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:ملخص
 وهذا بهدف حتليل،تناولت الدراسة احلالية موضوع سلوكيات القيادة التحويلية وأثرها على أداء العاملني يف اجلماعات احمللية
 طبق البحث على عينة.العالقة بني القيادة التحويلية وتأثريها يف مستوى أداء العاملني يف هذه املؤسسات اليت تعترب البنية التحتية للدولة
 وقد سعى، كما مت استخدام االستبيان كأداة رئيسية جلمع البيانات. موظف ببلدية الطيبات والية ورقلة40 عشوائية مكونة من
 توصل الباحثان يف األخري إىل جمموعة،SPSS  باستخدام برنامج،الباحثان الختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية املختلفة
.من النتائج من أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني سلوكيات القيادة التحويلية وأداء العاملني على مستوى بلدية الطيبات
. تأثري مثالي، أداء عاملني، مجاعات حملية، قيادة حتويلية، قيادة:الكلمات املفتاحية
O15, M54, L25, E24 :) JEL ( الرتميز االقتصادي

Abstract:
This current study is about the behavior of transformational leadership and its impact on the performance of local
communities workers , in order to analyse the relation between the two factors since those institutions are the
infrastructure of the nation . the study were forty (40) employees in the municipality of taibet,ouargla.in addition to this
we used the questionnaire to collect information and we chose the main hypothesis and the sub-hypothesis , using SPSS
programme. We finally a chieve results one of them is that there is a statistical relationship between the behaviors of the
transformational leadership and the performance of employees in the municipality of taibet

.
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 -Iمتهيد:
نظرا للتغري والتطور اهلائل يف مجيع امليادين يف الوقت املعاصر وإكتساح العوملة الكرب متطلبات احلياة اخلاصة
باملواطن كاالتصال واملواصالت مثال هذا ينجر عنه زيادة يف الطلبات هلذا األخري حرصا منه على مواكبة هذا
التطور ،وهذا يفرض على الدولة خدمات أرقى وأكرب وأوسع من اجل حتقيق مستوى معيشي راقي .إن أعباء التنمية
الشاملة تتطلب تظافر اجلهود وإستغالل الطاقات املتاحة عند كل قطاعات اجملتمع دون التمييز بني ماهو عمومي
او خاص ،ألجل هذا كان واجبا على الدولة تقريب اإلدارة من املواطن قصد التمكن من معرفة مطالبه وتلبيتها
بقدر اإلستطاعة وهذا عن طريق اجلماعات احمللية واملتمثلة يف الوالية والبلدية.
حتى تتمكن هذه املؤسسات من تأدية دورها بالشكل الصحيح قصد حتقيق االهداف املنشودة كان واجبا
البحث يف العوامل اليت تعمل على حتسينها وتطويرها ،ولعل أهم تلك العوامل النمط القيادي ،ومن أكثر االمناط
القيادية يف اإلدارة احلديثة الذي حاز على إهتمام واسع من قبل الباحثني منذ أوائل الثمانينات هو منط القيادة
التحويلية ،كونه النمط القيادي الفعال يف املؤسسة ،فالقيادة التحويلية هي القيادة اليت من خالهلا يتم التأثري يف
املرؤسني من أجل إستثارة اهلمم العالية وتنمية وإستغالل املهارات اإلبداعية هلم من أجل حتقيق األداء اجليد للمؤسسة.
 .1إشكالية الدراسة:
مما سبق جاءت هذه الدراسة لتبحث عن:
هل هناك عالقة بني سلوكيات القيادة التحويلية وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة ؟
وتتفرع حتت هذة االشكالية األسئلة الفرعية التالية:
 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التأثري املثالي وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة عند مستوى
الداللة  %5؟
 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التحفيز اإلهلامي وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة عند
مستوى الداللة  %5؟
 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني االستثارة الفكرية وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة عند
مستوى الداللة  %5؟
 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني االعتبار الفردي وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة عند
مستوى الداللة  %5؟
 -2فرضيات الدراسة:
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني سلوكيات القيادة التحويلية وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة
عند مستوى الداللة  .%5ويندرج ضمن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني التأثري املثالي وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة عند مستوى
الداللة .%5
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني التحفيز اإلهلامي وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة عند مستوى
الداللة .%5
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 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني االستثارة الفكرية وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة عند
مستوى الداللة .%5
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني االعتبار الفردي وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة عند مستوى
الداللة .%5
 -3أهداف الدراسة:
 حتليل طبيعة العالقة بني سلوكيات القيادة التحويلية وأداء العاملني ببلدية الطيبات والية ورقلة.
 التعرف على مستوى ممارسة منط القيادة التحويلية لدى املسؤولني يف املؤسسة حمل الدراسة.
 التعرف على مستوى أداء العاملني يف املؤسسة حمل الدراسة.
 .4اإلطار النظري:
 .1.4مفهوم القيادة التحويلية:
مصطلح القيادة التحويلية حديث النشأة يف جمال القيادة ،فقد ظهر ألول مرة عام  1978عن طريق عامل التاريخ
والسياسة األمريكي (جيمس ماكجروجر برينز ) يف كتابه القيادة ،شرح فيه مفهوم القيادة التحويلية وقارنه
مبفهوم القيادة اإلجرائية (فليون.)2018،
حسب (برينز) فالقيادة التحويلية تعين اشرتاك القائد مع املرؤوسني يف صنع القرار من خالل تكوين روابط بني
القائد ومن يعمل معه تزيد من دافعيتهم مجيعا للعمل وتعزز من أخالقهم وذلك عن طريق تفويض الصالحيات ومتثل
الدور وإشعار املرؤوس بدوره يف صنع القرار على املستوى الفردي واملؤسسي ،مما يولد والء تنظيميا لدى فريق العمل
ينعكس إجيابيا على أداء املنظمة ومن ثم خمرجاتها (حممد.)2013،
والقيادة التحويلية هي العملية اليت تغري األفراد وحتوهلم ،وهي تركز على القيم واألخالق واملعايري واألهداف
طويلة األجل وتشتمل القيادة التحويلية على تقويم دوافع األفراد وإشباع حاجاتهم ومعاملتهم بإنسانية ،وهي عملية
تندرج ضمن القيادة ذات الصفة الكاريزمية والرؤيا املستقبلية (كمال.)2017،
وترجم املصطلح ( ) Transformational Leadershipيف الدراسات العربية :القيادة التحويلية ،قيادة أحداث التغيري
أو قيادة التغيري ،والقائد التحويلي هو " القائد الذي يرفع إدراك ووعي التابعني ،وحيركهم ملا هو أبعد من منافعهم
الذاتية وذلك خلري اجلماعة ،املنظمة ،اجملتمع أو الوطن ككل (عبري.)2009،
ولو حاولنا إسقاط هذه التعاريف على أداء اجلماعات احمللية لقلنا أن القيادة التحويلية هي قدرة املسؤولني على
إهلام املرؤوسني ،وحتفيزهم وخلق مناخ مليء باملنافسة بينهم من أجل حتقيق أعلى مستويات األداء بل الوصول اىل
مرحلة اإلبداع واالبتكار.
 .1.1.4أبعاد القيادة التحويلية:
لقد حدد باس وأفوليو أربعة عناصر للقيادة التحويلية وشدد على أن هذه العناصر ليست حمدودة وغري مقتصرة
على املستوى اإلداري األعلى بل ميكن يف خمتلف املستويات اإلدارية يف املنظمة وهي على النحو التالي:
 التأثري الكاريزمي ( التأثري املثالي ):
التأثري املثالي هو ذلك السلوك الذي يشجع املرؤوسني على النظر اىل القادة كنماذج فعالة قصد حتقيق
األهداف ،ويتمثل جوهر التأثري املثالي ( الكاريزمي ) يف خلق القيم اليت تلهم وتوفر معاني العمل للمرؤوسني .ويعد
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مفهوم التأثري الكاريزمي شديد اإلرتباط مبفهوم الكاريزما والقيادة الكاريزمية ،فالكاريزما هي جمموعة
الصفات والسلوكيات اليت يصبح القادة مبقتضاها مثل عليا حيتذى بها املرؤوسني ،إىل جانب أنهم يكونون حمل
إعجاب وتقدير وثقة اآلخرين.)Bruce,1999( ،
فالقائد الكاريزمي يتوافر لديه درجات مرتفعة من املثابرة والروح املعنوية والقيم األخالقية اليت جتعل اجلميع
يلتفون حوله ويتأثرون به إىل جانب مقدرته على االرتقاء بقيم املرؤوسني من خالل توفري الرؤية املثالية واإلحساس
العميق بالرسالة وعدم استخدامه للسلطة الرمسية مبا حيقق مصاحله الشخصية .وتعرب الكاريزماتية عن قوة
الشخصية اليت حتدث درجة عالية من الوالء وااللتزام واالعرتاف للقائد ،وتعرف التابعني بالقائد ورسالته وتبين قيمه
وأهدافه وسلوكه والثقة به وبصدق معتقداته ،وكذلك احلالة اليت يلهم بها القائد وكثريا ما ترتبط القيادة
الكاريزماتية باألزمة وإجياد احللول الواقعية هلا ،إذ يكون التابعني منفتحني للقائد وأن القادة الكاريزماتيني
يتصفون بقوة الشخصية والثقة بالنفس واللباقة والتعبري العاطفي فضال عن ميلهم لتقبل املخاطرة .كما يعمل القائد
التحويلي على تقديم مصاحل اآلخرين على مصاحله الشخصية والقيام بتصرفات ذات طابع أخالقي ،حبيث يتجنب
استغالل سلطاته يف حتقيق مكاسب شخصية وبذلك حيصل على احرتام اآلخرين وثقتهم وإعجابهم به
(حممد.)2010،
 احلافز اإلهلامي (الدافع اإلهلامي ):
ونعين باإلهلام هنا القدرة على بث احلركة والوعي واحلافزية عند األفراد ،القيادة امللهمة هي اليت تستطيع
وضع األهداف اليت قد تبدو عسرية لآلخرين يف إطار قابل للتحقيق ،والقائد امللهم ميتلك يف العادة حساسية وفهما
للمحيط الذي يعمل به وفهما لقدرات وحاجات وتطلعات اآلخرين حبيث يستطيع أن يوظف هذا الفهم يف بث روح
العمل والنشاط والتحدي اإلجيابي.
إن القائد الذي يعتمد على احلافز اإلهلامي لديه القدرة على حتفيز املرؤوسني إىل مستوى األداء األعلى فالقادة
املمارسون للحافز اإلهلامي مييلون إىل أن يكونوا قادرين على توصيل الرؤية املستقبلية اليت سيكون التابعني قادرين
على قبوهلا ويناضلون من أجلها إىل جانب قدرتهم على االرتقاء بتوقعات التابعني ،وبالتالي يستطيعون احلصول على
أداء يفوق األداء املخطط من التابعني .ويعمل القادة التحويليون على إهلام وحتفيز املرؤوسني من خالل توفري التحدي
يف العمل إىل جانب بناء العالقات القوية وذلك من خالل االتصاالت املتفاعلة اليت ختلق الروابط الثقافية بني
املشاركني وتؤدي إىل حتويل قيم الطرفني إىل قيم مشرتكة (شريف.)2010،
إن القادة التحويليني يف إطار هذا البعد يستلمون مرؤوسيهم ويثريونهم باملسؤوليات اجلديدة وحيدثوهم عن
املستقبل بتفاؤل ،كما أنهم يغرسون الثقة لديهم بأن األهداف سيتم حتقيقها وبان مهام املنظمة املستقبلة سوف
تنجز ،فهم جيعلون التابعني يشعرون بالقيمة والثقة وجيعلونهم متأكدين أن بإمكان قائدهم جتاوز العقبات
والصعوبات ،وان بإمكانه مساعدتهم ملواجهة التحديات واغتنام الفرص اجلديدة .ويرى  bassأن هناك جمموعة من
األدوات اليت يستعني بها القائد احملفز اإلهلامي وذلك خللق رؤية مشرتكة بينه وبني املرؤوسني هي (أمحد:)2010،
أ – اللغة :وهي الشكل املتكامل لالتصال ،واليت تؤثر على العالقة بني القائد واملرؤوسني.
ب – الرموز :وهي األفكار ،املشاعر اليت تشكل الرؤية اخلاصة بالقائد.
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ج – الصور الذهنية :وهي إنطباع صورة الشيء يف الذهن.
 االستثارة الفكرية ( التشجيع اإلبداعي ):
ويشري إىل ابتكار القائد التحويلي ألفكار جديدة تثري التابعني ملعرفة املشاكل وتشجيعهم على تقديم احللول
احملتملة هلا وبطرق إبداعية ودعم النماذج اجلديدة واخلالفة ألداء العمل ،فالقادة التحويليون حيددون الفرص
والتهديدات ونقاط القوة والضعف للمنظمة وتنمية ( توليد ) التعبري هلا وعليه فاملشاكل تدرك وحتدد هلا حلوال عالية
اجلودة وتنفيذ بااللتزام الكامل من قبل التابعني فالقادة التحويليون يثريون األفكار اجلديدة ،ويشجعون حل
املشكالت بطريقة خالقة من قبل التابعني ويدعمون املداخل اخلالقة يف إجناز العمل (منصور.)2016،
ويعمل القائد الذي يروج التشجيع اإلبداعي بني املرؤوسني على نشر روح االبتكار واإلبداع يف بيئة العمل وعلى
تشجيع املرؤوسني على إعادة النظر يف أساليب العمل القدمية وتعزيز األفكار اإلبداعية وال يعتمد القائد املروج
للتشجيع اإلبداعي على االنتقاد اهلدام ألخطاء املرؤوسني لتقديم مزيد من احللول اإلبداعية للمشاكل .وبالتالي ومن
خالل قيام القائد بأخذ مقرتحات املرؤوسني يف االعتبار فإن القائد التحويلي يستطيع خلق املناخ الذي يشعر فيه
األعضاء باألمان عند تقديم أفكار جديدة للعمل وإن هذا املناخ يزيد اإلحساس لدى املرؤوسني مبعنى العمل الذي
يؤدونه.
 االعتبار الفردي ( االهتمام باملشاعر الفردية ):
هي جمموعة السلوكيات اليت يستطيع القائد من خالهلا أن يعطي اهتمام شخصي لكل مرؤوس ،وذلك من
خالل التعرف على مستوى احلاجات والرغبات اخلاصة بكل مرؤوسيه ومراعاة الفروق الفردية بني املرؤوسني عند
إشباع هذه احلاجات .ولقد أكد  Bassأن االهتمام باألفراد يعد خدمة وتضحية وإيثار من القيادة التحويلية كي ال
يكون جمرد سلطة رقابية على هؤالء األفراد وأن هذه القيادة تعمل على إثارتهم واالتصال معهم على حنو دائم ،وأنها
مسؤولة عن تقديم التدريب والتعليم املستمرين هلم ومنحهم الفرص املختلفة ،فالقادة التحويليون يركزون االنتباه
حول تطوير مرؤوسيهم باجتاههم ليكونوا حتويليني أيضا ،ومؤكدين أيضا على األهداف املشرتكة املمكن
حتقيقها .ويرى  Kirk brideأن هناك جمموعة مؤشرات لالعتبارات الفردية (أمحد:)2010،
* إدراك االختالفات بني األفراد فيما يتعلق بنواحي القوة والضعف،
* االستماع اجليد للمرؤوسني.
* تشجيع املرؤوسني على تبادل وجهات النظر.
* الرتويج لفكر التطوير الذاتي.
 .2.1.4أهمية القيادة التحويلية:
لقد حظيت القيادة التحويلية باهتمام كبري من قبل عدد من الباحثني وأصبحت من أكثر نظريات القيادة شهرة
ضمن املداخل احلديثة للقيادة ،وتربز أهمية القيادة التحويلية من خالل (مساح:)2014،
 كونها ال تنفرد بالقوة بشكل حصري ،بل تسعى إىل تفويض سلطات مهمة ومتكني األفراد ،وتعمل على تطوير
مهاراتهم وتعزيز ثقتهم يف أنفسهم ،كما تعمل على إجياد مجاعات وفرق عمل معتمدة على نفسها ذاتيا.
 صفات القيادة التحويلية ميكن أن تتطور وتتحسن عن طريق التدريب الذي يؤثر يف تصورات والتزامات وأداء
التابعني يف خمتلف مستويات املنظمة.
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 حتمل القيادة التحويلية يف مضامينها ( املسؤولية األخالقية ) اليت بدورها تشكل عنصرا فعاال يف حتفيز التابعني
للعمل اىل احلد الذي يتجاوز حدود مصاحلهم الشخصية يف سبيل مصلحة اجلماعة أو املنظمة ،وتسهل هذه الفكرة
اكتساب السلوك التعاوني داخل املنظمة.
 إمكانية تواجد القيادة التحويلية يف أية مؤسسة ويف خمتلف املستويات ،وهي صاحلة بشكل عام ملواجهة مجيع
احلاالت ،مما جيعلها صاحلة للتطبيق يف املنظمات الناجحة واليت حباجة إىل تغيريات جذرية.
 .2.4ماهية األداء:
على الرغم من كثرة البحوث والدراسات حول األداء اال أنه مل يتم التوصل إىل إمجاع أو اتفاق حول مفهوم
حمدد له ،وهذا ينبع من اختالف الزوايا واملعايري واملقاييس اليت تعتمد يف دراسة األداء وقياسه.إن أصل مصطلح
األداء هو التيين " " Performanceفاللغة اإلجنليزية هي اليت أعطت له معنى واضحا وحمددا ( ) To Performeمبعنى
تأدية عمل أو اجناز نشاط أو مهمة أو مبعنى القيام بفعل يساعد على الوصول إىل األهداف املسطرة(.إميان)2014،
كما يقصد باألداء "النتيجة النهائية للنشاط ".ويعرف كذلك على انه " حماولة حتقيق األهداف املنتظرة مع ختفيض
املوارد املستخدمة لتحقيق تلك األهداف ،ويشمل مفهوم (الفعالية) وهي الوصول إىل األهداف املرجوة ،و(الكفاءة)
وهي ختفيض املوارد املستخدمة ،يعين أن :األداء = الكفاءة  xالفعالية (إميان .)2014،وحسب كل من " Miller and

 " Bronileyيف هذا السياق "أن األداء هو حمصلة قدرة املنظمة يف استغالل مواردها وتوجيهها حنو حتقيق األهداف
املنشودة ،فاألداء انعكاس لكيفية استخدام املنظمة ملواردها املادية والبشرية واستغالهلا بالصورة اليت جتعلها قادرة
على حتقيق أهدافه "(طاهر .)2007،واألداء هو " دالة لكافة أنشطة املنظمة وهو املرآة اليت تعكس وضع املنظمة
من خمتلف جوانبها وهو الفعل الذي يسعى كافة األطراف يف املنظمة لتعزيزه ضمن عوامل وحمددات خمتلفة ".كما
عرف األداء أيضا " :بأنه حمصلة األداء الداخلي واخلارجي أي األداء أصبح يشمل البيئة اخلارجية والداخلية على حد
السواء (طاهر.)2007،
وعليه فاألداء هو قدرة املنظمة على جتسيد أهدافها املسطرة يف نتائج فعلية من خالل االستغالل األمثل ملواردها
املتاحة يف ظل ظروف بيئتها الداخلية واخلارجية ،فهو بذلك حمصلة لتفاعل مجيع العناصر الداخلية واخلارجية.
 .1.2.4عناصر األداء :حسب منظمة الصحة العاملية يتكون األداء من:
 املعرفة واملهارة :املعرفة بالعمل ( مهام ،مسؤوليات ) ،املهارة الالزمة إلجناز املطلوب بالشكل الصحيح.
 البيئة :ظروف العمل أو ظروف العمليات املستخدمة أو الظروف اإلنسانية.
 املصادر املتاحة :التكنولوجيا املناسبة أو املصادر الالزمة.
 الدافعية :احلافز إلجناز األعمال بالشكل الصحيح.
من خالل الشكل ) (02نرى أن الكفاءة تعنى بالوسائل والفعالية تعنى بالنتائج ،وبالتالي ترتبط الكفاءة
والفعالية بعالقة تبادلية من خالل املالئمة اليت تفسر تطابق النتائج مع األهداف املسطرة.
 .2.2.4املفاهيم املرتبطة باألداء:
نظرا الرتباط مفهوم " األداء " مبدى جناح وقدرة املنظمة على حتقيق األهداف احملددة ،فإن حتقيقها يرتبط
مبفهوم فعالية وكفاءة املنظمة وختتلف الكفاءة والفعالية مبدى النجاح يف حتقيق تلك األهداف.
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 الكفاءة :"L’efficience" :هي " احلصول على أكرب كمية من املخرجات (النتائج) نظري استخدام أقل كمية أو
أقل تكلفة (املوارد والوسائل) ،بعبارة أخرى إبقاء التكاليف يف حدودها الدنيا والنتائج يف حدودها القصوى ،لذلك
فالكفاءة مفهوم يربط بني املخرجات واملدخالت فكلما كانت املخرجات أكرب من املدخالت مت احلكم على
املنظمة بأنها ذات كفاءة (إميان.)2014،
فكفاءة األداء يف املنظمات ترتبط باإلستخدام األمثل للموارد املادية ،والبشرية املتوفرة يف املنظمة ،وذلك عن
طريق استخدام األساليب املناسبة لتحقيق أهداف املنظمة ،وبالتالي فهي مبنية على أهداف واضحة ،وموضوعية
قابلة للتنفيذ ،لتحقيق أفضل مستوى لألداء.
 الفعالية :" L’efficacité" :عرف ( ) Khmakhemالفعالية بأنها " القدرة على حتقيق األهداف مهما كانت
اإلمكانيات املستخدمة يف ذلك " .كما عرفها ( )Yuchtman & Seashoreبأنها :قدرة املنظمة على إستغالل
الفرص املتاحة يف بيئتها يف سبيل اقتناء املوارد النادرة اليت متكنها من أداء وظائفها ".كما عرف () Pol mott
املنظمات الفعالة بأنها " :تلك املنظمات اليت تنتج أكثر وبنوعية أجود " وتتكيف بفعالية أكثر مع املشكالت
البيئية إذا قورنت باملنظمات األخرى املماثلة ،هذا التعريف ال يركز على جانب تنظيمي معني ويكتفي باملقارنة
بني املنظمات املتشابهة النشاط (يوسف.)2006،
 .3.4التعريف باجلماعات احمللية:
اجلماعات احمللية للدولة اجلزائرية تتمثل يف البلدية والوالية طبقا ألحكام املادتني  15و 16من الدستور واملعرفة
بالقانونني  10/11و 07/12املؤرخني يف  22جوان  2011و 21فيفري  2012على التوالي حبيث أنهما هما الوسيلتان
للتنظيم احمللي ومشاركة املواطن يف إدارة شؤونه عرب اجملالس الشعبية احمللية املنتخبة ،فكلمة اجلماعات احمللية
هي عبارة عن منطقة جغرافية حيث يقسم إقليم الدولة إىل وحدات جغرافية تتمتع بالشخصية املعنوية وتضم جمموعة
سكانية معينة ،وتنتخب من يقوم بتسيري شؤونها احمللية يف شكل جملس منتخب .وهلذه االعتبارات تعددت تسميتها
فسميت بالالمركزية اإلقليمية نسبة إىل اإلقليم اجلغرايف الذي تقوم عليه ،ومسيت باإلدارة احمللية لتمييزها عن
اإلدارة املركزية وألن نشاطها حملي وليس وطين ،ومسيت باجلماعات احمللية للداللة على نفس الفكرة ومسيت
أيضا باحلكم احمللي لتمتعها باستقالل واسع عن احلكومة املركزية ،غري أنها ال تتمتع باختصاصات تشريعية
وقضائية .وسميت كذلك بالمجالس المحلية المنتخبة لكونها تنتخب من جهازها التمثيلي من قبل السكان (صحراوي.)2004،
وتشمل اجلماعات احمللية كما أشري إليه سالفا كل من الوالية والبلدية:
 .1.3.4الوالية :تعرف الوالية بأنها مجاعة المركزية ودائرة حائزة على السلطات املتفرقة للدولة ،تقوم بدورها على
الوجه الكامل وتعرب على مطامح سكانها ،هلا هيئات خاصة أي جملس شعيب وهيئة تنفيذية فعالة (فريدة.)2001،
ويعرفها قانون  07/12بأنها :اجلماعة االقليمية للدولة تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة وهي أيضا
الدائرة اإلدارية غري ممركزة وتشكل بهذه الصفة لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بني اجلماعات
اإلقليمية والدولة (القانون .)07-12
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ولعل ما يعرب عن اإلدارة الشعبية للمواطن يف تسيري شؤون الوالية هو تسيريها من طرف املمثلني احلقيقيني
لسكان الوالية (أمحد .)1989،وعليه تنشأ الوالية بقانون حيدد اسم الوالية ومركزها اإلداري ،والتعديل يف حدودها
اإلقليمية يتم مبوجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية وباقرتاح من اجمللس الشعيب الوالئي.
 .2.3.4البلدية :إن تعريف البلدية تعريفا شامال يعترب من املوضوعات املعقدة والشائكة ،ومع هذا فهي ال ختلو من
املبدأين األساسيني :إن البلدية يف املعنى اجلغرايف جزء من الرتاب الوطين ،كما أنها اخللية األساسية للشعب والدولة
(مسعود .)1988،ويعرفها القانون  10/11بأنها :هي القاعدة االقليمية لالمركزية ومكان ملمارسة املواطنة،
وتشكل إطار مشاركة املواطن يف تسيري الشؤون العمومية (القانون  ،)10-11تقوم البلدية بدور كبري يف تنمية
اجملتمع يف اجملال االقتصادي وذلك عن طريق ترك مسؤولية اختاذ املبادرات االقتصادية هلا ،وكذا إجياد حلول يف
أقرب وقت ويف أحسن ظروف ممكنة ملشكليت االستثمار األمثل للموارد البشرية املؤهلة ،والرغبة يف رفع مستوى
معيشة أبناء اجملتمع .باإلضافة إىل مهمتها يف جمال املبادرة والتنشيط ،فهي بذلك ختدم الدولة يف جمال االقتصاد
وأيضا يف جمال التنفيذ والتخطيط (أنس.)1998،
ونظرا لكون اجلماعات احمللية متثل عصب التنمية احمللية ،فقد قامت السلطات املركزية بعدة إصالحات
مالية لصاحل هذه اهليئة بغرض ضمان جناح برامج التنمية احمللية.
 .4.4مهام اجلماعات احمللية :للجماعات احمللية مهام عديدة من أهمها (صحراوي:)2004،
 احملافظة على املمتلكات :وتتمثل يف املنشآت اإلدارية ،الرتبوية ،الثقافية ،واملنشآت القاعدية كالطرقات
والسدود واجلسور والشبكات املختلفة ،اليت تتطلب جهدا وأمواال يف الصيانة والتجديد والتصليح واحلماية.
 التجهيز العام :ونعين به جتهيز كل املنشآت واملخططات املربجمة اليت تهدف إىل تنمية حملية يف كل اجملاالت
اليت متس حياة املواطن اليومية الفردية واجلماعية االجتماعية واالقتصادية.
 صيانة احمليط والعمران :القيام بكل األعمال اليت تساهم يف تقوية نظافة احمليط كجمع األوساخ وتنظيف
وتزيني األحياء ،وحماربة األمراض املتنقلة سواء عن طريق املياه أو احليوانات ،وحماربة التلوث ومحاية البيئة
وفرض احرتام قواعد البناء وتطوير األشكال.
املعمارية األصيلة ،واالستفادة من املخططات يف جمال التعمري والبناء ،فصيانة احمليط والعمران من املهام اليت
تعرب عن سلطة الدولة ومصداقية اجلماعات احمللية ،وصدق املسئولني يف تغيري األمور.
 النشاط االجتماعي :يتمثل النشاط االجتماعي يف :استالم طلبات السكن - ،توفري املأوى يف حالة أمر طارئ،
 تقديم مساعدة للبناء - ،استالم وتقديم طلب معونة غذائية ،تشغيل الشباب - ،التكفل باملعوزين واملعوقني، مساعدة العائالت عدمية الدخل.وهي اختصاصات واسعة وهامة فعال تتعلق مبختلف مظاهر احلياة احمللية ،حبيث خول القانون للبلديات
والواليات صالحية القيام بأي عمل يستهدف كل النشاطات ،وهذا ما أكدته بعض املواد من قانوني البلدية والوالية.
وهذه الصالحيات واملهام ال تتم إال يف إطار نظرة جديدة للتسيري بعيد كل البعد عن التسيري العشوائي للشؤون
العامة .وتستطيع حتقيق التنمية احمللية مبختلف أبعادها وتطوير املساهمة الدميقراطية احمللية ،وخلق جو من التضامن
الوطين بني خمتلف شرائح اجملتمع.
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 .5الدراسات السابقة:
 .1.5دراسة مخيسي ميهوبي ( :)2015حتت عنوان دور القيادة التحويلية يف إبداع العاملني ،واليت خصت مؤسسة
اخليوط امللونة وحدة فيلبا بربيكة ،هدفت الدراسة اىل حماولة دراسة مدى تأثري منط القيادة التحويلية يف درجة
إبداع العاملني باملؤسسة حمل الدراسة ،وقد خلصت الدراسة اىل وجود عالقة ارتباط قوية وطردية بني أبعاد القيادة
التحويلية كل على حدا واإلبداع يف مؤسسة فيلبا من خالل معامالت االرتباط املوجبة احملسوبة باإلضافة إىل أن
القادة يف املؤسسة ميارسون القيادة التحويلية بدرجة مرتفعة ومعامل االرتباط قوي ( )0.763بني املتغريين املستقل
املتمثل يف القيادة التحويلية والتابع املتمثل يف إبداع العاملني مما يدل على العالقة االجيابية القوية بينهما
 .2.5دراسة إميان زياني ( :)2014واملعنونة بــ :تأثري القيادة التحويلية على أداء املنظمة ،دراسة حالة مؤسسة املطاحن
الكربى للجنوب بسكرة ،هدفت الدراسة إىل البحث عن مدى تأثري القيادة التحويلية كنمط قيادة حديث يف اداء
املنظمة حمل الدراسة ،وقد توصلت الباحثة اىل عدة نتائج من أهمها أن القيادة التحويلية متثل عامال أساسيا يف
تطوير ودميومة املنظمات باإلضافة اىل ا ن القيادة التحويلية حتتل أهمية خاصة جلميع املنظمات الصناعية واخلدماتية
كونها حتسن األداء وحتقق الفعالية املطلوبة ،كذلك وجود عالقة ارتباط قوية اجيابية بني أبعاد القيادة التحويلية
ومجيع حماور األداء يف مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب بسكرة.
 .3.5دراسة كمال الدين حسن علي بابكر ( :)2010حتت عنوان القيادة التحويلية وعالقتها مبستوى اإلبداع
اإلداري ،دراسة ميدانية على قطاع االتصاالت يف السودان ،هدفت الدراسة اىل توضيح مكانة منط القيادة التحويلية
يف املؤسسات اخلدماتية ومدى تأثريه على مستوى اإلبداع يف املؤسسات حمل الدراسة ،وقد قام الباحث بإجراء
مقارنة جملموعة من املؤسسات الرائدة يف هذا القطاع وتوصل يف نتائج البحث إىل أن القائد املبدع ذا السلوك التحويلي
هو القائد الذي يستطيع مواجهة حتديات العوملة وحيدث تغيريا يف األفراد واملنظمات ككل ،باإلضافة اىل وجود
عالقة ارتباط قوية وموجبة بني ابعاد القيادة التحويلية ومجيع مكونات اإلبداع اإلداري يف املؤسسة.
 .4.5دراسة أمحد الصادق الرقيب ( :)2010املوسومة بـ :عالقة القيادة التحويلية بتمكني العاملني يف اجلامعات
الفلسطينية بقطاع غزة ،هدفت الدراسة اىل حتليل العالقة بني مستوى ممارسة القيادة التحويلية وأثره على متكني
العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وتوصلت الدراسة اىل جمموعة نتائج أهمها :توفر سلوك التاثري املثالي
والتحفيز الفكري يف اجلامعات الفلسطينية حمل الدراسة حيث تتسم القيادة اإلدارية فيها بقوة الشخصية واللياقة
املهنية والثقة والصدق مع العاملني كذلك توفر عناصر التمكني لدى اجلامعات حمل الدراسة بدرجة كبرية.
 - IIالطريقة واألدوات:
 .1العينة وأدوات الدراسة:
يتمثل جمتمع الدراسة يف عمال بلدية الطيبات والية ورقلة ،والبالغ عددهم  160عامال ،ومن أجل التمثيل اجليد
هلذا اجملتمع اختريت عينة متثل  %25أي  40عامال مت اختيارهم عشوائيا ،وزعت عليهم استبانه مكونة من قسمني
أساسيني ،يتعلق القسم األول باملعلومات الشخصية للمستجوب ،أما القسم الثاني حيوي حمورين احملور األول يتعلق
بالقيادة التحويلية مقسمة إىل أبعادها األربعة ،التأثري املثالي ( 05أسئلة ) ،التحفيز اإلهلامي ( 04أسئلة) االستثارة
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الفكرية (  06أسئلة ) ،االعتبار الفردي (  05أسئلة ) ،واحملور الثاني بأداء العاملني مقسم إىل بعدين ،الكفاءة
( 05أسئلة ) ،الفعالية (  05أسئلة ).و قد مت االستعانة بسلم ديكارت الثالثي ( موافق ،حمايد ،غري موافق ).
 .2األساليب اإلحصائية املستخدمة:
بغية معاجلة البيانات مت استعمال برنامج  SPSSمن أجل استخراج النتائج واختبار الفرضيات.
 .3صدق وثبات أداة الدراسة:
قام الباحثان بالتحقق من صدق األداة وهذا عن طريق الصدق الظاهري حيث مت توزيع االستبيان على جمموعة
من األساتذة املتخصصني يف كل من املنهجية واإلحصاء وعلوم االقتصاد والتسيري ،ومت حتكيمه وتصحيحه قبل
التوزيع .أما ثبات األداة مت باستخراج معامل االتساق الداخلي – كرونباخ ألفا  -جلميع أبعاد الدراسة ولالستبانة
ككل وقد جاءت حسب اجلدول رقم (.)1
ميكن من خالل اجلدول رقم ( )1مالحظة أن معامل الثبات الكلي ألداة البحث بلغ ( )0.891وهو معامل ثبات
جيد ومناسب ألغراض البحث ،كما تعترب مجيع معامالت الثبات حملاور البحث وأبعادها مرتفعة ومناسبة ألغراض
البحث ،وبهذا نكون قد تأكدنا من ثبات أداة البحث مما جيعلنا على ثقة كاملة بصحتها وصالحيتها لتحليل
النتائج.
 .4اخلصائص الدميوغرافية للعينة املدروسة:
تتمثل يف البيانات املتحصل عليها من القسم األول والذي كانت نتائجه حسب اجلدول رقم (.)2
من خالل اجلدول رقم ( )2نالحظ أن أغلبية عينة الدراسة من الذكور بنسبة  ،% 77.5أما فيما خيص السن
جند أن أكثر نسبة كانت لفئة من  30إىل  40سنة بنسبة  ،% 45أما أقل نسبة كانت  %5وهي للفئة  50سنة
فأكثر ،أما بالنسبة للمستوى التعليمي ففئة جامعي كانت هلا أكرب نسبة وهي  ،%22ويف ما خيص اخلربة املهنية
جند أن أكثر نسبة كانت لفئة من  05اىل  10سنة بنسبة  %37.5وأقل نسبة كانت  %5وهي للفئة من  15سنة
فأكثر.
 -IIIالنتائج ومناقشتها:
 .1حتليل وتفسري نتائج املتغري املستقل سلوكيات القيادة التحويلية:
قصد حتليل وتفسري النتائج اخلاصة بهذا املتغري مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة
بسلوكيات القيادة التحويلية ،وقد جاءت حسب اجلدول رقم (.)3
يبني اجلدول رقم ( )3أن مستوى ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية كان مرتفعا إذ بلغ املتوسط احلسابي
الكلي ( )2.755وباحنراف معياري ( ،)0.356وهي كاآلتي:
 التأثري املثالي :من خالل اجلدول نالحظ ان املتوسط احلسابي هلذا البعد بلغ ( )2.780وباحنراف معياري
( )0.386مما يشري اىل عدم تشتت إجابات أفراد عينة الدراسة ،اما فيما خيص األهمية النسبية فقد جاء بالرتتيب
الثاني ن ومنه نستنتج ان مستوى القبول للتأثري املثالي مرتفع.
 التحفيز اإلهلامي :من خالل اجلدول نالحظ أن املتوسط احلسابي هلذا البعد بلغ ( )2.787وباحنراف معياري
( )0.421مما يشري إىل عدم تشتت إجابات أفراد عينة الدراسة ،أما فيما خيص األهمية النسبية فقد جاء بالرتتيب
الثاني ومنه نستنتج أن مستوى القبول للتحفيز اإلهلامي مرتفع.
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 االستثارة الفكرية :من خالل اجلدول نالحظ ان املتوسط احلسابي هلذا البعد بلغ ( )2.608وباحنراف معياري
( )0.416مما يشري إىل عدم تشتت إجابات أفراد عينة الدراسة ،أما فيما خيص األهمية النسبية فقد جاء بالرتتيب
الرابع ومنه نستنتج ان مستوى القبول لالستثارة الفكرية مرتفع.
 االعتبار الفردي :من خالل اجلدول نالحظ ان املتوسط احلسابي هلذا البعد بلغ ( )2.880وباحنراف معياري
( )0.329مما يشري اىل عدم تشتت إجابات أفراد عينة الدراسة ،اما فيما خيص األهمية النسبية فقد جاء بالرتتيب
األول ومنه نستنتج ان مستوى القبول لالعتبار الفردي مرتفع.
 .2حتليل وتفسري نتائج املتغري التابع أداء العاملني:
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة بأبعاد اداء العاملني ،وقد جاءت حسب اجلدول
رقم (.)4
يبني اجلدول رقم ( )4أن مستوى أداء العاملني كان مرتفعا إذ بلغ املتوسط احلسابي الكلي ( )2.462وباحنراف
معياري ( ،)0.280وهي كاآلتي:
 الكفاءة :من خالل اجلدول نالحظ ان املتوسط احلسابي هلذا البعد بلغ ( )2.630وباحنراف معياري ()0.334
مما يشري اىل عدم تشتت إجابات أفراد عينة الدراسة ،أما فيما خيص األهمية النسبية فقد جاء بالرتتيب األول
ومنه نستنتج أن مستوى الكفاءة مرتفع.
 الفعالية :من خالل اجلدول نالحظ ان املتوسط احلسابي هلذا البعد بلغ ( )2.295وباحنراف معياري ()0.496
مما يشري اىل عدم تشتت إجابات أفراد عينة الدراسة ،أما فيما خيص األهمية النسبية فقد جاء بالرتتيب الثاني
ومنه نستنتج أن مستوى الفعالية متوسط.
 .3اختبار فرضيات الدراسة:
 اختبار الفرضية الفرعية األوىل" :هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني التأثري املثالي وأداء العاملني يف بلدية الطيبات
والية ورقلة عند مستوى الداللة ." %5
لإلجابة على هذه الفرضية مت استخدام معامل االرتباط بريسون إلجياد العالقة بني التأثري املثالي وأداء العاملني
عند مستوى الداللة  ،%5حسب اجلدول ( )5يبني أن قيمة معامل االرتباط  r=0.470وان قيمة مستوى الداللة هي
 0.002وهذا يبني ان هناك عالقة إجيابية بني التأثري املثالي وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة ،وبالتالي
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني التأثري املثالي وأداء العاملني عند مستوى الداللة  ،%5مما يؤكد على ان توافر
مسات التأثري املثالي لدى املسؤولني يف املؤسسة حمل الدراسة هلا عالقة إجيابية مبستوى أداء العاملني ،حسب عينة
الدراسة ،لذلك جيب تدعيم هذه السمات واحلرص على تنميتها باستمرار.
 اختبار الفرضية الفرعية الثانية" :هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني التحفيز اإلهلامي وأداء العاملني يف بلدية
الطيبات والية ورقلة عند مستوى الداللة ." %5
حسب اجلدول ( )5يبني أن قيمة معامل االرتباط  r=0.521وأن قيمة مستوى الداللة هي  0.013وهذا يبني أن
هناك عالقة إجيابية بني االستثارة الفكرية وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة ،وبالتالي وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بني االستثارة الفكرية وأداء العاملني عند مستوى الداللة  ،%5مبا ان النتائج تبني توافر هذا البعد
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بدرجة مرتفعة ألنه حتصل على الرتتيب األول من حيث العالقة هلذا على املسؤولني يف بلدية الطيبات والية ورقلة أن
حيافظوا على مسات هذا البعد.
 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة" :هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلستثارة الفكرية وأداء العاملني يف بلدية
الطيبات والية ورقلة عند مستوى الداللة

%5

حسب اجلدول ( )5يبني أن قيمة معامل االرتباط  r=0.391وأن قيمة مستوى الداللة هي  0.002وهذا يبني أن هناك
عالقة إجيابية بني االستثارة الفكرية وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة ،وبالتالي وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بني االستثارة الفكرية وأداء العاملني عند مستوى الداللة  ،%5مبا ان النتائج تبني ان هذا البعد حتصل
على الرتتيب األخري من حيث العالقة إال أنها تؤكد أن مسات هذا البعد لدى املسؤولني يف بلدية الطيبات والية ورقلة
هلا عالقة إجيابية مبستوى أداء العاملني ،مما يفرض عليهم تدعيمها وتطويرها لألحسن.
اختبار الفرضية الفرعية الرابعة" :هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني االعتبار الفردي وأداء العاملني يف بلدية
الطيبات والية ورقلة عند مستوى الداللة  ." %5حسب اجلدول ( )5تبني النتائج العالقة بني االعتبار الفردي وأداء
العاملني عند مستوى الداللة  ،%5حيث أن قيمة معامل االرتباط  r=0.394وأن قيمة مستوى الداللة هي  0.001وهذا
يبني أن هناك عالقة إجيابية بني االعتبار الفردي وأداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة ،وبالتالي وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بني االعتبار الفردي وأداء العاملني عند مستوى الداللة  ،%5رغم أن النتائج تبني أن هذا البعد
حتصل على الرتتيب الثالث من حيث العالقة إال أنها تؤكد أن مسات هذا البعد لدى املسؤولني يف بلدية الطيبات
والية ورقلة هلا عالقة إجيابية مبستوى أداء العاملني ،مما يفرض عليهم احلرص على توفرهــــــــا وتطويرها باستمرار
قصد حتقيق األهداف املسطرة.
 اختبار الفرضية الرئيسية" :هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني سلوكيات القيادة التحويلية وأداء العاملني يف
بلدية الطيبات والية ورقلة عند مستوى الداللة " %5
من النتائج املبينة يف اجلدول ( )5نستنتج أن هناك عالقة إجيابية بني سلوكيات القيادة التحويلية وأداء العاملني
يف بلدية الطيبات والية ورقلة عند مستوى الداللة  ،%5حيث أن قيمة معامل االرتباط

r=0.479

وأن قيمة مستوى

الداللة هي  0.002وهي أقل من ( )0.05وبالتالي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني سلوكيات القيادة التحويلية
وأداء العاملني عند مستوى الداللة  ،%5كما كانت قوة ارتباط سلوكيات القيادة التحويلية بأبعاد أداء العاملني
إجيابية عند مستوى الداللة  .%5مما ينتج عنه أن كل زيادة يف درجة ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية يقابله
ارتفاع يف مستوى أداء العاملني يف بلدية الطيبات والية ورقلة ،ومبا أن نتائج الدراسة احلالية توصلت لقوة ارتباط
متوسطة بني سلوكيات القيادة التحويلية وأداء العاملني يف املؤسسة حمل الدراسة ،يعزى هذا اىل طبيعة املؤسسة
حمل الدراسة حيث تنتمي إىل اجلماعات احمللية هاته األخرية اليت تسريها مجلة قوانني تعترب هي احلدود اليت ال
ميكن جتاوزها مما يفرض على املسؤولني يف هذه املؤسسة إتباع مناذج قيادية ختضع للجوانب القانونية أكثر منها
للجوانب الشخصية ،هذا ما أعتربه الباحثني نقطة ضعف يف تسيري وقيادة هذا النوع من املؤسسات اليت تعترب مرآة
الدولة يف اجملتمع ألنها تربط األخرية باملواطن ،لذى على اجلهات املعنية النظر يف مجلة اإلصالحات القانونية قصد
مواكبة التطور والعوملة وجمابهة شتى أنواع التغيري.
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 -IVاخلالصة:
تعترب القيادة التحويلية اليوم مدخال جديدا للتغيري والتطوير ومن أكثر النظريات القيادية شهرة لتحويل املنظمات
من األساليب القيادية التقليدية إىل األساليب احلديقة ،ونظرا ملكانة ووزن اجلماعات احمللية يف الدولة كان لزاما
على هاته األخرية تطبيق هذا النمط القيادي قصد مواكبة التطور وجمابهة التغيري،
 .1النتائج:
ومن خالل الدراسة استخلصنا النتائج التالية:
 أن مستوى ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية لدى املسؤولني يف املؤسسة حمل الدراسة كان مرتفع.
 أن مستوى أداء العاملني باملؤسسة حمل الدراسة كان مرتفعا أيضا.
 توصلت الدراسة إىل أن سلوكيات القيادة التحويلية كانت متارس مبستوى مرتفع وفقا لعينة الدراسة وكانت
مرتبة وفقا ألهميتها النسبية كما يلي :االعتبار الفردي ،التحفيز اإلهلامي ،التأثري املثالي ،االستثارة الفكرية.
 أظهرت الدراسة أن أبعاد أداء العاملني كانت مبستوى مرتفع يف املؤسسة حمل الدراسة وكانت مرتبة وفقا
ألهميتها النسبية كما يلي :الكفاءة ،الفعالية.
 أظهرت نتائج اختبار الفرضيات إىل وجود عالقة إجيابية بني سلوكيات القيادة التحويلية وأداء العاملني عند
مستوى الداللة  0.05يف بلدية الطيبات والية ورقلة.
 كما أظهرت النتائج فيما خيص العالقات التفصيلية بني سلوكيات القيادة التحويلية وأداء العاملني فإن سلوك
االعتبار الفردي حصل على العالقة األقوى ،أما سلوك االستثارة الفكرية حصل على العالقة األضعف مع أداء
العاملني يف املؤسسة حمل الدراسة.
 .2التوصيات:
بعد إمتام الدراسة التطبيقية واستخراج النتائج وحتليلها واختبار الفرضيات توصلنا اىل جمموعة من التوصيات
أهمها:
 احلرص على تدعيم وتنمية وتطوير منط القيادة التحويلية يف املؤسسة حمل الدراسة ،ألنه حسب نتائج الدراسة
هلذا النوع من القيادة عالقات تأثري إجيابية قوية مع أداء العاملني.
 على اجلهات املعنية (وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية) مواكبة التطور قصد جمابهة وتسيري
أي نوع من أنواع التغيري داخلي أو خارجي ،وهذا عن طريق مجلة إصالحات قانونية تهدف إىل إعطاء صالحيات
أكثر للمسؤول (القائد) جتاه املرؤوسني يف شتى اجملاالت قصد تدعيم التواصل املستمر بني القائد واملرؤوسني
من أجل حتقيق التعاون بينهم مما يؤدي إىل حتقيق أهداف املؤسسة.
 أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إجيابية قوية بني سلوكيات القيادة التحويلية وأداء العاملني لذلك جيب
تنمية ممارسات القيادة التحويلية لدى املسؤولني يف املؤسسة عن طريق التكوين املستمر.
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 كسر احلواجز بني املوظفني واإلدارة من خالل توسيع قنوات االتصال غري الرمسية منها ،لزيادة الروح املعنوية
للموظفني وضمان وصول اآلراء اجلديدة إىل القيادات اإلدارية بأكثر سرعة ،ما يسمح باستغالهلا واالستفادة
منها.
 تشجيع الالمركزية وتفويض السلطة قصد القضاء على البريوقراطية يف اإلدارة.
 جيب الرتكيز أكثر على املهارات السلوكية والعالقاتية ألنها تؤثر بدرجة كبرية يف حتفيز التابعني حنو
املشاركة وإخراج املعارف الضمنية والتعاون بني األفراد واإلدارة.
 -اإلحاالت واملراجع:
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 .12حممد زين عبد الفتاح ،2013 ،مهارات القيادة اإلدارية يف املؤسسات التعليمية ،ط ،1مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،األردن.
 .13كمال الدين حسن على بابكر ،2017 ،القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري ،دراسة ميدانية على قطاع اإلتصاالت يف السودان يف الفرتة من -1993
 ،2010املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة الدول العربية.
 .14عبري محود الفاعوري ،2009 ،تأثري ثقافة التمكني والقيادة التحويلية على املنظمة املتعلمة ،اجمللة األردنية يف إدارة االعمال ،العدد ،1األردن.
 .15حممد إبراهيم خليل العطوي ،2010 ،دور أسلوب القيادة التحويلية يف تفعيل إدارة املعرفة وأثرهما على أداء املنظمة ،رسالة ماجستري إدارة أعمال ،جامعة
الشرق األوسط ،األردن.
 .16شريف أمحد حسن عباس ،2010 ،سلوكيات القيادة التحويلية وأثرها على اإلبداع التنظيمي ،رسالة ماجستري إدارة أعمال ،جامعة الشرق األوسط للدراسات
العليا ،األردن .
 .17أمحد صادق حممد الرقب ،2010 ،عالقة القيادة التحويلية بتمكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستري إدارة أعمال ،فلسطني.
 .18منصور عبد القادر منصور ،2016 ،دور القيادة التحويلية يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية الفلسطينية ،جملة رؤى اقتصادية ،العدد ،10الوادي ،ص .181
 .19مساح بنت حامد جريبيع الردادي ،2014 ،تطوير أداء رؤساء األقسام األكادميية جبامعة أم القرى يف ضوء مدخل القيادة التحويلية ،رسالة ماجستري يف اإلدارة
الرتبوية والتخطيط ،جامعة أم القرى ،السعودية.
20. Bruce J.Avolio & Others, 1999،Re-examining the components of transformational and transactional leadership using the Multifactor
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 -مالحق:

الشكل رقم ( :)01منوذج الدراسة
القيادة التحويلية

أداء العاملني يف اجلماعات احمللية

التأثري املثالي
التحفيز اإلهلامي

الكفاءة

اإلستثارة الفكرية

الفعالية

االعتبار الفردي
اخلصائص الشخصية والوظيفية
اجلنس
العمر
املؤهل العلمي
اخلربة املهنية
املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على متغريات الدراسة.

الشكل رقم ( :)02األداء من منظور الكفاءة والفعالية
النتائج

الكفاءة

الفعالية

املالئمة

الوسائل

األهداف
Source: Bernard Marory, piloter les performances RH, paris, France, 2008, p21.

جدول ( :)1معامل الفاكرونباخ لكل بعد من أبعاد الدراسة
احملور
القيادة التحويلية

أداء العاملني

البعد وعدد العبارات
التأثري املثالي () 05
التحفيز اإلهلامي ( ) 04
االستثارة الفكرية ( ) 06
االعتبار الفردي ( ) 05
الكفاءة ( ) 05
الفعالية () 05
االستبانة بالكل

معامل Alpha Cronbach

مستوى القبول

0.758

مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول

0.740
0.761
0.841
0.636
0.578
0.891

املصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات SPSS
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اجلدول ( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الشخصية
فئات املتغري

التكرار

النسبة املئوية %

املتغري

ذكر

31

77.5

أنثى

9

22.5

اجملموع

40

100

أقل من  30سنة

5

12.5

من  30اىل  40سنة

18

45

من  40اىل  50سنة

15

37.5

اكثر من  50سنة

2

5

اجملموع

40

100

ثانوي فأقل

15

37.5

جامعي

22

55

دراسات عليا

3

7.5

اجملموع

40

100

اقل من  05سنوات

12

30

من  05اىل  10سنوات

15

37.5

من  10اىل  15سنة

8

20

من  15سنة فأكثر

5

12.5

اجملموع

40

100

اجلنس

السن

املستوى التعليمي

اخلربة املهنية

املصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات SPSS

اجلدول ( :)3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن سلوكيات القيادة التحويلية
البعد

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

األهمية النسبية

مستوى القبول

التأثري املثالي

2.780

0.386

3

مرتفع

التحفيز اإلهلامي

2.787

0.421

2

مرتفع

االستثارة الفكرية

2.608

0.416

4

مرتفع

االعتبار الفردي

2.880

0.329

1

مرتفع

القيادة التحويلية

2.755

0.356

-

مرتفع

املصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات .SPSS

اجلدول ( :)4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن أبعاد عبارات
حمور أداء العاملني
البعد

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

األهمية النسبية

مستوى القبول

الكفاءة

2.630

0.334

1

مرتفع

الفعالية

2.295

0.496

2

متوسط

أداء العاملني

2.462

0.280

-

مرتفع

املصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات .SPSS
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اجلدول رقم ( :)5معامل ارتباط بريسون بني سلوكيات القيادة التحويلية وأداء العاملني
البيان
التأثري املثالي
التحفيز اإلهلامي
االستثارة الفكرية
االعتبار الفردي
القيادة التحويلية

أداء العاملني

معامل االرتباط )(r

0.470

مستوى الداللة

0.002

معامل االرتباط )(r

0.521

مستوى الداللة

0.001

معامل االرتباط )(r

0.391

مستوى الداللة

0.013

معامل االرتباط )(r

0.394

مستوى الداللة

0.012

معامل االرتباط )(r

0.479

مستوى الداللة

0.002

املصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات .SPSS

كيفية االستشهاد بهذا املقال حسب أسلوب : APA
التجاني دوح ،حسني شنيين .)2019( .أثر سلوكيات القيادة التحويلية على أداء العاملني يف اجلماعات احمللية  -دراسة حالة بلدية الطيبات والية ورقلة ،جملة
رؤى اقتصادية ،)02(09 ،جامعة الوادي ،اجلزائر ،ص.ص .311-295

يتم االحتفاظ حبقوق التأليف والنشر جلميع األوراق املنشورة يف هذه اجمللة من قبل املؤلفني املعنيني مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي نسب
املصنف  -غري جتاري
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