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 :ملخص 

ىل  حتليل وقيا عىل ( منط القيادة، فرق العمل، التحفزي)س أأثر القيادة الإدارية مبتغرياهتا الثالثهتدف هذه ادلراسة املوسومة بأأثر القيادة الإدارية عىل الأداء الوظيفي اإ

حصائية بني القيادة s.c.i.b.sمتت ادلراسة امليدانية برشكة الإمسنت ببين صاف  .الأداء الوظيفي ىل مجموعة من النتاجئ من أأمهها وجود أأثر ذو دلةل اإ ، وتوصلت اإ

حصائية بني لك من منط القيادة، فرق العمل والتّحفزي عىل الأداء وكذا الإدارية والأداء الوظيفي،  . الوظيفي وجود أأثر ذو دلةل اإ

 .القيادة الإدارية ، الأداء الوظيفي، منط القيادة، فرق العمل، التحفزي:  اللكامت املفتاحية

: ABSTRACT 

The aim of this study is to identify the impact of administrative leadership on the functional 

performance and on its three variables (leadership style, work teams and motivation). The field 

study was conducted at the cement company of Beni Saf(s.c.i.b.s) and gave a series of results, the 

most important of which is a significant statistical impact between the administrative leadership 

and the functional performance, as well as a statistically significant effect between the leadership 

style, the work teams and the motivation on functional performance. 

tive leadership,  functional performance, leadership style, work teams,  administra : Keywords

motivation.  
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 :مقدمة 

ذا ّّنا ، وقواعده أأصوهل هل منّظًما علًما الإدارة اكنت اإ ذ العصور، أأقدم منذ ومارس ته عرفته البرشيّة قد فنّ  أأيًضا فاإ  مبكًّرا ومنّوه الإداري النّشاط ظهور بدأأ  اإ

ا ترتكز عليه خمتلف  هذا تشّّك أأحد أأمّه جوانب الإداريّة والقيادة احلضارة الإنسانيّة، اترخي يف ذ تعد حموًرا هممًّ النّشاطات يف املنّظامت العاّمة واخلاّصة عىل النشاط، اإ

حداث التّغيري والتّطوير، وهذه  حّد سواء، ويف ظّل تنايم املنّظامت وكرب جحمها وتشّعب أأعاملها وتعقّدها ، فهيي لكّها أأمور تس تدعي مواصةل البحث والاس مترار يف اإ

معها،  املتعاملني وأأهداف أأهدافها حتقيق أأجل من لها احللول وتقدمي املؤّسسات تعرتض اليت املشالك حتديد أأبرز همّمة ل تتحقّق اإلّ يف ظّل قيادة واعية، هتدف اإىل

ىل الاس تغال بل والأمناط القيادية اليت يس تخدهما القادة الإداريّون لتوجيه املرؤوسني والاستامثر يف قدراهتم ابلإضافة اإ املؤّسسة  ملقومات الأمثل لمن خالل الس ّ

من هنا ينبثق دور وعالقة القيادة . ا ما ينعكس عىل الأداء الوظيفي اذلي يعترب بدوره من املواضيع احليويّة يف حياة الأفراد واملنّظامت عىل حّد سواءومواردها، وهذ

حتقيق الأهداف  أأجل من الأداء رفع حنو العاملني هجود لتوجيه الوطنيّة للمؤّسسات الإدارينّي القادة حتّدًًي كبرًيا أأمام يطرح ما الإداريّة ابلأداء الوظيفي، وهذا بدوره

ض أأداؤه، هنا تمكن فعالية القائد الإداري من عدمه، فالقائد الناحج هو اذلي يس تطيع توجيه أأداء املوظفني وتقيمي أأداهئم، وحتديد من اذلي ِاخنفمن الغاًيت، و  وبلوغ

 . ويتعرف عىل أأس باب ذكل، وحياول عالهجا 

 : بق ذكره تنبثق اإشاكلية البحث الّرئيس ية يف الّسؤال اجلوهري التّايل فِاعامتًدا عىل ما س  

 ما مدى تأأثري القيادة الإداريّة عىل مس توى الأداء الوظيفي للعاملني ؟

 :و قصد معاجلة الإشاكلية الّرئيس ية والإملام باكفة جوانب البحث نطرح التّساؤلت الفرعيّة التّالية

 اريّة؟ما يه طبيعة القيادة الإد -

 ما طبيعة الأداء الوظيفي وكيف يمّت تقيمي الأداء وحتسينه؟ -

 ما يه س بل القيادة الإداريّة املس تعمةل للتّأأثري يف الأداء الوظيفي؟ -

 :كام ييل" الأداء الوظيفي"و" القيادة الإدارية" ومتثّلت متغرّيات ادّلراسة يف

ىل ثالث مؤرّشات تمتثّل يف" القيادة الإداريّة"املتغرّي املس تقّل يمتثّل يف  -  .منط القيادة، بناء فرق معل، التّحفزي: واذلي ينقسم بدوره اإ

 ".الأداء الوظيفي:" املتغرّي التّابع ويمتثّل يف متغرّي واحد وهو -

 .فرضيّات البحث

 :تنطلق دراستنا من الفرضيّة الّرئيس يّة التّالية 

 لوظيفييوجد تأأثري للقيادة الإداريّة عىل مس توى الأداء ا . 

ىل الفرضيّات الفرعيّة التّالية   :وتتفّرع الفرضيّة الّرئيس يّة  اإ

 .يوجد تأأثري لمنط القيادة عىل مس توى الأداء الوظيفي -

 .يوجد تأأثري لبناء فرق العمل عىل مس توى الأداء الوظيفي -

 .يوجد تأأثري لنظام احلوافز عىل مس توى الأداء الوظيفي -

 .أأمهية البحث

تعترب القيادة الإداريّة الّركزية الأساس يّة لمنّو املؤّسسة  البحث أأمهيّته من كونه موضوعًا يتناول الّربط بني متغرّيين القيادة الإداريّة والأداء الوظيفي، حيثيس متّد هذا 

 . وغالًبا ما تقاس كفاءهتا مبدى حتسن وتطور الأداء

 .أأهداف البحث

، وكذا أأمهّية فرق العمل ابلنّس بة لّّك من  " scibs"صاف لّسائد دلى القادة يف الرشكة الوطنيّة لصناعة الإمسنت ببينهتدف ادّلراسة اإىل معرفة النّمط القيادي ا

ىل حتديد مدى تأأثري لّك ما س بق عىل الأداء الوظيفي اِبعتبار القادة واملرؤوسني، و حماوةل معرفة  ه أأحد مدى رضا العاملني عن نظام احلوافز ابلرّشكة، ّّث الوصول اإ

 .حمّددات النّجاح لّّك مؤّسسة

 

 .الاطار النظري لدلراسة: املبحث الأول 

سنس تعرض يف هذا املبحث ماهية يقال دامئًا أأّن املنّظمة النّاحجة خلف قيادة انحجة، ولهذا يعّد موضوع القيادة من أأبرز املوضوعات وأأمهّها يف جمال الإدارة، ولهذا 

 .ارصها وأأمّه النّظرًيت املفّّسة لها وكذا خمتلف الأمناط القياديّةالقيادة الإدارية، مفهوهما، عن

 .ماهية القيادة الإدارة: أأول 

ن مفهوم القيادة الإدارية من املفاهمي املركبة اليت تتضمن العديد من املتغريات املتداخةل، واليت تؤثر لك مهنا يف الأخرى وتتأأثر هب ذ أأنه ل يوجد تعريف عام شامل اإ ا، اإ

 . مل لّك ما حتمهل من معاين، مما أأدى اإىل تباين التعاريف اليت وضعها علامء الإدارة واليت سنس تعرض بعضها يف العنرص املوايلوم
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 . مفهوم القيادة الإدارية-0

".أأّّنا القدرة عىل التّأأثري يف سلوك أأفراد امجلاعة وتنس يق هجودمه وتوجهيهم لبلوغ الغاًيت املنشودة" تعرف القيادة  -
1

 

، وقد عّرفها أ خرون عىل أأّّنا توجيه سلوك "معليّة التّوجيه والتّأأثري عىل النّشاطات ذات العالقة املهّمة اليت يؤّدهيا أأعضاء الفريق»: كام ميكن تعريفها عىل أأّّنا -

.ال خرين حنو غرض معنّي 
2

 

جناز وحتقيق الأهداف نوع من تأأثري العالقات الّشخصية بني الأفراد بواس:"ويعرفها هانت وأ خرون بأأّّنا  - طهتا يس تطيع فرد محل فرد أ خر أأو مجموعة حنو اإ

."املرغوبة
3

 

ا يف القدرة عىل التّأأثري يف سلوكيات العاملني واليت متكّن القائد من توجهيهم التّوجيه الّصحيح، ليحقّقوا الأهداف املنشودة املتّفق علهي: "ومنه فاإن القيادة الإدارية يه

نسانيّة ".جيّدة بني القائد واتبعيه ظّل عالقات اإ
4

 

 .عنارص القيادة الإدارية-8

 : من مجموع تعريفات القيادة الإداريّة، يتبنّي أأّن هناك عنارص جوهريّة لزمة لوجودها، وتمتثل يف

م قدرات وواجبات كام مهم ِاحتياجات ينتظروّنا املرؤوسني أأو الأتباع مه مجموعة من الأفراد دلهي: معلية التّأأثري اليت ميارسها املدير عىل الأتباع ووسائهل يف ذكل -

.من القائد
5

التّعاون لتحقيق وتقوم معليّة التّأأثري اليت تقوم علهيا القيادة الإداريّة عىل ما يس تخدمه املدير من وسائل لإقناع مرؤوس يه وِاس امتلهتم وحّّثم عىل  

.الأهداف املطلوبة
6

 

معليّة التّأأثري اليت يقوم هبا املدير حنو مرؤوس يه، تنظمي مجيع القوى البرشيّة اليت توجد يف التّنظمي وتوجهيها وضبط تس هتدف : توجيه املرؤوسني وتوحيد هجودمه  -

 .سلوكها يف مجيع املواقف

ده جلهودمه، هو حتقيق فالهدف الأسايس من معليّة التّوجيه اليت يقوم هبا املدير القائد حنو مرؤوس يه من خالل تأأثريه فهيم وتوحي: حتقيق الهدف الوظيفي -

 .الهدف املنشود للتّنظمي

 .أأمهية القيادة يف الإدارة-3

نظمي، ويف ربط أأقسام التّنظمي دور القيادة الإداريّة يف اجلانب التّنظميي دور هاّم وأأسايس يمتثّل يف قيام املدير القائد بتنظمي نشاطات وهجود العاملني داخل التّ 

جياد التّنس يق الاكمل بني اجلهودالإداري ابلعاملني فهيا، وابلأ  .هداف اليت يسعى التّنظمي لتحقيقها، واإ
7

 

قامة العالقات  - الإنسانيّة بينه وبني مرؤوس يه يف اجلانب الإنساين من خالل ِاس تعراض مسؤوليات القائد الإداري الكثرية يف جمال العالقات الإنسانيّة واملمتثةّل يف اإ

رشاكه  .م يف تقدمي أ راء وِاقرتاحات وهو ما يسّمى الإدارة ابملشاركةعىل التّفامه املتبادل، واإ

.وحتديدها ملرؤوس يه تبقى وظيفة القائد ودوره يف حتقيق الأهداف واحًدا يف مجيع التّنظاميت الإداريّة، وهو العمل عىل حتقيق هذه الأهداف من خالل توضيحها -
8

 

الّزواًي والاهامتمات اليت مّت من خاللها دراسة موضوع القيادة، وس نحاول يف هذا العنرص ِاس تعراض أأمّه نّظرًيت  تباينت  :النظرًيت املفّسة للقيادة الإدارية: اثنيا

 .القيادة الإداريّة واملفّّسة لسلوك القائد

 .النّظرًيت الفردية-0

قدم النّظرًيت اليت ظهرت يف املدخل الفردي نظريّة الّرجل العظمي، يعترب املدخل الفردي من أأوىل احملاولت اليت ِاس هتدفت حتديد خصائص القيادة النّاحجة، ومن أأ 

 .ومفادها أأن هناك سامت وخصاص حمددة متزي القائد عن غريه ويه سامت موروثة يف خشصية القائد

 .النّظرًيت الّسلوكية للقيادة -8

طالق خصائص وسامت حمّددة لشخص وخشصيّة القائد، ِاهمت ا لباحثون يف اإماكنيّة حتديد خصائص سلوكيات القادة املمتزّيين، فبدًل من التّعرف بعد القناعة اِبس تحاةل اإ

. ىل العمل حنو الأهداف احملددةعىل سامت القادة، توهّجت البحوث عن سلوكهم واذلي يمتثّل يف كيفيّة تفاعل وِاتّصال ودفع أأولئك القادة ملرؤوس هيم وِاتباعهم ومحلهم ع

.ًل كبرًيا يف مسار نظرًّيت القيادة،  فبدًل من الوصف بسامت وخصائص القائد، أأصبح الاهامتم يف كيفية تعامل القائد مع أأتباعهلقد أأوجد هذا املدخل حتوّ 
9
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 3- النّظرًيت املوقفية للقيادة.

حاول أأحصاب النّظرية صياغة مدخل للقيادة ابلرّتكزي عىل كفاءة ومقدرة القائد للتّكيف مع تعين هذه النّظرًيت أأّن لك يشء يتوقّف عىل املوقف، فهيي نظريّة رشطيّة، 

.الّظروف
10

 

 .النّظرًيت احلديثة يف القيادة-0

امت الّشخصية والّظروف السّ  تقوم هذه النّظرية عىل فكرة الامزتاج والتّفاعل بني املتغرّيات اليت اندت هبا النّظرًيت الأخرى اليت س بقهتا، فهيي تأأخذ يف الاعتبار 

دراك ال خرين هل. املوقفيّة والعوامل الوظيفيّة مًعا .وتعطي النّظرية أأمهّية كبرية لإدراك القائد لنفسه، واإ
11

 

 .أأمناط القيادة الإدارية: اثلثا 

 .تعريف الّسلوك أأو النّمط القيادي -0

ة الّسلوك والقدرات اخلاّصة اليت يمتتّع هبا املدير واليت متكّنه من حسن حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية نوعيّ " بأأنّه( أأسلوب القيادة)أأّما غراب فيعّرف النّمط القيادي -

ياسات   واخلطط التّفصيلية الاّلزمة، وتوزيعاخملتارة للأعضاء ال خرين يف التّنظمي اذلي يرأأسه، وِاختيار وتصممي التّنظمي املالمئ والنّظم الإداريّة املناس بة، ووضع الس ّ

.املوارد املطلوبة للتّطبيق الاسرتاتيجي
12

 

 .العوامل اليت تؤثر يف ِاختيار أأسلوب القيادة -8

 .العوامل اليت ختّص القائد، عوامل تتعلّق ابملرؤوسني ،عوامل تتعلّق ابلبيئة، املواقف، و الّضغوط الّزمنية

ىلتنقسم أأمناط القيادة تبًعا ملعيار مدى مش  :أأمناط القيادة الإدارية-3  :اركة التابعني اإ

.ويه القيادة اليت تتّسم اِبنفراد القائد الإداري مببارشة الّسلطة أأي مزاولهتا دون مشاركة من جانبه للعاملني معه أأو التابعني هل (:الفردية)القيادة الأوتوقراطية -
13

 

ىل مرؤوس يه، ويعمتد عىل اإرشاك املرؤوسني يف بعض الأعامل القائد ادّلميوقراطي هو اذلي يفّوض كثرًيا من سل (:املشارك)منط القيادة ادّلميوقراطي - طاته اإ

.القيادية، كحّل بعض املشالكت وِاختاذ القرارات
14

 

كل نوع من الّسلوك القيادي يرتك احلّرية املطلقة للعاملني يف حتديد أأهدافهم ويف ِاخّتاذ القرارات بشأأّنا دون تدّخل من القائد، ذل (:احلر)أأسلوب القيادة التسييب -

 .فتأأثريه عىل سلوك الأفراد حمدود

 .مفهوم الأداء الوظيفي: رابعا

واملعرفيّة ابلّصورة اليت  هو النّتيجة الهّنائية لنشاط منّظمة ما، ذلكل فهو يعرّب عن قدرة املنّظمة عىل ِاس تخدام مواردها املاليّة والبرشيّة والتّكنولوجيّة: يعّرف الأداء بأأنّه 

.هلقيق أأهدافها بطريقة كفؤة وفّعاةل وحتقّق توقّعات وتطلّعات أأحصاب املصاحل اكملستمثرين والعمالء واملوّظفني واملوّردين واجملمتع بأأمكجتعلها قادرة عىل حت 
15

 

ماكّنا واليت معنّي، خشص بنتاجئ اخلاّصة أأرقام، شّك املؤرّشات يف مجموع "بأأنّه الأداء اليغر وأ خرون بلنش لكود ويعّرف الأمثل ازالإجن توضيح ابإ
."16 

 .اإدارة الأداءومراحل معلية   مفهوم: خامسا 

ىل أأوجدت احلاجة اثنية، هجة من فعالً  حمقّق هو وما متوقّع هو ما وبني هجة من الأفراد مس توًيت أأداء بني الفجوة تكل ووجود الأداء، هبا حظي اليت نظًرا للأمهيّة  اإ

دارة يعرف ما هو النّظام هذا الفجوة،  تكل عىل القضاء عىل املؤّسسات، والعمل يف به للعناية نظام  .الأداء ابإ

دارة الأداء-0  .    تعريف اإ

دارة دارة أأنّ  أأي ،التّنظميية الأهداف حتقيق حنو دليه العاملني توجيه من العمل صاحب يتأأكّد خاللها من اليت العمليّة يه الأداء اإ  مهنج عن عبارة الأداء اإ

الفّعال الأداء حنو العّمال وحتفزي وتقيمي وتدريب يهتوج  حنو ابلأهداف موّجه متاكمل
17
. 

دارة الأداء عىل أأّّنا  معليّة منّظمة لتحسني الأداء التّنظميي من خالل تطوير أأداء الأفراد والفرق، وهو وس يةل للحصول عىل نتاجئ أأفضل من خالل "وميكن تعريف اإ

طار ما هو متّفق عليه من الأهداف  ".اخملّطط لها وبكفاءةفهم وتس يري الأداء يف اإ
18

 

دارة الأداء-8  :وتمتثل يف :مراحل معلية اإ

 .للمنّظمة التّنظميية الأهداف حتديد يمتّ  حيث ادّلورة بداية متثّل :الأداء ختطيط مرحةل -0

 .دوريّة بصفة املرشف مع املرؤوس مقابةل يمتّ  حيث الأداء دورة أأثناء ذكل :املس متر التّدريب مرحةل -8
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 .الأداء دورة بناء من مراحل مرحةل أأمهّ  الأداء تقيمي ويعدّ   :اءالأد تقيمي مرحةل  -3

.الأداء تقيمي مرحةل أأي الّسابقة املرحةل يف علهيا املتحّصل النّتاجئ عىل بناًءا تمتّ   : الأداء وتطوير حتسني مرحةل - -0
19

 

 

 .س بل  القيادة الإدارية املؤثّرة يف الأداء الوظيفي:سادسا 

س بل القيادة املؤثّرة يف الأداء واليت متثلت يف منط القيادة، فرق العمل ، والتحفزي واليت ابلرمغ من وجود متغريات أأخرى اإل أأّنا نس تعرض يف هذا العنرص 

وتنس يق هجودمه وتوجهيهم أأّّنا القدرة عىل التّأأثري يف سلوك أأفراد امجلاعة :" العنارص الأساس ية املكونة للقيادة ، واليت ميكن اس تخالصها من التعريف البس يط للقيادة 

 ". لبلوغ الغاًيت املنشودة

 "احلوافز املس تخدمة" املتبع من طرف القائد وكذا" منط القيادة" فالقدرة عىل التأأثري تمتثل يف -

ذا ما حتدثنا عن تنس يق هجود الأفراد  -  .داخل املنظمة قصد بلوغ الأهداف "بناء فرق العمل "فنكون بصدد معاجلة : واإ

 .اف  أأحد س بل القيادة للتّأأثري يف الأداء الوظيفيمنط الإرش  -0

ا من مرؤوس هيم مع القادة طرف من املطبّق القيادة أأسلوب يعدّ   .عاّمة بصفة العمل مناخ وعىل أأداهئم، ومس توى املرؤوسني رضا عىل جحم التّأأثري حيث عاماًل هممًّ

 ذ تبنّي أأّن منط القيادة يتبني لنا أأن مس توى الأداء الوظيفي للعاملني يتأأثّر بمنط القيا ىل منط أ خر، اإ دة املتّبع من طرف القائد، وتتباين درجات التأأثري من منط اإ

 .ادّلميوقراطي يعد من أأفضل الأمناط للتّأأثري الإجيايب عىل سلوك الأفراد بغرض حتسني الأداء

 .بناء فرق العمل من س بل القيادة املؤثرة يف الأداء الوظيفي -8

ضافية، . اثين وس يةل من وسائل القيادة الإدارية املؤثّرة عىل الأداء الوظيفي يعترب فريق العمل فالفريق عبارة عن مجموعة حمدودة من الأشخاص يمتتّعون مبهارات اإ

الفريق،  فريق العمل ،  ويلزتمون بتحقيق هدف مشرتك، وحيددون أأهداف الأداء واملهنج اذلي يتحّملون املسؤولية املشرتكة بناًءا عليه،  وتوجد ثالث أأنواع من

.فريق حّل املشالكت، وفريق التّطوير
20

 

 جيابيًّا ابلّطبع سينعكس وهذا مس توًيته، أأدىن يف يكون الرّصاع والتوتّر ذلكل ، ِانسجاًما أأكرث أأعضاؤها يكون ما غالًبا متاساكً  الأكرث وامجلاعات الفرق  عىل اإ

ىل تبادل املعارف واخلرب  مس توى  .ات اليت ترفع من مس توى الأداءالأداء، ابلإضافة اإ

 .التّحفزي أأحد س بل القيادة للتّأأثري يف الأداء الوظيفي -3

يعّرف احلافز بأأنّه مؤثّر خاريج حيّرك شعور الإنسان وجيعهل يسكل سلواًك معيّنًا تعترب احلوافز اثلث وس يةل من وسائل القيادة الإدارية املؤثرة يف الأداء الوظيفي، كام 

ش باعها عن طريق العمللتحقيق الهد ىل اإ .ف املطلوب أأو هو مجموع الّظروف اليت تتوفّر يف جّو العمل ويش بع رغبات الأفراد اليت يسعون اإ
21

ىل   وتصنف احلوافز اإ

 .فئتني أأساس يّتني هام احلوافز املاّدية واحلوافز املعنويّة

 أأقىص حتقيق هو للتّحفزي فّعاةل أأنظمة بناء من فالغرض، "الّرضا الوظيفي" من خالل دراسة وميكن تفسري طبيعة الأثر اذلي يسبّبه نظام احلوافز يف الأداء الوظيفي 

 -احلوافز نظام عن النّاجت- الوظيفي الّرضا حيدثه اذلي التّأأثري ذكل يف للعاملني الوظيفي والأداء التّحفزي بني العالقة وتنعكس الأفراد،  دلى الوظيفي الّرضا من مس توى

نتاجية و  عىل نّ  أأي والأداء، الوظيفي الّرضا بني العالقة أأن ندرس يكفي والأداء التّحفزي بني العالقة فدلراسة وعليه الأفراد ، أأداءاإ ّل  هو ما احلوافز نظام تأأثري اإ  اإ

.عىل أأداء الأفراد الوظيفي لتأأثري الّرضا حاصل حتصيل
22

ط مبفهوم الّسعادة اليت حتقق عن طريق فنظام احلوافز هل دور فّعال يف حتقيق الّرضا الوظيفي اذلي يرتب 

ش باعًا كبرًيا حلاجاته اكن راضًيا عن . العمل، ويعرب عن مجموع املشاعر الوظيفيّة أأو احلاةل النفس يّة اليت يشعر هبا الفرد حنو معهل فلكاّم تصّور الفرد أأّن معهل حيقّق هل اإ

 .معهل، وحقق مس توًيت عالية من الأداء

 . S.CI.B.S .دراسة حاةل رشكة الإمسنت بين صاف -تطبيقيةدراسة : املبحث الثاين

، حاولنا توضيح هذا الأثر من خالل توضيح أأثر لك مؤرّش من  S.CI.B.Sمن أأجل معرفة مدى تأأثري القيادة الإدارية عىل الأداء الوظيفي يف رشكة الإمسنت 

 :مؤرشات القيادة الإداريّة عىل الأداء الوظيفي اكلتّايل 

 منط القيادة املتبع عىل الأداء الوظيفي؛ توضيح أأثر 

 توضيح أأثر فرق العمل عىل الأداء الوظيفي؛ 
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 توضيح أأثر عامل التّحفزي عىل الأداء الوظيفي . 

 . S.CI.B.Sتقدمي عام لرشكة الإمسنت بين صاف:أأول 

 .س نحاول يف هذا العنرص تقدمي صورة عامة حول رشكة الإمسنت بين صاف

 S.CI.B.Sبين صاف تعريف رشكة الإمسنت-0

ىل رشكة 0790، املتواجدة عىل مس توى ولية عني متوشنت ببدلية بين صاف يف شهر ديسمرب  S.CI.B.Sتأأسست  رشكة الإمسنت ، واس ند اإجناز هذا املرشوع اإ

Creusot Loire    نتاج اكن يف  0437044444الفرنس يّة املعروفة مبنشأ هتا الكربى بتلكفة لّ أأّن بداية الإ ، واكنت تسّمى أ نذاك ابلرّشكة 0792ديسمرب 00دج ، اإ

عادة هيلكة املؤّسسات س نة S.N.M.Cالوطنيّة ملواد البناء  واليت مّست الرّشكة الوطنيّة ملواد  0728، واكنت اتبعة للرّشكة الأّم مقّرها ابجلزائر العامصة، وبعد اإ

 .E.R.C.Oالبناء، اصبحت فرعا  اتبعة لرشكة الإمسنت للغرب  

 08م عن سطح البحر، وتبلغ مساحهتا الإجاملية يف حدود 021لكم رشق امليناء اِبرتفاع يقدر ب 0كة الإمسنت بدائرة بين صاف ولية عني متوشنت عىل بعد تقع رش 

تعترب  . من الوحدةلكم  0.8هكتار عىل بعد  880هكتار ابلإضافة اإىل حمجريت اللكس والّطني يف جنوب رشق بين صاف يف قطاع بالد روريف مبساحة قدرها 

دج0.244.444.444رشكة الإمسنت بين صاف ذات طابع اقتصادي، ويه رشكة ذات أأسهم يقّدر رأأس مالها ب
23

. 

 .الإطار املهنجي لدلراسة امليدانية : اثنيا 

 .مهنج وجممتع ادلراسة-0

 :أأنّه مّت الاعامتد عىل نوعني من أأساليب البحث وهام  املهنج املس تخدم يف ادّلراسة هو املهنج الوصفي التّحلييل ويف هذا الّصدد ميكن القول

  وذكل من خالل معرفة منط القيادة الّسائد يف الرّشكة، الّرضا عن بعد فرق العمل، والّرضا عن عامل التّحفزي: أأسلوب البحث الوصفي. 

  ّن هدف أأسلوب البحث الوصفي الارتباطي هو حتديد العال: أأسلوب البحث الوصفي الارتباطي الأداء "و" القيادة الإدارية"قة الارتباطية بني متغرّيات ادّلراسة اإ

 .، ومعرفة درجة التّأأثري بيهنام يف الرّشكة"الوظيفي

 .جممتع وعينة ادلراسة-8

ذ ِاقترصت ادّلراسة عىل الإدارات أأي موّظفS.CI.B.Sمتثّل جممتع البحث  يف القادة الإدارينّي واملرؤوسني يف رشكة الإمسنت  ي املديرًّيت واملصاحل ، اإ

، أأّما يف ما خيّص (عامالً  84)من جممتع ادّلراسة 20%عامل،  ميتل رؤساء الأقسام واملدير العاّم نس بة  044والأقسام الإداريّة فقط، واذلي بلغ عددمه 

يف مجيع أأعوان التّنفيذ وأأعوان  متثّلتقصدية  ِاختيار عينة ا متّ ويف حبثن. عامالً  24من جممتع ادّلراسة أأي  %24فهم ميثّلون نس بة ( أأعوان التنفيذ والتحمك)املرؤوسني

 .عامالً  24التّحمك البالغ عددمه 

 

 .يوحض جممتع ادلراسة والعينة املدروسة يف رشكة الإمسنت -40-اجلدول رمق 

العدد الإجاميل لعامل 

 املصاحل الإدارية 

عدد  عدد املرؤوسني عدد القادة

الاس تبياانت 

 املوزعة

عدد 

الاس تبياانت 

 املسرتجعة

 عدد الاس تبياانت امللغاة

044 84 24 24 99 49 

044% 20% 80% 100% 96.25% 8.75% 

                   .من اإعداد الباحثني ابلعامتد عىل املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة:  املصدر

 .أأدوات ادّلراسة-3
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ماكنيّة ِاس تخدام الأداة يف املؤّسسة حمّل ادّلراسةيتوقّف ِاختيار الأداة املس تخدمة مجلع البياانت  خل ، ...عىل طبيعة ونوع الّظاهرة املدروسة، عيّنة ادّلراسة، اإ اإ

 :وهذا ما دفعنا يف حبثنا اإىل الاعامتد عىل ثالث أأدوات ِارتأأيناها مناس بة 

 ..SPSS V22مّت الاعامتد عىل الاس تبيان، ومعاجلة معطياته من خالل الربانمج الإحصايئ -

 .مّت الاعامتد عىل املقابةل مع موّظفي الرشكة - 

 .حتليل نتاجئ ادلراسة: اثلثا 

 .صدق وثبات الاس تبيان-0

نه مت صياغة أأس ئةل الاس تبيان ابلعامتد عىل احملاور الأساس ية للبحث اكلتايل   :قبل التطرق للتحليل الوصفي والإحصايئ فاإ

 (السن، اجلنس، املس توى التعلميي، والأقدمية يف املؤسسة)بنيالبياانت الشخصية للمس تجو : احملور الأول -

 (منط القيادة، فرق العمل، و التحفزي)القيادة الإدارية وتتضمن ثالثة أأبعاد : احملور الثاين -

 .الأداء الوظيفي: احملور الثالث -

 :ومّت الاعامتد يف الإجابة عىل فقرات الاس تبيان من خالل سمّل ليكرت امخلايس كام ييل 

 .يوحض درجات سمل ليكرت امخلايس -48-اجلدول رمق 

 أأوافق بشدة أأوافق حمايد أأعارض أأعارض بشدة التصنيف  

 1 0 3 8 0 ادلرجة  

 .من اإعداد الباحثني :املصدر 

 ِارتباطية عالقة توصل لوجودحيث مت ال بعد حتكمي الاس تبيان من خالل مجموعة من احملمّكني ، مت التأأكد من صدق الاتساق ادلاخيل لعبارات الاس تبيان  -

ىل يشري ممّا حماور ادّلراسة من حمور لك بناء عبارات بني وقوية موجبة حماور  مجيع يف الارتباط معامالت مجيع أأن أأي ،البحث لأداة مصداقيّة وجود اإ

حصائيَّا داةلّ  الاس تبيان  .لقياسه وضع ملا صادقه الاس تبيان حماور مجيع تعترب ،وعليهa=0.05 معنوية مس توى عند اإ

 

 :مّت التّأأكد من ثبات الاس تبيان من خالل حتديد معامل أألفا كرونباخ، واكنت النّتاجئ اكلتّايل  :ثبات الاس تبيان

 .يوحض ثبات الاس تبيان -43-اجلدول رمق                                  

 ثبات أأداة ادلراسة  قمية أألفا كرونباخ العبارات حمور ادلراسة

 4.702 4.277 لقيادة الإداريةحمور ا

 4.738 4.294 00اإىل 0من  بعد منط القيادة

 4.744 4.200 88اإىل 08من  بعد فرق العمل

 4.273 4.972 33اإىل  83من  بعد الرضا عن احلوافز

 4.783 4.213 00اإىل  30من  حمور الأداء الوظيفي

 4.700 4.781 ثبات أأداة ادلراسة

 .SPSSثني ابلعامتد عىل خمرجات من اإعداد الباح  :املصدر 
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ور الأداء الوظيفي من خالل اجلدول الّسابق، نس تنتج أأن معامل ثبات ِارتباط أألفا كرونباخ مرتفع، حيث بلغت قميته الإجاملية  حملور القيادة الإداريّة وحمل

، وهو معامل مرتفع يف ادّلراسات الاجامتعية، ممّا يشري اإىل ثبات نتاجئ ادّلراسة، من 4.700معاماًل عالًيا من الثّبات لدّلراسة كّّك بلغ  ، كام أأظهر الاس تبيان4.781

خالل ما س بق مّت التّأأكد من صدق وثبات الاس تبيان، وصالحيته ِلختبار النّتاجئ املرتتّبة عنه، 

ماكنية حتليل الفرضيّات، وِاس تخالص  .النّتاجئ والتّوصيات واإ

 :التحليل الوصفي حملاور الاس تبيان-8

 :حتليل البياانت العامة -8-0

  ىل :من حيث اجلنس من خالل التحليل يتّضح أأّن النّس بة الكربى من متغرّي اجلنس تعود اإ

جلنس الإانث من عيّنة ادّلراسة، أأي أأّن % 39.0وتبقى نس بة  % 03.7اذّلكور بنس بة 

 نس بة اذّلكور يف رشكة الإمسنت ببين صاف مقابل ِاخنفاض يف نس بة العاملني هناك ِارتفاع يف

 .من جنس الإانث، ويرجع هذا الّسبب اإىل طبيعة معل الرّشكة اخملتّصة يف صناعة الإمسنت

   

     

 .SPSSمن اإعداد الباحثني ابلعامتد عىل خمرجات  :املصدر 

 

 

  باب اليت ترتاوح أأعامرمه ما بني نس تنتج أأن عيّنة البحث تمتزّي : من حيث السن س نة اِبعتبارها طاقة كبرية حتتاهجا طبيعة العمل،  04و 34 بنس بة عالية من الش ّ

 س نة ممّا يعكس وجود خربات لتحقيق مس توى أأعىل من الأداء 14و 04وكذا وجود نس بة معتربة من الأفراد ما بني 

 نّه أأكرث من نصف:  من حيث املس توى التعلميي ، وهذا ما يدل عىل ِاستامثر  %00عيّنة البحث حيملون الّشهادات اجلامعيّة واليت قّدرت نسبهتم بـ  يتبنّي أأ

 .الرّشكة حمّل ادّلراسة يف الكفاءات اجلامعيّة هبدف حتسني مس توى أأداهئا

 جاابهتم عىل معظم املبحوثني دلهيم س نوات طويةل من اخلربة، ممّا يفيد مس توًيت الأد: من حيث الأقدمية يف املؤسسة اء ابلرّشكة، وما يفيد دراستنا من خالل اإ

 . أأس ئةل الاس تبيان بقدر من املوضوعيّة واملعرفة حول موضوع القيادة الإدارية والأداء

 .التّحليل الإحصايئ حملور القيادة الإدارية 8-8

املمنوحة يف الرشكة حمل ادلراسة مت التحليل عن طريق املتوسط احلسايب بغرض التعرف عىل منط القيادة املتبع يف املؤسسة وأأمهية فرق العمل ومس توى احلوافز 

 : والاحنراف املعياري ، مبا أأن السمل املس تخدم هو سمل ليكرت امخلايس اكنت املعايري اكلتايل

ذا اكنت متوّسطات الإجابة أأقل من   هذا يعين ميل املس تجوبني اإىل رفض حمتوى العبارة؛ :  3اإ

ذا اكنت متوّسط - ىل قبول حمتوى العبارة: مفا فوق  3ات الإجابة من اإ  .هذا يعين ميل املس تجوبني اإ

ىل حتديد درجات الإس تجابة عن طريق حساب املدى   -  :التايل املعيار أأساس ومّت الوصول اإ

 4.2=  1(/0- 1= )عدد الفئات  ( /أأدىن طول فئة يف املقياس امخلايس -أأعىل طول فئة= )طول الفئة 

 :اكلتايل  :التايل النحو عىل القرار لختاذ املعمتد املقياس يكون ذكل عىل وبناءً 

0- 0.42 0.42- 8.04 8.04- 3.04 3.04- 0.8 0.8-  1 

 مرتفعة جدا مرتفعة متوسطة منخفضة منخفضة جدا

 : وجاءت النتاجئ اكلتايل

 ة الإداريةيوحض قمية املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري حملور القياد -40اجلدول رمق 

  يوضح توزيع أفراد العينة  -10 -شكل رقم
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 درجة الاس تجابة الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب حمور القيادة الإدارية

 مرتفعة 4.128 3.28 اإس تجاابت الأفراد لبعد منط القيادة

 مرتفعة  4.009 3.90 اإس تجاابت الأفراد لبعد فرق العمل 

 مرتفعة  4.320  3.23 اإس تجاابت الأفراد لبعد الرضا عن احلوافز 

 .SPSSمن اإعداد الباحثني ابلعامتد عىل خمرجات  :املصدر

جاميل معياري واِبحنراف مرتفعة نسبيّة بأأمهّية 3.28 بلغ قد الإجاميل احلسايب املتوسط أأنّ  يتّضح أأعاله اجلدول خالل من:  بعد منط القيادة  4.128 بـ قدر اإ

، هو النّمط املشارك، وهذا SCIBSئد يف املصاحل الإداريّة دلى رشكة الإمسنت ببين صاف نس تنتج من خالل حتليل عبارات هذا البعد ، أأّن النّمط القيادي الّسا

 .وجود النّمط الأوتوقراطي يف القيادةبعد حتليل ِاس تجاابت أأفراد العيّنة لبعد منط القيادة حيث مّت قبول العبارات ادّلاةل عىل النّمط ادّلميوقراطي، وهذا بدوره ما ينفي 

 الّسابقة أأّن النّمط الّسائد هو النّمط املشارك يف القيادة تويح التّحاليل. 

جاميل قدر ب 3.90يتّضح أأن املتوّسط احلسايب الإجاميل قد بلغ  :  بعد فرق العمل  4.090بأأمهّية نسبيّة مرتفعة، واِبحنراف معياري اإ

 الرّشكة يدركون أأمهّية فريق العمل ويولونه قدًرا معترًبا من الإهامتم، فالقائد يمثّن أأداء وممّا س بق بعد حتليل عبارات بعد فرق العمل  فأأّن الكًّ من القادة واملرؤوسني يف

قائد من متاسكهم كوس يةل لرفع امجلاعة، وكذا املرؤوسني يدركون أأمهّية فريق العمل، ما يدّل عىل متاسك أأفراد الفريق، وما يدّل عىل قوة ترابطهم وهذا ما يستمثره ال

 .الأداء

 .ببين صاف يدركون أأمهّية فرق العمل، وتعترب وس يةل وأأداة أأساس ية لرفع وحتسني الأداء ابلرّشكة SCIBSالكًّ من القائد واملرؤوسني برشكة الإمسنت  أأي أأنّ 

 جاميل قدر بـبأأمهّية نسبيّة مرتفعة واِبحنر    3.23يتّضح أأن املتوّسط احلسايب الإجاميل لبعد الرضا عن احلوافز بلغ : بعد الرضا عن احلوافز ، 4.320اف معياري اإ

 .وهذا يدّل عىل ِاس تجابة أأفراد العيّنة ورضامه عن احلوافز املقّدمة مهم 

 .نس تنتج أأّن أأفراد العيّنة بصفة عامة يبدون رضامه عن احلوافز املاّدية واملعنويّة املمنوحة مهم

 .التّحليل الإحصايئ حملور الأداء الوظيفي - 8-3

 .وحض قمي املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري حملور الأداء الوظيفيي -05- اجلدول رمق 

 درجة الإس تجابة الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب بعد الأداء الوظيفي  

 مرتفعة 4.001 0.41 .اس تجاابت الأفراد لبعد الأداء الوظيفي

 . SPSSمن اإعداد الباحثني ابلعامتد عىل خمرجات : املصدر

، وهذا يدّل عىل ِارتفاع ِاس تجاابت أأفراد العيّنة 4.010بأأمهّية نسبيّة مرتفعة، واِبحنراف معياري اإجاميل قدر بـ0.41املتوّسط احلسايب الإجاميل بلغ قمية يتّضح أأن  -

متثّل يف بعد منط القيادة، بعد فرق العمل ، بعد حملتوى العبارات ادّلاةل عىل الأداء الوظيفي اذلي ربطنا تأأثره ابلعوامل الثاّلث الّسابقة للقيادة الإدارية، واليت ت 

 :الّرضا عن احلوافز، وقد جاءت النّتاجئ اكلتايل 

 0.07و  3.13، فقد تراوحت قمي املتوّسط احلسايب لهذه العبارات ما بني ابلنس بة للعبارات اليت تعرّب عن سلوك القائد ومنطه يف القيادة وعالقة ذكل ابلأداء الوظيفي 

، وهذا يدّل عىل قبول أأفراد العيّنة وتأأكيدمه أأّن الأداء الوظيفي يتأأثّر بسلوك القائد مع 4.708و 4.000بيّة مرتفعة، وتراوحت قمي الاحنراف املعياري ما بني بأأمهّية نس 

لهيم، يشّجع  عىل حتسني مس توى الأداء ويدفع املرؤوسني مرؤوس يه، فِاهامتم القائد مبشالك مرؤوس يه ومصاحلهم، وِاهامتمه اِبقرتاحاهتم، وتفويض جزء من سلطاته اإ

 .للعاملنيلإجناز العمل بكفاءة، وهو ذاته نفس الّّشء يف أأّن ضعف تفاعل القائد مع مرؤوس يه والتّعلاميت الّصارمة من طرفه يعيق الأداء الوظيفي 

 بأأمهّية نسبيّة  0.09و  0.40قمي املتوّسط احلسايب لهذه العبارات ما بني  ، فقد تراوحتابلنّس بة للعبارات اليت  تعرّب عن فرق العمل وتأأثريها عىل الأداء الوظيفي

دراكهم لأمهيّة فرق العمل، وأأكّدوا عىل أأمهّية  4.94و 4.104مرتفعة، واِبحنراف معياري حمصور بني  ، وهذا يدّل عىل قبول أأفراد العيّنة حملتوى العبارات، واإ
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ىل الأداء الوظيفي، ففريق العمل يسهّل املهام الّصعبة واملعقّدة، ويتبادل أأفراق الفريق اخلربات واملهارات فامي بيهنم، ممّا العمل بروح الفريق ملا هل من تأأثري ابلغ ع

ذا اكن املناخ الّسائد بني أأفراد الفريق الواحد جيًّدا فهذا  يدفعهم للعمل بأأقىص هجد، ممّا يرفع وحيّسن   .فيالأداء الوظييرفع مس توى الأداء، وكذا اإ

 بأأمهّية 0.30و  3.23فقد بلغت قمي املتوّسط احلسايب لهذه العبارات ما بني  ،ابلنّس بة للعبارات اليت  تعرّب عن تأأثري الّرضا عن نظام احلوافز عىل الأداء الوظيفي ،

ثباهتم أأّن نظام احلوافز املريض يدفعهم ، وهذا ما يدّل عىل قبول أأفراد العيّنة حملت0.087و  4.903نسبيّة مرتفعة، واِبحنراف معياري حمصور بني   وى العبارات، واإ

 .لتحسني ورفع مس توى الأداء

 .    اختبار الفرضيّات-3

نّنا س نحاو  ل معرفة طبيعة بعد حتديد الأسلوب القيادي الّسائد يف الرشكة ، ومعرفة أأمهّية فرق العمل، ومعرفة مدى رضا املرؤوسني عن نظام احلوافز، فاإ

 :من خالل " تغريين، وكذا معرفة درجة مسامهة املتغري املس تقل يف رفع مس توى املتغري التابعالعالقة بني امل 

 .لتحديد درجة التأأثري R2لتحديد طبيعة العالقة ومعامل التّحديد Rِاس تخدام معامل الإرتباط  -

 .من أأجل دراسة مس توى ادللةل:  Anovaحتليل نتاجئ التباين الأحادي  -

 .حندار اخلطي البس يطحتليل جدول الا -

 .دراسة وحتليل الفرضيّة الّرئيس يّة 3-0

 :تمتثّل الفرضيّة العدميّة والفرضيّة البديةل يف ما ييل 

 H0= حصائية بني القيادة الإدارية والأداء الوظيفي عند مس توى معنوية  4.41ل يوجد أأثر ذو دلةل اإ

H1 =حصائية بني القيادة الإدارية  4.41والأداء الوظيفي عند مس توى معنوية  يوجد أأثر ذو دلةل اإ

 .يوحض حتليل معامل الإرتباط، حتليل التباين الأحادي، والإحندار اخلطي البس يط بني القيادة الإدارية والأداء الوظيفي  -40 -اجلدول رمق    

 

 .SPSSمن اإعداد الباحثني ابلعامتد عىل خمرجات  :املصدر 

 :                                ، وجحم الأثر اذلي يرتكه املتغرّي املس تقّل عىل املتغرّي التّابع"الأداء الوظيفي"و" ادة الإداريّةالقي"دراسة طبيعة العالقة بني  ( أأ 

جيابية ، حيث بلغ معامل الإرتباط ،كام يتّضح أأّن   = 4.090R  من خالل نتاجئ اجلدول الّسابق، يتّضح أأّن العالقة بني املتغرّيين الّرئيس يني يه عالقة ِارتباطية اإ

منط القيادة ) تفّّسه القيادة الإدارية مبتغرّياهتا %00أأي أأّن ِارتفاع مس توى الأداء الوظيفي بنس بة  =R2 4.012معامل التّحديد اللكّي لدّلراسة بلغت قميته 

 .دّلراسةتفّّسها متغرّيات أأخرى مل تدخل يف ا  %10وتبقى نس بة ( ادّلميوقراطي، فرق العمل، التّحفزي

 :حتليل التباين الأحادي  ( ب

، 4.41أأصغر من مس توى املعنوية   Sigتشري نتاجئ حتليل التّباين الأحادي أأّن مس توى ادّللةل معنوي عند درجة احلّرية املبيّنة يف اجلدول، حيث أأن مس توى ادّللةل 

 .وعلية نقول أأنه هناك دلةل معنويّة لكّية للنّموذج

 .طي البس يط بني القيادة الإدارية والأداء الوظيفيحتليل الإحندار اخل( ج
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املعادةل اإجيابية، حيث بلغ معامل ، كام يتّضح أأّن معامالت 4.41ويه أأقّل من مس توى املعنويّة املعمتد   Sig= 0.000يبنّي اجلدول أأعاله  أأّن قمية 

نّه لكاّم تغرّيت القيادة الإد4.283للقيادة الإداريّة  Bالإحندار ىل التغرّي يف مس توى الأداء الوظيفي ( املتغرّي املس تقلّ )اريّة ، ومنه فاإ ( املتغري التّابع) بوحدة واحدة، تؤّدي اإ

جيايب للقيادة الإداريّة عىل الأداء الوظيفي عند مس توى معنويّة 4.283بقمية  حصائيّة اإ ، وميكن توضيح معادةل  =4.41a، ومنه ميكن القول أأّن هناك أأثر ذو دلةل اإ

 :ار اكلتّايل الإحند

  

 

نّه يمّت رفض الفرضيّة العدميّة، ويمّت قبول الفرضيّة البديةل  .ومن خالل ما س بق فاإ

 . اختبار الفرضيّة اجلزئيّة الأوىل  3-8

  تمتثّل الفرضيّة اجلزئية الأوىل يف ما ييل: 

H0  =حصائيّة بني منط القيادة املشارك والأداء الوظيفي عن  .4.41د مس توى معنوية ل يوجد أأثر ذو دلةل اإ

H1= حصائيّة بني منط القيادة املشارك والأداء الوظيفي عند مس توى معنوية  .4.41يوجد أأثر ذو دلةل اإ

 :ميكن تلخيص معامل الإرتباط ومعامل التّحديد بني املتغرّي املس تقّل واملتغرّي التّابع من خالل اجلدول التّايل

 .لإرتباط، حتليل التباين الأحادي، والإحندار اخلطي البس يط بني منط  القيادة  والأداء الوظيفييوحض حتليل معامل ا  -49 -اجلدول رمق 

 

 .SPSSمن اإعداد الباحثني ابلعامتد عىل خمرجات  :املصدر 

 " :الأداء الوظيفي"و" منط القيادة املشارك"طبيعة العالقة ودرجة الأثر  بني -أأ 

جيابية حيث بلغ معامل " المنط املشارك" قة بني منط القيادة السائديتضح من خالل اجلدول السابق أأن العال  والأداء الوظيفي يه عالقة ِارتباطية اإ

من التغرّي احلاصل يف الأداء الوظيفي برشكة الإمسنت بين % 30.0، وهذا ما يفّّس أأن ما قميته 4.300فقد بلغ  R2 أأما معامل التحديد، R=  4.108الإرتباط 

 .القيادة السائد وهو المنط ادلميوقراطي كام ذكر سابقاصاف يفّسه منط 

 :                               حتليل نتاجئ التباين الأحادي -ب

  .، ممّا يدّل عىل وجود دلةل معنويّة للنّموذج4.41ويه قمية أأقّل من مس توى املعنويّة  4.444بلغت   Sigيتّضح من خالل اجلدول الّسابق أأن قمية

 .يل الإحندار اخلطي البس يط بني منط القيادة السائد والأداء الوظيفيحتل  -ج

لمنط  Bاملعادةل اإجيابيّة ، حيث بلغ معامل الإحندار، كام يتّضح أأّن معامالت 4.41ويه أأقّل من مس توى املعنويّة املعمتد   Sig= 0.00يبنّي اجلدول أأعاله أأّن قمية 

، ومنه ميكن القول أأّن يف املتغرّي التابع الأداء الوظيفي 4.00مية املتغرّي املس تقّل منط القيادة بوحدة واحدة يقابهل تغرّي مبقدار وهذا يعين أأّن التّغري يف ق ، 4.00لقيادة 

Y= 1.045 + 0.823 (القيادة اإلدارية) 
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جيايب بني منط القيادة الّسائد  حصائية اإ توضيح معادةل الإحندار ، ومنه ميكن  =4.41aعند مس توى معنويّة " الأداء الوظيفي"و " النّمط املشارك"هناك أأثر ذو دلةل اإ

 :اكلتّايل 

  

 

نّه يمّت رفض الفرضيّة العدميّة، ويمّت قبول الفرضيّة البديةل  .ومن خالل ما س بق فاإ

 . اختبار الفرضيّة اجلزئيّة الثّانية :  3-3

  تمتثل الفرضيّة اجلزئية الثانية يف ما ييل: 

H0  = حصائيّة بني بناء فرق العمل  .وِارتفاع مس توى الأداء الوظيفيل يوجد أأثر ذو دلةل اإ

H1= حصائيّة بني بناء فرق العمل وِارتفاع مس توى الأداء الوظيفي  .يوجد أأثر ذو دلةل اإ

 :ميكن تلخيص معامل الارتباط ومعامل التّحديد بني املتغرّي املس تقّل واملتغرّي التّابع من خالل اجلدول التّايل

 .رتباط، حتليل التباين الأحادي، والإحندار اخلطي البس يط بني فرق العمل  والأداء الوظيفييوحض حتليل معامل الا  -42 -اجلدول رمق 

 

 .SPSSمن اإعداد الباحثني ابلعامتد عىل خمرجات  :املصدر 

 

 " :الأداء الوظيفي"و" فرق العمل "طبيعة العالقة ودرجة الأثر  بني  ( أأ 

جيابية حيث بلغ معامل الارتباط " والأداء الوظيفي" فرق العمل بناء "يتضح من خالل اجلدول الّسابق أأّن العالقة بني  أأما ، R=  4.129يه عالقة ِارتباطية اإ

 .من التّغرّي احلاصل يف الأداء الوظيفي  برشكة الإمسنت بين صاف تفّّسه فرق العمل%  34.5، وهذا ما يفّّس أأن ما قميته 0.345فقد بلغ  R2 معامل التحديد

 :                               ين الأحادي حتليل نتاجئ التبا(ب

 .، ممّا يدّل عىل وجود دلةل معنويّة للنّموذج4.41ويه قمية أأقل من مس توى املعنويّة  4.444بلغت   Sigيتّضح من خالل اجلدول الّسابق أأّن قمية

 .حتليل الإحندار اخلّطي البس يط بني فرق العمل والأداء الوظيفي( ج

جيابية ، حيث بلغ معامل الإحندار، كام يتّضح أأّن معامالت 4.41ويه أأقّل من مس توى املعنويّة املعمتد   Sig= 0.00اله قمية يبنّي اجلدول أأع لفرق العمل  Bاملعادةل اإ

، ومنه ميكن القول أأّن هناك ابع الأداء الوظيفييف املتغرّي التّ  4.193وهذا يعين أأّن التّغري يف قمية املتغرّي املس تقّل فرق العمل بوحدة واحدة يقابهل تغري مبقدار ، 4.193

جيايب بني  حصائيّة اإ  :، ومنه ميكن توضيح معادةل الإحندار اكلتّايل  =4.41aعند مس توى معنوية " الأداء الوظيفي"و " بناء فرق العمل"أأثر ذو دلةل اإ

 

Y=763.2+ 06..0 ( منط القيادة )  
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نّه يمّت رفض الفرضيّة العدميّة، ويمّت قبول الفرضيّة ا  .لبديةلومن خالل ما س بق فاإ

 . اختبار الفرضية اجلزئية الثالثة :  3-0

  تمتثل الفرضيّة اجلزئية الثالثة يف ما ييل: 

H0  =حصائيّة بني التّحفزي وِارتفاع مس توى الأداء الوظيفي  .ل يوجد أأثر ذو دلةل اإ

H1= حصائيّة بني التّحفزي وِارتفاع مس توى الأداء الوظيفي  .يوجد أأثر ذو دلةل اإ

 :معامل الإرتباط ومعامل التحديد بني املتغرّي املس تقّل واملتغرّي التّابع من خالل اجلدول التّايلميكن تلخيص 

 .يوحض حتليل معامل الإرتباط، حتليل التباين الأحادي، والإحندار اخلطي البس يط بني احلوافز  والأداء الوظيفي  -47-اجلدول رمق 

 

 .SPSSخمرجات  من اإعداد الباحثني ابلعامتد عىل :املصدر 

 " :الأداء الوظيفي"و" التحفزي "طبيعة العالقة ودرجة الأثر  بني (أأ 

جيابية حيث بلغ معامل  S.CI.B.Sيف رشكة الإمسنت " التّحفزي "يتّضح من خالل اجلدول الّسابق أأّن العالقة بني   والأداء الوظيفي يه عالقة ِارتباطية اإ

من التغرّي احلاصل يف الأداء الوظيفي  برشكة الإمسنت  بين % 09.0، وهذا ما يفّّس أأن ما قميته  4.090فقد بلغ  R2 أأما معامل التحديد، R=  4.009الإرتباط 

 .صاف يفّسه عامل التّحفزي

 :                               حتليل نتاجئ التباين الأحادي (ب

  .، ممّا يدّل عىل وجود دلةل معنويّة للنّموذج4.41أأقل من مس توى املعنويّة ويه قمية  4.444بلغت   Sigيتّضح من خالل اجلدول الّسابق أأن قمية

 .حتليل الإحندار اخلطي البس يط بني التحفزي والأداء الوظيفي( ج

لعامل  Bلغ معامل الاحنداراملعادةل اإجيابية، حيث ب، كام يتّضح أأّن معامالت 4.41ويه أأقل من مس توى املعنويّة املعمتد  =4.444Sigيبني اجلدول أأعاله أأّن قمية 

، ومنه ميكن القول أأن يف املتغرّي التّابع الأداء الوظيفي 4.070مبقدار بوحدة واحدة يقابهل تغري" التّحفزي"وهذا يعين أأن التّغري يف قمية املتغرّي املس تقّل ، 4.070التّحفزي 

جيايب بني  حصائية اإ  ،  =4.41aعند مس توى معنوية " الأداء الوظيفي"و" التّحفزي"هناك أأثر ذو دلةل اإ

  :ومنه تكون معادةل الإحندار اكلتايل 

 

نّه يمّت رفض الفرضيّة العدميّة، ويمّت قبول الفرضيّة البديةل  .ومن خالل ما س بق فاإ

 

 : خامتة
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ىل املسامهة الفاعةل جبهودمه لأداء نشاط تعاوين تعترب القيادة الإداريّة مبثابة الوس يةل والنّشاط اذلي ميارسه القائد الإداري هبدف توجيه مرؤوس يه وحّّثم ع

 .هبدف حتقيق الأهداف املرغوبة

دارة الأداء وابخلصوص مرحةل التّقيمي ذات أأمهّية ابلغة اِبعتبارها مرحةل أأساس يّة  كام يعترب حتسني الأداء الوظيفي غاية لّك مؤسسة، وعليه تعترب معليّة اإ

 .أأهدافها ملا تسعى هل من القضاء عىل تكل الفجوة بني مس توًيت أأداء العاملني وبني ما هو متوقّع وما مه حمقّق فعالً  حتقيق عىل واملؤّسسات الأنظمة ملساعدة وهمّمة

ع دراستنا وللقيادة الإدارية س بل تسعى من خاللها للتّأأثري يف الأداء الوظيفي، هبدف حتسني ورفع مس توًيت الأداء ابملؤسسات، واكن هذا أأساس موضو 

سة أأثر القيادة الإداريّة ِاقترصت ادّلراسة عىل ثالث س بل متثّلت يف منط القيادة، وبناء فرق العمل وأأخرًيا الّرضا عن نظام احلوافز املطبّق، وقصد معاجلة ودراحيث 

سقاط ذكل عىل رشك لهيا يف اجلانب النّظري عىل مس توًيت الأداء الوظيفي مّت اإ مّت التّوصل اإىل .  S.CI.B.Sة الإمسنت بين صاف بوسائلها الثاّلث اليت مّت التّطرق اإ

 :مجةل من النّتاجئ من أأمهها

 .وهو معامل مرتفع 4.781مت التأأكد من صدق وثبات الاس تبيان، حيث بلغ معامل أألفا كرونباخ اللكي لدلراسة -

ىل أأن الأسلوب القيادي السائد يف رشكة الامسنت ببين صاف، وهو المنط املشارك،- حيث بلغ املتوسط احلسايب الاجاميل لعبارات منط القيادة املشارك  مت التوصل اإ

 بأأمهية نسبية مرتفعة 3.28

ن القادة واملرؤوسني برشكة الامسنت ببين صاف، يدركون أأمهية فرق العمل ويعتربوّنا أأداة أأساس ية لرفع وحتسني الأداء ابلرشكة، حيث بل- غ املتوسط احلسايب اإ

 .بأأمهية نسبية مرتفعة 3.90الإجاميل لبعد فرق العمل 

ن أأفراد العينة يبدون رضامه عن احلوافز املادية واملعنوية املمنوحة مهم، حيث بلغ املتوسط احلسايب الإجاميل لبعد الرضا عن احلوافز-  .بأأمهية نسبية مرتفعة 3.23 اإ

ثبات حّصة الفرضيّة الّرئيس يّة، والفرضيات الفرعية ، والتأأكد من وجود  أأثر ذ- حصائيّة بني القيادة الإدارية والأداء الوظيفي، وأأن هناك أأثر ذو دلةل مت اإ و دلةل اإ

حصائية بني لك مؤرش من مؤرشات القيادة لك عىل حدى عىل مس توى الأداء عند مس توى معنوية   .4.41اإ

ليه من نتاجئ، ميكن اقرتاح بعض التوصيات  :وفقا ملا مت التوصل اإ

دارية فعاةل دة واملرؤوسني  من خالل عقد دوراتنقرتح رضورة تمنية همارات القا-  .تدريبية متكهنم من اتباع أأساليب قيادية واإ

 .الاهامتم ببناء فرق معل عالية الأداء واحلفاظ عىل متاسك أأفراد اجملموعة لضامن تنفيذ املهام بفعالية-

 .القرار احملافظة عىل اتباع المنط املشارك يف القيادة  ومشاركة املرؤوسني يف اختاذ-

ىل خلق التاكمل بني احلوافز املادية واملعنوية والاهامتم أأكرث بنظام الرتقية والأجور وعالوات تعويض اخملاطر-  .السعي اإ
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