصــة اســتخدام وتطــوير اأف ـراد واجماعــات بطريقــة مثلــى

ه ــدف خقي ــق مهم ــة امؤسس ــة وخس ــن أداء اأف ـ ـراد ،ه ــدف اس ــتعمال وتط ــوير الكف ــاءات اموج ــودة أو امس ــتقطبة ـ ــو
اأحسن".

1

الفرع الثاني :أ داف تسيير المهارات:
يســما تســير امؤسســة للمؤسســة بتحديــد مهــارات موارد ــا البشـرية وتكييفهــا مــع أ ــدافها وتوقعــات العــاملن ،وبالتــاي
ــب خدي ــد اج ــاات ال ــي تتوق ــع امؤسس ــة أن عملي ــة تس ــير امه ــارات س ــوف خق ــق فيه ــا قيم ــة مض ــافة معت ــرة مقارن ــة
باممارسات اااليــة.
وعموما يهدف تسير امهارات إ خقيق أ داف سبعة ،و ــي:

2

 /1تقدير أفضل امهارات الازمة للوظائف.
 /2خكم أفضل ي نتائج التغرات التكنولوجية وااقتصادية.
 /3اجمع بن عوامل امهارة ،امنظمة وتنمية مهارات العاملن بشكل أفضل.
 /4اافاظ على قابلية التوظيف للجميع.
 /5إدارة امسارات الوظيفية بشكل أفضـل.
/6تقليل امخاطر والتكاليف النامة عن ااختاات.
 /7اختيار وبرلة ططات التصحيا الضرورية بشكل أفضـل.
الفرع الثالث :خطوات تسيير المهارات:
أوا:تخطيط (اكتساب) المهارات:
من خال تقـدير ااحتياجـات امسـتقبلية ومقارنتهـا بـاموقف ااـاي ي امؤسسـة ،لتظهـر الفجـوة (الفـارق) اموجـودة بـن
ما تريدم امؤسسة ومـا يوجـد لـديها مـن مهـارات فعليـة مـن خـال وصـف امناصـب وإبـراز تلـف امعـارف وامعـارف العلميـة
والسلوكية.
 1فهيمة بوروبة ،دور المهارات في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة الصناعية ،مذكرة ماجستر خصص تسير امؤسسات الصناعية ،جامعة بسكرة،2006،
ص .15

 2عبد الو اب بن بريكة وآخرون ،مرجع سابق ،ص .07

الصفحة 6

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
ويُعتر التسير التقديري للوظائف وامهارات اأداة الضرورية لتحديد احتياجات امؤسسة من امهارات (.)GPEC

1

ثانيا:تطوير المهارات:

إن امــتاك امؤسســة جموعــة امهــارات ا يكفيهــا ،بــل عليهــا العمــل علــى تطوير ــا َاشــيا مــع تغــر احــيط وبــروز وظــائف
جديدة واختفاء أخرى نتيجة التقدم التكنولوجي.

2

م تعد امهارات الفنية سواء امرتبطة بأداء العمليات أو اخاذ القرارات ي امطلوب اكتساها مـن طـرف امـوارد البشـرية ي
ظــل مــو قطــاع اخــدمات عاميــا وتلبيــة متطلبــات اجــودة العاميــة لكســب رضــا العمــاء ،لــذلك كــان لزامــا علــى امؤسســات
ااجام و تنويع امهارات وتنمية وتطوير مهارات جديدة تتعلق دمة العماء والتفاعل معهـم.

3

وسنحاول التعرف على تطوير امهرات بأكثر تفصيل من خال امبح ،الثال ،للفصل اأول.
ثالثا :استعمال المهارات:
ي ــتم ي ــذم امرحل ــة اس ــتخدام وتوظي ــف امه ــارات احص ــل عليه ــا ،حي ــ ،ي ــتم ج ــي م ــار الت ــدريب واكتس ــاب امه ــارات
والتعلم.

4

ولضـمان ااســتخدام اأمثـل هــذم امهـارات ا بــد مـن تــوفر الشـروط امائمــة لـذلك ،ويُعتــر التحفيـز امــادي وامعنـوي مــن

أ م ذم الشروط.

رابعا :ااعتراف بالمهارات:
اعراف امؤسسة مهاراها الفردية ،اجماعية والتنظيمية يكون فزا لتطوير ا والسعي اكتساب غر ا ،وكـذلك مـن أجـل
كسـب اســتمرارية مســامتهم الفعالــة ي خقيــق أ ـدافها ،ويكــون ــذا ااعـراف مــن خـال إبــداء امســؤولن ا تمــامهم هــذم
امهــارات واإصــغاء إلــيهم وتقــدم امكاف ـ ت علــى أســاس امهــارات ،و ــذا مــا ســيخلق روح اانتمــاء والــواء لــدى اأف ـراد
وإخاصهم للمؤسسة والسعي لتحسن أدائها.

5

1فروز شن ،مرجع سابق ،ص.103

2مال الدين مد مرسي ،اإدارة ااستراتيجية للموارد البشرية ،الدار الجامعية ،مصر ،2003 ،ص.59

 3عبد اجيد قدي ،إشكالية تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة ،املتقى الدوي اأول حول التنمية البشرية وفرص ااندماج ي اقتصاد امعرفة والكفاءات
البشرية ،جامعة ورقلة 10 ،9،مارس  ،2004ص .09

 4عثمان بوزيان ،اقتصاد المعرفة مفا يم واتجا ات ،املتقى الدوي اأول حول التنمية البشرية وفرص ااندماج ي اقتصاد امعرفة والكفاءات البشرية ،جامعة

ورقلة9،ـ 10مارس  ،2004ص .10

 5عبد الو اب بن بريكة وآخرون ،مرجع سابق ،ص .08

الصفحة 11

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
خامسا :التسيير التقديري للوظائف والكفاءات (المهارات):
يُعــرف بأنــق العمليــة الــي يــتم مقتضــا ا تســعى امؤسســة إ خقيــق التوافــق امســتمر بــن كفــاءات عماهــا والوظــائف الــي

يشغلوها مسايرة بذلك التطورات الي تطرأ من حن آخ ــر.

1

التسير التوقعي للوظائف والكفاءات يشمل شقن :اأول ص الوظائف والثاي ص الكفاءات (امهارات).
فالتسير التوقعي للوظائف يعي لموعة الطرق واأساليب الي هتم متابعـة التطـورات الـي خـدث علـى مسـتوى وظـائف
امؤسسة استجابة اسراتيجيتها امستقبلية.
َأمــا التســير التــوقعي للمهــارات فيشــر إ لموعــة اإج ـراءات الــي هــتم بتطــوير مهــارات اأف ـراد َاشــيا مــع متطلبــات

الوظائف ي امؤسسـة،كما يعرف التسير التوقعي للوظائف والكفاءات حسب امخطط امواي:
شكل رقم  13التسيير التقديري للوظائف والكفاءات
المرحلة اأولــى

المرحلة الثانيــة

اموارد ااالية

موارد مستقبلية

ااحتياجات اااليـة

احتياجات مستقبلية

المرحلة الثالثــة

خليل الفارق

المرحلة الرابع ـ ــة

سياسة التعديل

المصدر :سمية قداش ،مرجع سابق ،ص .19
سادسا:أ ميــة تسيير المهارات:يسما ب ـ ـ ــ:

2

 .1توفر امهارات اأساسية للمؤسسة وإمكانية تفعيل قوها التنافسيـة.
 .2خقيق التوازن للمؤسسة من خال التوفيق بن احتياجاها وموارد ا.
 .3استيعاب التكنولوجيا ااديثة وزيادة فرص اإبداع واابتكار ي امؤسسـة.
 .4امتاك الفرد مهارات تفوق منصبق (تعدد امهارات).
 .5وضع ططات التكوين الفردي واجماعي لتطوير امهارات وتبادل امعارف.
 .6تصميم ططات ااراك بن الوظائف وسهولة تطبيقها.

 1مية قداش ،أثر التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات على الخدمة المقدمة ،مذكرة ماجستر اقتصاد خصص اقتصاد وتسير امؤسسة ،جامعة ورقلة،

 ،2011ص .16

 2نوال شناي ،مرجع سابق ،ص .65

الصفحة 11

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
المبحث الثانـ ــي :مستويات تحليل المهارات
بالعودة إ تصنيف امهارات حسب ملكيتها (فردية ،ماعية وتنظيمية) سيتم التطرق إ

توى ذم امستويات أها

َثل أبعاد تطوير امهارات امستهدفة من خال دراسة الباح.،
المطلب اأول  :المهارات الفرديـ ــة:
تُعتر امهارات الفردية ور ا تمام إدارة اموارد البشرية نظرا للدور الذي تلعبق ي التنمية امهنية لأفـراد ،وتتعلق ذم
امهارات بكل فرد مهما كان مستوام ومهما كان لال تطبيقها.
الفرع اأول :مفهوم المهارات الفردي ـ ــة:
عرفها  Alain Neignantعلى أها " :تعبئة امعارف واممارسات وااستطاعات ممارسة نشاطات خاصةأ
َ

أي القدرة على التصرف بأداء" ،1ويرىPhilippe Zarifinبأن امهارة الفردية تعي " :اأخذ بروح امبادرة
وامسؤولية من طرف الفرد جام وضعيات معينة والي يواجهها ي تأدية عملــق".

2

عرف  Medefامهارة الفردية بأها " :تركيبة من امعارف والقدرات واخرة والسلوكيات الي َُارس ي إطار دود
وتُ َ

وتتم ماحظتها من خال العمل اميداي ،والذي يُعطي ها صفة القبول ،ومن مَ فإنق يرجع للمؤسسة خديد ا وتقومها

وتطوير ا".

3

الشكل رقــم  14 :مستويات المهارات الفرديـ ـ ـ ــة
القيم

المستوى اأول

التحفيز
الرغبـة

المستوى الثاني
المستوى الثالث

امهارات السلوكية

امعرفة الفنية

امعارف
امعرفة

الطموحات امهنية

القابلية
القدرة

امعارف التقنية

المصدر :رياض عيشوش ،يمينة محبوب ،تسيير المهارات كمدخل لتعزيز فعالية تسيير الموارد البشرية في ظل
اقتصاد المعرفة ،مرجع سابـق ،ص .16
من خال الشكل امبن أعام ،يتضا لنا أن امهارات الفردية تتكون من لموعة من العناصر امتفاعلة والي ُمكن
تقسيمها إ ثاث مستويات:
 /1التقسيم اأول :يعتر امهارة الفردية مكونة من امعارف ،الدوافع ،القيم ،التحفيز والقابلية.
1أحام خان ،الموارد البشرية ودور ا في تحسين أداء المؤسسة ،مذكرة ماجستر خصص تسير امؤسسات الصناعية ،جامعة بسكرة ،2004 ،ص .34
Philippe Zarifian, " Le Modèle de la compétence", Edition laisons, Paris, 2001,p 77.
Anne Dietrich, Frédérique Pigeyre, La gestion des ressources humaines, la découverte, Paris,2005, p 10.

2
3

الصفحة 12

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
 /2التقسيم الثانــي :اختصر امكونات السابقة ي القدرة ،الرغبة وامعرف ـ ــة.
/3التقسيم الثالث :اعتر امهارات الفردية على أها:
أب مهارات سلوكية مثلة ي القدرات ااجتماعية للعامل ومدى استعدادم ال امشاكل ،باإضافة إ قدرتق على التوجيق
والتسير.
بب مهارات تقنية مرتبطة بأداء امهام واأنشطة ي الوظيفة ومن السهل ماحظتها وقياسها.
الفرع الثاني :تسيير المهارات الفردي ـ ــة:
حدد Cécille de Jouxمؤشر لتسير امهارات الفردية بالنسبة للمؤسسة ،أطلق عليق (مؤشر نضج تسير امهارات)
َ
و و يتكون من ثاثة أنواع من امؤشرات ،و ي:

1

أوا :مؤشرات الوجود ،وتتكون من:
 /1مارسة تسير امهارات.
 /2استعمال ميزانية امهارات.
 /3مرجعية مؤشرات امهارات ي التقييم السنوي.
 /4وجود وثيقة مكتوبة خدد امؤ ات امطلوبة منصب أو لال مسؤولية ما (بطاقة الوصف الوظيفي).
 /5تبي اسراتيجية التكوين من طرف امؤسسة اكتساب امرؤوسن مهارات جديدة.
ثانيا :المؤشرات الكميـة ،و ي:
 /1عدد سنوات مارسة تسير امهارات داخل امؤسسة.
 /2نسبة امرؤوسن الذين يُتابعون تكوينا متعلقا بامهارات ي امؤسسة.
 /3ااجم الساعي امتعلق بالتكويــن.

ثالثا :المؤشر الكيفي ،و و شعور اموظفن بأن امؤسسة تقوم بتسير امهارات الفردية.
وإماي ذم امؤشرات السابقة َثل مؤشر نضج تسير امهارات الفرديـ ـ ـ ــة.
المطلب الثان ـ ـ ـي  :المهارات الجماعيــة
َثل امهارات اجماعية لموع امهارات الفردية ،إضافة إ نتيجة التفاعل بن امهارات الفردية لأفـ ـراد.
الفرع اأول :مفهوم المهارات الجماعيــة:
يعرفها O-Nordhangعلى أها " :حلقة وصل بن امعارف ،القدرات وااستعدادات الي متلكها أفراد
اجموعــة".

1

 1فروز شن ،مرجع سابق ـ بتصرف  ،ص.127

الصفحة 13

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
وتُعرف امهارات اجماعية بأها " :عبارة عن تاحم الكفاءات الفردية باستخدام امعارف امتعددة وتعبئتها ي إطار
امواقف امهنية امختلفـة ".

2

وحسبG-Korningفإن ذم امهارات ب أن تتطور وا تبقى على مستوى التطبيقات غر الرمية ،و ب أن
تقيمأ إذ أها قد تكون ي امؤسسة ولكنها غر ددة.
الفرع الثاني :محتــوى المهارات الجماعيــة:
حسب ُ Guy le Boterfمكن أن نعرف وجود مهارات ماعية من خال:

3

أوا/معرفة ااتصال:
يسميها  Falzonاللغة العملية امشركـة ،و ي اإعدادات امنحرفة عن اللغة الطبيعية إ هجة خاصة بالفريق.
إن اللغة امشركة ختلف حسب الوضعيات الي تُواجق الفريق ماعيا ،فاللغة العملية تُستخدم خاصة ي الوضعيات
العادية (الروتينية) ،و ي مرمزة تستعمل معجم وتركيب ددَ ،أما ي الوضعيات ااستثنائية فإن أعضاء الفريق ميلون

للعودة إ اللغة الطبيعية أها قادرة على إقناع امرؤوسن.
ثانيا/معرفة التعاون:

ترتكز على تعاون أعضاء الفريق الذين لديهم قوانن ،ثقافات ،موارد ومسارات معرفية متميزة ،ذا التعاون وامساعدة
امتبادلة اليومية تتم من أجل الوصول إ االول مشكل ما عن طريق توحيد الصفوف (االتصاق مع بعضهم البع )،
كما ب توفر معرفة ااستماع معرفة وجهات نظر اآخري ـ ــن.
ويُشر  Zarifianإ أمية أن يعرف كل فرد بوضوح تأثر امسامة الشخصية ي أداء اجموعة ،أن معرفة

عد شرطا للمشاركة والتحفيز الدائ ـ ــم.
مسامتق الشخصية تُ َ

ولقد ميَز العام B-Bavardبن عدة انواع للتعاون ،و ــي:

 :La co-activité النشاط امشرك ،ويتميز بغياب دف مشرك والتقابل البسيط لأنشطة الفردية ،ا يُنتج
أثر أفضلية الزيادة ،بل يتضمن اطرة تكمن ي اأخطاء الي ُمكن أن خدث.
باإضافة إ عدم تبادل امعرفـة ،ومن ناحية أخرى يتقلص خطر انتشار أخطاء التفاعات.
 :La collaboration امهمة مشركـة مع استقالية اأنشطة (غر مرتبطـة) ،و ي تتضمن أخطار نتيجة عدم
معرفة اهدف امشرك ي امدى القصر ،ولكنها تقلص نشر اأخطاء عن طريق التفاعات.
 1لز ر العابد ،إشكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،أطروحة دكتورام ي علوم التسير ،جامعة قسنطينة ،2
 ،2013ص .113

2ز رة بوستيل ،الكفاءات الفردية والكفاءات الجماعية في المؤسسة الجزائرية ،للة العلوم اإنسانية ،العدد  ،30جامعة بسكرة ،ماي ،2013
ص .132

 3فروز شن ،مرجع سابق،ص.132 ،131

الصفحة 14

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
 :La coopération امهمة مشركة و ددة واجموعة تتقاسم اأنشطة لتنفيذ ا ،بفضل امسامات امتبادلة،
ولكنها تثمن خطر نشر اأخطاء وتوقف اإبداع نتيجة مظا ر التأثر ااجتماعـي.
ثالثا /معرفة التعلم الجماعي للخبـرة:
تكون مهارات الفريق عندما تكون اجموعة قادرة على ااستخاص اجماعي جنبا إ جنب لدروس اخرة (أخطاء
ارتكبت ي طرق التسير ،إجراءات طُبقت بشكل سيئ )...أدت إ سوء فهم لدى الزبائ ــن.
وعليقأ فكلما كانت امؤسسة قادرة أكثر على ااستفادة من خرها تكون أكثر قدرة على معاجة تطور ا ،فاأنشطة
تتطور من خال التعلم واإبداع ،خاصة وأن احيط اااي يتميز منافسة قوية ،وامؤسسة اما رة ي الي ُجيد التعلم
بسرعة وأحسن من اآخري ــن.
المطلب الثالث  :المهارات التنظيميــة
للمهارات التنظيمية عدة تسميات ،فالبع
الفرع اأول :مفهوم المهارات التنظيميـة:

يُطلق عليها مهارات امؤسسة ،و ناك من يسميها بالقدرات التنظيمي ــة.

تُعرف على أها " :لموع امعارف اأساسية للمؤسسة خاصة ي اجال التكنولوجي والقدرات اخاصة واممارسات الي
توفر النوعية ي العملأ أي أها توفيقات اسراتيجية ومزيج لعناصر تلفة من امهارات الفردية ،اجماعية ،عوامل تنظيمية
وشروط اقتصادية وتكنولوجي ـة.

1

وتتجسد قيمة ذم امهارات من خال شبكة عاقات تضامنية بن تلف اموارد ويُستعصى على امنافس تقليد ا،2

أي أن ها قيمة تظهر داخل امؤسسة الي تستعملها وتطور ا.

وأ م ما ميز امهارات التنظيمية عن الفردية ُمكن توضيحق ي اجدول اموالـي:
جدول رقم 12 :الفرق بين المهارات الفرديـة والتنظيميـة
المهارات الفردية

المهارات التنظيمية

مكن أن توصف من خال ملفات السلوكات اممارسة
ي إطار نشاطات معينة.

َُثَل من خال قائمة اموارد وااستطاعات امنظمة اممكن
ترمتها إ أداءات جاريــة.

تُعرف من خال خليل السلوكات.

تُعرف من خال استخدام طرق خليل السوق وتقييم مشاريع

امؤسســة.

تشخيصها يسما معرفة الفرد ما ُمكن أن يقدمق لتحقيق تشخيصها مكن من خديد أجزاء السوق الي تكون فيها
امؤسسة تنافسية ي امدى الطويل وامدى القصيـر.
امهام اموكلة إليق.
 1نوال شناي ،مرجع سابق ،ص .56
 2ز ية موساوي ،فتيحة خالدي ،الكفاءات كعامل لتحقيق اأداء المتميز ،امؤَر العلمي الدوي حول اأداء امتميز للمنظمات وااكومات ،جامعة ورقلة،8،
 9مارس ،2005 ،ص .177
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طور ماعيا ،إا أها ملك للمؤسس ــة.
رغم أها تُ َ

ملكيتها تعود للفـ ــرد.

المصدر :إسماعيل حجازي ،سعاد معاليم ،مرجع سابق ،ص .63
الفرع الثاني :خصائص المهارات التنظيميـة:
حسب َPhilippe Lorinoتاز بـ:

1

 امهارات عندما يتم استعماها أكثر تتم تنميتها أكثر ،و ذا نتيجة أثر اخرة ،أما امورد فيُهتلك بااستعمال.

 امهارات ا تُرى ،ولكي تصبا واضحة ب أن يتم مارستها وتنفيذ ا من خال النظام.
 امهارات كامنة والنظام قق ذا الكامن و علق مرئيا.
 بدون امهارات ا يتم خقيق النظام ،وبدون النظام ا تنتج امهارات ويتم فقد ا.
 وضع امهارات ي تنفيذ النظام يطور امهارات.
الفرع الثالث :قياس المهارات التنظيميـة:

قصد إ اد مقياس امهارات التنظيمية ،اقرح  G-Tocquerمقياسا يتكون من بعدين ما (الرمز التنظيمي وبراعة
امنظمــة).

2

أوا:الرمز التنظيمـي:
ويشمل مستوى امعارف الي َلكها امؤسسة من زبائنها ومن يطها الذي تعمل فيق ،وقد م استخدام امصطلحات
التالية لقياســق:
 /1امصادر اأساسية للدخل.
 /2املف الشخصي للزبائـن.
 /3معرفة امنافســة.
 /4خديد اأسعـار.
 /5اجوانب القانونية الي تؤثر على الصناعـة.
 /6خدمات دعم اموظفن الذين م على اتصال باإدارة.
 /7تكاليف اموارد.
 /8امخاطر اأساسية الي تؤثر على امؤسسـة.
 /9الطريقة الي ب أن توجق ها العمليات ااسراتيجية.
 /10العوامل الي تُسا م ي جودة اخدمات.
1فروز شن ،مرجع سابق ،ص .137
 2فروز شن ،مرجع سابق ،ص .139 ، 138
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 /11العوامل الي َنا التحسن امستمر للعمليات.
ثانيا :البراعة التنظيميـة:
وَثل قدرة امؤسسة على تطوير العمليات الي تسما ل امشاكل بفعالية وبأقل اجهود ،وقد م استخدام العبارات
التالية للقياس:
 /1امعارف الي يتحصل عليها اموظفون من أدوار م ي اجموعات.
 /2امهارات الضرورية الي متلكوها من أجل تنفيذ مهامهم.
 /3القدرة على ااعتماد على الزمــاء.
 /4معرفة امعلومات الضرورية لباقي العمال.
 /5ااتصال ي وقت امعلومات.
 /6تشويـق امعلومات.
 /7القيام بإخفـاء معلومات مهم ــة.
 /8الشعور بالقبول الذي يتم اإحساس بق من طرف العمال اجــدد.
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المبحث الثالث :تنميـة المه ــارات وتقييمهــا
عد كافيا ،إذ عليها العمل على تطوير اأ أن تطوير امهارات امكتسبة أصبا
إن امتاك امؤسسة جموعة امهارات ا يُ َ

أمرا ضروريا نظرا متغرات احيط الذي فرض بروز وظائف جديدة واختفاء أخرى نتيجة التقدم التكنولوجي ،وبالتاي
تغرت معق امتطلبات امهاريــة أداء تلك الوظائف.

1

المطلب اأول :ما يـة تطوير المهارات
الفرع اأول :مفهوم تطوير المهارات:
إن تطوير امهارات ليس غاية ي حد ذاتق ،بل و وسيلة من وسائل مسايرة التغرات ،مع أنق " :سلسلة من خوات
لعناصر اانطاق (امدخات) إ نتائج" ،بعبارة أخرى أن تطوير امهارات و خويل امدخات إ ُ رجات من خال
ُ
2
أنشطة منسقة تُنتج قيمة مضافـة.
فتطوير امهارات و ذلك امزيج من الطرق والوسائل والنشاطات الي تُسا م ي مستوى أداء امهارات ،حي ،أصبا
اال اأمثل مواجهة خديات منافسة قوامها اجودة ،التجديد والتنوع ومن م امسامة ي خقيق اارتقاء باأداء إ
مستويات التميز وإحداث نقلة نوعية ي زون امهارات.

3

ويعرف  LouranBeirondonkتنمية امهارات على أها" :لموعة اأنشطة امخصصة استخدام وتطوير
اأفراد واجماعات بطريقة مثلى هدف خقيق مهمة امؤسسة وخسن أداء اأفرادأ حيَ ،ثل أنشطة :تطوير امسار،
التكوين ،التوظيف والتحفيز وغر ا من وسائل خسن أداء امؤسسة وليس أ دافا ي حد ذاها".

4

ونظرا لتداخل مصطلحي تطوير امهارات وتنميتها ،فإن الباح ،سيعتمد ي دراستق على أهما مفهــوم واحــد.
الفرع الثاني :أ داف تطوير المهارات:
يهدف تطوير امهارات إلـى:

5

 .1زيادة درجة التنافسية للمؤسسة القائمة على اإب ــداع.
 .2اكتشاف امهارات اخفية وغر الظا رة و اولة استغاها أقصى ااــدود.
 .3هيئة اأفراد وخفيز م لتوي مناصب مستقبلية لتفادي ااصطدام بالتغرات البيئية امتسارعـة.

 1مال الدين مد مرسي  ،مرجع سابق ،ص .59
 2رياض عيشوش ـ مينة بوب ،مرجع سابق ،ص .16
3نوال شناي ،دور تطوير المهارات في تحقيق اأداء المتميز ،أ اث اقتصادية وإدارية ،العدد  ،13جامعة بسكرة ،جوان  ،2013،ص .129

4أمد مصنوعة ،تنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمنتج التأميني ،املتقى الدوي السابع حول الصناعة التأمينية ،جامعة الشلف،3 ،

 4ديسمر ،2012 ،ص.08

 5رياض عيشوش ،مينة بوب ،مرجع سابق ،ص.17
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 .4ي حالة امتاك امؤسسة التنوع البشري والتعدد الثقاي ،فإن عملية تطوير امهارات هدف إ ااستفادة من مزايا ذا
التنوع بن اأفراد والتعدد الثقاي عن طريق إ اد نوع من التعاون والتوافق بن اأف ـراد.
إضافة إ اأ داف السابقةُ ،مكن إبراز أمية تطوير امهارات على مستوى اأفراد وعلى مستوى امؤسسة:
أوا/على مستوى اأفـ ـ ـراد:
َ .1كن من تنمية قابلية ااستخدام (توسيع فرص حصول اأفراد على عمل داخل أو خارج امؤسسـة) ،حي ،يتمكن
اأفراد العاملون ي امؤسسة من توسيع مهاراهم وخسن أدائهم أهم متلكون عدة مهارات.
 .2إتاحـة فرص العمل لأفراد داخل وخارج امؤسســة.
 .3زيادة رأمال امعارف العلمية ،والذي يقدم ها نوعا من ااماية ااجتماعية وعنصرا لأمن ي سوق العمـل.
ثانيا/على مستوى المؤسســة:
 .1زيادة أداء امؤسسة وخسن تنافسيتها.
 .2تطوير مهارات اأفراد َُكن امؤسسة من ضمان وجود امهارات الضرورية وامتنوعة ي كل وقت والي تُناسب
التطورات اااصلــة.
 .3زيادة الروابط ااجتماعية بن اأف ـراد وامؤسسة وخقيق اأمان لكليهما.
المطلب الثان ــي :أساليب تطويــر المهـارات
يعتمد تطوير امهارات على عدة أساليب أمها( :تنمية امسار امهي ،التكوين و التعلم التنظيمي).
الفرع اأول :تنمية المسار المهني
أوا:مفهوم المسار الوظيفي:
إن امسارات الوظيفية للفرد ي طريقة تُساعد امؤسسة على توجيق مسارات اأفراد للمجاات الي ختاج إليها وتنمية
مهاراهم الي تساعد م على ااستمرار ي الوظائف الي ختاجها امؤسسة.
و و عبارة عن " :سلسلة متعاقبة من التغرات الوظيفية الي خدث ي حياة الفرد العملية سواء ارتبطت بالتقدم الوظيفي
والنجاح الذي ُ رزم ي عملق أو قد تكون عبارة عن تعاقب ي الوظائف الي يشغلها الفرد خال حياتق امهنية".1
ثانيـا :أنــواع المسار الوظيفي:
مكن خديد ثاثة أنواع من امسارات الوظيفية ،و ـي:

2

1إهام قشي ،محددات تحديد المسارات الوظيفية في إطار إدارة الموارد البشرية ،مذكرة ماجستر ي علم النفس ،خصص :علم النفس العمل والتنظيم،
جامعة قسنطينة ،2010 ،ص.140

2عمر وصفي عقيلي ،إدارة الموارد البشرية المعاصرة ،دار وائل للنشر ،الطبعة اأو  ،اأردن ،2005 ،ص 550ـ.553 ،

الصفحة 16

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
 /1المسار الوظيفي التقليدي :مثل ذا امسار حركة انتقال اموظف العمودية من وظائف أد إ وظائف أعلى عن
طريق الرقية على أن تكون الوظيفة الي سبق إليها ذات عاقة بالوظيفة القدمة من حي ،طبيعتهاأ مع أن الوظيفة
السابقة ي مثابة إعداد وهيئة للموظف لكي يرقى للوظيفة اجديدة.
يتميز ذا امسار بأن الفرد ا يبقى لفرة طويلة من الزمن ي آخر وظيفة واقعة علية ان إحالتق على التقاعد (فرة
الركـود) الي كلما زادت مدها كلما يشعر الفرد باملل وعدم اا تمام.
شكل رقم 15:المسار التقليدي وفترة ركود الموظف
المستويات اإداريـة

فرة ركود

التقاعد وهاية اخدمة الوظيفية
ترقية
ترقية

الزمن

بداية التعيين

المصدر :حساين يمينة ،دفرور أسماء ،مذكرة ليسانس في علوم التسيير ،تخصص إدارة أعمال ،أثر تخطيط
المسار الوظيفي على رفع كفاءات اأفـراد ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،2113 ،ص.31
 /2المسار الشبكـي :يشمل ذا امسار حركة انتقال اموظف العمودية واأفقية ب ن واحد ي اهيكل التنظيمي خال
مسرتق امهنيةأ مع أن امسار ا ُ َقق فقط اانتقال لوظيفة ي امستوى اإداري اأعلى ،بل يعمل على نقلق ي عدة
وظائف ي نفس امستوى اإداري الواحد على فرة من الزمن ،و ذا يعي أن بقاء اموظف ي امستوى اإداري اأعلىا
يقتصر على وظيفة واحدة فقط (امرقَى إليها) ،بل ينتقل بن عدة وظائف ي نفس امستوى اإداري ،و ذا إ غاية
ُ
اكتساب مهارات وخرات متعددة ي نفس امستوى اإداري الواحدأ ما يُتيا لق الرقي بعد فرة زمنية ددة إ أكثر من
وظيفة ي امستوى اإداري اأعلى.
يُعتر امسار الشبكي مرن وا يعتمد على التخصص الضيق ،بل يتعدام إ توسع نطاق خصص اموظفن لتوفر فرص

وبدائل ترقية متنوعة أكثر تُسا م ي خقيق طموحاهم امستقبلية بسهولة ومرونة أكثر من امسار التقليدي.

 /3مسار اإنجـاز :يركز ذا امسار على أن تكون الرقية واانتقال إ وظيفة أخرى واقعة على خط امسار معتمدة
على النجاحات واإجازات الي ققها الفرد ي عملق بغ

قضا ا ي الوظيفـة.
النظر عن امدة الزمنية الي َ
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الفرع الثانــي :التكويـ ــن
أوا:مفهوم التكوين:
إن الفكر اإداري الفرنسي و أول من استعمل كلمة تكوين ( )Formationكبديل للمصطلا اإجليزي
1.

تدريب ( ،)Trainingوا تلف مدلول الكلمتن ي شيء

ويعرف التكوين على أنق " :جهود إدارية وتنظيمية مرتبطة الة ااستمرارية تستهدف إجراء تغير مهاري ومعري
وسلوكي ي خصائص الفرد العامل ااالية وامستقبلية كي يتمكن من اإيفاء متطلبات عملق وأن يطور أداءم العلمي
والسلوكي بشكل أفضل.2
يسعى التكوين إ إحداث تغير ي سلوك اأفراد واجماعات ما قق خسن اأداء وزيادة اإنتاجية ،كما أنق يعمل
على ااتصال بالفرد من الناحية السلوكية من خال مستويات ثاث ،و ذا ما يوضحق الشكل امـواي:
شكل رقم 19:التكوين بالنسبة للفـرد
التكويــن
مستوى امعارف

مستوى امهارات

مستوى السلوك

نواح ــي نظريـ ـ ــة

نواحي علميــة

نواحي نفسيــة

المصدر :سهيلة ابرادشة ،مسا مة التكوين في تحسين جودة الخدمة السياحية ،مرجع سابق ،ص .51
ثانيا :أنــواع التكوين:
توجد عدة أماط تكوينية تعتمد ا امؤسسات ،و ي:

3

/1التكوين وفق المستوى التنظيمي :من خال:
أ) التكوين المهني :ومثل التكوين الذي يستهدف اكتساب اأفراد مهارة ومعرفة اأداء ي مهنة معينة يتخصص الفرد
امتدرب بأدائها ،و ذا النوع من التكوين يشمل اأفراد الذين م تعيينهم حديثا ي مهن خصصية معينة أو رما يشمل
القدامى من العاملن اكتساب بع

امهارات أو امعارف اجديدة أو إعادة تدريبهم ي لاات مهنية لتحدي ،وخديد

امعلومات لديهم.
1سهيلة ابرادشة،مسا مة التكوين في تحسين جودة الخدمة السياحية ،مذكرة ماسر ي علوم التسير ،خصص :تسير موارد بشرية ،جامعة بسكرة،2014 ،
ص .48
2عصام العسري ،مد شباب ،دور التكوين في تنمية الموارد البشرية ،مذكرة ليسانس تسير موارد بشرية ،جامعة تلمسان ـ ـ ملحقة مغنية ،2014 ،ص .07
3جو رة أقطي ،ملخص محاضرات تسيير الموارد البشرية ،السداسي اأول ،جامعة بسكرة ،2015 / 2014 ،ص .6،7
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ب) التكوين اإداري :ينصب ذا النمط من التكوين على اأفراد العاملن ي الوظائف اإدارية والتنظيمية وأحيانا
يشمل العاملن الذين يستهدف هيئتهم للمراكز القيادية العليا ،ويعتمد ذا النوع على معاجة امشاكل وسبل اخاذ
القرارات واجوانب السلوكية واإنسانيةأ إذ يعتمد بشكل أساسي على تطوير وخسن امهارات اإنسانية وامعرفية لأفراد.
ت) التكوين اإشرافـي :ويهتم بتدريب امشرفن لزيادة مهارهم وقدراهم على اإشراف والتعامل مع اأفراد خت ظل
مسؤوليتهم لغرض نيل رضا م وتوجيههم و خقيق اأ داف امراد إجاز ا.
ث) التكوين التخصصي :ومثل ذا النوع زيادة امعلومات وامعارف وتطوير امهارات التخصصية ي لال دد من
ااختصاصات امهنية ويرتبط ارتباطا وثيقا مجال خصصي معن من اأطر الوظيفية بغية اكتساب امهارات وامعارف
التخصصية احددة بوضوح وفق حاجات ومتطلبات العمل ي امؤسسـة.
ج) تكوين المكونين :ويتم فيق تدريب امدربن ي امنظمة بُغية قيامهم بدور م التكويي ي إطار تلف الرامج

التكوينية ،ومتد ذا التكوين ليشمل اجوانب امتعلقة بعلم النفس والعاقات اإنسانية واأساليب الربوية لغرض رفع

كفاءاهم ي التعامل الناجا مع اأفراد الذين يتولون تدريبهم احقا.
 /2وفق الزمـن :ويعتمد ذا النوع من التكوين امدة الزمنية امطلوبة للتدريب ،ويتضمن:
أ) التكوين قصير اأجل :تراوح مدتق من أسبوع إ ستة أسابيع ،ويتم فيق عقد الدورات التكوينية بصورة مكثفة حي،
يقوم امدرب عادة بإعطاء فكرة شاملة عن الرنامج التكويي دون الدخول إ تفاصيل الرنامج ،وما يُعاب عن ذا النوع
عدم توفر الوقت الكاي للمدرب لتغطية اموضوع بصورة تفصيلية وعدم اإمام بامادة التكوينية بصورة تامــة.

ب) التكوين طويل اأجل :متد إ سنة أو أكثر ،حي ،يستطيع امدرب ااصول على معلومات كافية حول امادة
التكوينية ،كما أنق متلك الوقت الكاي للدخول ي التفاصيل الي يرغب بإيصاها للمتكون.
ومن عيوب ذا النوع من التكوين و طول الفرة الزمنية والي تتطلب تعين أشخاص يقومون بأداء عمل امتدرب،
إضافة إ التكاليف النامة عن العملية التكوينية.
/3التكوين وفق نوعية اأفــراد :من خال:
أ) التكوين الفردي :ويشمل تطوير امهارات والقدرات الفردية امتعلقة باأفراد والذين َت ترقيتهم مراكز إدارية وفنية
عليا ،ولذا فهو يقتصر على اأفراد امعنين بذلك فقط.
ب) التكوين الجماعي :يعتمد ذا النوع على اأسلوب اجماعي ي التكوين ،إذ غالبا ما تلتحق لموعة من اأفراد
امراد تدريبهم ماعيا ي مراكز تكوينية متخصصة.

الصفحة 22

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
 /4التكوين حسب مكان إجراء  :وينقسم إ :

1

أ) التكوين الداخلي :ويتم داخل امؤسسة سواء ي مكان العمل أو ي قاعات تكوينية خاصة يتم جهيز ا مختلف
اإمكانات وامعدات ،ويُشرف على عملية التكوين الداخلي امسؤول عن التكوين ي امؤسسة أو الرئيس امباشر لأفراد
امعنين بالتكوين ،كما مكن ااستعانة مكونن من خارج امؤسسة.

ب) التكوين الخارجي :يتميز ذا النوع بكونق يتيا آفاقا أرحب لتبادل اخرات واكتساب امهارات ،حي ،يتلقى
اأفراد بوجهات نظر متعددة نظرا انتمائهم إ مؤسسات تلفة ،كما أن معظم مؤسسات التكوين اخارجية تكون
لهزة بإمكانيات ووسائل وجهيزات قد ا تتوفر داخل امؤسسة الواحدة.
كما أن اختاف النوعن السابقن ا يقتصر على اايز امكاي فقط ،بل يتعدام إ الطرق واأساليب امنتهجة ي
التكوين وذلك كما يبينق اجدول اموالـي:
جدول رقم 13 :الفرق بين التكوين الداخلي والخارجـي
التكوين الخارجي

التكوين الداخلي
ب تعين الفرد نائبا لرئيسق

ب احاضرات

ب نقل الفرد بن عدة وظائف

ب دراسة اااات

ب إسناد مهام خاصة للفرد

ب َثيل اأدوار

ب دراسة الريد الوارد

ب امباريات اإدارية
بامؤَرات
المصدر :سهيلة ابرادشة ،مرجع سابق ص .94 ،92

الفرع الثالث :التعلم التنظيمـي:
أوا :تعريفه :
و " :الطريقة الي تبي وتُدرك ها امنظمة امتعلمة والنمطية الي تتعلق باأنشطة الي َارسها وفق ثقافتها ،ومن َم
العمل على ضبط وتنمية كفاءاها بتحسن واستخدام امقدرات وامهارات العالية لقوى العمل امتوافرة لديها".

2

ويعرف أيضا بأنق " :قدرة امنظمة على كسب البصرة والفهم نتيجة اخرة امكتسبة من خال التجريب واماحظة
والتحليل والرغبة ي اختبار كل من النجاح والفشل".

1

1عقيلة عكوش ،أثر التكوين على التغيير التنظيمي ،مذكرة ماجستر خصص إدارة اأعمال ،جامعة بومرداس ،2014 ،ص .70 ،69
2إمان نور الدين وآخرون ،مختلف المقاربات التي تتناول تسيير المعرفة ، ،مقدم ي مقياس اقتصاد امعرفة ،مدرسة الدكتورام ،جامعة بسكرة،
 ،2008/2007ص .15

الصفحة 23

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
ثانيا:أن ــواع التعلم التنظيمي:
حسب تصنيف (أرجسيس وشون  )1978ينقسم إ :

2

/1التعلم أُحادي الحلقة :يُضيف قاعدة معرفية جديدة إ أنشطة امنظمة من أجل تقوية اختصاصها وزيادة كفاءها،
وا يتطلب تغير السياسات واأ داف القائمة ،وإما يُسا م ي عملية خقيقها بسهولة ويُسـر.
 /2التعلم ثنائي الحلقة :بعد أن تستكشف امنظمة اأخطاء وتصحا مسار ا ي امدى القصر من خال التعلم
اأحادي ،يُف َكر اإداريون بامنظمة ويطرحون اأسئلة عن الكيفية الي مكن ها خدي ،اإجراءات والسياسات

واأ داف اجارية حاليا ي امنظمةأ أي أنَق على امنظمة تغير أ دافها وسياساها ي امدى البعيد لتقابل امستجدات الي

طرأت وامتغرات الي حدثت للبيئة احيطة ها من منافسة وتطور ي التقنيـة.
 /3التعلم ثاثي الحلقة :يقع ذا النوع عندما تتعلم امنظمة الكيفية الي مكن ها إجراء التعلم اأحادي والثنائيأ مع
أنق ا دث أي نوع من أنواع التعلم إذا م تُدرك امنظمة أمية التعلم ،فبإدراكها أها متعلمة يفتا ها آفاق التعلم
ومعرفتها باأساليب والطرق والعمليات الي تقود ا إ التعلم.
ثالثا:المنظمـة المتعلمـة:
حسب ( )Desslerي " :تلك امنظمة الي تُصبا ما رة ي إ اد واكتساب ونقل امعرفة ،فضا عن خوير
السلوكيات كي تعكس تلك امعارف والتصورات اجديدة".

3

وما مكن ماحظتق أن ناك اختاف بن مفهومي التعلم التنظيمي وامنظمة امتعلمة من خال:
جدول رقم 14 :الفرق بين التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمـة
التعلم التنظيمي
اجسد من طرف امنظمـة.
ب يرجع إ التعلم َ

ب يُعا نتيجة التعلم.
ب يهتم بالعملية.

المنظمة المتعلمة
ب تصف الشروط امائمة لوجود انفتاح تنظيمي على التعلم اجماعي
ب تُعا عملية التعلم.
بهتم باهيكل

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على مذكرة فايزة بركات ،واقع وآليات تحفيز اإطارات المسيرة في ظل
اقتصاد المعارف ،رسالة ماجستير ،جامعة بسكـرة ،2114 ،ص .15

1

دى صقر ،المنظمة المتعلمة والتحول من الضعف اإداري إلى التميز في إدارة اأداء اإداري للدولة ،امؤَر السنوي الرابع ي اإدارة ،سوريا16 ،13 ،

أكتوبر ،2003 ،ص .132
2إمان نور الدين وآخرون ،مرجع سابق ،ص .17 ،16
3لي ،سعد اه حسن ،دور الموارد البشرية في بناء منظمة متعلمة مستجيبة ،ملتقى إدارة امعرفة ي العام العري ،جامعة الزيتونة ،اأردن ،2004 ،دون
ترقيم.

الصفحة 24

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
المطلب الثالث :تقييـم المهـارات
عد التقييم أمرا ضروريا ي امؤسسة كونق يسما بااكم على مدى الوصول إ اأ داف التسيريةأ فالتقييم و
يُ َ

حكم على مستوى ونوع امسؤولية الي متلكها الفرد خال فرة زمنية معينة ويتم على أساسق اخاذ العديد من القرارات
وإعادة توزيع امهام وتوجيق اأفراد إ امناصب امستحقة.
الفرع اأول :مفهوم تقييم المهارات وأ ميته:
تقييم امهارات و تقييم للقدرات ،اخرات ،امعارف ومارسات الفرد اموضوعة ي وضعية عمل لتحقيق اهدف
انطاقا من معاير ددة ،و ذم العملية تسما بالتعرف على امهارات امتعددة الي متلكها الفردـ ،ومنم َم خديد قيمتق
ي امؤسسة بالنسبة لفرص الرقية ،امكافأة والعاوات نظر مهاراتق.

1

ومن مَ تصنف عملية التقييم ضمن العمليات اهامة لتسير اموارد البشرية ما خققق من أ داف ،أمها:

2

أوا :من جانب نفسي :إعطاء صورة عامة لشخصية الفرد لتحقيق ذاتق باعتبار التقييم مهم مسارم الوظيفي.
ثانيـا :من جانب اقتصادي :خقيق إمكانية تبي التطورات التكنولوجية والتنظيمية للمؤسسـة.
ثالثـا :من جانب استراتيجي :يُبن فعالية القيادة اجيدة للموارد البشرية وامهارات الفردية واجماعية من خال

مسامتها ي تسير امؤسسة ككل.

امسر القريب يقوم بتحديدبعند امقيَمب ما يلي:
وأثناء التقييم فإن َ

3

* الكفاءات الي يتحكم فيها بنجاح.
* الكفاءات امطلوبة الي ا متلكها.

* الكفاءات الي وز ا ولكن ا يتحكم فيها َاما مقارنة مع متطلبات عملق.
و ذا ما يعي أن ذا النوع من التقييم يسما للمؤسسة بضمان:

4

* أحسن مائمة بن الكفاءات امكتسبة من طرف العامل وامطلوبة من طرف رب العمل.
* أحسن تعريف احتياجات التكوين.
* ااعراف بالكفاءات الفردية من خال التطور الوظيفي أو ارتقاء الفرد أو العامل.

1نوال شناي ،مرجع سابق ،ص .86
2نوال شناي ،مرجع سابق ،ص .87

 3عبد القادر املي ،وظيفة تقييم كفاءات اأفراد في المؤسسة ،مذكرة ماجستر ي علوم التسير ،خصص :تسير اموارد البشرية ،جامعة تلمسان،2011 ،
ص .96

 4عبد القادر املي ،،امرجع نفسق ،ص .96

الصفحة 25

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
الفرع الثاني :معايير تقييم المهارات:
وتعرف أيضا على أها مقاربات تقييم امهارات ،وأمها

1:

أوا:مقاربة المعارف النظرية:
من خال مقارنة امعارف احققة للفرد والوضعيات امهنية الي ترتبط ها ،واكتساب امعارف من خال ذم امقاربة
يضمن خكم ي الوظيفة الي يشغلها الفرد.
ثانيا:مقاربة المعارف العلمية:
على أساس اممارسات ،وذلك من خال متابعة اأفراد أثناء عملهم ،أن قدرات اأفراد غر مفرضة ،بل ب
ماحظتها للتحقق من أن امشكلة قد تكون ي اخلط بن اأنشطة وامعارف العلمية.
ثالثا:مقاربة المعارف السلوكية:
تعتمد على معاير تقييم ذات أبعاد سلوكية ضة ،فتقييم امعارف السلوكية يعتمد على نوعية السلوكيات الفردية
واجماعية امتعلقة بأداء امؤسسـة.
رابعا:المقاربة المعرفية:
مضموها اأساسي أن يكون كل عمل ينتج عن اسراتيجية ال مسائل معينة ،والتقييم نا يرتكز على عمليات حل
امشاكل امتعلقة بالنشاطات امهنية والي من خاها ُمكن خديد امهارات الضروريـة.
خامسا :مقاربة القدرات:
ضع من خاها اأفراد اختبارات ددة حسب اأنشطة امفرض قيامهم ها لتقييم قدراهم ،غر أن ذا النوع من
التقييم يتطلب مدة زمنية طويلـة.
سادسا :مقاربة الخصائص الفردية:
تنظر للمهارات على أها لموع معارف التصرف ( ،)savoir-agirو ي تصة ببع

اأنشطة فقط ،لذلك م

تطبق بشكل واسع.
سابعا :مقاربة الميزات الشخصيـة:
تتعلق امو بة معارف وراثية أكثر منها ُمكتسبة ،فهي مظهر يصعب التماسق لتوظيف امهارات ،وتظهر ذم امقاربة ي
مهن ددة ،والي تُسيطر فيها امهارة (اهندسة) ،امهن الي تُسيطر فيها امو بة (التمثيل) ،امهن امختلطة ِ
(الصحافة
واإعام).

Valarie Marbach, Evaluer et rémunérer les compétences, Edition d'organisation, Paris, 2000, p 17, 22.

1

الصفحة 29

الفصل اأول :أساسيات حول المهارات
الفرع الثالث :طـرق تقييـم المهارات:

1

أوا:طريقة مقابلة النشاط السنويـة:
خاصة ي امؤسسات الكبرة وامتوسطة ،و ي تسما للمسر بوضع النقطة السنوية وأحيانا السداسية للعمال حسب
الطريقة الكاسيكية ،وم تطوير ا بإدخال اإعام اآي ي استعمال امقابات السنوية للنشاط ،ما يسما بتكوين
ارتباط مهم بن امشاركة ي التكوين وتطوير الكفاءات.
ثانيا:طريقة المرافقة الميدانية:
تسما ذم الطريقة للمسؤولن بالتقييم الدوري لكفاءات أعضاء الفريق ،وكذا تقدمالنصائا ومساعدهم على
التطوير ،ويعتمد فيها على مرجعية كفاءات ددة ،وتسما بفحص التطورات احققة بفضل التكوين ،وتشرط ذم
الطريقة أن يكون امسر مكونا من قبل على مثل ذم التقنيات ،كما أن سلوك اأفراد أو امرؤوسن يكون غر عادي
أثناء وجود م مرافقة مسؤوهم الذي ُوضع لتقييمهم.

ثالثا :طريقة مرجعية الكفاءات:

تسما ذم الطريقة رد الكفاءات الضرورية لكل ماذج العمل ي فرع مهي ،وتنجز عموما من قبل امسؤولن عن
حركية العمل امكلفن بإعداد قائمة مختلف امهن ،م خديد ماذج العمل اأساسية لكل منها وأخرا إبراز الكفاءات
الضرورية مزاولة ذم اأعمال بشكل جيد ،وبالتاي فإن مرجعية الكفاءات تسما بتموضع كل فرد بالنسبة مستويات
الكفاءات امطلوبة لكل عمل معن.
رابعا:طريقة مركز التقييـم:
عر ذم الطريقة عن امنهجية امستعملة ي التقييم ،حي ،تعرف بأها عملية التقييم الي من خاها يُقيَم الفرد أو
تُ َ

اجموعة من طرف العديد من امقيَمن الذين يستعملون لموع متكامل من التقنيات (كاحاكاة ،وماحظة السلوكيات).

1ماح صو ـ كمال منصوري ،تسيير الكفاءات ،أ اث اقتصادية وإدارية ،العدد السابع ،جامعة بسكرة ،جوان  ،2010ص .62 ،61
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الفصل اأول :أساسيات حول المهارات

خاصة الفصل اأول:
تُعتر عملية تطوير امهارات أحد التحديات امهمة الي تواجهها امؤسسات ،كون أن عدم تطوير امهارات يؤدي إ
فقداها ،كما أن امؤسسة اجة إ كل أنواع امهارات( :الفردية ،اجماعية والتنظيمية) الي تكون مطلوبة ي كافة
امستويات.
وعلى قدر اأمية امتزايدة للمهارات جاءت اااجة إ تسير ا للمحافظة عليها وااستفادة منها من خال اكتساب
امهارات ،تطوير ا ،استعماها ،ااعراف ها وتقييمها معاجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة ،واستغاها أحسن
استغال وفق آليات أمها( :التسير التقديري للوظائف وامهارات) الذي يبح ،عن خقيق التوافق بن مهارات اأفراد
ومتطلبات الوظائف َاشيا مع اسراتيجية امؤسسة وأ دافها امستقبليـة.

الصفحة 29

الفصل الثاني:
مكانة القيادة التحويلية
في الفكر القيادي

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي

تمهيد:
ارت ــبط مص ــطلا القي ــادة ي اماض ــي ب ــااروب العس ــكرية والغ ــزوات ،واق ــرن ه ــا بش ــكل ت ــام ،لك ــن ــذا امص ــطلا مَ
تعميمق ي علوم التسير واإدارة ولقي ا تماما واسعا من امختصن ي ذا اجال ،أن القيادة تعد أكثـر تـأثرا مـن اإدارة،
وأن القادة يؤثرون ممارساهم الي هتم انب العاقات اإنسانية أكثر من ا تمامها باعتبارات وظروف العمل.
ومن نا ظهرت ما يعرف بااجا ـات ااديثـة ي لـال القيـادة  ،ومنهـا( :القيـادة التحويليـة) القـادرة علـى إيصـال رسـالة
امنظمــة ورؤيتهــا امســتقبلية بوضــوح لأفـراد وخفيــز م مــن خــال إظهــار ســلوكيات أخاقيــة عاليــة وبنــاء الثقــة وااحـرام بــن
القادة وامرؤوسن وتنمية قدراهم وتطوير مهاراهم عن طريق فتا اجال هم وتشـجيعهم علـى مواجهـة امشـاكل والصـعوبات
الي تواجهها امنظمـة.
وعلى ضوء ذلك اول ي ذا الفصل التطرق إ ما ية القيادة التحويلية من خال امباح ،التاليـة:
 المبحث اأول :القيادة اإدارية. المبحث الثانـي :القيادة التحويلية. -المبحث الثالث :عاقة أبعاد القيادة التحويلية بتطوير المهارات.

الصفحة 31

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
المبحث اأول :القيادة اإداريـة
تُعتر القيادة الفعالة مثابة قوة الدفع الرئيسية لتحريك امنظمات إ اأمام ي عام يتسم بالتعقيد وشدة امنافسة.
المطلب اأول :ما ية القيادة اإدارية
قبل التطرق إ ما ية القيادة اإدارية ا بد من تناول مفهوم القيادة بصفة عامة ومن م نعرج على القيادة اإدارية.
الفرع اأول :المفهوم اللغوي للقيادة:
ـود نقـي
كلمة (قيادة) ي اللغة كما يرا ـا ابـن منظـور مـن الق ُ

السـوقأ أي يقـود الدابـة مـن أمامهـا ويسـوقها مـن خلفهـا،
َ

فالقود من اأمام والسوق من اخلف وااسم من ذلك كلق للقيادة.

1

الفرع الثاني :المفهوم ااصطاحي للقيادة:
توجد عدة تعاريف مفهوم القيادة ،جاءت متشاهة ي مضموها و تلفة ي اللفظ والشكل ،ومن ذم التعاريف:
ب القدرة على التأثر على اآخرين من أجل خقيق دف معن.
3
ب فن استقطاب قدرات ااخرين من أجل أداء اأعمال امنوطة هم ماس وثقـة.
2

ب حســب بيجــورس فالقيــادة ــي :عملي ـة تــأثر متبــادل يــؤدى عــن طريــق تضــافر اأف ـراد رغــم الفــروق بيــنهم إ توجيــق
النشاط اإنساي سعيا وراء مسألة مشركــة.

4

ب عرفهــا ليونــاردو وايــت علــى أهــا :توجيــق وضــبط وإثــارة ســلوك واجا ــات اأفـراد مــن خــال غــرس روح اإبــداع والعمــل
امشرك وب ،ااماس والنشاط فيهم لتحقيق اأ داف اجماعيـة.

5

ب والقيادة حسب كراوفورد ي :القدرة الفاعلة على ربط اممارسـات بأ ـداف وقـيم امؤسسـة وطموحاهـا امسـتقبلية ،مـا
يؤدي إ خقيق اأ داف اخاصة بامؤسسة مع خقيق اأ داف الشخصية للعاملن بصورة متناسقة وي مناخ جيد.

6

 1ابن منظور ،لسان العرب ،دار صابر للنشر ،اجلد  ،12ط ،1لبنان ،2000 ،ص .315
Robert B Dilts, Leadership visionnaire, Edition de Boeck, p 02.

2

 3مال الدين عويسات ،مبادئ اإدارة ،دار ومة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،اجزائر ،2009 ،ص .115
 4حسن عبد ااميد أمد رشوان ،القيادة ،مؤسسة شباب اجامعة ،اإسكندرية ،مصر،2010 ،ص .15

5

مد زين عبد الفتاح ،مهارات القيادة اإدارية في المؤسسات التعليمية ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،ط ،1اأردن ،2013 ،ص .23

 6رافدة عمر ااريري ،القيادة وإدارة الجودة في التعليم العالي ،دار الثقافة للنشر ،عمان ،اأردن ،2010 ،ص .118

الصفحة 32

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
الفرع الثالث :مفهوم القيادة اإداريــة:
قبل التطرق إ مفهوم القيادة اإدارية ا بد أن نعطي تعريفا موجزا عن اإدارة:
"اإدارة عبــارة عــن تنســيق امـوارد امختلفــة مــن خــال عمليــات التخطــيط ،التنظــيم ،التوجيــق والرقابــة قصــد الوصــول إ
دف أو أ داف مرسومــة".

1

تُع ــرف القي ــادة اإداري ــة بأه ــا " :اجه ــد امب ــذول م ــن خ ــص ام ــدير للت ــأثر ي الع ــاملن مع ــق ودفعه ــم للتع ــاون لتحقي ــق

اأ داف ،فالقيادة ي جو ر ا إحساس اجات العاملن كي ثهم على العمل بكفاءة وفاعلية.

2

كما يُنظر للقيادة اإدارية على أها " :علم وفن التأثر ي اأفراد والعمليات من خـال امـزيج بـن السـلطة الرميـة للمـدير
والسلطة الشخصية للقائد لرفع جودة التفاعات اموضوعية داخـل البيئـة التنظيميـة مـن جهـة ورفـع مسـتويات مـاس وقبـول
اأفراد من جهة ثانية خدمة وظائف وأ داف معينة".

3

غر أنق يوجد اختاف بن مفهومي القيادة واإدارة ي عدة نقاط ،أمها:

4

ب قوة القيادة من خال قوة القادة الشخصية وميزاهم ومهاراهم ي إقناع وكسب ثقة اآخرين ي امنظمـة.
ب قوة اإدارة من خال السلطة اممنوحـة هــم.
ب اإدارة تعــي كيــف خقــق مــا تصــبو إليــق مــن أ ــداف ،ويــتم الركيــز علــى اإجــاز واأداء وحــل امشــكات واا تمــام
باأنظمة امعمول ها ي امنظمـة.
ب القيادة خدد اأ داف الي تريد خقيقها عن طريق الركيز على العاقات اإنسانية والتوجيق الروحي والعاطفي.
ب تركز اإدارة على أربع عمليات ( :التخطيط ،التنظيم ،التوجيق والرقاب ــة).
ب تركز القيادة على ثاث عمليات رئيسية ( :خديد الرؤية وااجام ،حشد القوى خت ذم الرؤية وشحذ اهمم).
المطلب الثانـي :عناصـر القيادة اإدارية ومصادر ا:
ترتكــز عمليــة القيــادة اإداريــة علــى مكونــات وعناصــر تســا م ي خقيــق غايــات القيــادة وأ ــداف امنظمــة ،كمــا أن ــذم
العملية القيادية ُمستقاة من عدة مصادر.

 1مال الدين عويسات ،مرجع سابق ،ص .11
 2مد زين عبد الفتاح ،مرجع سابق ،ص .27
 3أمد فارس بوعمامة ،المهارات القيادية ودور ا في اأداء الوظيفي ،مذكرة ماجستر ي علم ااجتماع ،خصص :تنمية وتسير اموارد البشرية ،جامعة
منتوري ،قسنطينة ،2010 ،ص .10

 4خالد عبد الو اب الزيدين ،القيادة اإدارية وتطوير منظمات التعليم العالي ،دار اأيام للنشر والتوزيع ،عمان ،اأردن ،2013 ،ص .46 ،45
الصفحة 33

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
الفرع اأول :عناصر القي ــادة:
لكي تتحقق عملية القيادة ا بد من توافر عدة عناصر ،و ي:

1

أوا :الجماع ـ ــة أو المرؤوس ـ ــين :حي ـ ــ ،ـ ــم ال ـ ــذين منح ـ ــون الس ـ ــلطة والنج ـ ــاح للقي ـ ــادة وللمنظم ـ ــة ي ح ـ ــال تف ـ ــاعلهم
واستجابتهم لكي ما يُطلب منهم من قبل القائد وتأدية كل اأعمال اموكلة إليهم بنجاح.

ثانيــا :القائـ ـد :و ــم مــن أ ــم عناصــر العمليــة القياديــة مــا خراتــق وقدراتــق ومؤ اتــق وصــفاتق الشخصــية مــن أميــة ي جــاح
الرقي ها إ مصاف العمليات.
العملية القيادية و ُ

ثالثا :الظرف (الموقف) :ا بد من وجود موقف أو ظرف ما يكون بن القائد وامرؤوسـن ي امنظمـة يـؤثر علـى تفـاعلهم

وتعـاملهم مــع بعضــهم الــبع  ،ويســعى القائــد النــاجا دائمــا أن يــنجم عــن ــذا اموقــف تفاعــل إ ــاي يــنعكس علــى جــاح
العملية القيادية ،وبالتاي جاح امنظمة ي بلوغ دفها الرئيسي.
رابعــا :الهــدف :يســعى القائــد دومــا ــو خقيــق ــدف القيــادة عــن طريــق امرؤوســن ،وذلــك ــثهم والتــأثر ي ســلوكهم مــن
أجل القيام بامهام امطلوبة منهم وبكفاءة عاليــة.
خامســا :اأنظمــة والتعليمــات والقواعــد :فهــي َُ َكــن القائــد مــن التــأثر ي ســلوك امرؤوســن إ ابيــا عــن طريــق الث ـواب
والعقاب ،باإضافة إ خصائصق الشخصية ومهاراتق وقدراتق وخراتق الي متاز ها.

الفرع الثاني :مصادر القيادة
تُعتر القوة من لوازم عملية القيادة وإ ابياها والي يتم ها التـأثر ي سـلوكيات امرؤوسـن ،ولـذلك تتطلـب عمليـة القيـادة
قدرة وقوة تأثر على اآخرين للعمل على خقيق أ داف معينـة.
وُمكن تصنيف مصادر قوة القيادة إ :

2

أوا :المصدر الرسمـي :و و مرتبط بامركز الرمي الذي يشغلق القائد ي امنظمة ،ومنها:
أ) القوة القانونيـة :ومصدر ا امركز الرمي اي تلق القائد ي امنظمة ،وتتدرج ق القوة من أعلى إ أسـفلأ فالوظـائف
الي ي أعلى اهرم التنظيمي َُا ِرس سلطة قانونية على الوظائف الي أد منها.

ب) قــوة المكافــأة :ومصــدر ا توقعــات امرؤوســن مــن أن قيــامهم بامهــام اموكلــة إلــيهم بنجــاح وامتثــاهم أوامــر ورغبــات
القائد سيتبعها حصوهم على مكافأة مادية أو معنوية من الرئيس.

ت) قــوة اإكـ ـ ـرا  :وتُسـ َـمى القــوة القس ـرية ،مصــدر ا اخــوف و ــي مرتبطــة بتوقعــات امرؤوســن مــن أن إمــاهم أو عــدم

امتثــاهم أوامــر القائــد وتوجيهاتــق سيعرضــهم إ العقــاب امــادي أو امعنــوي مــن طــرف ال ـرئيس والــذي قــد يصــل إ حــد
الفصل من الوظيفــة.
 1بشر العاق ،القيادة اإدارية ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،اأردن ،2010 ،ص .54

 2بشر العاق ،مرجع سابق ،ص .55

الصفحة 34

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
ثانيـا :المصــدر الشخصــي :مـرتبط بــذات الشــخص ولـيس بامنصــب الــذي يشــغلقأ أي قـوة التــأثر الشخصــي للقائــد علــى
مرؤوسيق ،ومنها:
أ) القــوة الفنيــة (التخصــص) :أسـاس ــذم القــوة ومصــدر ا امعرفــة وامهــارات امكتســبة لــدى القائــد وينفــرد هــا عــن غــرم
ُ
من اأفراد.
ب) قــوة اإعج ــاب :صــل عليهــا الفــرد نتيجــة إعجــاب مرؤوســيق بــبع

مــات القائــد الشخصــية ،يــ ،تشــد م إليــق

نتيجة توافر اجاذبية ي شخصية القائــد.
و نــاك مصــدر آخــر للقيــادة ُمكــن إضــافتق إ مــا ســبق ذكــرم ،و ــو قــوة امــتاك مصــادر امعلومــات ومعــرفتهم بــاخطط
وسياسات امنظمة امعلنة واخفيـة.
المطلب الثالث :أ مي ــة القيادة
تعتر القيادة معيارا اما ي ااكم على مدى فعالية وجاعة امنظمة ،وترز أمية القيادة من خال جانبن:

1

الفرع اأول :بالنسبة للمنظمـة :من خال:
ب القيادة أداة أساسية ي تسير العمل داخل امنظمة ،فمن خاها يتم خديد اأ داف وتوجيق جهود اأفراد إ خقيق
فعاليتها ،إضافة إ خصيص اموارد وتوزيعها.
ب تتحمل القيادة مسؤولية اإبقاء على استمرارية امنظمة من خال القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات
التنظيمية والتكنولوجيـة.
ب القيادة مسؤولة عن خقيق عن خقيق التكامل اخارجي بن امنظمة وبيئتها اخارجية من خال توفر احتياجات
امنظمة من اموارد امتاحة من البيئة.
ب القيادة مسؤولة كذلك عن خقيق التكامل للمنظمة من خال الربط والتنسيق بن جهود اموظفن واموارد اأخرى
امتاحة ،ح يتس للمنظمة بلوغ اأ داف امرجوة.
ب تعمل القيادة على تدعيم السلوك اإ اي والتقليل من السلبيات ووضع اسراتيجيات راشدة ي عملية خريك فزة
و دف رفيع.
الفرع الثانـي :بالنسبة للموظفين :من خال:
يثمن القادة مسألة التعلم لدى اموظفن فهم حريصون على وضوح فكرة تعلم اإنسان من
ب التعلم واجدارةأ حيَ ،
أخطائق وتصحيحها وعدم انتشار فكرة الفشل.
 1نسرين تواتيت ،القيادة النسوية وعاقتها بأداء العاملين في المؤسسـة ،مذكرة ماجستر علم اجتماع ،خصص :تنظيم وعمل ،جامعة باتنة،2014 ،
ص .18 ،17
الصفحة 35

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
ب الشعور باأميةأ من خال شعور كل فرد بأنق يستطيع امسامة ولو بالقليل ي جاح التنظيم ،ما منحق الشعور باأمية
وتكسبق الشعور بالثقة وااعتزاز.
ب روح اجماعـةأ حيثما كلما كانت ناك قيادة تكون اجماعة والتحاد ح مع وجود خافات ،فهناك شعور باجماعة
واأعمال امشركة يتم إجاز ا على أحسن صورة.
كما ُمكن إ از أمية القيادة اإدارية فيما يلي:

1

 تُعتر القيادة اإدارية ورا رئيسيا للعاقة بن القائد ومرؤوسيـق.
 القيادة اإدارية تؤثر على دافعية اأفراد واجا اهم النفسية ورضا م عن العمل ما يسهل خقيق أفضل أداء
 إدراك أمية العنصر البشري كمحرك للعمل التنظيمي ي أي مؤسسة ،وبالتاي يسعى القائد إ تنمية وتدريب ورعاية
امورد البشري وتشجيعق على اإبــداع.
 السلوك القيادي يؤثر بدرجة كبرة ي الكفاءة التنظيمية للمؤسسات من خال تأثرم على رضا اأفراد واجا اهم
النفسية ومن خال تأثرم ي سلوكهم وأدائهم كما ونوعا.
 القيادة اإدارية ي حلقة الوصل بن اموارد البشرية وبن خطط امؤسسة وتصوراها امستقبلية ،ي ،تسعى القيادة
اإدارية إ َكن امؤسسة من مواكبة التغرات البيئية وتوظيفها أو التكيف معها خدمة أ دافها.
المطلب الرابـع :النظريات التقليدية للقيادة
بــدأ ظه ــور النظري ــات اأوليــة للقي ــادة اإداريــة مــع بدايــة الق ــرن العش ـرين ،حي ــ ،رك ــزت عل ــى م ــات القائــد ،م تلته ــا
نظريات ركزت على سلوك القائد وأثرم ي امرؤوسيـن.
الفرع اأول :نظرية السمات
ترتبط ذم النظرية ما يسمى (نظرية الرجل العظيم) ،والي تقوم على أساس أن بع اأفراد يُصبحون قادة أهـم ُولِـدوا
و ــم ملــون صــفات القيــادةأ أي أن القائــد مفهــوم ــذم النظريــة يُولَــد وا يُصــنع وأن القــدرات القياديــة موروثــة وليســت

مكتسبـة.

2

وبنــاء علــى تــوى ــذم النظريــة فــإن الــذين متلكــون القــدرات وامــؤ ات امناســبة ــم الــذين يكونــون مــؤ لن للحصــول
على أي منصب قيادي فاعل.
كما خَص أصحاب ذم النظرية خصائص القادة الناجحن ي نقاط يرز ا اجدول امواي:

3

 1راوية حسن ،السلوك التنظيمي المعاصر ،الدار اجامعية ،اإسكندرية ،مصر ،2003 ،ص .253
 2خالد عبد الو اب الزيدين ،مرجع سابق ،ص .62
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الصفحة 39

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
جدول رقم 15 :خصائص القادة الناجحين حسب نظرية السمات
الوص ــف

الســمات والخصائــص
الدافع

الرغبة ي اإجاز والطموح ،طاقة عاليـة.

الصدق واأمانة
الدافع للقيادة
الثقة بالنفس

ُمكن الوثوق بق وااعتماد عليق ،متفتا على اآخرين.
الرغبة ي مارسة التأثر على اآخريـن.
يثق بإمكانياتق الذاتيـة.

القدرة اإدراكية
معلومات عن العمل
اإبداع
امرون ــة

الذكاء والقدرة على دمج وتوحيد وتفسر كم كبر من امعلومات.
متلك معلومات تقنية مرتبطة مؤسستق.
اابتكار.
القدرة على التعبر تبعا متغرات اموقف.

إا أن ذم النظرية تعرضت للنقد نظرا لعدة أسباب:

1

ـ جا لها اااجة إ امرؤوسن.
ـ ااختاف امتباين ي خديد السمات واخصائص امميزة للقائد.
ـ عدم التمييز بن السبب والنتيجةأ أي ل يُولد القادة متسمون بالثقة بالنفس أم أن الثقة تتولد لديهم لكوهم قادة.
ـ جا لت اموقف اإداري الذي يوثر ي القرار.
الفرع الثانـي :النظرية السلوكيـة
فعــالن عــن طريــق التشــجيع والدع ــم ،ويــرى دعــاة ــذا
تفــرض ــذم النظريــة أن أغلبيــة النــاس ُمكــنهم الــتعلم ليصــبحوا َ
امدخل أن الذي عل الشخص قائدا بامع العلمي ـو خقيـق أ ـداف امنظمـة وإشـباع رغبـات أعضـاء اجماعـة ،وخقيقـق
2
هذين اهدفن يعي أنق قد استطاع أداء مهمتق القيادية بنجاح وفق بعدين ،ما:
أوا :بُعــد اا تمــام بالعمــل :ويرَكــز علــى خقيــق اأ ــداف وتوصــيف اأعمــال وتوزيعهــا بــن أف ـراد امؤسســة وإجاز ــا ف ـ
أوقاتق احددة.
ثانيــا :بُعــد اا تمــام بالنــاس :ويقــوم علــى إنشــاء عاقــات جيــدة مــع امرؤوســن وتبــادل الثقــة وااحـرام واا تمــام بــأمور م
الشخصية ومشاكلهم.

1
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الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
ويفـرض ـذا امـدخل أن نــاك أسـلوب أو مـط قيــادي يصـلا جميـع امواقــف ،ويُعـرف الـنمط اإداري بأنــق " :لموعــة
مــن الصــفات والســمات واخصــائص امتحــدة بــبع واحــددة لطريقــة عمــل امــدير وتعاملــق مــع امرؤوســن ،فهــو لموعــة مــن
السلوكيات الي ترز لدى القائد ي تأثرم على اآخرين باجام أ داف امنظمــة".
وما يُعاب عن ذم النظرية أها:

1

2

~ ا تمــت باأمــاط الســلوكية للقائــدأ أي مــا يفعلــق الشــخص أعلــى مــا متلكــق مــن خصــائص ذاتيــة ،أن أســلوب القيــادة
بالغ التعقيد ويصعب النظر إليق من بُعد واحد.
فعالية أن ااتفـاق حـول أسـلوب أفضـل للقيـادة ا يتناسـب
~ أوصت نتائج اأ اث الي أُجريت حول أكثر أماط القيادة َ
مع التعقيدات الي طرأت على امنظمات ااديثة ،إذ أنق ابد من مراعاة العوامل اموقفية الي خكم اخاذ القرار.
الفرع الثالث :النظرية الموقفيـة:
حاول ــت تف ــادي س ــلبيات النظـ ـريتن الس ــابقتن (الس ــمات والس ــلوكية) ،وانطلق ــت م ــن أن فك ــرة فعالي ــة القي ــادة متعلق ــة
باموقف القيادي ،ومن ذا امنطلق ب على القادة تشخيص وتقيـيم العوامـل امتعـددة الـي تُصـاحب اموقـف ،وقـد يكـون
ها أثر كبر على فعالية اأسلوب القيادي امتبع من طرف القادة.
ُ
ويضم التشخيص معرفة وخديد أثر ذم العوامل ،كالفروق الفردية ،يكل فريق العمل وسياسات امؤسسة ومارساها.
فدراسة اموقف من ميع جوانبق أمر أساسي بالنسبة للقائد الذي يسعى إ تطبيق مط قيادي معن.
إا أن ذم النظرية م تسلم كذلك من النقد ،و ذا راجع إ :
~ مبالغتها ي تقدير أمية امتغرات اموقفية وجعل اأسلوب القيادي تابعا ها ،فهي نظريـة جريـة ا تـؤمن بقـدرة اإنسـان
على الفعل وااختيار.
~ أرجع ــت نش ــأة وظه ــور القي ــادة إ عوام ــل خارجيــة غ ــر ذاتي ــة ا مل ــك القائ ــد إا ســيطرة نس ــبية عليه ــا ،أو ق ــد يفق ــد
السيطرة عليها َاما.
~ ربط ظهور القيادة إ طبيعة وظروف اموقف البيئي وما يط بق ،وما يتضمنق من عوامل موقفية وبيئية ي بطبيعتها
عرضة للتغر والتحول من وقت آخـر ومن موقف آخــر.

 1فروز شن ،مرجع سابق ،ص .29
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الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
المطلب الخامـس :النظريات الحديثـة للقيادة
أدت اانتقــادات الــي ُو َجهــت إ النظريــات التقليديــة للقيــادة إ بــروز أمــاط قياديــة ركــزت علــى امروؤســن بدرجــة أكــر
من صفات القائد ،ومن أبرز ذم النظريات ااديثة ،جد:
الفرع اأول :نظرية المسار إلى الهدف:
تفرض ـذم النظريـة أن امهمـة اأساسـية للقائـد ـي إتاحـة الفـرص مكافـأة اأفـراد ،وأن يُب َـن القائـد للمرؤوسـن السـلوك

امطلــوب امــؤدي إ خقيــق اأ ــداف ،وبالتــاي صــل اموظــف علــى اا ـوافز ويكــون ســلوك القائــد ي ــذم ااالــة ُمرشــدا
وموجها ومشاركا.
َ
وتعتــر ــذم النظريـة حســب (روبــرت ــاوس) أن الســلوك القيــادي يكــون مقبــوا لــدى امرؤوســن مــا دام أنــق مصــدر رضــا
حدد اوس أربعة أماط سلوكية أساسا لنظريتق:
هم حاضرا أو مستقبا ،وقد َ
أوا :القائد الموجــه :الذي يُطلع امرؤوسن على ما و مطلوب منهم ،وُ دول العمل امطلوب إجاز امهمات.
ثانيا :القائد الداعـم :ويكون صديقا جماعة العمل ويهتم اجاهم ويأخذ ا بعن ااعتبار.
ثالثا :القائد المشارك :ويكون باستشارة امرؤوسن ويدرس مقرحاهم قبل أن يتخذ القرار.
رابعــا :القائــد المركــز علــى اإنجــاز :ويضــع أ ــدافا ختــاج إ التحــدي مــن امرؤوســن وجعــل بيــنهم امنافســة الشـريفة الــي
تؤدي إ إجاز امهام على أعلى مستوى من اأداء.1
يتضا من خال ما سبق ذكرم أنق بإمكان القائد تبي النمط القيادي حسب اموقف الذي يتعامل معـق.
الفرع الثانـي :نظرية القيادة التبادليـة:
وجــق جهــود امرؤوســن بكــل إ ــاي مــن خــال امهــام وامكافـ ت ونظــام ااـوافز واهيكــل،
إن القيــادة التبادليــة ــي قيــادة تُ َ
وعليق فإن القائد ي ذا اإطار يهـتم بتوضـيا أدوار امرؤوسـن ومتطلبـات امهـام اموكلـة إلـيهم ويضـع اهيكـل امائـم ونظـام
التحفيز امطلوب ،وكذلك اا تمام ببناء عاقات تعزز العمل مع امرؤوسـنأ معـ أن القيـادة التبادليـة تتمتـع بالقـدرة علـى
إرضاء امرؤوسن كمدخل لتحسن اإنتاجية ،كما أن ها الرغبة ي توليد االتزام باأعراف والقيم التنظيمية للمؤسسـة.
ومكن إمال خصائص القيادة التبادلية ي أها:

2

3

ب تقوم على أساس التبادل بن القائد واأتباع.
1
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الفعالة ،الطبعة الثانية ،دار امسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،اأردن ،2014 ،ص 85
بال خلف السكارنق ،القيادة اإدارية َ
3

مد حسنن العجمي ،ااتجا ات الحديثة في القيادة اإدارية والتنمية البشرية ،ط ،2دار امسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،اأردن ،2010 ،ص .89
الصفحة 36

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
ب التبادل على أساس توضيا امطلوب من امرؤوسن والتعاطف معهم.
ب القائد التبادي يدعم امرؤوسن بشروط أو بقانون الرغيب والر يب.
ب يتبع ذا القائد أسلوب اإدارة بااستفتاءأ أي التدخل عند الضرورة.
ب يُرَكز على خسن الرضا الوظيفي.
الفرع الثالث :نظرية القيادة اإلهاميـة:

و ــي قيــادة َتلــك مواصــفات وقــدرات قياديــة عاليــة ومــؤثرة علــى امرؤوســن بكــل فــائق ،حيــ ،تنشــر اامــاس ي خقيــق
أ ــداف القيــادة ،ففــي التــاريي القــدم وااــدي ،معــت العيــد مــن اأمــاء القياديــة الــي َتلــك القــدرات الفائقــة ي القيــادة
كالشخصية القوية وبعد النظر ،1من أمثال الزعيم الراحل (صدام حسن) وغاندي ...إ .
حي ،أنق ي العديد من امؤسسات وامنظمات يقوم امرؤوسون بإبداء إعجاهم بقائد م وشخصـيتق فينـدفعون للعمـل مـن
أجل خقيق أ دافـق.
فالقائد املهم و من يُثر دافعية امرؤوسن و اأداء العاي و رك طاقاهم الكامنة و رص على إثبـات ذاتـق مـن خـال
ُ
العمــل علــى اســتخدام طــرق غــر عاديــة ي التــأثر علــيهم ،ويُعتــر اإهــام مــن أشــكال اجاذبيــة الشخصــية الــي تُثــر القبــول
واإعجاب ،ما يزيد من جاح وتأثر القائد على مرؤوسيق.
قدم ( )R- Houseبع
وقد َ

اخصائص الي يرى بأها َيز اجماعات العاملة ي ظل القيادة اإهاميـة:

2

ب ثقة امرؤوسن ي صحة معتقدات القائـد.
ب تشابق معتقدات امرؤوسن مع معتقدات القائد.
ب شعور عاطفي ووجداي للمرؤوسن و القائد.
ب إطاعة امرؤوسن للقائد إطاعة عمياء برغبة خالصـة.
ب تعايش امرؤوسن الوجداي مع الرسالة التنظيمية وتركيز م على خقيق اأداء العاي.
ب شعور امرؤوسن بقدرهم على اإسهام ي جاح رسالة اجماعـة.
إضافة إ النظريات سابقة الذكر ،جد من أ م اأماط القيادية ااديثة ما يصطلا عليق بالقيادة التحويليـة.
وسنتاول نظرية القيادة التحويلية من خال امبح ،امواي هذا الفصل.
المبحث الثانــي :القيادة التحويليــة
تعتر القيادة التحويلية كمستوى متطور من القيادة السحرية وأمل منها ،وميـت خويليـة أن القـادة مـن خاهـا يعملـون
على خويل اأفراد وامؤسسات إ مستويات أعلى وأرقى من حي ،اأداء واإنتاجية والكفاءة.1
 1نسرين تواتيت ،مرجع سابق ،ص .50
 2إمان زياي ،تأثير القيادة التحويلية على أداء المنظمـة ،مذكرة ماسر ي علوم التسير ،خصص :تسير اسراتيجي للمنظمات ،جامعة بسكرة،2014 ،
ص .50
الصفحة 41

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
المطلب اأول :ما يـة القيادة التحويلية وأ ميتها
مصــطلا القيــادة التحويليــة حــدي ،النشــأة ي لــال القيــادة ،فقــد ظهــر أول مــرة عــام  1978عــن طريــق عــام التــاريي
والسياســة اأمريكــي (جــيمس مــاكجروجر برنــز ) ي كتابــق ـ ـ ـ ـ القيــادة ـ ـ ـ ـ شــرح فيــق مفهــوم القيــادة التحويليــة وقارنــق مفهــوم
القيادة اإجرائية.
الفرع اأول :مفهوم القيادة التحويلية
حسـب (برنـز) فالقيــادة التحويليـة تعـي اشـراك القائـد مـع امرؤوســن ي صـنع القـرار مــن خـال تكـوين روابــط بـن القائــد
ومــن يعمــل معــق تزيــد مــن دافعيــتهم ميعــا للعمــل وتعــزز مــن أخاقهــم وذلــك عــن طريــق تفــوي الصــاحيات وَثــل الــدور
وإشــعار امــرؤوس بــدورم ي صــنع القـرار علــى امســتوى الفــردي وامؤسســي ،مــا يُولِــد واءل تنظيميــا لــدى فريــق العمــل يــنعكس

إ ابيا على أداء امنظمة ومن َم ُ رجاها.2

وي منتصــف الثمانينيــات مــن القــرن العشـرين قـ َـدم ( )Bassصــورة أوضــا للقيــادة التحويليــة أعطــت امزيــد مــن اا تمــام
ووجهــت امنظمــات ــو حاجــات اأتبــاع بــدا مــن الركيــز علــى حاجــات القــادة ،وركــزت ي تطبيقهــا علــى امواقــف ذات
النتائج السلبية وعملت على خفيز اأتباع لبذل قصارى جهد م من خال القيام باآي:

3

أوا :رفع مستوى الوعي لدى امرؤوسن بأمية اأ داف احددة وامثاليـة.
ثانيا :ح ،امرؤوسن على تقدم امصلحة العامة على امصا الشخصيـة.
ثالثا :التحفيز الدائم (ماديا ومعنويا) لرفع اا تمام لدى اأتباع باااجات ذات امستوى اأعلى من امؤسسـة.
والقيــادة التحويليــة تُشــبق القيــادة اإهاميــة (الكاريزميــة) لكنهــا تتميــز بكوهــا ذات قــدرات خاصــة إحــداث التغيــر وخقيــق

اإبــداع عــن طريــق تنظــيم حاجــات امرؤوســن وا تمامــاهم ومســاعدهم علــى اســتخدام طــرق جديــدة اــل امشــاكل القدمــة
وتشجيعهم على مناقشة ااالة الرا نة دائما.4

 1فاتن عوض الغزو ،القيادة واإشراف اإداري ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،الطبعة اأو  ،عمان ،اأردن ،2010 ،ص .97
 2مد زين عبد الفتاح ،مرجع سابق ،ص.63 ،62 :
 3مد زين عبد الفتاح ،مرجع سابق ،ص.64 ،63 :
 4بال خلف السكارنق ،مرجع سابق ،ص 85
الصفحة 41

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
الفرع الثانـي :أ مية القيادة التحويلية
لقد حظيت القيادة التحويلية با تمام كبر من قبل عدد من الباحثن وأصبحت مـن أكثـر نظريـات القيـادة شـهرة ضـمن
1
امداخل ااديثة للقيادة ،وترز أمية القيادة التحويلية من خال:
~ كوه ــا ا تنف ــرد ب ــالقوة بش ــكل حص ــري ،ب ــل تس ــعى إ تف ــوي س ــلطات مهم ــة وَك ــن اأف ـراد ،وتعم ــل عل ــى تط ــوير
مهاراهم وتعزيز ثقتهم ي أنفسهم ،كما تعمل على إ اد ماعات وفرق عمل معتمدة على نفسها ذاتيا.
~ صفات القيادة التحويلية ُمكن أن تتطور وتتحسن عـن طريـق التـدريب الـذي يـؤثر ي تصـورات والتزامـات وأداء التـابعن
ي تلف مستويات امنظمة.
~ خمل القيادة التحويلية ي مضامينها (امسؤولية اأخاقية) الي بدور ا تشكل عنصرا فعاا ي خفيز التـابعن للعمـل إ
اا ــد اي يتج ــاوز ح ــدود مص ــااهم الشخص ــية ي س ــبيل مص ــلحة اجماع ــة أو امنظم ــة ،وتس ــهل ــذم الفك ــرة اكتس ــاب
السلوك التعاوي داخل امنظمـة.
~ إمكانية تواجد القيادة التحويلية ي أية مؤسسـة وي تلـف امسـتويات ،و ـي صـااة بكـل عـام مواجهـة ميـع ااـاات،
ما علها صااة للتطبيق ي امنظمات الناجحة او الي اجة إ تغيرات جذريـة.
المطلب الثانـي :أسس القيادة التحويلية وأنماطها
الفرع اأول :مبادئ القيادة التحويلية
حسب ( )Koehler et Pankow Skiفإن مبادئ القيادة التحويلية مثلة فيما يلي:

2

أوا :اعتبار المنظمة كنظام:
باعتبار ــا ختــوي علــى عــدد مــن العناصــر امرابطــة وامتفاعلــة بــن اأف ـراد ،فالقائــد التحــويلي نــا يـُـدرك أن دورم ينبغــي أن

فعالـة مـا مكنـق مـن التقليـل مـن اخسـائر
ينصـب علـى خسـن العمليـات اإداريـة ،و ـذا مـن خـال تبـي وتطـوير نظـم إداريـة َ
الناجة عن التغير.
ثانيا :إيجاد استراتيجية للمنظمة و تبليغها ل خرين:

 1ماح بنت حامد جريبيع الردادي ،تطوير أداء رؤساء اأقسام اأكاديمية بجامعة أم القرى في ضوء مدخل القيادة التحويلية ،مذكرة ماجستر ي اإدارة
الربوية والتخطيط ،جامعة أم القرى ،السعودية ،2014 ،ص .31 ،30
 2إمان زياي ،مرجع سابق ،ص .56 ،55
الصفحة 42

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
تعــي ااس ـراتيجية نــا مــط امؤسســة لتحقيــق اأ ــداف امنشــودة ،ولتحقيــق ذلــك ــب علــى القائــد التحــويلي العمــل مــع
اآخـ ـرين إ ــاد الرؤي ــة والرس ــالة والق ــيم والبن ــاء التنظيم ــي واأ ــداف باس ــتغال امـ ـوارد البشـ ـرية أحس ــن اس ــتغال ،و ــذم
ااسراتيجية ب أن تكون ُمعلنة جميع اموظفن.
ثالثا :تأسيس نظام إداري:
مــن خــال إ ــاد اأســلوب اإداري امناســب للمؤسســة باعتبار ــا نظامــا موحــدا ومتكــاما مــن خــال اســتبعاد اأســاليب
وامبادئ وامعتقدات اإدارية الغامضة وامتناقضة.
رابعا :تطوير وتدريب كل المسا مين:
ينبغــي علــى القائــد التحــويلي وضــع برنــامج تــدري لكــل مــن اإداريــن والعــاملن ،فجمــيعهم مســؤولون عــن تطــوير اأداء
و اجة إ اارتقاء ،وبذلك فباستطاعتهم امسامة ي خسن اأداء وزيادة فاعليتق.
خامسا :تمكين اأفراد وفرق العمل:
مـنا القائـد التحـويلي العـاملن معـق قـدرا مـن ااريـة اختيـار اإجـراء الـذي يعتقـدون أنـق اأنسـب لتطـوير العمليـة اإداريــة
وخسينها بصفة مستمرة ،سواء كان ذا التصرف على النحو الفردي أو من خال العمل اجماعـي.
سادسا :تقييم العمليات اإدارية:
يهتم القائد التحويلي بتقييم امخرجات والنشاطات والنتائج ويرَكز بصفة مستمرة على مؤشرات اجـودة ،ومـع امعلومـات
عن النقاط امهمة ي العملية اإدارية الي تكفل لق اإحاطة الشاملة.
سابعا :التقدير والمكافأة على التحسين المستمر:
فعـال للتقـدير وامكافـأة ،فهـو يهـتم مـن يبـذلون اجهـود والوقـت ويضـحون مـن أجـل
يعمل القائد التحويلي على إ اد نظـام َ

امصلحة العامــة.

ثامنا :بث روح التغيير المستمر:
ِ
يُد ِرك القائد التحويلي أمية التحسن امسـتمر للمحافظـة علـى اإجـازات ،فهـو يُقـر مسـؤوليتق ي إحـداث التغيـر ،ومـن مَ
فعال ي ب ،روح التغير ي اآخرين ،و ذا لتطوير مهاراهم وخسن العمليات اإدارية على و مستمـر.
تأدية دور َ

الصفحة 43

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
الفرع الثانـي :أنماط القيادة التحويلية
يرى (برنز) أن ناك عدة أماط للقيادة التحويلية ،أمها:

1

أوا :القيادة العقانية:
مصــطلا (عقلــي) ي ــذا اإطــار يُســتخدم لإشــارة إل تبــي أفكــار ومعــارف وقــيم معينــة ،فالشــخص الــذي يتعامــل مــع
عد عقانيا.
نوعية اأفكار ويعمل على التوحيد بينها من خال تصور منظم يُ َ
والقائــد العقــاي ــو الــذي تت ـوافر لديــق القــدرة علــى تغيــر اجتمــع مــن خــال تقدمــق أفكــار ونظريــات جديــدة ،وتُعـ َـد
القيادة العقانية قيادة خويلية آها تؤدي إ تغير اأفكار والفلسفـة.
ثانيا :القيادة اإصاحيـة:
تتطلب ذم القيادة مهـارات أساسـية اسـتثنائية بسـبب اااجـة إ تأييـد مـن قـوي مـن اأتبـاع إحـداث تغيـر ـادف ي
الوضع القائم ،ولكي يكون الشخص قائدا إصاحيا حقيقيا فإنق تاج فقط إ السر بالتـدريج وأن تكـون لديـق الرغبـة ي
إصاح اجتمع أو على اأقل جانب منق.
وبــالرغم مــن كــون القيــادة اإصــاحية َثــل جــزءا مــن القيــادة التحويليــة ،فقــد ا يســتطيع القائــد اإصــاحي خقيــق تغيــر
اجتماعي ملحوظ بسبب تقبلق ي الغالب للبناء ااجتماعي والسياسي احيط بـق ،إضـافة إ أن اإصـاح عمليـة متداخلـة
بــن التحويليــة واإجرائيــة ،فهــي خويليــة ي مغزا ــا وإجرائيــة مــن خــال إجراءاهــا ونتائجهــا ،كمــا أهــا ا تســعى مــن حيــ،
اجو ر إ تغير النظم اموجودة تغيرا كليا.
ثالثا :القيادة الثوريــة:
من خال إدخال خول شامل ي النظام ااجتماعي بأكملق أن الثورة عكس اإصاح.
كما أن القيادة الثورية الناجحة غالبا ما تكون نادرة كأمثال (فيدل كاسرو) من كان يُنظر إليهم كقوى خويلية.
ويؤكــد (برنــز) أن أ ــم خطــوة ــب خقيقهــا قبــل خــول اجتمــع تتمثــل ي إ ــاد رؤيــة مشــركة ،وأن القيــادة الثوريــة لكــي
تكون خويلية وناجحة ا بُ َد أن تتوفر فيها عدة خصائص ،أمها:
ب أن ُخاطب رغبات اجما ر وحاجاهم وطموحاهم ودوافعهم الي قد تكـون كامنـة وُمكـن خريكهـا مـن خـال وسـائل
الدعاية وأحداث السياسـة.
ب أن تتضمن عملياها رفع مستوى الوعي السياسي وااجتماعي لدى كل من القادة واأتباع.
 1مد كرم حسي سعيد خلف ،عاقة القيادة التحويلية باإبداع اإداري لدى رؤساء اأقسام اأكاديميين ،مذكرة ماجستر ،كلية التجارة ،قسم :إدارة
اأعمال ،غزة ،فلسطن ،2010 ،ص .26
الصفحة 44

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
المطلب الثالث :أبعــاد القيادة التحويلية
اشــتملت اســتبانة القيــادة متعــددة العوامــل الــي وضــعها ( )Bass, 1985علــى ةســة أبعــاد للقيــادة التحويليــة،
و ي:
الفرع اأول :الكاريزما (التأثير المثالي):
حيــ ،يقــوم القائــد بغــرس الكريــاء ي نفــوس العــاملن وترتيــب أولويــات امهمــات وخديــد الواجبــات اأكثــر أميــة ونشــر
اإحساس برسالة امنظمـة.
فالقادة أصحاب الكاريزما ُمكن َييز م عن غر م من القـادة مـن حيـ ،اسـتخدامهم ممارسـات إداريـة مهنيـة مصـقولة

ُخدث تأثرا وترك انطباعا واضحا لدى العاملن.

عرف ( )Avolioالتأثر امثاي بأنق " :إظهار مشاعر ااحرام ل خرين وبناء الثقة امتبادلـة والثقـة ي رسـالة امنظمـة،
يُ َ

حيــ ،يســتطيع القائــد التحــويلي أن عــل العــاملن يتــأثرون ممارســتق ،وذلــك عنــدما يتحســس العــاملون معــق مقدرتــق علــى
خقيق أ داف امنظمة ورسالتها".1
كم ــا يعتق ــد ( )Bass et Avolioأن الت ــأثر امث ــاي خاص ــية ملحوظ ــة ل ــدى الق ــادة ال ــذين متلك ــون البص ــرة
واإحساس برسـالة امنظمـة والـذين ـون بـااحرام والثقـة والتقـدير مـن قبـل العـاملن ،و ـذا النـوع مـن القـادة عـل العـاملن
يُقدمون جهودا إضافية لتحقيق مستويات أداء تفوق التوقعات.
ويُشــر ( )Woodsأن التــأثر امثــاي ــدث عنــدما يتصــرف القــادة كأمــاط رمــوز للــدور أو امنصــب الــذي يشــغلونق،

حي ،ينظر العاملون هم على أهم مثال لأخاق وللقيم ويُبدون مشاعر اإعجاب وااحرام جا هم.2
الفرع الثانـي :الدافعية الملهمة (الحافـز اإلهامي):

يُعـرف التحفيـز بأنـق" :إثـارة امشـاعر والعواطـف لـدى العـاملن للعمـل وااركـة ،والقيـادة اإهاميـة والروحيـة وعقيـدة القائـد

وإمانق".

وتشــتمل اأســاليب التحفيزيــة عمليــات ااتصــال والتواصــل امســتمر والتســاما ي حــاات الفشــل أو التقصــر ،واعتبــار
ذلــك وســيلة للــتعلم واإصــغاء للعــاملن واا تمــام برغبــاهم وتشــجيعهم علــى اابتكــار واإبــداع والتنــوع والتطــوير امســتمر
وااعراف أو اإشادة بأدائهم امتميز.

1

مد إبرا يم خليل العطوي ،دور أسلوب القيادة التحويلية في تفعيل إدارة المعرفة وأثر ما على أداء المنظمة ،رسالة ماجستر إدارة أعمال ،جامعة

الشرق اأوسط ،اأردن ،2010 ،ص .36
 2مد إبرا يم خليل العطوي ،مرجع سابق ،ص .37

الصفحة 45

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
فــالتحفيز ــدث عنــدما يســلك القائــد التحــويلي طرقــا تشــجع امــوظفن وتدلهمهــم وتــدفعهم لتحــدي الصــعوبات والســعي
امستمر إ اد مع ما يقومون بق من أعمال.1
ومــاس القائــد ــو مثــال علــى خفيــز العــاملن ،فهــذا اامــاس يُولِــد ي نفوســهم روح الفريــق والرغبــة ي خقيــق مصــا
2
امؤسسة ،وقد يكون التأثر باستخدام:
أوا :اأسلوب ااستقرائي :القائم على التعرف إ حاجات العاملن.
ثانيا :استراتيجية التحكم :القائمة على اانصياع لأوامر ووضع معاير ومواعيد صارمة إجاز امهمـات والضـغط امسـتمر
على العاملن لتحقيق اأداء امطلوب.
ثالثــا :اســتراتيجية الت ـ لف :مــن خــال ــاوات القائــد التحــويلي بنــاء خــالف مــع العمــال وإشــعار م بــأميتهم وتأســيس
روابط صداقة معهم والثناء على جهد م امبذول.
رابعا :استراتيجية المنطق :تعتمد على استخدام العقل والتفكر إقناع اآخرين بأمية اجاز م أدوار م الوظيفية.
ويرى ( )Bassأن ناك لموعة من اأدوات الي يستعن ها القائد املهم إ اد رؤية مشركة مع تابعيق ،و ي:

3

أ /اللغة :و ي الشكل امتكامل لاتصال ،والي تؤثر على العاقة بن القادة وامرؤوسيـن.
ب /الرمــوز :و ي اأفكار أو امشاعر الي تشكل الرؤية اخاصة بالقائد.
ت /الصور الذ نية :و ي انطباع صورة الشيء ي الذ ـن.
الفرع الثالث :ااستثارة الفكرية (التشجيع اإبداعي):
اإثارة الفكرية ي " :اأثر السلوكي امتعلق بالقناعة الذي ُخدثق القيادة التحويلية ،ويبقى ذا اأثـر بعـد انتهـاء اموقـف
القيــادي لتســتمر ــذم اإثــارة الفكريــة ي خفيــز الــدوافع وتوجيههــا ــو تكـرار الســلوك اانضــباطي مــن خــال زيــادة الــوعي
العقلي واإدراك الذ ي جام العمل".4

 1شريف أمد حسن عباس ،سلوكيات القيادة التحويلية وأثر ا على اإبداع التنظيمي ،مذكرة ماجستر إدارة اأعمال ،جامعة الشرق اأوسط للدراسات
العليا ،2010 ،ص .24
 2شريف أمد حسن عباس ،امرجع نفسق ،ص .25

 3رندة رباحي ،دور القيادة التحويلية في تحقيق اإبداع التنظيمي ،مذكرة ماسر تسير ي علوم التسير ،خصص :تسير اموارد البشرية ،جامعة بسكرة،

،2012ص .42
 4بال فوزي جبارة اأغا ،تصور مقترح لتنمية مهارات القيادة التحويلية لدى المدارس اإعدادية بوكالة الغوث بمحافظات غزة ،مذكرة ماجستر خصص
أصول الربية ،اجامعة اإسامية ،غزة ،فلسطن ،2011 ،ص .36
الصفحة 49

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
م ــن خ ــال مارس ــة القائ ــد التح ــويلي أس ــلوب ال ــتقمص الع ــاطفي م ــن خ ــال ااس ــتماع أفك ــار الع ــاملن ومقرح ــاهم
ومشــاركتهم ي أحاسيســهم ومشــاعر م قصــد خفيــز م إ ــاد حلــول مشــكات امؤسســة بطــرق جديــدة مــن خــال اا ـوار
وتقدم اأدلة والرا ن الداعمة للحلول.
ويــدعو القائ ــد تابعي ــة أن يبتع ــدوا ع ــن اماض ــي و ــددوا ااقــائق ال ــي يؤمن ــون ه ــا بوض ــوح ،فالق ــادة التحويلي ــون ف ــزون
أتبــاعهم علــى امبــادرة واابتكــار واإبــداع مــن خــال تشــجيعهم ومباركــة التغيــر ي أســلوب التفكــر بامشــكات القائمــة
وتناوهــا بطــرق جديــدة والنظــر إليهــا مــن عــدة زوايــا للتغلــب علــى امشــاكل والعراقيــل ،وهــذا ُمكــن إطــاق الطاقــات امبدعــة
ُ
1
ومبدعـة.
وتوسيع اآفاق وااصول على أفكار جديدة ُ
الفرع الرابـع :اا تمام الفردي (ااعتبارية الفردية):
يُعطي القائد التحويلي ا تمامـا خاصـا اجـات كـل فـرد لتطـويرم واارتقـاء مسـتوى أدائـق ومـوم ،فيعمـل كمـدرب وناصـا

وموجق ويهتم بالنواحي الشخصية لكل منهم و لق فرصا جديدة لتعليمهم ،مع مراعاة الفروق الفردية بن العاملن.
َ

والنظر إليهم كأشخاص ناضجن بدل النظر إليهم كـوهم مرؤوسـن أو تـابعن ،كمـا ـب علـى القائـد أن يكـون مسـتمعا
جيدا ويعطيهم الثقة وااطمئنان إذا ما أرادوا قول أي شيء.
ويقـوم القائـد أيضـا وفـق ـذا ااعتبـار بتفـوي

امهـام كوسـيلة لتنميـة اأتبـاع ،و ـذا التفـوي

يـتم موجـب مراقبـة للتعــرف

على ما إذا كان التابعون اجة إ توجيق إضاي أو تقييم.2
فالق ــادة التحويلي ــون يرك ــزون اانتب ــام ح ــول تط ــوير مرؤوس ــيهم باج ــا هم ليكون ـوا خ ــويلين أيض ــا ومؤك ــدين ك ــذلك عل ــى
اهداف امشركة اممكن خقيقها.
ويرى ( )Kirk brideأن ناك لموعة مؤشرات لاعتبارات الفردية ،و ي:

3

~ إدراك ااختافات بن اأفراد فيما يتعلق بنواحي القوة والضعف.
~ ااستماع اجيد للمرؤوسيـن.
~ تشجيع امرؤوسن على تبادل وجهات النظـر.
~ الرويج لفكر التطوير الذاتـي.
 1رندة رباحي ،مرجع سابق ،ص .57

 2الطا ر بن عبد الرمان ،القيادة التحويلية وعاقتها باأداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين بمؤسسة سونلغاز ،مذكرو ماجستر ي علم النفس العمل
والتنظيم ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،2009 ،ص .67

 3أمد صادق مد الرقب ،عاقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،مذكرة ماجستر إدارة أعمال ،فلسطن،
 ،2010ص .18
الصفحة 49

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
الفرع الخامـس :التمكيــن:
مكن تعريفق بأنق" :اقتسـام القـوة والسـلطة بـن ميـع أعضـاء امؤسسـة ،مـا يعـي خويـل اأفـراد والصـاحيات الـي َكـنهم
من مباشرة أعماهم رية وتسما هم باابتكار والتطوير وامشاركة ي اخاذ القرار وخمل امسؤوليات والنتائج". 1
كما مكن تعريف التمكن اإداري على أنق " :عملية تنظيمية ترتكـز علـى بعـ ،فكـرة دمقراطيـة اإدارة مـن خـال مـنا
اأفراد مزيدا من القوة واارية ي أداء اأعمال بزيادة توسيع نطاق تفوي السلطة وزيادة امشاركة ي اخاذ القرارات وتـوفر
بيئة تنظيمية تساعد ي تطوير الشخصية وبع ،روح التقليد واحاكاة وتنمية السلوك اإبداعي لدى العامليـن ".2
حدد (الجميلي )2119 ،عشر خطوات لتنفيذ عملية َكن العاملن ،و ي:
وقد َ

3

أوا :خديد أسباب اااجة للتغير ،ما يساعد من ااد من درجة الغموض وعدم التأكد.
ثانيا :التغير ي سلوك امدراء والذي يتطلب التخلي عن السلطة للمرؤوسن (جو ر التمكن).
ثالثا :خديد القرارات الي يُشارك فيها امرؤوسيـن.
رابعا :تكوين فرق العمل ،أنق مع ازدياد حجم امنظمات أصبا من امستحيل ااعتماد على اجهود الفرديـة.
خامسا :امشاركة ي امعلومات بن امرؤوسن والعاملن ي امنظمـة.
سادسا :اختيار اأفراد امناسبن من حي ،القدرات وامؤ ات وامهارات.
سابعا :توفر التكوين ،و و أحد امكونات اأساسية جهود َكن العاملن.
ثامنــا :ااتصــال لتوصــيل التوقعــات وتوضــيا ما يــة التكــوين للعــاملن فيمــا يتعلــق بواجبــات ومتطلبــات وظــائفهم مــن قبــل
اإدارة.
تاسعا :وضع برنامج للمكاف ت والتقدير مرتبط بأ داف امنظمـة.
عاشرا :عدم استعجال النتائج ،فالتمكن عملية شاملة وتتضمن ميع اأطراف ي امنظمـة.

 1مد الطا ر قريشي ـ ـ ـ لطيفة أمد السبي ،أثر التمكين اإداري في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بجامعة بسكرة ،اجلة اأردنية ي لال اأعمال،
اجلد ،11العدد اأول ،2005 ،ص .62
 2شوقي جدي ،تمكين العاملين وعاقته بالواء التنظيمي ،دراسة ميدانية على اأطباء العاملن بامؤسسة العمومية ااستشفائية ،تبسة ،للة الباح،،
العدد ،14،2014:ص .323
 3سيف الدين عماد أمد،عالية جواد مد علي ،أثر تمكين العاملين في التطوير التنظيمي ،دراسة استطاعية آراء عينة من العاملن بالشركة العامة
للصناعات الصوفية ،بغداد ،للة كلية بغداد للعلوم ااقتصادية ،العدد ،26 :ص .169 ،168
الصفحة 49

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
المطلب الرابـع :مهام عمليـة القيادة التحويلية
ُمكن إمال مهمات القيادة التحويلية فيما يلي:

1

الفرع اأول :إدراك الحاجة إلى التغيير:
ويظهر ذلك من خال قدرة القائـد علـى إقنـاع اآخـرين باااجـة إ التغيـر ،واسـتثارة عقـول امـوظفن لتجديـد أ ـدافهم
وتطــوير احتياجــاهم ،وبالتــاي قبــول أفكــار التغيــر ودعمهــا ،ويســعى القائــد التحــويلي للوصــول بأتباعــق إ خقيــق إنتاجيــة
عالية تفوق اأ داف وتفوق ما و متوقع منهم ومـن امنظمـة ،فالقائـد التحـويلي عنصـر تغيـر و ـب للمخـاطر احسـوبة ا
ب ااسـتقرار الـذي ا يـؤدي ي الغالـب إ التطـور ،كمـا أنـق يتصـرف علـى ضـوء القـيم واأخاقيـات ااجتماعيـة وينظـر
إ التعلم على أنق ا ينتهيأ لذا ب أن يتعلم كل فرد من أخطائق بقدر ما يتعلم من أخطاء اآخريـن.
الفرع الثانـي :صياغة الرؤية والرسالـة:
َُثَـل الرؤيـة القـوى الــي تـوفر معـ وغايــة للعمـل الـذي تقــوم بـق امنظمـة ،والقــادة التحويليـون قـادة هــم رؤيـة ،و ـي أســاس
لعملهم ،ويشكل صياغة وإيصال رؤية واضحة من طرف القـادة عـن الوضـع امسـتقبلي امرغـوب فيـق خطـوة جو ريـة إجـاح
التغير الناجا.
والقائــد التحــويلي يطمــا بــأن يرتقــي بامؤسســة وموظفيهــا إ مســتوى الطمــوح الــذي يــرى أنــق ســيحقق للجميــع نقلــة
حضارية تتحقق من خاها اااجات الصحيحة ي النهاية ،حي ،تاج اأفراد معرفة كيفية تبي التغير امنشود وآثارم.
الفرع الثالث :تحديد نموذج التغيير ومساراتـه:
يتمثــل النمــوذج امناســب للتغيــر ي امنظمــة ي تلــك اأفكــار امجربـَـة والــي أثبتــت فعاليتهــا خــت ظــروف ُمشــاهة ،والــي
ُ
تكون مائمة للظروف والواقع العملي الذي تعيشق امنظمة ،كما أن امسـارات امناسـبة تتحـدد مـن خـال وضـع اأولويـات
واخيارات بالشكل الذي دم التنظيم و قق أعلى فعالية مكنـة.
ويؤكــد ( )kotterأميــة الرؤيــة امشــركة للتغيــر التنظيمــي ،ويُشــر إ أن الرؤيــة توضــا ااجــام للتغيــر وخفيــز اأف ـراد

اخــاذ التصــرفات الســليمة ،ح ـ ي ضــوء أن التغيــر ي صــورتق اأوليــة قــد يســبب صــدمة لــبع

اأف ـراد ،كمــا أن الرؤيــة

فعال.
امشركة تساعد اأفراد ي توحيد جهود م بأسلوب َ

 1حافظ عبد الكرم الغزاي ،أثر القيادة التحويلية على فاعلية اتخاذ القرار في شركات التأمين اأردنية ،مذكرة ماجستر ي إدارة اأعمال ،جامعة الشرق
اأوسط ،اأردن ،2012 ،ص .35 ،33
الصفحة 46

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
الفرع الرابـع :صياغة ااستراتيجية الجديـدة:
كــي تتحقــق الرؤيــة الــي رمهــا القائــد التحــويلي والرســالة الــي أعـ َـد ا ،فإنــق تــاج إ وضــع اس ـراتيجية جديــدة تأخــذ
بااسبان التهديدات امتوقعة والفرص امتاحة ،ونقاط القوة والضعف ويكون بإمكاها مواجهة امنافسن والتفوق عليهم.
الفعالــة للتغيــر إ ــاد خــالف مــع لموعــة مــن اأفـراد مــنحهم ســلطة لقيــادة التغيــر والعمــل بصــورة
وتتطلــب ااسـراتيجية َ

ماعية كفريق عمل.

إضافة إ اااجة استخدام كل الوسائل اممكنة إيصـال وشـرح الرؤيـة اجديـدة وااسـراتيجية والتأكيـد علـى إ ـاد أداة
تُش َكك موذجا لتوجيق السلوك امتوقع جميع اموظفن.
الفرع الخامـس :تعبئة االتزام من خال ثقافة المؤسسة:
إن التغيــر يتطلــب التزامــا برؤيــة ورســالة واس ـراتيجية جديــدة مــا ُ ــتَم علــى القائــد التحــويلي أن يكــون قــادرا علــى تــرويج

أفكــارم إ العــاملن معــق وبعــ ،اامــاس لــديهم لتبــي تلــك اأفكــار ،و ــذا ا يتحقــق إا إذا أَوجــد القائــد التحــويلي ثقافــة
جدية وعزما أكيدا من العاملن لتبنيها.
فنجــاح التغيــر يعتمــد علــى مــدى التـزام وقناعــة القيــادة اإداريــة ي امنظمــة بضــرورة اااجــة لتبــي برنــامج للتغيــر مــن أجــل
فعالــة مــن خــال توضــيا الرؤيــة
خســن الوضــع التنافســي للمنشــأة ،و ــذم القناعــة ــب أن تـُـرجم ي شــكل دعــم وم ـؤازرة َ
وإيصاها جميع العاملن ي امنظمة ،وااصول على الواء والتزام امديرين ي امستويات الوسطى لتنفيذ التغييـر.
المطلب الخامس :القائـد التحويلـي
إن القيادة التحويلية ا تنشأ إا من خال قائد خويلي يسعى إ خقيق أ داف امنظمة عن طريق تبي ذم العملية.
الفرع اأول :تعريف القائد التحويلي:
ُمكــن تعريــف القائــد التحــويلي بأنــق " :القائــد الــذي يرفــع مــن مســتوى التــابعن مــن أجــل اإجــاز والتنميــة الذاتيــة والـذي
يروج ي نفس الوقت عملية تنمية وتطوير اجموعات وامنظمات".1
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الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
كمــا عرفتــق (رنــدة ربــاحي) كونــق " :قائــد لديــق تــأثر ائــل وجــذري علــى مرؤوســيق ،فهــو يُلهــم اأفـراد ليضــحوا مصــااهم

الذاتيــة مــن أجــل مصــلحة امنظمــة العليــا ،يُعطــي هــم ا تمامــا كب ـرا ،يُغـ َـر إدراكهــم للقضــايا ويســاعد م علــى رؤيــة اأمــور

وامشكات القدمة بطرق جديدة و و قادر على إهام اأفراد لبذل لهود ُمضاعف لتحقيق أ داف اجماعة ".1
وما ميز القائد التحويلي عن القائد التقليدي مكن توضيحق ي اجدول امواي:
جدول رقم 19:مقارنة بين القائد التقليدي والقائد التحويلي
القائد التقليدي

اأبعاد السلوكية
عاقتق بالوضع اااي ا ب التغير.

القائد التحويلي
يُكافا لتغير الوضع الرا ن.

أ دافق امستقبلية

نابعة من الوضع السائد دون إحداث تغيرات
جو ريـة.

رؤية ثاقبة و التغير اجو ري للوضع الرا ن.

الثقة باآخرين

عدم رغبة ي ااندماج مع اآخرين وااقتناع
هم.

تكريس اجهود وإثارة ااماس ورغبة ي خمل
امخاطــر.

التحسس البيئي

ا يركن إ التحليل للحفاظ على الوضع
اااي.

حاجة قوية للتحسس والتحليل البيئي لتغير
الوضع الرا ن.

وضوح األفاظ

أ دافق غر مفهومة وعدم وضوح أساليبق
القياديـة.

وضوح عال للمستقبل وخديد دقيق للوسائل
التأثرية.

مصدر القوة

قوة اموقع والقوة الشخصية امعتمدة على اخرة قوة شخصية معتمدة على اخرة وإعجاب
وامركز ااجتماعي.

عاقتق مع امرؤوسن

البح ،عن اإماع ي اآراء وااعتماد على

امرؤوسن بالسمات املهمة.
ُ
خويل اجا ات امرؤوسن إ دعم التغيرات

اأوامر والتوجهات امباشـرة.

اجذرية وتنفيذ ا.

المصدر :سناء علي شقوار ـ بتصرف ـ دور القيادة التحويلية في تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعات الخاصة
في اأردن ،أطروحة دكتورا في إدارة اأعمال ،جامعة الجنان ،لبنان ،2113 ،ص .99
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الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
الفرع الثانـي :سمات القائد التحويلي:
قدم (كورنس وبوسـر) ةـس مـات رئيسـية للقائـد التحـويلي ،و ـذم السـمات ليسـت حكـرا علـى أفـراد معينـن ،ولكنهـا
َ
ُمتاحة لكل شخص ،وي أي مؤسسة أو موقع يُقبل فيق خدي القيادة والتغير ،وتشمل السمات ما يلي:

1

أوا :رسم نماذج عملية واقعية:
يُعتــر القــادة التحــويلين واضــحن فيمــا يتعلــق بقــيم ومعتقــدات العمــل ،كمــا أن معــاير م مفهومــة للجميــع وســلوكهم

نمق ــة ،بــل تكــون أفع ــاهم
يتن ــاغم مــع ق ــيمهم ،والقــادة التحــويلين ا يعتم ــدون علــى لــرد اأحادي ــ ،البليغــة والعبــارات امُ َ
وإجازاهم مثاا يُقتدى بق وتكـون سـلوكياهم ُمطابقـة و ققـة أقـواهم ،فهـم مـوذج لغـر م مـن خـال تصـرفاهم اليوميـة الـي
تُثبت مرؤوسيهم مدى التزامهم ما يعتقدون.
ثانيـا :اإلهام والرؤية الجماعيـة:
يتطلــع القــادة التحــويلين إ امســتقبل ويتصــورون مــا ســيكون عليــق ــذا امســتقبل ويؤمنــون بــأن عمــل اأفـراد معــا ُمكــنهم
من خقيق امستحيل ،كما أن رؤيتهم الواضحة الشفافة للمستقبل تدفعهم للمضي قدما.
وم ــع ذل ــك ف ــإن الرؤي ــة ا تكف ــي لوح ــد ا بالنس ــبة للق ــادة التح ــويلين ،ل ــذلك فه ــم متلك ــون الق ــدرة عل ــى إه ــام أفك ــار م
ل خـ ـرين م ــن امرؤوس ــن لك ــي ص ــلوا عل ــى التـ ـزامهم ،ل ــذلك فالق ــادة التح ــويلين ل ــديهم معرف ــة ب ــأحام وتطلع ــات وق ــيم
امرؤوسيـن.
ثالثـا :تحدي العمليـة:
إ َن القادة التحويلين ميلون بطبعهم إ التحدي وامغامرة احسوبة الـي تـدفعهم إ اإبـداع والتجديـد ،فهـم ُرواد للتغيـر

وميلون إ اخروج عن نطاق امألوف إ استكشاف الغام  ،و م يبحثون عن فرص لإبداع والنمو والتطور.

و م يُدركون جيدا أن كـل اأفكـار اجيـدة ا تـأي بالضـرورة مـنهم ،بقـدر مـا تكـون أحيانـا مـن مسـامة اآخـرين القـريبن

مــن امشــاكل ،وعــادة مــا تكــون مســامة القــادة اأساســية ــي إدراك اأفكــار اجيــدة وي مســاندة تلــك اأفكــار وااســتعداد
لتحدي النظام للحصول على منتجات جديدة وعمليات وخدمات ونظم جديدة.

1
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الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
ويعرف القادة التحويلين جيدا أن اإبداع والتغيـر يشـتمان علـى التجربـة وامخـاطرة والفشـل ،ومـع ذلـك فهـم يُواصـلون

العمل والتحدي ويتعلمون من أخطائهم كما يتعلمون من جاحاهم.
رابعا :تمكين اآخرين من التصرف:

ا تتحقــق اأمنيــات وا تتحــول إ واقــع ملمــوس اعتمــادا علــى العمــل الفــردي ،أن القيــادة التحويليــة تعتمــد بشــكل
أساســي علــى العمــل اجمــاعي ،ومــن ــذا امبــدأ فــإن القــادة التحــويلين ُمكنــون اآخـرين مــن التصــرف واخــاذ القـرار ولــذلك
منحون الصاحيات الي َكنهم من اإبداع ي عملهم من خال إشراك اآخرين ي امشـروع أو مـن همهـم النتـائج أهـم
يـُـدركون أنــق ي امنظمــات العص ـرية ا توجــد حــدود وا ُمكــن أن يقتصــر التعــاون علــى لموعــة صــغرة مــن امخلصي ــن ،بــل
ب أن يشتمل على ميع زماء العمل وامدراء والعماء وميع من لق رؤية ي العمل.

إن القادة التحويلين يُتيحون الفرصة ل خـرين أداء عمـل جيـد ،فهـم يعرفـون جيـدا أن أولئـك الـذين يتوقـع مـنهم تقـدم

أفض ــل النت ــائج ــب أن يش ــعروا ب ــالقوة والص ــاحية الشخص ــية واملكي ــة ،ويـُ ـدرك الق ــادة التح ــويلين أن أس ــلوب ال ــتحكم
والسيطرة الذي انتهجتق الثورة الصناعية م يعد ُمطبَقا ،لذك فهم يعملون جعل التابعن يشعرون بالقوة وامقدرة واالتزام.

خامسـا :التشجـيــع:
إن الوصــول للقمــة طويــل وشــاق ،ويُشــعر اأف ـراد بالتعــب واملــل وعــدم القــدرة علــى إكمــال الطريــق وأحيانــا يراجعــون

ويشــعرون باإحبــاط ،و نــا يــرز دور القائــد التحــويلي ي اســتثارة مرؤوســيق وتشــجيعهم ودفعهــم مواصــلة خقيــق النجــاح ،وا
دخر القائد التحويلي جهدا ي تشجيع مرؤوسيق وإظهار التقدير جهوداهم ومساماهم ح وإن كانت بسيطة.
يَ َ

الصفحة 53

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
المبحث الثالث :عاقة أبعاد القيادة التحويلية بتطوير المهارات
بعــدما تناولنــا امهــارات مــن خــال الفصــل اأول للمــذكرة والقيــادة اإداريــة مــن خــال امبحثــن الســابقن للفصــل الثــاي،
سنحاول من خال ذا امبح ،الربط بن أبعاد امتغرين من خال عاقة التأثر بينهما.
المطلب اأول :تأثير الكاريزما في تطوير مهارات الموظفين
إن القائــد الكــاريزمي تتـوافر لديــق درجــات مرتفعــة مــن امثــابرة والــروح امعنويــة والقــيم اأخاقيــة الــي جعــل اجميــع يلتفــون
حولــق ويتــأثرون بــق ،إ جانــب مقدرتــق علــى اارتفــاع مســتوى امرؤوســن مــن خــال تــوفر الرؤيــة امثاليــة واإحســاس العميــق
بالرسالة وعدم استخدامق للسلطة الرمية ما قق مصااق الشخصيـة.
كم ــا أن الكاريزم ــا تص ــف س ــلوك القائ ــد ال ــذي ظ ــى بإعج ــاب وتق ــدير واح ـرام الت ــابعن ،ويتطل ــب ذل ــك امش ــاركة ي
امخاطرة من قبل القائد وتقدم احتياجـات التـابعن عـن احتياجاتـق الشخصـية والقيـام بتصـرفات ذات طـابع أخاقـي ،ومـ
تــوفرت ــذم الصــفات امثاليــة وتوالــت يعمــل التــابعون علــى اكــاهم وتُصــبا أ ــدافهم ذات مع ـ أكــر فيعملــون بأقصــى
طاقاهم.

1

إن العاقة العاطفية بن القيادة التحويلية واأتباع تدفع إ مستويات عالية من اإبداع ،اأمر الـذي سـيؤدي إ

اولـة

الفرد العامل إبراز قدراتق وإمكانياتق وشعورم بالفخر بالعمـل مـع رئيسـق ،ويلعـب القائـد التحـويلي دورا كبـرا مـن خـال ـذم
اخصائص أيضا ي تنمية مهارات الفرد وجعلق قادرا على تطوير ذاتق واأخذ بزمام امبادرة من خال طرح أفكار جديدة
نمي فيق القدرة على خمل امسؤوليات الي يكلفق ها القائــد.2
وحلول للمشاكل الي تواجهق أثناء العمل ،كما تُ َ
كما أن صفات القائـد التحـويلي ومقدرتـق الذ نيـة جعـل منـق مصـدر إعجـاب وقـدرة وَكنـق مـن التـأثر ي اآخـرين ،ـذا
الت ــأثر ال ــذي ــدث موج ـب ااتص ــال والتواص ــل امس ــتمرين م ــع الع ــاملن ي مواق ــع العم ــل ه ــدف خقي ــق التع ــاون بي ــنهم
وإقناعهم بأن خقيق أ دافهم الشخصية ا يتم معزل عن خقيق أ داف امنظمة ،و ذا يعي إ اد نوع مـن التوحيـد القيمـي
والشخصي وامنظمي موجب إحداث التوازن التنظيمي بن أ داف امنظمة وإشباع حاجات العامليـن.3

 1من وادي ،مدى ممارسة القيادات اإدارية بالجامعة الجزائرية لسلوكيات القيادة التحويلية ومعوقات ممارستها ،مذكرة ماجستر ي علم النفس،
خصص :علم النفس العمل والتنظيم ،جامعة سطيف  ،2014 ،2ص .52
 2فروز شن ،مرجع سابق ،ص .204
 3حافظ عبد الكرم الغزاي ،مرجع سابق ،ص .26
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الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
المطلب الثاني :تأثير الحافـز اإلهامـي في تطوير مهارات الموظفين
يعمــل القائ ــد التحــويلي عل ــى ت ــوفر مع ـ لعم ــل ام ــوظفن ،وذلــك م ــن خــال وض ــع رؤي ــة ج َذابــة أو م ــذكرة للفري ــق أو
امنظمة ،ويعمل القادة على زيادة الوعي والفهم باأ داف امرغوبةأ حي ،أن أفعـال القـادة تـؤثر ي العـاملن وتـدفعهم ـو
اهدف امنشود.
وتعمل القيادة التحويلية على رفع الوعي أمية القـيم والنتـائج التنظيميـة ،و ـذم العمليـة تتطلـب مـن القـادة خقيـق شـعور
من الرؤية والرسالة بـن امـوظفن وتـوفر الثقـة وااجـام ـو مسـتقبل امنظمـة ،حيـ ،أن الركيـز والنـداء ـو اأ ـداف ينشـط
ااحتياجات العليا للموظفن وتشجعهم لتجاوز مصااهم الشخصية من أجل امنظمة وزبائنها وتغليب روح اجماعة.1
وتشــمل اأســاليب التحفيزيــة عمليــات ااتصــال والتواصــل امســتمر والتســاما ي حــاات اإخفــاق والتقصــر واإصــغاء
للعــاملن واا تمــام برغبــاهم وتشــجيعهم علــى اابتكــار واإبــداع والتنــوع والتطــوير امســتمر وااع ـراف واإشــادة بإجــازاهم
امتميـزة ،كمـا أن التحفيــز ـدث عنــدما يسـلك القائــد التحـويلي طرقــا إهـام العــاملن ودفعهـم لتحــدي الصـعوبات والســعي
امســتمر إ ــاد مع ـ مــا يقومــون بــق مــن أعمــال ،وم ـاس القائــد ــو مثــال علــى خفيــز العــاملنأ فهــذا اامــاس يُولَــد ي
نفوسهم روح الفريق والرغبة ي خقيق أ داف امنظمـة.2

نم ــي
إن قي ــام القي ــادة التحويلي ــة بت ــوفر من ــاخ مل ــيء بال ــدعم والتع ــاطف يُش ــر إ وج ــود ثقاف ــة خويلي ــة داخ ــل امؤسس ــة تُ َ

مهـارات االتـزام طويــل امـدى برســالة وأ ـداف امؤسســة ،كمـا أن امعــاي النفسـية للتــابعن امرتبطـة بــامواقف ي امنظمـة تــؤثر
على دوافعهم لطرح أفكار جديدة وخلق نوعا من االتزام التنظيمي.3
المطلب الثالث :تأثير ااستثارة الفكريـة في تطوير مهارات الموظفين

إن ااســتثارة الفكريــة تُعـ َـزز التفكــر ااستكشــاي بــالنص علــى اإبــداع وخفيــز التغيــر ي أســلوب التفكــر بامشــكات

القائمة وتناوها بطرق جديدة ،ما يشجع على اإبداع والتغلب على الصعوبات الي ختاج إ حلول واقعية.

 1عامر عبد الكرم الذ اوي وآخرون ،دور الذكاء العاطفي في تعزيز سلوكيات القيادة التحويلية ،للة القادسية للعلوم اإدارية وااقتصادية ،اجلد  ،16العدد
 ،3الكوفــة ،العراق ،2014 ،ص .145
 2حافظ عبد الكرم الغزاي ،مرجع سابق ،ص .30
 3فروز شن ،مرجع سابق ،ص .216
الصفحة 55

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
و ــب ع ــل الق ــادة زرع امه ــارات ي نف ــوس أتب ــاعهم وذل ــك م ــن خ ــال الركي ــز عل ــى ااجتم ــاع امتب ــادل ب ــن القائ ــد
وامرؤوسنأ حي ،يقوم القائد مساعدة أتباعق على التفكر بالطرق الصحيحة واجديدة ي كل مـا يتعلـق بالعمـل ومشـاكلق
ووضع اسراتيجيات تشجع على التجديد واابتكار وتنمية قدرات العامليـن.1
إن قي ــام القي ــادة التحويلي ــة بتوض ــيا الق ــيم ،امعتق ــدات واللغ ــة امش ــركة ي ــؤدي إ خس ــن أداء امؤسس ــة وي ــنعكس عل ــى
اإنتاج واإبداع داخل امنظمـة.
كما يرى ( )Smithأن القادة التحويلين يؤثرون على الثقافـة التنظيميـة مـن خـال مسـاعدة امنظمـة علـى التكيـف مـع
احيط اخارجي ورؤية العام بطرق تلفة ،فالقادة التحويلين م وكاء للتغير ويريدون دائما حلوا مبتكرة ويـؤثرون بـذلك
على ثقافة امؤسسة ،ي ،ترز فيها مظا ر امشاركة والثقة واميول إ التغير.2
المطلب الرابـع :تأثير ااعتباريـة الفردي ــة في تطوير مهارات الموظفين
إن ا تم ــام القائ ــد التح ــويلي بت ــوفر احتياج ــات اأف ـراد الع ــاملن اخاص ــة وأخ ــذم دور ام ــدرب ال ــذي يُس ــاعد اأف ـراد ي

نمي فيهم قدراهم ي يط بيئة العمـل.3
اولتهم لتحقيق رغباهم الذاتية يُ َ

وجعل الفرد يعرف ذاتق وما ينقصق وما ي قدراتق ومؤ اتق ،كما جعلق يُبـادر بنفسـق لتطـوير مهاراتـق مـن خـال الـدخول

ي دورات تدريبة والتعلم من خال عملق والتجارب الي وضها وامشـاكل والعوائـق الـي يواجههـا ،كمـا أن إصـغاء القائـد

لتابعيــق يُســاعد م علــى اكتشــاف اأدوار امناســبة مــن أجــل خقيــق أ ــداف امؤسســة والرســالة الــي ُوجــدت مــن أجله ــا،
فالقي ــادة التحويلي ــة تُس ــاعد امرؤوس ــن عل ــى اكتش ــاف ذاه ــم وال ــدور ال ــذي يس ــامون ب ـق قص ــد مس ــاعدة امنظم ــة لتحقي ــق
نمي لدى امرؤوسن فكرة أن جاح موا بهم ومهاراهم و جاح للمؤسسـة.4
رسالتها ،كما تُ َ
المطلب الخامس :تأثير التمكيــن في تطوير مهارات الموظفين
إن القائــد التحــويلي يعمــل علــى َكــن اآخ ـرين مســاعدهم قصــد خويــل رؤيــتهم غلــى حقيقــة واحافظــة عليهــا ،فالقــادة
الــذين يتمتعــون بســلوك خــويلي لــديهم القــدرة علــى إمــداد مرؤوســيهم بالطاقــة واإهــام لتمكــنهم مــن التصــرف عــن طريــق
إمداد م برؤية للمستقبل بدا من ااعتماد على أسلوب العقاب وامكاف ت.

 1عامر عبد الكرم الذ اوي وآخرون ،مرجع سابق ،ص .145
 2فروز شن ،مرجع سابق ،ص .218
 3عامر عبد الكرم الذ اوي وآخرون ،مرجع سابق ،ص .145
 4فروز شن ،مرجع سابق ،ص .218
الصفحة 59

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي
فالقيــادات الــي َتلــك الرؤيــة مكنهــا إ ــاد منــاخ للمشــاركة وهيئــة الظــروف امســاعدة للتمكــن الــي بواســطتها يســتطيع
اموظفون اأخذ على عاتقهم السلطة اخاذ القرارات الي تعمل على خقيق تلك الرؤى.1
فالقيادة التحويلية تتميز بقدرها على خلق السلوك اإهامي اي يعزز الفاعلية ااتية للعاملن بغية الوصول إ اهدف.
وصف  willns et alدور القائـد كمسـهل بـدا مـن التوجيـق والـتحكم ،حيـ ،ينبغـي لـق خصـيص جـزء كبـر مـن وقتـق
للتأكد من ضمان توفر التدريب امائم لتطوير امهارات امطلوبة للعاملن لدعم جهود التمكيـن.2
إن خسن مستوى أداء اموظف ورفع مستوى الرضا لديق من اأمور اأساسـية الـي تـتمخ

عـن تطبيـق مفهـوم التمكـن

عد عاما من عوامل النجاح.
ي اإدارة ،و ي فكرة ذات أمية كقوة دافعة و صلة امة تقف خلف برامج التمكن وتُ َ
فـاموظف ـو امسـتفيد اأول مـن بـرامج التمكـن ،أن امؤسسـة الــي ُخـاول َكـن موظفيهـاُ ،خـاول أيضـا مـنحهم ثقتهــا
وسلطتها وصاحياها ومكاف ها وخاول أن َنحهم استقالية وحرية ي التصرف.
كما ينتج عن التمكن خقيق اانتماء الذي ينعكس ي خسن مستوى اإنتاجيـة وتـدي التغيـب ونقـص ي معـدل دوران
العمل.

1

3

مد إبرا يم خليل العطوي ،مرجع سابق ،ص .41

 2أمد السعيد كردي ،دور القيادة الذاتية في تحقيق التمكين النفسي للعاملين في بيئة اأعمال العربية في ظل التحديات المعاصرة ،تاريي الزيارة
 2016/05/01على الساعة .10:00

 3حسن مروان عفانق ،التمكين اإداري وعاقته بفاعلية فرق العمل ،مذكرة ماجستر إدارة اأعمال ،جامعة اأز ر ،غزة ،كلية ااقتصاد والعلوم اإدارية ،قسم
إدارة اأعمال ،2013 ،ص.12 ،11
الصفحة 59

الفصل الثاني :مكانة القيادة التحويليـة في الفكر القيادي

خاصة الفصل الثانـي
أضحى للقيادة التحويلية مكانة بارزة ي أدبيات القيادة امعاصرة كوها تناسب بيئة اأعمال الي تنشط فيها امنظمات،
والي تتسم بالتغير والتعقيد وامنافسة امتزايدة.
و و ما يفرض خديات متزايدة على القادة من أجل التكيف مع الظروف امستجدة و اولة تكييفها لصا امنظمة،
لذا فمن غر اممكن فصل القيادة التحويلية عن قيادة التغير والتطويـر.
وعلى القائد امتاك رؤية مستقبلية صادقة ،واقعية وملهمة لتحفيز العاملن وإشعار م باهم جزء من ذا امستقبل،
واستغال مهارات ااتصال إقناع العاملن هذم الرؤية وتشجيعهم على العمل ومواجهة الصعاب والتحديات لتحويل
الرؤية إ واقـع.
إن القائد التحويلي يسعى إ مساعدة أتباعق لتمكينهم من إحداث التغير باستثارة الوعي بالقضايا الرئيسية والعمل
على زيادة ثقتهم بأنفسهم ،وبالتاي فإنق يغر أ دافهم البسيطة إ أ داف اسراتيجية خاصة باإجاز العاي بالتقدم
لتنمية الذات وتطوير امهارات.

الصفحة 59

الفصل الثالث:
عرض وتحليل نتائج الدراسة
الميدانية واختبار الفرضيات

الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
تمهيد:

بعدما تطرق ا إ اإطار ال ظري متغ ات البحث امتمثلة ي القيادة التحويلية و تطوير امهارات و اأثر الذي دث
القيادة التحويلية على امهارات  ،س حاول ي ذا الفصل ااطا على الواق اققيق لتل امفا ي ي كلية العلوم
ااقتصادية ،التسيير والعلوم التجارية بجامعة الــوادي.
وذل لدراسة أثر القيادة التحويلية على تطوير مهارات موظف الكلية على أرض الواق  ،و ذا من خال ما م اقصول
علي من معلومات من طرف اموظف  ،حيث صل ا على ذ امعلومات من خال ااستبانة ال قم ا بإعداد ا
وتوزيعها على عي ة البحث امختارة.
وعلى العموم ،م تقسي

ذا الفصل إ ثاث مباحث ،امبحث اأول نت اول في التعريف بامؤسسة ل الدراسة،

أما ي امبحث الثاي سيت عرض نتائج البحث و ليلها من خال التطرق إ (خصائص مبحوث الدراسة ،اختبار
التوزي الطبيع  ،ليل اور ااستبانة) ،أما ي امبحث الثالث سيت في اختبار الفرضيات وتفس ا.

الصفحة 91

الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
المبحث اأول :ما ية الجامعة
س حاول ي ذا امبحث التعرف على مفا ي أساسية متعلقة بالدراسة اميدانية:
المطلب اأول :مفا يم متعلقة بالجامعة الجزائريـة
لقد تعددت امفا ي واختلفت حول ديد مصطلح اجامعة ،وا يوجد تعريف قائ بذات أو ديد خص مع  ،أو
ديد عام ي كل اجامعات العامية ،وبذل فإن كل تم ي شأ جامعت و دد ها أ دافها ب اء على ما لي علي
مشاكل ومطا وتوجه السياس وااقتصادي وااجتماع  ،فاجامعة مؤسسة للتكوين وا مك ها أن دد فرد ا
أ دافها وتوجهاها ،وبالرغ من ذل تظل اجامعة مؤسسة ات طاب خاص ت شد ااستقالية لتحقيق أ دافها ي إنتاج
امعرفــة ونشـر ا.
الفرع اأول :تعريف الجامعة الجزائرية:
اعتر امشر اجزائري اجامعة على أها " :مؤسسة عمومية ذات طاب إداري تسا
وتطوير ا وتكوين اإطارات الازمة لت مية الباد".1

ي تعمي نشر امعارف وإعداد ا

و بذل وصفت ت وصاية الدولة ي خدمة اأ داف السياسية وااقتصادية والثقافية احددة من طرفها.
ومن ا مكن اعتبار اجامعة أها اجال الذي يض كل الشعب العلمية والعلوم اإنسانية وااجتماعية ال تدع من
طرف الدولة من أجل ت مية اجتم اقتصاديا واجتماعيا ودف الباد و التقدم الثقاي والتك ولوجـ .
الفرع الثانـي :وظائف الجامعة:
مكن تقسيمها إ :

2

أ /التعليم :و أول وظيفة للتعلي العا  ،أن اجامعة ي اأساس تقوم بإعداد الكوادر امطلوبة ال ستقوم بشغل
الوظائف العلمية ،التق ية ،امه ية واإدارية ذات امستوى العا .
ب /البحث العلمي :يُعتر أ

وظيفة للجامعة؛ كون عملية فكرية م ظمة يقوم ها الباحث من أجل تقص اققائق

بشأن مسألة أو مشكلة معي ة (موضو البحث) بإتبا طريقة علمية م ظمة (م هج البحث) بغية الوصول إ حلول
مائمة وإ نتائج صاقة للتعمي على امشاكل امماثلة (نتائج البحث).

عد البحث العلم من الركائز اأساسية لل هوض اقضاري ي أي بلد ،فااكتشافات تأي من خال البحث
ويُ َ
والتمحيص ومتابعة اأحداث واأفكار و اولة تطوير ا ودعمها ورعايتها.
ج  /خدمة المجتمع :بعد الثورة الص اعية بدأت اجامعة تتأقل بشكل جزئ م احتياجات اجتم  ،حيث بدأت ي
درس مي ااختصاصات ال يتطلبها اجتم امعاصر ا فيها :عل ااجتما  ،تسي اموارد
القرن العشرين وما بعد تُ َ
البشرية...إخ.
1أمن يوسف ،تطور التعليم العالي ،اإصاح واآفاق السياسية ،مذكرة ماجست ي عل ااجتما السياس  ،جامعة اجزائر  ،2008 ،2ص .30
2نوال ور ،كفاءة أعضاء يئة التدريس وأثر ا على جودة التعليم العالي ،مذكرة ماجست إدارة اموارد البشرية ،جامعة م توري ،قس طي ة ،2012 ،ص ،31
.32

الصفحة 91

الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
الفرع الثالث :اأستاذ الجامعي:
اأستاذ اجامع و " :كل عامل يشغل وظيفة مدرس ،أستاذ مساعد ي إحدى اجامعات امع ف ها أو ما يُعادل
ذ امسميات ي اجامعات ال تستعمل مسميات مغايرة".1
ويُقصد ب ي ذ الدراسة( :كل شخص يُزاول مه ة التدريس ي كلية العلوم ااقتصادية ،التسي والعلوم التجارية
امعة الوادي ويشغل إحدى الرتب العلمية التالية :أستاذ مساعد ،م بص ،أستاذ اضر ،أستاذ مؤقت).
الفرع الرابع :الموظف اإداري:
نصت امادة الرابعة من اأمر  03/06امتعلق بقانون الوظيفة العامة على أن " :يُعتر موظفا كل عون م تعيي ي
ور َس ي رتبة ي السل اإداري".2
وظيفة عمومية دائمة ُ
ومكن ديد أرب مقومات للموظف العموم متمثلة ي:
ذ أن يع الشخص ي وضعية دائمـة.
ذ أن يعمل اموظف ي خدمة مرفق عموم تدير الدولة أو سلطة إدارية بطريقة مباشرة.
ذ أن يكون التعي ي خدمة مرفق عموم تدير الدولة أو سلطة إداريـة بطريقة مباشرة.
ذ أن يت تعي الشخص ويرس ي رتبة معي ة ي السل اإداري.
ويُقصد باموظف اإداري ي ذ الدراسة( :كل شخص يُزاول مهامها إدارية ي الكلية ول م صب إداري دائ على
اختاف درجت وم صب ي السل اإداري).
الفرع الخامـس :تعريف ال ُكليَة:

عرفها امرسوم الت فيذي رق  03 :ـ  279امؤرخ ي  24أوت  2003بأها" :وحدة تعلي و ث ي اجامعة ي ميدان

العل وامعرفة ،وتكون متعددة التخصصات ومكن ع د ااقتضاء إنشاؤ ا على أساس صص غالب وتضمن على
اخصوص ما يل :
 تكوين ي التدرج وما بعد .
 نشاطات البحث العلم .

 نشاطات التكوين امتواصل و س امستوى و ديد امعارف".3

1ليث مودي إبرا ي  ،مدى ممارسة أدوار التربوية والبحثية وخدمة المجتمع بصورة عامة ،لة البحوث ال بوية وال فسية ،العدد  ،30كلية ال بية للب ات،
جامعة بغداد ،ص .198

2سلوى تيشات ،أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين باإدارات العمومية الجزائرية ،مذكرة ماجست تسي ام ظمات،جامعة بومرداس،2010 ،
ص.51

3اجريدة الرمية ،عدد  ،2003 ،51ص.09 :
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الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
المطلب الثانــي :نبذة تاريخية عن جامعة الـ ــوادي
الفرع اأول:نبذة تاريخية عن الشهيد حمه لخضر
و اجا د القائد الشهيد مد اأخضر عمارة امعروف ب (م خضر) ،الذي ولد ببلدة اجديدة التابعة لبلدية الدبيلة
ي حدود س ة  ، 1930ي أسرة ريفية افظة ،عرفت بتمسكها بالقي الدي ية والوط ية ،ويعيش أفراد ا على رع الغ
واإبل ي الصحرا ء اجاورة لوادي سوف ،وكانت تستقر ي بعض أيام الس ة ،وقد ادخل والد لكتاب ،فحفظ بعض
سور القرآن الكرم ،ولك انقط ليمارس الرع إ سن العشرين.
ولكن حب امغامرة ،والثورة على الوض امزري ،والرد على ظل امستعمر ،ولَ َد ي نفس روحا جديدة دفعت إ السفر إ

مدي ة قفصة التونسية ،وجلب بعض اأسلحة ،فاحتفظ بواحدة وبا الباق بإقاح من والد  ،م فضل الفرار من ذل
الواق إ العمل ي بلدة سيدي ناج  ،ولك رج بطلب واقاح من والد  ،واستقر مع  ،وبقيت الثورة تأجج ي نفس
إ ح  ،وما اندلعت الثورة التحريرية ،ا رط فيها ،وصار قائدا لعدة معارك ،من أ ها معركة حاس خليفة يوم 17

نوفمر  ، 1954و أول معارك الثورة اجزائرية ،وال خلدت م طقة وادي سوف آثر ا الثورية ،وجعلتها رائدة ي ذا
اجال ،كما قاد معركة صحن الرم ي  15مارس  1955بتكليف من قيادة ااوراس ،ومعركة ود شيكة الداخلة ضمن
احدث  20أوت  ، 1955ما أرسلت القيادة ي دورية جم اأسلحة ،فوقعت ظروف مفاجئة اضطرت إ خوض
امعركة ،بقيادة م خضر ،وكانت من أكر معارك الثورة اجزائرية ،استعملت فيها فرنسا الطائرات وامعدات ومئات اج ود
وقوات اللفيف اأج ي ،ودامت من  8إ  10أوت  ،1955وفيها استشهد م خضر و معظ أفراد كتيبت .1
الفرع الثاني :مراحل تأسيس الجامعـة:

2

مرت جامعة الشهيد م خضر بالوادي مسة مراحل بداية من س ة 1995إ غاية .2014
أوا :المرحلة اأولى  : 1669-1665اُنشأت ملحقة امعهد الوط للتجارة بالوادي وجب قرار وزاري مش ك
التمكيــن :من خال التمكيــن :من خال مؤرخ ي  03جوان  1995و انطلقت الدراسة أول مرة خال اموس

اجامع  1996/1995ك واة جامعية أو بواية الوادي مقر ا ثانوية تكسبت أين ظلت موم ح م ويلها إ
مركز الشهداء س ة  1998أين درست ها شعبة العلوم التجارية بتخصص :
 إدارة أعمال بداية من اموس اجامع 1998/1997
 ارة دولية بداية من اموس اجامع 2000/1999
ثانيا :المرحلة الثانية : 2111-1669إضافة إ ملحقة امعهد الوط للتجارة التابعة للمعهد الوط للتجارة بن
عك ون استفادت واية الوادي من فتح فر العلوم القانونية واإدارية ي اموس  1999/1998ومعهد اأدب العري
ي اموس  1999/2000و التابع جامعة مد خيضر ببسكرة ليتشكل املحق اجامع بالوادي.

11:11 / 2119/15/15 www.univ-el oued.com1
2نفس المرجع السابق.
الصفحة 93

الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
ثالثا :المرحلة الثالثة : 2112-2111أُنشأ امركز اجامع بالوادي س ة  2001وجب امرسوم الت فيذي
رق  01/277امؤرخ ي  18سبتمر  2001حيث ول املحق اجامع إ مركز جامع
 .1معهد العلوم القانونية واإدارية
.2
.3
.4
.5

وي مسة معا د :

معهد اآداب واللغات
معهد العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسي
معهد العلوم والتك ولوجيا
معهد العلوم ااجتماعية واإنسانية

رابعـا :المرحلة الرابعة :2114-2112أنشئت ج ـ ـ ـ ــامعة ال ـ ـوادي وجب امرسوم الت فيذي رق  12-243وامؤرخ ي:
 04جوان  2012اموافق ل ـ  14رجب  1433وتض  06كليات:
 .1كلية العلوم و التك ولوجيا
 .2كلية علوم الطبيعة و اقياة
 .3كلية اآداب و اللغات
 .4كلية العلوم ااجتماعية واإنسانية
 .5كلية العلوم ااقتصادية و التجارية و علوم التسي
 .6كلية اققوق و العلوم السياسية
المرحلة الخامسة من  2114إلى اليوم :م تسمية جامعة الوادي امعة الشهيد م خضر تبعا للمقرر رق 01/14
مؤرخ ي  29ذي اقجة  1435اموافق  23اكتوبر  2014امتضمن تكريس تسمية مؤسسات جامعية  ،حيث م تزل
اجامعة ي تطور إ أن وصلت ي اموس اجامع  2016/2015إ تعداد من الطلبة يفوق الـ  20000م ما يزيد
عن  700أستاذ مقسم عر سب كليات و معهد للعلوم اإسامية :
 .1كلية التك ولوجيا
.2
.3
.4
.5

كلية العلوم الدقيقة
كلية علوم الطبيعة و اقياة
كلية اآداب و اللغات
كلية العلوم ااجتماعية واإنسانية

 .6كلية العلوم ااقتصادية
 .7كلية اققوق و العلوم السياسية
الفرع الثالث :ترتيب جامعة الوادي :لقد تقدم موق جامعة الشهيد مّ خضر  -الوادي  -إ امرتبة  30ي ترتيب
اجامعات اجزائرية  ،وذل وفق آخر احصائيات موق ( لويبوم يكس 1)2015امختص ي ترتيب اجامعات (بعد ما
كان ي امرتبة .)35
 ،1www.webometrics.info/en/aw/Algeriaتاريخ الزيارة  2016 /05/05على الساعة .10:05
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المطلب الثالث :التعريف بكلية العلوم ااقتصادية ،التسيير والعلوم التجارية:
نت اول ي ذا امطلب أقسام الكلية ،تعداد اموظف والطلبة ،إضافة إ اهيكل الت ظيم اخاص ها.
الفرع اأول :أقسام الكليـة:
توي كلية العلوم ااقتصادية ،التجارية وعلوم التسي على أربعة أقسام:
 قس العلوم ااقتصاديـة.
 قس العلوم التجاريـة.
 قس علوم التسييـر.
 قس علوم امالية واحاسبـة.
إضافة إ ال ل م د يع ب تسي س ة أو جذ مش ك.
الفرع الثاني :التخصصات المفتوحة بالكليـة:
ُمكن تقسي

ذ التخصصات حسب اأقسام الثاثة اأو :

أوا :قسم العلوم ااقتصاديـة:
ذ اقتصاد ب ك .
ذ ماس ب وك.
ذ ماس اقتصاد عموم وتسي امؤسسات.
ذ ماس اقتصاد قياس نقدي وما .
ثانيـا :قسم العلوم التجاريـة:
ذ مالية امؤسسـة.
ذ اسبة وجبايـة.
ذ ماس تدقيق.
ذ ماس

اسبـة.

ثالثـا :قسم العلوم التسييـر:
ذ إدارة أعمــال.
ذ إدارة اموارد البشريـة.
المصدر :من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات مقدمة من مصلحة البيداغوجيا.

الصفحة 95

الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
الفرع الثانـي :تعداد الموظفين والطلبـة:
ُمكن توضيح التعداد من خال اجدول اموا :

جدول رقم 19 :إحصائيات خاصة بالكلية اعتمادا على معطيات مصلحة التعليم بالكلية.
اأساتذة

113

34

الدائم

الموظفين اإداريين
تعداد الطلبـة

دائ

مؤقت
امتعاقديـن
2

33
علوم ارية

علوم اقتصادية

علوم التسي

علوم مالية و اسبية

308

515

239

472

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات مصلحة التعليم بالكلية
الفرع الثالث :الهيكل التنظيمي
للكليـة:
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الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات

المصدر :من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات مصلحة المستخدمين بالكلية

المبحث الثاني :اإطار المنهجي للدراسة
المطلب اأول :منهج و أداة الدراسة
أوا :منهج الدراسة
يست د ذا البحث على ام هج الوصف و التحليل  ،الذي يعر عن الظا رة امدروسة كما

على أرض الواق و

يصفها بشكل دقيق وصفا كميا وكيفيا ،إذ يعرف ام هج الوصف بأن أحد أشكال التحليل والتفس العلم ام ظ
لوصف مشكلة ددة ،و ديد ا كميا عن طريق م البيانات وامعلومات عن امشكلة امدروسة وتص يفها و ليلها.
ثانيا :أداة الدراسة
ي إطار الدراسة اميدانية وهدف اختبار العاقة امف ضة ب متغ ي البحث (القيادة التحويلية وتطوير امهارات) م
اختيار ااستبانة كوسيلة لقياس "أثر القيادة التحويلية على تطوير مهارات الموظفين "حيث م القيام بعدة خطوات
ت فيذية لضمان صدقها وثباها ،فثبات ااستبانة يع التأكد من أن اإجابة واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على
اأشخاص ذاه  ،وصدقها يع التأكد من أها سوف تقيس ما أعدت من أجل قياس  .وقد م ااستعانة ي إعداد ا
بااطا على موعة من ااستبانات اخاصة بالثقافة الت ظيمية وكذا أداء اموارد البشرية ،وقد انقسمت استبانة البحث
إ قسم رئيسي :
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الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
القسم اأول :اخاص بالبيانات الشخصية للمبحوث و  (:اج س ،الوظيفة ،العمر ،امؤ ل العلم  ،وس وات اخرة).
القسم الثاني :اخاص حاور ااستبانة ،ويتكون من جزأين :اجزء اأول خاص بتطوير امهارات و توي على ()14
عبارة موزعة على بُعديـن ،أما اجزء الثاي فهو خاص بالقيادة التحويليـة و توي على( )31عبارة.

وقد م استخدام مقياس "ليكرت الخماسي" لقياس استجابات امبحوث لفقرات ااستبانة وذل كما و موضح ي

اجدول التا :
الجدول رقم( :)19درجات مقياس "ليكرت الخماسي"
ااستجابة

غير مؤيد تماما

غير مؤيد

محايد

مؤيــد

مؤي ــد تماما

الدرجة

1

2

3

4

5

المصدر :من إعداد الباحث.
المطلب الثاني :مجتمع الدراسة وعينته
يتكون تم البحث امستهدف من اموظف أساتذة وعمال إداري للكلية ،والبالغ عدد  146عامل .وقد اعتمدنا
طريقة العي ة العشوائية ي اختيار عي ة البحث وال بلغ حجمها  65عاما ،حيث م توزي ااستبانة عليه عر زيارة
ميدانية ،اس د م ها ) (40استبانة ،وبعد فحصها م يستبعد أي م ها نظرا لتحقيقها شروط اإجابة الصحيحة.
المطلب الثالث :مصادر وأساليب جمع البيانات والمعلومات
الفرع اأول :مصادر جمع البيانات
م اقصول على البيانات امتعلقة بالدراسة من خال مصدرين:
أوا :المصادر الرئيسة:
م اقصول على البيانات من خال تصمي استبانة وتوزيعها على عي ة من تم البحث ،ومن م تفريغها
و ليلها باستخدام برنامـج SPSSاإحصائ )(V. 20وباستخدام ااختبارات اإحصائية ام اسبة هدف
الوصول إ داات ذات قيمة ،ومؤشرات تدع موضو البحث.
ثانيا :المصادر الثانوية:
م اقصول على امعطيات من خا ل الرسائل اجامعية وامقاات والتقارير امتعلقة باموضو قيد البحث والدراسة،
سواء بشكل مباشر أو غ مباشر ،واهدف من خال اللجوء للمصادر الثانوية ي ذا البحث و التعرف على
اأسس والطرق العلمية السليمة ي كتابة الدراسات ،وكذل
و دث ي ال ذا البحث.

أخذ تصور عام عن آخر امستجدات ال حدثت

الفرع الثانـي :اأساليب اإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات
لإجابة على أسئلة البحث واختبار صحة فرضيات  ،م استخدام أساليب اإحصاء الوصف والتحليل  ،وذل
برنامج اقزم اإحصائية للعلوم ااجتماعية ( )Spss.V20كما يل :

باستخدام
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الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
أوا :مقاييس اإحصاء الوصفي (:)Descriptive Statistic Mrasures
وذل لوصف تم البحث وإظهار خصائص  ،بااعتماد على ال سب امئوية والتكرارات .واإجابة على أسئلة البحث
وترتيب متغ ات البحث حسب أ يتها بااعتماد على امتوسطات اقسابية واا رافات امعيارية.
ثانيا :تحليل التباين لانحدار(:)fاختبار مدى مائمة ال موذج امف ض لتمثيل العاقة ب امتغ ين ل الدراسة.
ثالثا :تحليل اانحدار البسيط ( :)Simple Regressionوذل اختبار أثر امتغ ات امستقلة اآتية( :التأث
امثا  ،اقافز اإهام  ،ااستثارة الفكرية ،ااعتبارية الفردية ،التمكيـن) ي امتغ التاب و و تطوير امهارات الوظيفية،
باإضافة إ اختبار كل فرضية على حدى.
رابعا :تحليل التباين اأحادي ( :)One Way Anovaوذل

معرفة ما إذا كانت اك فروق ذات دالة

إحصائية ي ا ا ات أفراد عي ة البحث حول مستوى القيادة التحويلية لديه وكذا معرفة ا ا اه

و مستوى تطوير

امهارات .
خامسا :اختبار كولمجروفسمرنوف ( :)1- sample K-Sمعرفة نو البيانات أي ل البيانات تتب التوزي
الطبيع أم ا (.)Normal Distribution
سادسا :معامل الثبات "ألفا كرونباخ :) AlphaCronbach’s(:وذل لقياس ثبات أداة البحث.
سابعا :معامل صدق المحك :وذل لقياس صدق أداة البحث.
المطلب الرابع :صدق أداة البحث و ثباتها
الفرع اأول :صدق أداة الدراسة (صدق ااستبانة):
يقصد بصدق اأداة ) (Validityقدرة ااستبانة على قياس امتغ ات ال صممت لقياسها ،وللتحقق من صدق
ااستبانة امستخدمة ي البحث نعتمد على ما يل :
أوا :صدق المحتوى أو الصدق الظا ري:
للتحقق من صدق توى أداة البحث والتأكد من أها دم أ داف البحث م عرضها على يئة كم مكونة من
أساتذة تص ي ال اإدارة ،الذين يعملون ي جامعة ال ـوادي ،وطُلب إليه دراسة اأداة وإبداء رأيه فيها من حيث
مدى م اسبة كل عبارة للمحتوى ،كما طلب إليه أيضا ال ظر ي مدى كفاية أداة البحث من حيث عدد العبارات
وموليتها وت و توا ا وتقوم مستوى الصياغة اللغوية واإخراج أو أية ماحظات أخرى يروها م اسبة فيما يتعلق
بالتعديل أو التغي أو اقذف وفق ما يرا احك ازما.
و قد ت دراسة ماحظات احكم واق احاه وم إجراء التعديات ي ضوء توصيات وآراء يئة التحكي لتصبح
ااستبانة أكثر فهما و قيقا أ داف البحث .و ذا ما اعترنا ثابة الصدق الظا ري لأداة ،وبذل اعترت اأداة
صاقة لقياس ما وضعت أجل .
ثانيـا :صدق المحك:
م حساب معامل صدق اح من خال أخذ اجذر ال بيع معامل الثبات "ألفا كرونباخ" ،وذل كما و موضح ي
اجدول رق ()09إذ د أن معامل الصدق الكل أداة البحث بلغ ( )1.693و و معامل جيد وم اسب أغراض
الصفحة 96

الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
ذا البحث وأ داف  ،كما ناحظ أيضا أن مي معامات الصدق حاور البحث وأبعاد ا كانت جيدة وم اسبة أ داف
ذا البحث .وهذا مك ا القول أن مي عبارات أداة البحث صادقة ما وضعت لقياس .
الفرع الثاني :ثبات أداة الدراسة) :(Reliabilityو يقصد ها مدى اقصول على ال تائج نفسها أو نتائج متقاربة
لو كرر البحث ي ظروف مشاهة باستخدام اأداة نفسها ،و ي ذا البحث م قياس ثبات أداة البحث باستخدام
معامل "ألفا كرونباخ" الذي دد مستوى قبول أداة القياس قدار  1.91فأكثر حيث كانت ال تائج كمايل :
الجدول رقم( :)16معامات الثبات و الصدق
عدد العبارات

معامل الثبات "ألفا كرونباخ"

معامل الصدق

الـمحور
التأثير المثالي

9

1.942

1.991

الحافز اإلهامي

9

1.999

1.929

ااستثارة الفكريـة

4

1.944

1.912

ااعتبارية الفرديـة

4

1.991

1.993

التمكيـن

21

1.991

1.639

المجموع

31

1.631

1.694

المهارات

14

1.996

1.992

ااستبانة ككل

45

1.626

1.693

القيادة التحويلية

المصدر :من إعداد الطالب بااعتماد على برنامجspssv.20
من خال ذا اجدول رق ( )09ناحظ أن معامل الثبات الكل أداة البحث بلغ ( )0.963و و معامل ثبات
جيد وم اسب أغراض البحث ،كما تعتر مي معامات الثبات حاور البحث وأبعاد ا مرتفعة وم اسبة أغراض
البحث ،وهذا نكون قد تأكدنا من ثبات أداة البحث ا عل ا على ثقة كاملة بصحتها وصاحيتها لتحليل ال تائج.
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المبحث الثالث :عرض نتائج البحث وتحليلها
المطلب اأول :خصائص مبحوثي الدراسة:
فيما يل سوف نتطرق إ دراسة خصائص مبحوث الدراسة حسب امتغ ات الشخصية
الجدول رقم( :)11توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية
المتغير
الجنس

العمر

المؤ ل العلمي

سنوات الخبرة

فئات المتغير

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

24

% 60

أنثى

16

% 40

المجموع

41

%111

أقل من 30س ة

13

من 30إ أقل من  40س ة

23

% 57.5

من  41إ اقل من 50س ة

3

% 7.5

من  50س ة فأكثر

1

% 2.5

المجموع

41

%111

بكالوريا فأقل

1

% 2.5

ليسانس

10

% 25

ماجست  /ماس

24

% 60

دكتورا

5

% 7.5

أستاذيــة

0

%0

المجموع

41

%111

أقل من  5س وات

22

% 55

من  5إ أقل من  15س وات

18

% 45

من  15إ أقل من  25س وات

0

%0

من  25س ة فأكثر

0

%0

المجموع

41

%111

% 32.5

المصدر :من إعداد الطالب بااعتماد على برنامجspss.v20
يظهر من اجدول رق ( )10أن كل امبحوث كانوا من جنس الذكور و اإناث ،حيث بلغت نسبة الذكور ()%60
كما بلغت نسبة اإناث أيضا ( )%40من مو أفراد عي ة البحث.
وبال سبة ل و الوظيفة د أن عدد اأساتذة ( )%57.5كان أكر من عدد اموظف اإداري ( ،)%42.5ع أن
ااستمارات ملت اأساتذة بدرجة أعلى من اموظف اإداري .
بال سبة متغ العمر ف جد أن الفئة(من  30ـ ـ  40س ة) احتلت أعلى نسبة بواق ( ،)% 57.5ي ح

نسبة

امبحوث ضمن الفئة العمرية(أقل من  30س ة) بلغت ( ، )% 32.5أما نسبة امبحوث ضمن الفئة العمرية
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(من  41ـ ـ  50س ة) بلغت ( ، )% 7.5وي اأخ د أن نسبة امبحوث الذين ي تمون إ الفئة العمرية(أكثر من
 50س ة) بلغت( ،)% 2.5ومن ذ ال تائج مكن تفس بأن اموظف ي الكلية متوسط العمر.
بال سبة متغ المؤ ل العلمي للمبحوث فقد وجد أن ( )%60من امبحوث حاصل على شهادة اماجست  /اماس
ي ح كانت نسبة اقاصل على شهادة الليسانس(،)%25أما اقاصل على الدكتورا فب سبة( )%12.5من
حامليها ،أما مستوى البكالوريا فأقل فب سبة ( ،)%2.5ي ح انعدمت نسبة حامل درجة اأستاذية بالكلية.
نست تج أن معظ أفراد العي ة من حامل شهادة اماس واماجست .
وع د التدقيق ي سنوات الخبرة لدى امبحوث

د أن ( )%55م ه تقل خره عن(  5س وات) ،ي ح

د أن ( )%45من امبحوث تق خره ضمن اجال(من  5إ أقل من 15س ة)،،و علي فإن أغلب موظف الكلية
خره تقل عن 5س وات.
المطلب الثاني :اختبار التوزيع الطبيعي
أي اختبار ما إذا كانت البيانات ض للتوزي الطبيع أم ا ،ومن أجل التحقق من ذل

م استخدام اختبار

كوموجروفسمرنوف ( ،)Test de Kolmogorov-Smirnovالذي يعتمد على اختبار الفرضيت
التاليت :

من أجل اختيار الفرضية الصحيحة ستوى مع وية ألفا (عادة تؤخذ  )%05ب حساب قيمة  Dلسمرنوف
.
ومقارنتها بالقيمة اجدولية لسمرنوف ()Z؛ حيث
والعكس صحيح.
ح تكون البيانات تتوز توزيعا طبيعيا (قبول الفرض العدم ) ب أن تكون
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الجدول رقم( :)11نتائج اختبار ااعتدالية لكولموجروفسمرنوف (اختبار التوزيع الطبيعي)
ااستثارة

ااعتبارية

التمكيــن

المهارات

المتغيرات-اأبعاد-

التأثير المثالي

الحافز

اإلهامي

الفكريـة

40

40

حجم العينة

40

40

40

40

3.7125

المتوسط

3.5917

3.5375

3.4333

3.4458

3.8286

اانحراف المعياري

0.95925

1.00177

0.89140

0.91939

0.43907

0.51063

أقصى انحراف مطلقD

0.156

0.203

0.180

0.148

0.203

0.089

أقصى انحراف موجب

0.073

0.090

0.080

0.068

0.203

0.062

أقصى انحراف سالب

0.156ـ ـ ـ ـ

 0.203ـ ـ ـ

-0.180

-0.148

-0.129

-0.089

الفرديــة

Z de
Kolmogorov-

0.988

1.283

1.137

0.939

1.282

0.563

Smirnovقيمة z
Signification
asymptotique
)(bilatéraleمستوى

0.283

0.074

0.151

0.341

0.075

0.909

الدالة

المصدر :من إعداد الطالب بااعتماد على برنامجspss.v20
من خال اجدول رق ( (11يتضح أن مي اأبعاد تتوز توزيعا طبيعيا أن  Dلكل بعد أقل من  Zل فس البعد ،ا
يش إ أن بيانات البحث تتوز تتب توزي طبيعيا ويعد شرطا إجراء ااختبارات لضمان الوثوق ب تائج .
المطلب الثالث :تحليل محاور ااستبانة
ي ذا الع صر سوف نقوم بتحليل اور ااستبانة بغية اإجابة على أسئلة البحث ،حيث م استخدام اإحصاء
الوصف باستخراج امتوسط اقساي واا راف امعياري (على مقياس ليكارت )5-1إجابات أفراد عي ة البحث عن
عبارات ااستبانة امتعلقة باحورين القيادة التحويلية و تطوير امهارات ،بعد ا م ضبط اقدود الدنيا وكذا اقدود العليا
للمقياس بغرض اقصول على امتوسط امرجح ،وذل من خال حساب أوا امدى ،عن طريق الفرق ب أكر وزن أو
درجة وب أصغر ا أي ( ) 4=1-5ومن م ناتج امدى يقس على عدد اأوزان أو الدرجات اموجودة ي امقياس والبالغ
عدد ا  ،5وبالتا صل على طول ال وزن أو الدرجة الواحدة هذا امقياس (طول الفئة) وامقدر بـ ـ ،0.8يت بعد ا
إضافة ذ القيمة ي كل درجة للمقياس ف تحصل على اقدود الدنيا والعليا وقد تقرر أن يكون امتوسط اقساي
إجابات امبحوث عن كل عبارة من ( )1.79-1تعتر إجابة غ مؤيد اما ،ومن ( )2.59-1.80تعتر إجابة غ
مؤيد ،ومن ( )3.39-2.60تعتر إجابة ايد ،ومن ( )4.19-3.40تعتر إجابة مؤيد ،ومن ()5-4.20تعتر
إجابة مؤيد اما .ويظهر اجدوان ( )12و( )13تل ال تائج كما يل :
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السؤال اأول :ما و مستوى تطوير المهارات في كلية العلوم ااقتصادية بجامعة الــوادي؟
لإجابة على ذا السؤال ب دراسة و ليل ال تائج اموضحة ي اجدول رق (.)12
الجدول رقم (: )12المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية واأ مية النسبية إجابات أفراد عينة البحث
عن عبارات محور تطوير المهارات
المتوسط

اانحراف

اأ مية

رقم

3.71

0.510

-

مؤيـد

1

تتيح الكلية إمكانية التكوين لعماها

4.15

1.051

4

مؤيـد

2

يت ماحظة مهاراتـ من خال العمل اميداي

4.15

0.863

4

مؤيـد

3

إن اارتقاء ي السل الوظيف يشكل حافزا

3.85

1.166

7

مؤيـد

4

تشج الكلية على تطبيق امعارف اجديدة واخرات واإفادة
م ها ي س إجراءات العمل

4.72

0.640

1

مؤيـد اما

5

تعمل الكلية على تفعيل ااتصال ااداري وت وي أساليب ب
موظفيها لتسهيل تبادل امعلومات بي ه

3.37

0.896

10

ايــد

6

يقوم اأفراد بأخذ روح امبادرة وامسؤولية ا وضعيات معي ة
وال يواجهوها ي تأدية عملــه

3.37

1.054

10

ايــد

7

هت الكلية بتقيي مهارات عماها

3.52

1.012

9

مؤيــد

8

تقوم الكلية بتهيئة اأفراد و فيز لتو م اصب مستقبلية

3.22

1.073

12

اي ــد

9

أسعى دائما إ رف مستوى أدائ من خال زيادة مهارات
استخدام التك ولوجيا اقديثة داخل الكلية وخارجها

4.30

0.723

2

مؤيـد اما

10

استغا لوسائل ااتصال ال توفر ا الكلية ساعدي على
تبادل امعارف واخرات م زمائ و س سلوك الوظيف

3.92

0.997

6

مؤيــد

11

تقوم الكلية بإشراك موظفيها ي بعض القرارات اهامة خاصة إذا
كانت ي ال صصه

3.67

1.071

8

مؤيــد

12

تعمل الكلية على تطوير مهارات ومعارف اموظف وال
تؤ له مواكبة التطورات التك ولوجية امرتبطة جال صصه

4.25

0.869

3

مؤيــد اما

13

تعمل الكلية على غرس وت مية الثقافة اإبداعية ب موظفيها
و ثه على ذل

2.90

1.236

14

ايـد

14

كل ظروف العمل بالكلية فزة ومساعدة على اأداء اجيـد

3.00

1.198

13

ايــد

العبارة

العبارات التي تقيس متغير تطوير المهارات
تطوير المهارات بشكل عام

لتطوير مهاراي

الحسابي

المعياري

النسبية

درجة التقدير

المصدر :من إعداد الطالب بااعتماد على برنامج spss.v20
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وب اءا على ما تقدم نست تج أن مستوى مهارات اموظف بالكلية ل الدراسة مستوى جيد و ذا ما تعكس درجة التقدير
على إجابات امبحوث ؤيــد وفقا مقياس الدراسة ،إذ بلغ متوسط إجابات امبحوث عن عبارات تطوير امهارات ككل
( ،)3.91و من ا نست تج بأن اك تطوير مهارات اموظف على مستوى الكلية.


السؤال الثاني :ما و مستوى القيادة التحويلية بكلية العلوم ااقتصاديـة بجامعة الـوادي ؟
لإجابة عن ذا السؤال ب دراسة و ليل ال تائج اموضحة ي اجدول رق ()13

مستوى القيادة التحويليـة:
الجدول رقم( :)13المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية واأ مية النسبية إجابات أفراد عينة البحث
عن عبارات القيادة التحويليـة
رقم

المتوسط

اانحراف

اأ مية

درجة

3.56

1.561

ـ

مؤيــد

15

يشعري العمل م رئيس بالفخر وااعتـزاز

3.52

1.219

5

مؤيــد

16

يهت صلحة اجماعة على حساب مصاق الشخصية

3.45

1.175

6

مؤيــد

17

تظهر على رئيس عامات قوة الشخصية والثقة بال فس

3.65

1.051

2

مؤيــد

3.55

1.218

4

مؤي ــد

ا يعد القيام بـ

3.60

1.032

3

مؤي ــد

ظى باح ام اجمي

3.77

1.097

1

مؤيــد

الحافــز اإلهامــي

3.53

1.111

ـ

مؤي ــد

ماسة عما ب إ از

3.45

1.060

5

مؤيــد

3.45

1.175

5

مؤيــد

3.52

1.219

3

مؤيــد

24

يعمل على إ اد اانسجام ب اموظفيـن

3.47

1.131

4

مؤي ــد

25

عر عن تقدير للموظف ع د أدائه اجيد أعماهـ
يُ َ

3.65

1.122

2

مؤيــد

3.67

1.071

1

مؤي ــد

3.43

1.961

ـ

مؤيــد

27

يعمل رئيس على استثارة تفك نا قل امشكات

3.15

1.122

6

ايــد

28

يعتمد أسلوب ال قد الب اء ع د إخفاق ا ي حل امشاكل

3.50

1.132

2

مؤي ــد

29

يعطي ا الوقت الكاي لاستما آرائ ا وأفكارنا

3.55

0.904

1

مؤيــد

30

ُميَز ب وجهات ال ظر امختلفة ع د معاجت للمشاكل

3.50

1.132

2

مؤيــد

31

يشج على التعب عن اأفكار ح ولو كانت متعارض م أفكار

3.45

1.131

4

مؤيــد

32

ُ َرك ي مرؤوسي اإبـدا والتجديــد

3.45

1.131

4

مؤيــد

أبعاد القيادة التحويليـة

العبارة

الحسابي

التأثيـر المثالـي

18
19
20

يوفر م اخا يشعر في اموظفون باارتياح لعمله
يف

21

يتحدث رئيس

22

يثق بقدرات اموظف على قيق اأ ـداف

23

26

ت قيادتـ

فزي لتحقيق أكثر ا أتوقعـ

يقود ااجتماعات بكفاءة عاليـة

ااستثارة الفكريـة

المعياري

النسبية

التقدير
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ااعتباريـة الفرديـة

3.44

1.616

ـ

مؤي ــد

33

يعتمد على التواصل وااتصال امفتوح امباشر م اموظف

3.80

0.966

1

مؤيــد

34

يُراع الفروق الفرديـة ب امرؤوس
رص على تزويدي بكل امعلومات اخاصة بعمل

3.42

1.129

4

مؤيــد

3.45

1.239

3

مؤي ــد

36

يُساعدنا ي التغلب على امشاكل الشخصيـة

3.07

0.971

6

اي ــد

3.37

1.191

5

ايــد

38

يلتزم بدأ امساواة ي تعامل م مي اموظف

3.55

1.197

2

مؤيــد

3.92

1.436

ـ

مؤي ــد

39

أسيطر بطريقة كب ة على الطرق ال أمارس ها عمل

4.07

0.729

3

مؤيــد

40

لدي من امهارات وامؤ ات ما ُمك من التعامل م مسؤولياي
َ
وأعباء وظيف

4.32

0.655

1

مؤيــد

41

ُمك التعامل بكفاءة م أي مشكلة وظيفية تتطلب حا عاجا
وفوريا

4.17

0.712

2

مؤيــد

3.77

0.861

4

مؤيــد

0.902

6

مؤيــد

5

مؤيــد

7

ايــد

35
37

م ق اعات العامل ويهت متطلباه ورغباه
التمكيــن

42

يرى رئيس امباشر وزمائ ي العمل أن اُتقن أعما
عال من اجودة

43

ا أحتاج موافقة اإدارة قبل أن أتعامل ب فس م مشكات العمل

3.42

44

يُفوض بعض صاحيات هيئة العامل مع

3.65

0.892

3.37

1.012

45

ستوى

رص على ضرورة تكافؤ السلطة م امسؤولية ع د تفويض لبعض
الصاحيات

المصدر :من إعداد الطالب بااعتماد على برنامج spss.v20
التمكيــن :من خال اجدول رق ( )13ناحظ أن بعد "التمكيــن "جاء بال تيب اأول من حيث اأ ية ال سبية
امعطاة ل من قبل عي ة البحث ،إذ بلغ امتوسط اقساي لإجابات عن ذا البعد ( )3.82با راف معياري
( .)0.439ووفقا مقياس الدراسة فان ذا البعد ل ا ا ات آراء مؤيــدة .باإضافة إ ذل ناحظ أن متوسط
إجابات أفراد عي ة البحث على عبارات قياس بعد التمكيـن ضمن ا ا ات أراء موافقة إذ تراوحت امتوسطات ما
ب ( )4.32-3.37وتراوحت ا رافاها امعيارية ما ب ( .)1.012-0.655ومن ا نست تج أن لدى اموظف ي
الكلية مهارات متعددة (فردية ،ماعية وت ظيمية)،كما أن الكلية هت هذ امهارات و تطوير ا.
التأثير المثالـي :من خال اجدول رق ( )13ناحظ أن بعد "التأث امثا "جاء بال تيب الثاي من حيث اأ ية
ال سبية امعطاة ل من قبل عي ة البحث ،إذ بلغ امتوسط اقساي لإجابات عن ذا البعد ( )3.59با راف معياري
( .)0.591ووفقا مقياس الدراسة فان ذا البعد يش إ ا ا ات آراء مؤيـدة .باإضافة إ ذل ناحظ أن
متوسطات إجابات أفراد عي ة البحث على عبارات مقياس بعد التأث امثا ضمن ا ا ات أراء مؤيــدة إذ تراوحت
امتوسطات ما ب ( )3.77-3.45وتراوحت ا رافاها امعيارية ما ب (.)1.219-1.032و ذا يع أن قيادات
الكلية ها تأث ملموس على مهارات موظفيها.
الصفحة 99

الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
الحافز اإلهامي :من خال اجدول رق ( )13ناحظ أن بعد "اقافز اإهامـ "جاء بال تيب الثالث من حيث اأ ية
ال سبية امعطاة ل من قبل عي ة البحث ،إذ بلغ امتوسط اقساي لإجابات عن ذا البعد ( )3.53با راف معياري
( .) 1.001ووفقا مقياس الدراسة فان ذا البعد يش إ ا ا ات آراء مؤي ــدة .باإضافة إ ذل ناحظ أن
متوسطات إجابات أفراد عي ة البحث على عبارات مقياس بعد اقافز اإهامـ ضمن ا ا ات أراء مؤيـدة إذ تراوحت
امتوسطات ما ب ( )3.67-3.45وتراوحت ا رافاها امعيارية ما ب ( ،)1.219-1.060و ذا يع أن إدارة
الكلية تسعى أن تكون قدوة موظفيها.
ااعتبارية الفرديـة :من خال اجدول رق ( )13ناحظ أن بعد "ااعتبارية الفرديــة "جاء بال تيب الراب من حيث
اأ ية ال سبية امعطاة ل من قبل عي ة البحث ،إذ بلغ امتوسط اقساي لإجابات عن ذا البعد ( )3.44با راف
معياري ( .)0.919ووفقا مقياس الدراسة فان ذا البعد يش إ ا ا ات آراء مؤيـدة .باإضافة إ ذل ناحظ أن
متوسطات إجابات أفراد عي ة البحث على عبارات مقياس بعد ااعتبارية الفرديـة ضمن ا ا ات أراء مؤيــدة ،إذ تراوحت
امتوسطات ما ب ( )3.80-3.07وتراوحت ا رافاها امعيارية ما ب (،)1.239-0.966ومن ذ ال تائج ناحظ
بأن إدارة الكلية تسعى إ إزالة الفوارق ب اموظف وإ مراعاة الظروف اخاصة ه .
ااستثارة الفكريــة :من خال اجدول رق ( )13ناحظ أن بعد "ااستثارة الفكريـة "جاء بال تيب اأخ من حيث
اأ ية ال سبية امعطاة ل من قبل عي ة البحث ،إذ بلغ امتوسط اقساي لإجابات عن ذا البعد ( )3.43با راف
معياري ( .)0.891ووفقا مقياس الدراسة فان ذا البعد يش إ ا ا ات آراء مؤيـدة .باإضافة إ ذل ناحظ أن
متوسطات إجابات أفراد عي ة البحث على عبارات مقياس بعد ااستثارة الفكريـة ضمن ا ا ات أراء مؤيــدة ،إذ تراوحت
امتوسطات ما ب ( )3.55-3.15وتراوحت ا رافاها امعيارية ما ب (،)1.239-0.966ومن ذ ال تائج ناحظ
بأن إدارة الكلية تسعى إ استثارة أفكار اموظف

و التميز واإبدا .

المطلب الرابع :اختبار الفرضيات وتفسير النتائج
س قوم فيما ي ل باختبار الفرضية الرئيسية التالية:
:H0ا يوجد أثر ذو دالة إحصائية لمتغير القيادة التحويلية بأبعاد الخمسة على تطوير المهارات بكلية العلوم
ااقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير لواية الـ ــوادي عند مستوى الدالة (.)1.15
حيث م استخدام نتائج ليل التباين لا دار( ) Analysis of varianceللتأكد من صاحية ال موذج اختبار
ذ الفرضية ،واجدول التا

يب ذل :

الصفحة 99

الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
الجدول رقم ( :)14نتائج تحليل التباين لانحدار للتأكد من صاحية النموذج اختبار الفرضية الرئيسية
مصدر التباين

مجموع

اانحدار

5.090

1

ال ــخطــأ

5.086

38

المجموع الكلي

10.158

39

المربعات

قيمةF

درجات الحرية

متوسط

المربعات

المحسوبة

5.090

38.168

0.133

مستوى الدالةF
0.000

المصدر :من إعداد الطالب بااعتماد على برنامج spss.v20
معامل التحديد (0.501=) R2معامل اارتباط ( 0.708=)R
من خال ال تائج الواردة ي اجدول رق ( )14يتب ثبات صاحية ال موذج اختبار صاحية الفرضية الرئيسية ،حيث
بلغت قيمة ( )Fاحسوبة( )38.168وبقيمة احتمالية( )0.000و أقل من مستوى الدالة(.)0.05=α
ب اء على ثبات صاحية ال موذج نستطي اختبار الفرضية الرئيسية بفروعها امختلفة و ذل كما و مب ي اجدول:
الجدول ( :)15نتائج تحليل اانحدار البسيط اختبار الفرضية الرئيسية
المتغير المستقل
القيادة التحويلية

معامل

قيمةt

مستوى

معامل

معامل التحديد

اانحدار)(Bêta

المحسوبة

الدالة )(Sig

اارتباط)(R

) (R

0.480

6.178

0.000

0.708

0.501

2

المصدر :من إعداد الطالب بااعتماد على برنامج spss.v20
من خال ال تائج الواردة ي اجدول رق () 15يتب أن اك عاقة ذو دالة إحصائية ع د مستوى الدالة د أن
( )0.05ب امتغ امستقل امتمثل ي القيادة التحويلية و تطوير امهارات فـ الكلية ل الدراسة ،إذ بلغت قيمة ()t
احسوبة ( )6.178وبقيمة احتمالية( )0.000و أقل من مستوى الدالة(،)0.05=αو تش قيمة معامل اارتباط
)(Rإ قوة العاقة ب امتغ ين و

(،)0.708حيث فسر متغ القيادة التحويلية ) (50%من التباين اقاصل ي

مستوى تطوير امهارات وب اء على كل ذا فإن ا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة و امتمثلة ي يوجد أثر
للقيادة التحويلية على تطوير مهارات اموظف بكلية العلوم ااقتصادية ،امعـة ال ـوادي.
أما من أجل الوقوف على وزن كل بعد ،استع ا باا دار اخط امتعدد امتدرج:
 LinearRegression Multiple Stepwiseوكانت ال تائج كما

موضحة ي اجدول اموالـ :

الصفحة 99

الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
الجدول( :)19نتائج تحليل اانحدار الخطي المتعدد اختبار أبعاد القيادة التحويليـة
امتغ
التاب

R2

R

تطوير
امهارات

0.536 0.732

مو
امربعات

DF
درجة
اقرية

اا دار
5.45

1

البواق

38

4.71

اجمو
10.158

F
احسوبة

43.95

*Sig
مستوى
الدالة

0.000

معامل
اا دار b

ااعتبارية
الفردية
0.4065

*Sig
مستوى
الدالة

Tاحسوبة

0.000 6.6292

39

المصدر :من إعداد الطالب بااعتماد على برنامج spss.v20
تب من اجدول السابق أن اك أثر ذو دالة إحصائية أبعاد القيادة التحويلية بشكل عام على تطوير امهارات،
وبشكل خاص تب أن بُعد ااعتبارية الفردية و الع صر أكثر فاعلية على تطوير امهارات ،فقد بلغت القوة التفس ية ل
ما نسبت  %53.6و دالة احصائيا .كما ان قيمة  Fبلغت  43.95و دالة احصائيا ا يثبت صحة الفرضية
وبذل مك ا القول يوجد أثر للقيادة التحويلية على تطوير امهارات ،ديدا ااعتبارية الفردية وي نفس الوقت ا تكون
فعالة إا ببقية اأبعاد.
 :H1اختبار الفرضية الفرعية اأولى :يوجد أثر ذو دالة إحصائية للتأثير المثالي على تطوير المهارات لدى
موظفي كلية ااقتصاد بجامعة ال ــوادي عند مستوى الدالة (.)1.15
الجدول رقم( :)19نتائج تحليل اانحدار البسيط اختبار الفرضية الفرعية اأولى
المتغير المستقل

معامل اانحدار)(Bêta

قيمة tالمحسوبة

مستوى الدالة)(Sig

معامل اارتباط)(R

التأثير المثالـي

0.342

5.178

0.000

0.643

F

Mean quare

Sig.
.000b

4.202 26.813
.157

df

Sum of quares

1

4.202

Regression

38

5.956

Residual

39

10.158

1

Total

امهارات a. Dependent Variable:
التأث امثالـ b. Predictors: (Constant),

من خال ال تائج الواردة ي اجدول رق ( )17د أن قيمة ( )tاحسوبة بلغت( )5.178وبقيمة احتمالية()0.000
و

أقل من مستوى الدالة(،)0.05=αو بالتا فإن ا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأن " :ا يوجد أثر ذو دالة
الصفحة 96

الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
إحصائية للتأث امثا على تطوير امهارات لدى اموظف بكلية ااقتصـاد امعـة الـ ـوادي ع د مستوى
الدالة( ،")0.05ونقبل الفرضية البديلة امتمثلة ي" يوجد أثر للتأث امثا على تطوير امهارات لدى موظف كلية
ااقتصاد امعـة ال ـوادي".
 :H2اختبار الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو دالة إحصائية للحافز اإلهامـي على تطوير المهارات لدى
موظفي كلية ااقتصاد بجامعة ال ــوادي عند مستوى الدالة (.)1.15
الجدول رقم( :)19نتائج تحليل اانحدار البسيط اختبار الفرضية الفرعية الثانية
المتغير المستقل

معامل

الحافز اإلهامي

0.316

اانحدار)(Bêta

قيمة tالمحسوبة

مستوى الدالة)(Sig

معامل اارتباط)(R

4.885

0.000

0.621

المصدر :مــن إعداد الـ ــطالب بااعتماد على برنامج spss.v20
ANOVAa

Sig.
.000b

Mean Square

F

3.918 23.862
.164

df

Model

Sum of Squares

1

3.918

Regression

38

6.240

Residual

39

10.158

1

Total

امهارات a. Dependent Variable:
اقافز اإهام b. Predictors: (Constant),

من خال ال تائج الواردة ي اجدول رق ( )18د أن قيمة ( )tاحسوبة بلغت( )4.885وبقيمة احتمالية()0.000
و أقل من مستوى الدالة(،) 0.05=αو بالتا فإن ا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأن " :ا يوجد أثر ذو دالة
إحصائية للحافز اإهام على تطوير امهارات بالكلية ل الدراسة ع د مستوى الدالة( ،")0.05ونقبل الفرضية البديلة
و امتمثلة ي":يوجد أثر للحافز اإهام على تطوير امهارات بالكلية امقصودة".
:H3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر ذو دالة إحصائية لاستثارة الفكريـة على تطوير المهارات لدى
موظفي كلية ااقتصاد بجامعة ال ــوادي عند مستوى الدالة(.)1.15
الجدول رقم( :)16نتائج تحليل اانحدار البسيط اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
المتغير المستقل

معامل

ااستثارة الفكريـة

0.339

اانحدار)(Bêta

قيمة tالمحسوبة

مستوى الدالة)(Sig

معامل اارتباط)(R

4.538

0.000

0.593

المصدر :مــن إعداد الـ ــطالب بااعتماد على برنامج spss.v20
الصفحة 91

الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
ANOVAa
Sig.
.000b

F

Mean Square

3.571 20.598
.173

df

Model

Sum of quares

1

3.571

Regression

38

6.587

Residual

39

10.158

1

Total

امهارات a. Dependent Variable:
الفكريـةااستثارة b. Predictors: (Constant),

من خال ال تائج الواردة ي اجدول رق ( )19د أن قيمة ( )tاحسوبة بلغت( )4.538وبقيمة احتمالية()0.000

و أقل من مستوى الدالة(،)0.05=αو بالتا فإن ا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأن :
"ا يوجد أثر ذو دالة إحصائية لاستثارة الفكرية على تطوير امهارات بالكلية ل الدراسة ع د مستوى
الدالة( ،")0.05ونقبل الفرضية البديلة و امتمثلة ي ":يوجد أثر لاستثارة الفكرية على تطوير امهارات بالكلية
امقصودة".
 :H4اختبار الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد أثر ذو دالة إحصائية لاعتباريـة الفرديــة على تطوير المهارات لدى
موظفي كلية ااقتصاد بجامعة ال ــوادي عند مستوى الدالة (.)1.15
الجدول رقم(:)21نتائج تحليل اانحدار البسيط اختبار الفرضية الفرعية الرابعة
المتغير المستقل

معامل

ااعتبارية الفرديـة

0.407

اانحدار)(Bêta

قيمة tالمحسوبة

مستوى الدالة)(Sig

معامل اارتباط)(R

6.629

0.000

0.732

المصدر :مـن إعداد الـ ــطالب بااعتماد على برنامج spss.v20
ANOVAa
Sig.
.000b

F
43.946

df

Mean Square

Sum of Squares

Model

5.448

1

5.448

Regression

.124

38

4.710

Residual

39

10.158

1

Total

امهارات a. Dependent Variable:
الفردية ااعتباريةb. Predictors: (Constant),

من خال ال تائج الواردة ي اجدول رق ( )20د أن قيمة ( )tاحسوبة بلغت( )6.629وبقيمة احتمالية()0.000
و

أقل من مستوى الدالة(،)0.05=αو بالتا فإن ا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأن " :ا يوجد أثر ذو دالة
الصفحة 91

الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
إحصائية لاعتبارية الفرديـة على تطوير امهارات بالكلية ل الدراسة ع د مستوى الدالة( ،")0.05ونقبل الفرضية
البديلة و امتمثلة ي ":يوجد أثر لاعتباريـة الفرديـة على تطوير امهارات بالكلية امقصودة".
 :H5اختبار الفرضية الفرعية الخامسـة :يوجد أثر ذو دالة إحصائية للتمكيــن على تطوير المهارات لدى موظفي
كلية ااقتصاد بجامعة ال ــوادي عند مستوى الدالة (.)1.15
الجدول رقم(:)21نتائج تحليل اانحدار البسيط اختبار الفرضية الفرعية الخامســة
المتغير المستقل

معامل

التمكيــن

0.712

اانحدار)(Bêta

قيمة tالمحسوبة

مستوى الدالة)(Sig

معامل اارتباط)(R

4.780

0.000

0.613

المصدر :مـن إعداد الـ ــطالب بااعتماد على برنامج spss.v20
ANOVAa
Sig.
.000b

F
22.848

df

Mean Square

Sum of Squares

Model

3.814

1

3.814

Regression

.167

38

6.344

Residual

39

10.158

1

Total

التمك  b. Predictors: (Constant),امهارات a. Dependent Variable:

من خال ال تائج الواردة ي اجدول رق ( )21د أن قيمة ( )tاحسوبة بلغت( )4.780وبقيمة احتمالية()0.000

و أقل من مستوى الدالة(،)0.05=αو بالتا فإن ا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأن " :ا يوجد أثر ذو دالة
إحصائية للتمكيـن على تطوير امهارات بالكلية ل الدراسة ع د مستوى الدالة( ،")0.05ونقبل الفرضية البديلة و
امتمثلة ي ":يوجد أثر للتمكيـن على تطوير امهارات بالكلية امقصودة".

الصفحة 92

الفصل الثالث :عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
خاصة الفصل الثالث

لقد تعرض ا ي ذا الفصل إ معرفة أثر القيادة التحويلية على تطوير مهارات اموظف بكلية العلوم ااقتصادية

امعـة ال ـوادي ،و لقد اعتمدنا ي إ از ذا العمل على طريقة ااستبانة ال وزع ا ا على عي ة الدراسة ال ثلت ي
موظف الكلية ل الدراسة ،و ال توي على ورين القيادة التحويلية بأبعاد ا امتمثلة ي( :التأث امثا  ،اقافز
اإهام  ،ااستثارة الفكريـة ،ااعتبارية الفردية والتمكيـن) و تطوير امهارات(الفردية ،اجماعية والت ظيميـة)،و دف ا من
خاها إ اإجابة على إشكالية دراست ا التالية " :ل يوجد أثر للقيادة التحويلية على تطوير مهارات اموظفيـن؟".
و بعد اس جاعها قم ا بتفريغها و ليل بياناها باستخدام أساليب إحصائية عديدة كال سب امئوية ،امتوسط اقساي،
اا راف امعياري ،اختبار ألفا كرونباخ ،ليل اا دار ،ليل التباين اأحادي و معامل صدق اح  ،م قم ا بعرض و
ليل و تفس نتائج الدراسة اميدانية و اختبار الفرضيات ،و توصل ا إ صحة و قبول الفرضيات ال وضع ا ا ب سب
عالية ،حيث است تج ا أن أبعاد القيادة التحويلية أثر ي مستوى تطوير امهارات.
وم نستطي أن نقول أن القيادة اإدارية على مستوى الكلية تُسا بشكل كب ي تطوير مهارات اموظف من خال
مشاركة اأفراد ي ا اذ القرار ،وتطوير العاقات فيما بي ه  ،كما أها أيضا توفر ه فرص التعل و التكويـن ،و همها
امصلحة العامة على امصلحة اخاصة ،ومن خال ذل

اول أن تزيد من اإبدا امهاري لدى موظفيها.

الصفحة 93

الخاتمـ ـة

الخاتم ـة
تُعتر القيادة من امواضيع القدمة الي شغلت العام ،ومع تطور بيئة اأعمال وتعقد ا جأت امؤسسات إ البح،
عن أماط قيادية تُواكب تلك التطورات للتكيف معها وتعديل أوضاعها ما دفعها إ التخلي عن اأساليب التسلطيـة.
كما م تعد امؤسسات اجة إ مديرين أكثر ما ي اجة إ قادة يعملون على إقناع التابعن من حوهم بضرورة
التغير والتطوير ،ولعل أبرز ذم امداخل ي القيادة (القيادة التحويلية) الي تعمل على مواجهة التحديات والتحليق
بامؤسسات إ وضع أفضل وذلك بتفجر طاقات العاملن ي اإجاز واإبداع.
إا أن فاقد الشيء ا يُعطيق ،فمن أجل ح ،امرؤوسن على اإبداع ابد أوا من تطوير مهاراهم ومعارفهم وقدراهم

الوظيفية لتكون هم زادا ي عملية النهوض بامؤسسـة وخقيق أ دافها امستقبليـة.

وهدف اختبار العاقة بن القيادة التحويلية وتطوير مهارات اموظفن قمنا بدراسة ميدانية على مستوى كلية العلوم
ااقتصادية ،التجارية وعلوم التسير امعة الـوادي ،كون ذم اأخرة َتلك من اإطارات ما يؤ لها أن تكون موذجا
حقيقيا ممارسة عملية القيادة التحويليـة.
حي ،قمنا بإعداد استبانة و توزيعها على عينة عشوائية من موظفي الكلية (أساتذة وعمال إدارين) هدف الكشف
عن درجة امتاك اإطارات امسرة للكلية خصائص القيادة التحويلية ومدى مسامتهم ي تطوير مهارات موظفيهم،
حي ،أن أفضل من كم على القادة م امرؤوسيـن.
أوا :نتائج الدراسـة:
من خال خليل إجابات عينة امبحوثن عن اأسئلة الواردة ي ااستبيان وبعد اختبار فرضيات الدراسة توصلنا إ
النتائج التاليـة:
 /1يُوافق أفراد العينة على توافر خصائص القيادة التحويلية إ حد كبر لدى مسؤوي الكلية وذلك من خال أبعاد ا
امستخدمة ي الدراسة والي تسا م بشكل كبر ي تطوير مهارات اموظفن.

 /2القادة اإداريون على مستوى الكلية ُمارسون القيادة التحويلية بأبعاد ا اخمسة( :التأثر امثاي ،ااافز اإهامي،
ااستثارة الفكرية ،ااعتبارية الفردية والتمكن) بدرجة مؤيد حسب خليل نتائج عينة امبحوثن.
 /3القادة ي الكلية ل الدراسة م فعا خويلين وذلك من خال السلوك امتبع مع اموظفن ي حثهم على خسن
مهاراهم الوظيفية و اولة ااستفادة منها لصا الكلية وتقدم كل التسهيات امتعلقة بذلك.
 /4وجود عاقة ارتباط طردية بن التأثر امثاي وامتغر التابع تطوير امهارات عند مستوى دالة معنوية (،)0.05=α
ما يعي وجود تأثر بُعد الـتأثر امثاي على تطوير مهارات موظفي الكليـة.
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 /5وجود عاقة ارتباط طردية بن ااافز اإهامي وامتغر التابع تطوير امهارات عند مستوى دالة معنوية(،)0.05=α
ما يعي وجود تأثر لبُعد ااافز اإهامي على تطوير مهارات موظفي الكليـة.

 /6وجود عاقة ارتباط طردية بن ااستثارة الفكرية وامتغر التابع تطوير امهارات عند مستوى دالة معنوية(،)0.05=α

ما يعي وجود تأثر لبُعد ااستثارة الفكرية على تطوير مهارات موظفي الكليـة.

 /7وجود عاقة ارتباط طردية بن ااعتبارية الفردية وامتغر التابع تطوير امهارات عند مستوى دالة معنوية(،)0.05=α

ما يعي وجود تأثر لبُعد ااعتبارية الفردية على تطوير مهارات موظفي الكليـة.

 /8وجود عاقة ارتباط طردية بن التمكي ــن وامتغر التابع تطوير امهارات عند مستوى دالة معنوية (،)0.05=α
ما يعي وجود تأثر لبُعد التمكي ــن على تطوير مهارات موظفي الكليـة.

 /9بإمكان القادة على مستوى الكلية تطوير مهارات موظفيهم من خال اتباع لموعة من اأساليب وأمها التكوين،
إضافة إ أن توفر مات القائد التحويلي يُسا م بشكل كبر ي تطوير امهارات( :الفردية ،اجماعية والتنظيمية).
 /10الركيز على بُعد التمكن يُسا م بشكل كبر ي جعل اموظفن يشعرون بثقل امسؤولية املقاة على عاتقهم،

وبالتاي التفكر ي مصلحة الكلية بالدرجة اأو على حساب مصااهم الشخصية ،و و ما يدفعهم كذلك إ الرفع

من مستوا م اإبداعي عن طريق تنمية معارفهم ومهاراهم ليكونوا أ ا للمسؤوليـة.
ثانيـا :نتائـج اختبار الفرضيات:
لقد م ي ذم الدراسة اميدانية اختبار عدة فرضيات ،وم ااصول على النتائج التاليـة:
 /1يوجد تأثر معنوي ذو دالة إحصائية للقيادة التحويلية ي تطوير مهارات اموظفن( :الفردية ،اجماعية والتنظيمية)
على مستوى كلية العلوم ااقتصادية امعة الـوادي ،و ذا عكس الفرضية الرئيسية الصفرية ،وبالتاي قبول الفرضية
البديلة.
 /2يوجد تأثر معنوي ذو دالة إحصائية للتأثر امثاي ي تطوير مهارات اموظفن( :الفردية ،اجماعية والتنظيمية) على
مستوى كلية العلوم ااقتصادية امعة الـوادي ،و ذا عكس الفرضية اأو الصفرية ،وبالتاي قبول الفرضية البديلة.
 /3يوجد تأثر معنوي ذو دالة إحصائية للحافز اإهامي ي تطوير مهارات اموظفن( :الفردية ،اجماعية والتنظيمية)
على مستوى كلية العلوم ااقتصادية امعة الـوادي ،و ذا عكس الفرضية الصفرية ،وبالتاي قبول الفرضية البديلة.
 /4يوجد تأثر معنوي ذو دالة إحصائية لاستثارة الفكرية ي تطوير مهارات اموظفن( :الفردية ،اجماعية والتنظيمية)
على مستوى كلية العلوم ااقتصادية امعة الـوادي ،و ذا عكس الفرضية الصفرية ،وبالتاي قبول الفرضية البديلة.
 /5يوجد تأثر معنوي ذو دالة إحصائية لاعتبارية الفردية ي تطوير مهارات اموظفن( :الفردية ،اجماعية والتنظيمية)
على مستوى كلية العلوم ااقتصادية امعة الـوادي ،و ذا عكس الفرضية الصفرية ،وبالتاي قبول الفرضية البديلة.
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 /6يوجد تأثر معنوي ذو دالة إحصائية للتمكيـن ي تطوير مهارات اموظفن( :الفردية ،اجماعية والتنظيمية) على
مستوى كلية العلوم ااقتصادية امعة الـوادي ،و ذا عكس الفرضية الصفرية ،وبالتاي قبول الفرضية البديلة.
ثالثـا :التوصيات وااقتراحات:
 /1ب على امسؤولن بالكلية اا تمام أكثر بالقيادة التحويلية وتدريب رؤساء اأقسام وامصا بالكلية على ذا
النمط القيادي ليصبحوا كذلك قادة خويلين وقادرين على امسامة ي خسن مهارات امرؤوسيـن.
 /2ب الركيز أكثر على امهارات السلوكية والعاقاتية أها تؤثر بدرجة كبرة ي خفيز التابعن و امشاركة وإخراج
امعارف الضمنية والتعاون بن اأفراد واإدارة.
 /3اا تمام مهارات اأفراد من خال زيادة درجة التمكن والتشجيع على امبادرة ي اخاذ القرارات وفق أ داف الكلية
واسراتيجيتها.
 /4يتوجب على مسؤوي الكلية دعم وتشجيع أسلوب العمل اجماعي ي حل مشاكل العمل من خال نشر ثقافة
ااوار اإ اي ي تبادل اآراء واأفكار وامقرحات.
 /5مشاركة اإطارات ي ندوات ومؤَرات وملتقيات حول القيادة التحويلية لزيادة تفعيل دور القيادة ي تطوير امهارات.
رابعـا :آفــاق الدراسـ ــة:
بناء على ما توصلنا إليق من خال ذم الدراسة ،مكن اقراح البحوث التالية للدراسة امستقبليـة:
 /1دور القيادة التحويلية ي ااد من الصراعات التنظيميـة.
 /2عاقة القيادة التحويلية باالتزام التنظيمي.
 /3دور التمكن ي تطوير مهارات اموظفيـن.

الصفحة 99

الماحـ ــق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد خيضر ـ ـ بسك ــرة

كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسييـر
قسم علوم التسييــر

الموضــوع :استمارة بحث
تخصص :تسيير مــوارد بشري ـ ـ ــة
الطالب :م ـ ـ ـ ــراد فلي ـ ـ ـ ـ ــون

أخي /أختي الموظف(ة) في الكلية سواء كنت أستاذا أو موظفا إداريا ،تحية طيبة وبعـد:
أضع بن أيديكم استمارة  ،خاصة موضوع :دور القيادة التحويلية في تطوير مهارات الموظفين ،دراسة حالة :كلية العلوم ااقتصادية والتجارية
وعلوم التسير ـ ـ ـ جامعـ ــة ال ـ ـ ـ ـوادي.

أرجوا منكم اإجابة عن اأسئلة الواردة فيها موضوعية هدف اعتماد ا كمصدر للبيانات الازمة إعداد البح ،العلمي كجزء من متطلبات نيل شهادة اماست ــر.
مع العلم بأن ذم البيانات لن تُستخدم إا أغراض البح ،العلمي وستكون مسامتكم عونا كبرا ي ي التوصل إ نتائج علمية وموضوعية.
لكم مني جزيل الشكر والعرفـ ـ ــان

الجزء اأول :بيانات شخصيـ ــة
الجنس:

ذكر

أنثى

الوظيف ــة:

أستاذ

موظف إداري

العمــر:

أقل من  31سنة

من  31ـ ـ ـ  41سنة

من  41ـ ـ ـ  51سنة

أكبر من  51سنة

المؤ ـل العلمـي:
اأقدمية في الكليـ ــة:

أقل من  5سنوات

بكالوريا فأقل
دكتـ ــورا

ليسانس

ماستر /ماجستيــر

أستاذيـ ــة
من  5إلى  15سنة

من  15إلى  25سنة

أكثر من  25سنة

استبيان خاص  :دور القيادة التحويلية في تطوير مهارات الموظفين
مؤيد تماما

مؤيد

محايد

غير مؤيـد

الرقـ ــم

غير مؤيد تماما

العب ـ ــارة
المهارات الفردية والجماعية

1

تتوفر لدي إمكانيات جيدة لتطوير مهاراتي

2

يتم ماحظة مهاراتـي من خال العمل الميداني

3

أقيم أدائي باستم رار بمدى رضا المسؤولين عني ،ويشكل ذا مصدرا لسعادتي ورضائي وحافزا لتقدمي في عملي

4

اعتبر ااتصال وسيلة اساسية اكتساب المعارف و تنمية كفاءتي و تحسين ادائي الوظيفي

5

يقوم اأف راد اأخذ بروح المبادرة والمسؤولية تجا وضعيات معينة والتي يواجهها في تأدية عملــه

6

تعمل الجامعة على تنمية حلقات البحث وورشات العمل و لتحفيز التفكير في مشكات العمل للتوصل إلى مستوى متقدم من التعلم

7

تساعد است راتيجية التعلم التنظيمي بالجامعة الموظفين على اكتساب مؤ ات متعددة في مجال تخصصهم

المهارات التنظيمية
8

تعمل الجامعة على تشجيع ااتصاات المفتوحة والشفافية في الحوار وتقبل الشكاوي والمقترحات بين القادة والموظفين

9

أسعى دائما إلى رفع مستوى أدائي من خال زيادة مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل الكلية وخارجها

10

استغالي لوسائل ااتصال المتوفرة ساعدني على تبادل المعارف والخب رات مع زمائي وتحسين سلوكي الوظيفي

11

أشارك في بعض الق رارات الهامة خاصة إذا كانت في مجال تخصصي

12

يُعتبر تطوير مهارات ومعارف الموظفين وسيلة لمواكبة التطورات التكنولوجية الم رتبطة بمجال تخصصهم

13
14

ناك تشجيع على غرس وتنمية الثقافة اإبداعية بين الموظفين
تعمل الجامعة على تطوير مهارات العاقات اإنسانية لتحقيق التفاعل الجيد بين المسؤولين والموظفين في كافة المستويات التنظيمية

التأثيـر المثالـي
15

يشع رني العمل مع رئيسي بالفخر وااعتـ زاز

16

يهتم بمصلحة الجماعة على حساب مصالحه الشخصية

17

تظهر على رئيسي عامات قوة الشخصية والثقة بالنفس

18

يوفر مناخا يشعر فيه الموظفون باارتياح لعملهم تحت قيادتـه

19

يفي بما يعد القيام بـه

20

يحضى باحت رام الجميع
صفحـ ــة2/1 :

مؤيد تماما

مؤيد

محايد

غير مؤيـد

الرقـ ــم

غير مؤيد تماما

العب ـ ـ ــارة
الحافز اإلهامـي

21

يتحدث رئيسي بحماسة عما يجب إنجاز

22

يثق بقدرات الموظفين على تحقيق اأ ـداف

23

يحفزني لتحقيق أكثر مما أتوقعـه

24

يعمل على إيجاد اانسجام بين الموظفيـن

25

يُعبَر عن تقدير للموظفين عند أدائهم الجيد أعمال هـم

26

يقود ااجتماعات بكفاءة عاليـة

27

يعمل رئيسي على استثارة تفكيرنا لحل المشكات

28

يعتمد على أسلوب النقد البناء عند إخافقنا في حل المشكات

29

يعطينا الوقت الكافي لاستماع آرائنا وأفكارنا

30

يُميَز بين وجهات النظر المختلفة عند معالجته للمشاكل

31

يشجع على التعبير عن اأفكار حتى ولو كانت متعارضه مع أفكار

32

حرك في مرؤوسيه اإبـداع والتجديــد
يُ َ

33

يعتمد على التواصل وااتصال المفتوح المباشر مع الموظفين

34

يُراعي الفروق الفرديـة بين المرؤوسين

35

يحرص على تزويدي بكل المعلومات الخاصة بعملي

36

يُساعدنا في التغلب على المشاكل الشخصيـة

37

يحترم قناعات العاملين ويهتم لمتطلباتهم ورغباتهم

38

يلتزم بمبدأ المساواة في تعامله مع جميع الموظفين

39

أسيطر بطريقة كبيرة على الطرق التي أمارس بها عملي

40

لدي من المهارات والمؤ ات ما يُمكنني من التعامل مع مسؤولياتي وأعباء وظيفتي
َ

41

يُمكنني التعامل بكفاءة مع أي مشكلة وظيفية تتطلب حا عاجا وفوريا

42

يرى رئيسي المباشر وزمائي في العمل أنني اُتقن أعمالي بمستوى عال من الجودة

43

ا أحتاج موافقة اإدارة قبل أن أتعامل بنفسي مع مشكات العمل

44

يُفوض بعض صاحياته لهيئة العاملين معه

45

يحرص على ضرورة تكافؤ السلطة مع المسؤولية عند تفويضه لبعض الصاحيات

ااستثارة الفكريــة

ااعتبارية الفرديــة

التمكيــن

صفحـ ــة2/2 :

قائ ـمـ ـ ـ ـة الم ـ ـ ـراجع

 /1المراجع باللغة العربيـة:
ا) الكتب:
1
2
3
4
5
6
7
8

ابن منظور ،لسان العرب ،دار صابر للنشر ،اجلد ،12ط ،1لبنان.2000 ،
إماعيل حجازي ـ ـ سعاد معاليم ،تسير اموارد البشرية من خال امهارات ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،ط،1
عمان ،اأردن.2013 ،
بشر العاق ،القيادة اإدارية ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،اأردن.2010 ،
الفعالة ،دار امسرة للنشر والتوزيع ،ط ،2عمان ،اأردن.2014 ،
بال خلف السكارنة ،القيادة اإدارية َ
مال الدين عويسات ،مبادئ اإدارة ،دار ومة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،اجزائر.2009 ،
مال الدين مد مرسي ،اإدارة ااسراتيجية للموارد البشرية ،الدار اجامعية ،مصر.2003 ،
حسن حرم ،مبادى اإدارة ااديثة ،الطبعة اأو  ،دار ااامد.2006 ،
حسن عبد ااميد أمد رشوان ،القيادة ،مؤسسة شباب اجامعة ،اإسكندرية ،مصر.2010 ،

خالد عبد الو اب الزيدين ،القيادة اإدارية وتطوير منظمات التعليم العاي ،دار اأيام للنشر والتوزيع،
9
عمان ،اأردن.2013 ،
 10رافدة عمر ااريري ،القيادة وإدارة اجودة ي التعليم العاي ،دار الثقافة للنشر ،عمان ،اأردن.2010 ،
 11راوية حسن ،السلوك التنظيمي امعاصر ،الدار اجامعية ،اإسكندرية ،مصر.2003 ،
 12عمر وصفي عقيلي ،إدارة اموارد البشرية امعاصرة ،دار وائل للنشر ،الطبعة اأو  ،اأردن.2005 ،
 13فاتن عوض الغزو ،القيادة واإشراف اإداري ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،اأردن.2010 ،
مد حسنن العجمي ،ااجا ات ااديثة ي القيادة اإدارية والتنمية البشرية ،دار امسرة للنشر والتوزيع،
14
ط 2عمان ،اأردن.2010 ،
مد زين عبد الفتاح ،مهارات القيادة اإدارية ي امؤسسات التعليمية ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،ط،1
15
اأردن.2013 ،
ب) المجات ،الملتقيات والمحاضرات:
 16اجريدة الرمية ،عدد .2003 ،51
 17أمد مصنوعة ،تنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتعزيز اميزة التنافسية للمنتج التأميي ،املتقى الدوي السابع
حول الصناعة التأمينية ،جامعة الشلف 4 ،3 ،ديسمر .2012
 18جو رة أقطي ،ملخص اضرات تسير اموارد البشرية ،السداسي اأول ،خصص :تسير موارد بشريـة،
جامعة بسكرة2015/2014 ،
 19رياض عيشوش ،مينة بوب ،تسير امهارات كمدخل لتعزيز فعالية تسير اموارد البشرية ي ظل اقتصاد
امعرفة ،املتقى الوطي اأول حول تسير اموارد البشرية ،بسكرة.2012 ،
الصفحة 69

 20ز ية موساوي ـ ـ ـ فتيحة خالدي ،الكفاءات كعامل لتحقيق اأداء امتميز ،امؤَر العلمي الدوي حول اأداء
امتميز للمنظمات وااكومات ،جامعة ورقلة 9 ،8 ،مارس.2005 ،
 21ز رة بوستيل ،الكفاءات الفردية والكفاءات اجماعية ي امؤسسة اجزائرية ،للة العلوم اإنسانية ،العدد
 ،30جامعة بسكرة ،ماي .2013
 22ماح صو ـ كمال منصوري،تسير الكفاءات ،أ اث اقتصادية وإدارية ،العدد السابع ،جامعة بسكرة،
جوان .2010
 23سيف الدين عماد أمد ،عالية جواد مد علي ،أثر َكن العاملن ي التطوير التنظيمي ،دراسة استطاعية
آراء عينة من العاملن بالشركة العامة للصناعات الصوفية ،بغداد ،للة كلية بغداد للعلوم ااقتصادية ،العدد
.26
 24شوقي جديَ ،كن العاملن وعاقتق بالواء التنظيمي ،دراسة ميدانية على اأطباء العاملن بامؤسسة
العمومية ااستشفائية ،تبسة ،للة الباح ،،العدد .14
 25عامر عبد الكرم الذ اوي وآخرون ،دور الذكاء العاطفي ي تعزيز سلوكيات القيادة التحويلية ،للة القادسية
للعلوم اإدارية وااقتصادية ،اجلد  ،16العدد  ،3الكوفــة ،العراق.2014 ،
 26عبد اجيد قدي ،إشكالية تنمية اموارد البشرية ي ظل العومة ،املتقى الدوي اأول حول التنمية البشرية
وفرص ااندماج ي اقتصاد امعرفة والكفاءات البشرية ،جامعة ورقلة 10 ،9 ،مارس .2004
 27عبد الو اب بن بريكة وآخرون ،دور القيادة ااسراتيجية ي جسيد مفهوم تسير امهارات ،املتقى الوطي
اأول حول تسير اموارد البشرية ،بسكرة.2012 ،
 28عثمان بوزيان ،اقتصاد امعرفة مفا يم واجا ات ،املتقى الدوي اأول حول التنمية البشرية وفرص ااندماج
ي اقتصاد امعرفة والكفاءات البشرية ،جامعة ورقلة 10 ، 9 ،مارس .2004
 29لي ،مودي إبرا يم ،مدى مارسة أدوارم الربوية والبحثية وخدمة اجتمع بصورة عامة ،للة البحوث الربوية
والنفسية ،العدد  ،30كلية الربية للبنات ،جامعة بغداد.
 30مد الطا ر قريشي ،لطيفة أمد السبي ،أثر التمكن اإداري ي خقيق الرضا الوظيفي لدى العاملن
امعة بسكرة ،اجلة اأردنية ي لال اأعمال ،اجلد ،11العدد اأول.2005 ،
 31ميسون عبد اه ،دنيا مناف مد ،اأماط القيادية ودور ا ي تنمية مهارات العاملن ،للة الرافدين ،كلية
اإدارة وااقتصاد ،جامعة اموصل ،العدد.2012 ،109 :
 32نوال شناي ،دور تطوير امهارات ي خقيق اأداء امتميز ،أ اث اقتصادية وإدارية ،العدد  ،13جامعة
بسكرة ،جوان .2013،
دى صقر ،امنظمة امتعلمة والتحول من الضعف اإداري إ التميز ي إدارة اأداء اإداري للدولة ،امؤَر
33
السنوي الرابع ي اإدارة ،دمشق ،سوريا 13 ،ـ ـ  16أكتوبر.2003 ،

الصفحة 69

ت) المذكرات واأطروحات:
 34الطا ر بن عبد الرمان ،القيادة التحويلية وعاقتها باأداء الوظيفي من وجهة نظر العاملن مؤسسة
سونلغاز ،مذكرة ماجستر ي علم النفس العمل والتنظيم ،جامعة منتوري ،قسنطينة.2009 ،
 35إماعيل حجازي ،مسامة ي وضع موذج امهارات اافراضية لتسير اموارد البشرية ،أطروحة دكتورام ي
علوم التسير ،قسم علوم التسير ،جامعة بسكرة.2013 ،
 36إهام قشي ،ددات خديد امسارات الوظيفية ي إطار إدارة اموارد البشرية ،مذكرة ماجستر ي علم
النفس ،خصص :علم النفس العمل والتنظيم ،جامعة قسنطينة.2010 ،
 37إمان زياي ،تأثر القيادة التحويلية على أداء امنظمـة ،مذكرة ماسر ي علوم التسير ،خصص :تسير
اسراتيجي للمنظمات ،جامعة بسكرة.2014 ،
 38إمان نور الدين وآخرون ،تلف امقاربات الي تتناول تسير امعرفة ، ،مقدم ي مقياس اقتصاد
امعرفة ،مدرسة الدكتورام ،جامعة بسكرة.2008/2007 ،
 39أحام خان ،اموارد البشرية ودور ا ي خسن أداء امؤسسة ،مذكرة ماجستر خصص تسير امؤسسات
الصناعية ،جامعة بسكرة.2004 ،
 40أمد صادق مد الرقب ،عاقة القيادة التحويلية بتمكن العاملن ي اجامعات الفلسطينية بقطاع غزة،
مذكرة ماجستر إدارة أعمال ،فلسطن.2010 ،
 41أمد فارس بوعمامة ،امهارات القيادية ودور ا ي اأداء الوظيفي ،مذكرة ماجستر ي علم ااجتماع،
خصص :تنمية وتسير اموارد البشرية ،جامعة منتوري ،قسنطينة.2010 ،
 42أمن يوسف ،تطور التعليم العاي ،اإصاح واآفاق السياسية ،مذكرة ماجستر ي علم ااجتماع
السياسي ،جامعة اجزائر .2008 ،2
 43بال فوزي جبارة اأغا ،تصور مقرح لتنمية مهارات القيادة التحويلية لدى امدارس اإعدادية بوكالة
الغوث محافظات غزة ،مذكرة ماجستر خصص أصول الربية ،اجامعة اإسامية ،غزة ،فلسطن.2011 ،
 44حافظ عبد الكرم الغزاي ،أثر القيادة التحويلية على فاعلية اخاذ القرار ي شركات التأمن اأردنية ،مذكرة
ماجستر ي إدارة اأعمال ،جامعة الشرق اأوسط ،اأردن،2012 ،
 45حسن مروان عفانق ،التمكن اإداري وعاقتق بفاعلية فرق العمل ،مذكرة ماجستر إدارة اأعمال ،جامعة
اأز ر ،غزة ،كلية ااقتصاد والعلوم اإدارية،
 46رندة رباحي ،دور القيادة التحويلية ي خقيق اإبداع التنظيمي ،مذكرة ماسر تسير ي علوم التسير،
خصص :تسير اموارد البشرية ،جامعة بسكرة.2012 ،
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 47سلوى تيشات ،أثر التوظيف العمومي على كفاءة اموظفن باإدارات العمومية اجزائرية ،مذكرة ماجستر
تسير امنظمات ،جامعة بومرداس.2010 ،
 48ماح بنت حامد جريبيع الردادي ،تطوير أداء رؤساء اأقسام اأكادمية امعة أم القرى ي ضوء مدخل
القيادة التحويلية ،مذكرة ماجستر ي اإدارة الربوية والتخطيط ،جامعة أم القرى ،السعودية.2014 ،
 49سهيلة ابرادشة ،مسامة التكوين ي خسن جودة اخدمة السياحية ،مذكرة ماسر ي علوم التسير،
خصص :تسير موارد بشرية ،جامعة بسكرة.2014 ،
 50شريف أمد حسن عباس ،سلوكيات القيادة التحويلية وأثر ا على اإبداع التنظيمي ،مذكرة ماجستر إدارة
اأعمال ،جامعة الشرق اأوسط للدراسات العليا.2010 ،
 51عبد القادر املي ،وظيفة تقييم كفاءات اأفراد ي امؤسسة ،مذكرة ماجستر ي علوم التسير ،خصص:
تسير اموارد البشرية ،جامعة تلمسان.2011 ،
 52عصام العسري ،مد شباب ،دور التكوين ي تنمية اموارد البشرية ،مذكرة ليسانس تسير موارد بشرية،
جامعة تلمسان ،ملحقة مغنية.2014 ،
 53عقيلة عكوش ،أثر التكوين على التغير التنظيمي ،مذكرة ماجستر خصص إدارة اأعمال ،جامعة
بومرداس.2014 ،
 54فهيمة بوروبة ،دور امهارات ي خقيق ميزة تنافسية للمؤسسة الصناعية ،مذكرة ماجستر خصص تسير
امؤسسات الصناعية ،جامعة بسكرة.2006 ،
 55لز ر العابد ،إشكالية خسن القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرة وامتوسطة ي اجزائر ،أطروحة دكتورام ي
علوم التسير ،جامعة قسنطينة .2013 ،2
 56من وادي ،مدى مارسة القيادات اإدارية باجامعة اجزائرية لسلوكيات القيادة التحويلية ومعوقات
مارستها ،مذكرة ماجستر ي علم النفس ،خصص :علم النفس العمل والتنظيم،
57

مد إبرا يم خليل العطوي ،دور أسلوب القيادة التحويلية ي تفعيل إدارة امعرفة وأثرما على أداء امنظمة،
رسالة ماجستر إدارة أعمال ،جامعة الشرق اأوسط ،اأردن.2010 ،

58

مد كرم حسي سعيد خلف ،عاقة القيادة التحويلية باإبداع اإداري لدى رؤساء اأقسام اأكادمين،
مذكرة ماجستر ،كلية التجارة ،قسم :إدارة اأعمال ،غزة ،فلسطن.2010 ،

 59مراد رايس ،أثر تكنولوجيا امعلومات على اموارد البشرية ي امؤسسة ،مذكرة ماجستر ي علوم التسير،
جامعة اجزائر.2005 ،3
 60نسرين تواتيت ،القيادة النسوية وعاقتها بأداء العاملن ي امؤسسـة ،مذكرة ماجستر علم اجتماع،
الصفحة 66

.2014 ، جامعة باتنة، تنظيم وعمل:خصص
 أطروحة دكتوراة علوم، دور تسير امهارات ي خسن اأداء البشري بامؤسسة الصناعية، نوال شناي61
.2015 ، جامعة بسكرة،التسير
 مذكرة ماجستر إدارة اموارد، كفاءة أعضاء يئة التدريس وأثر ا على جودة التعليم العاي، نوال مور62
.2012 ، قسنطينة، جامعة منتوري،البشرية
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