ISSN 1112EISSN 6804 -

املجلد  / 16العدد ( جىان  :) 2021ص.ص246-228 :

القيادة إلادازيت وعالقتها بالصساع الخنظيمي دزاست حالت شسلت جىشيع
النهسباء والغاش عين بسام
Administrative leadership and its relation to the
organizational conflict case study of the electricity and Gaz
distribution company Ain bessem

بًمان حجاع مغهىن(  )1ؤخمض حمُل
()1

()2

حاملت البىٍغة ،الجؼائغhadjarimane7@gmail.com ،

()2

حاملت البىٍغة ،الجؼائغa.djemil@univ-bouira.dz ،

()2( )1مسبر الؿُاؾاث الخىمىٍت والضعاؾاث الاؾدشغافُت.
جاعٍش الاؾخالم:

/ /

؛ جاعٍش اللبىٌ2021/06/05 :؛ جاعٍش اليشغ2021/06/30 :

ملخص:
ٌلض الصغاق الخىـُمي صازل اإلاىـماث ؤمغا ػبُلُا بطا اؾخؼاق اللائض ؤن ٌؿدثمغ
هخائجه الاًجابُت وبال ؤصبذ مشيلت جازغ بشيل مباشغ ؤو غير مباشغ كلى بصاعة اإلاىـماث،
بال ؤن ؿاهغة الصغاق ؤصبدذ مً ألامىع التي جإزظ وكخا لِـ بالِؿير مً وكذ اللائض
فهى بجاهب الىؿائف ؤلاصاعٍت ألاؾاؾُت التي ًخىالها فاهه ؤًظا ًسصص حؼءا مً وكخه
للخلامل مم الصغاق الخىـُمي.
يهضف هظا اإلالاٌ بلى الخلغٍف بىال اإلاخغيرًً وألاهمُت التي ًىدؿبها هالهما ،وهظا
مداولت الخؼغق بلى اللالكت التي جغبؽ بُنهما مً الىاخُت الىـغٍت ومً الىاخُت الخؼبُلُت
وملغفت ألاؾلىب اللُاصي الظي ًدبله اللائض في ماؾؿت ؾىهلغاػ وجإزيره كلى الصغاق
الخىـُمي في هفـ اإلااؾؿت والخغوج في ألازير بجملت مً الىخائج الىـغٍت والخؼبُلُت.
ملماث مفخاحيت :الصغاق الخىـُمي ،؛اللُاصة ؤلاصاعٍت؛ ألاؾلىب اللُاصي.

 اإلاالف اإلاغؾل.
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Abstract:
Organizational conflict within organizations is normal if the
leader can invest his positive results or become a problem that directly
or indirectly affects the management of organizations, but the
phenomenon of conflict has become one of the things that takes time
not to facilitate the time of the leader, as well as the basic
administrative functions he takes over, he also devotes part of his time
to dealing with organizational conflict.
This article aims to introduce both variables and the importance they
acquire, as well as to try to address the relationship between them in
theory and in practice and to know the leadership style of the leader at
Sonelgaz and its impact on the organizational conflict in the same
institution and finally come up with a set of theoretical and applied
results.
;leadership

administrative

;conflict
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املقدمت:
هـغا لخللض اللُم وؤهماغ الؿلىن ؤلاصاعي واللملي والتي ؤزغث بضوعها ؾلبا كلى
ألاصاء الىؿُفي صازل اإلاىـماث ،جغهؼث الجهىص والللىم اإلالاصغة كلى مفهىم مصؼلح
اللُاصة ؤلاصاعٍت وؤزغها كلى بِئت اللمل وجدغًٍ ػاكاث ألافغاص وفغق اللمل لخدلُم
ألاهضاف الخىـُمُت بفاكلُت ،وهـغا ليىن بِئت اللمل ال جسلى مً بلع اإلاشاول والتي
مً ؤهمها هى مسخلف الصغاكاث التي جيشإ بين ألافغاص اللاملين صازل اإلاىـماث كلى
مسخلف مؿخىٍاتها وان مً الظغوعي كلى جلً اإلاىـماث اللمل كلى الخض منها باكخباعها
كائلا عئِؿُا لألصاء الىؿُفي ،وهجض طمً طلً ؤؾلىب اللائض في اإلاىـماث الظي ٌلض
ؤخض الىؾائل التي لها جإزير كلى هظا الصغاق الخىـُمي ؾىاء بالخض مىه ؤو جفاكمه ،فمً
زالٌ ما جم الخؼغق بلُه ؾابلا ًمىً ػغح الؿااٌ الجىهغي آلاحي :ما مدي مساهمت
القيادة إلادازيت في الخد من الصساع الخنظيمي؟
ألاسئلت الفسعيت:
 ما اإلالصىص باللُاصة ؤلاصاعٍت وما هي ؤهمُتها؟ ما مفهىم الصغاق الخىـُمي ،وما هي مسخلف هخائجه؟222
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 ما هي اللالكت التي جغبؽ اللُاصة ؤلاصاعٍت بالصغاق الخىـُمي في شغهت جىػَمالىهغباء والغاػ بلين بؿام؟
الفسضياث :لهل بحث علمي ًىجد عدد من الفسضياث الخاصت به والتي جخخلف
من بحث ألخس ،وحعخبر من أبسش ألامىز فيه وفسضياث دزاسدنا جخمثل في:
 حلض اللُاصة ؤلاصاعٍت ألاصاة اإلادغهت لألفغاص وجىحهههم هدى جدلُم الىخائج بإهبر فلالُت. ٌلض الصغاق الخىـُمي ؤخض اللىامل اإلاازغة كلى اهسفاض ؤلاهخاحُت وألاصاء في اإلاىـماث. هىان كالكت بين اللُاصة ؤلاصاعٍت والصغاق الخىـُمي في شغهت جىػَم الىهغباء والغاػبلين بؿام.
أهداف الدزاست:
إلهجاش أي دزاست مهما ماهذ طبيعتها أومجالها فهي حسعى في ألاخير للىصىل إلى
مجمىعت من ألاهداف جترجم في ألاخير إلى هخائج وهره الدزاست حسعى إلى:
 الخلغف كلى مفهىم مخغيراث الضعاؾت واإلاخمثلت في اإلاخغير اإلاؿخلل والظي ًمثل اللُاصةؤلاصاعٍت ؤما اإلاخغير الخابم فُمثل الصغاق الخىـُمي؛
 ملغفت مسخلف ألاؾالُب اللُاصًت اإلاخبلت مً ػغف اللائض وما هي مسخلف اللىاملاإلاازغة كلى ازخُاعه ألؾلىب صون ألازغ؛
 ملغفت مسخلف ؤهىاق الصغاق الخىـُمي ،ومسخلف مؿخىٍاجه ومسخلف الىخائج اإلاترجبت كىه؛ ملغفت كالكت اللُاصة ؤلاصاعٍت بالصغاق الخىـُمي مً الىاخُت الىـغٍت ؛ الخغوج بجملت مً الىخائج مً الىاخُت الىـغٍت وفي ألازير الخغوج بجملت مًالخىصُاث.
أهميت الدزاست:
جيبم ؤهمُت الضعاؾت مً ؤهمُت ألاهماغ اللُاصًت وكالكتها بةصاعة الصغاق الخىـُمي
لضي اإلاىـماث ،خُث ؤفغػث الخغيراث الهائلت في بِئت ألاكماٌ هدُجت للثىعة اإلاللىماجُت
اللضًض مً ؤهىاق الصغاكاث التي باجذ جازغ بشيل هبير كلى ؤصاء اللاصة في اإلاىـماث
اإلاسخلفت ،وبالخالي ؤصبذ لألهماغ اللُاصًت صوعا هبيرا ووؾُلت فلالت في مؿاكضة الغئؾاء
واللاصاث ؤلاصاعٍت كلى بصاعة هظه الصغاكاث مً زالٌ جبني همؽ كُاصي فلاٌ وملخضٌ
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ًدلم ؤهضاف اإلاىـمت واإلاغئوؾين.

أوال :مفهىم القيادة إلادازيت
حلخبر اللُاصة ؤلاصاعٍت مً ؤهم ؤصواث الخىحُه فاكلُت فهي الىؾُلت ألاؾاؾُت التي
كً ػغٍلها ٌؿخؼُم اللائض بث عوح الخالف والخلاعف بين اللاملين في اإلاىـمت مً ؤحل
جدلُم ؤهضافهم وؤهضاف اإلاىـمت.

-1حعسيف القيادة إلادازيت:
حلضصث مفاهُم وحلغٍفاث اللُاصة لضي اإلاسخصين جبلا الزخالفهم في جدضًض مهام
اللائض ،وٍمىً ؤن هظهغ منها ماًلي:
كغفذ اللُاصة بإنها اللضعة كلى الخإزير في آلازغًٍ مً ؤحل جدلُم ألاهضاف
اإلاشترهت ،وهظا ٌلني ؤن اللُاصة كملُت جىاصل بين اللائض ؤو اإلاضًغ ومغئوؾُه ،خُث
ًدباصلىن اإلالاعف والاججاهاث ،و ًخلاوهىن كلى بهجاػ اإلاهام اإلاىوىلت بلههم(.)1
وحلغف ؤًظا كلى ؤنها اللضعة كلى طمان ألاوشؼت اإلاغغىبت إلاجمىكت مً اإلاغئوؾين
بشيل ػىعي بضون بهغاه(.)2
ومىه هقىل أن القيادة إلادازيت هي النشاط إلادازي الظي ًمازسه القائد إلادازي
في مجال إجخاذ القساز وإصداز ألاوامس وإلاشساف إلادازي ،باسخخدام السلطت
السسميت وعن طسيق عمليت الخأثير بقصد جحقيق هدف معين.

-2أهميت القيادة إلادازيت:
جخجلى ؤهمُت اللُاصة ؤلاصاعٍت فُماًلي(:)3
ؤنها خللت الىصىٌ بين اللاملين وبين زؼؽ اإلااؾؿت وجصىعاتها اإلاؿخلبلُت؛جضكُم اللىي الاًجابُت في اإلااؾؿت وجللُص الجىاهب الؿلبُت كضع ؤلاميان؛) (1ؤبى الىصغ مضخذ مدمض ،اللُاصة اإلاخميزة الجضًضة ،اإلاجمىكت اللغبُت لليشغ والخىػَم ،مصغ ،2012 ،ص.18
(2) Hirigappa , Organizational behavior ; New Age Internationel Publishers ; New
Delhi ;2009 pp 198-

()3ؤؾامت زيري ،اللُاصة ؤلاصاعٍت ،صاع الغاًت لليشغ والخىػَم ،ألاعصن ،2013 ،ص ص .22 ،21
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الؿُؼغة كلى مشىالث اللمل وخلها ،وخؿم الخالفاث والترحُذ بين آلاعاء؛جىمُت وجضعٍب وعكاًت ألافغاص باكخباعهم ؤهم مىعص للماؾؿت ،هما ؤن ألافغاص ًخسظونمً اللائض كضوة لهم

-3مهازاث القيادة إلادازيت:
جىاوٌ كلماء ؤلاصاعة وكلماء الىفـ اإلاهاعاث التي ًيبغي جىفغها في اللائض ليي ًيىن
هاجخا ،وكض جلاػلذ ؤعاء هاالء الللماء في كضص مً الىلاغ وازخلفىا في بلظها وٍمىً
جىطُذ مسخلف هظه اإلاهاعاث مً زالٌ الشيل اإلاىالي:
وٍمىً حلغٍف اإلاهاعة :كلى ؤنها الىصىٌ بلى صعحت مً الضكت التي ًخم بها حؿُير
ؤلاحغاءاث في ؤكل وكذ وبإكل حهض ممىً(.)1
الشهل زقم :01املهازاث القيادًت

املصدز :مً بكضاص الباخثين باالكخماص كلى :اإلاىـمت اللغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت ،جىمُت
اإلاهاعاث ؤلابضاكُت للاصة اإلاىـماث ،مصغ ،2010 ،ص.6

مً زالٌ الشيل ًخضح ؤهه ليي ٌؿخؼُم اللائض جفهم ألاػغاف ؤو اللىاصغ اإلاهمت
للملُت اللُاصة وهي اللائض واإلاغئوؾين والخإزير وؤزيرا الهضف واإلاىكف ًلؼمه ؤن ًدىػ
وٍىدؿب مجمىكت مً اإلاهاعاث وطلً مً ؤحل جدلُم ؤهضاف اللمل وعفم ؤلاهخاحُت مً
حهت وجدلُم ؤهضاف ألافغاص وعفم صعحت عطاهم مً هاخُت ؤزغي.
( )1مدفىؾ ؤخمض حىصة ،إدازة الجىدة الشاملت ،صاع وائل لليشغ والخىػَم ،2006 ،غ ،2ص 99
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 -4أساليب القيادة إلادازيت:
ًمىً الخمُيز بين كضة ؤهىاق مً ألاؾالُب اللُاصًت هظهغ منها:
 خؿب ملُاع الخىـُم :وٍمىً الخميز بين هىكين هما(:)1اللُاصة الغؾمُت :وهي اللُاصة التي جماعؽ وفلا إلاىهج الخىـُم ؤي اللىائذ واللىاهين.
اللُاصة غير الغؾمُت :وهي اللُاصة التي ًماعؾها بلع ألافغاص في الخىـُم وفلا
للضعاتهم ومىاهبهم ولِـ مً مغهؼهم ووطلهم الىؿُفي.
 خؿب ملُاع الؿلىن:فُمىً الخمُيز بين(:)2الجدول زقم ً :01ىضح املقازهت بين ألاساليب القيادًت الثالثت
القيادة الديمقراطية

ٌلملىن -1

 -1ألاكظاء ًسخاعون مً
ملهم بدغٍت وجلؿُم اللمل ًترن
للجماكت.

 -2اللائض مىطىعي وكلالوي وواكعي
وٍلبل الىلض وٍداوٌ ؤن ًيىن كظىا
مىـما ًغوحه صون فلل الىثير مً
اللمل.

-2

القيادة الحرة "المتسيبة"
القيادة االوتقراطية
ًدضص اللائض كمل الفغص  -1كضم جضزل اللائض في جلغٍغ
اإلاهماث وعفاق اللمل.
واإلاهماث وفغٍم اللمل.

في -2

اللائض ًمُل للظاث
بػغاء ؤو هلض كمل ألاكظاء
وٍخدفف كىضما جـهغ
الجماكت اؾخلضاص وشُؼا
للمشاعهت.

مشاعهت هاصعة في اليشاغ ما
لم ٌؿإٌ طلً وال ًداوٌ
ؤلاػغاء والاهخـام في ؾُاق
ألاخضار.

املصدز :فاجً كىض الغؼو ،اللُاصة وؤلاشغاف ؤلاصاعي ،صاع ؤؾامت لليشغ والخىػَم ،ألاعصن،
 ،2010ص "149بخصغف".

 -5العىامل املؤثسة اخخياز ألاسلىب القيادي:

( )1كض بلى :فاجً كىض ،اللُاصة وؤلاشغاف ؤلاصاعي ،صاع ؤؾامت لليشغ والخىػَم ،ألاعصن ،2010 ،ص 151؛ فخحي
ؤخمض طًاب كىاص ،بصاعة ألاكماٌ الخضًثت بين الىـغٍت والخؼبُم ،صاع صفاء لليشغ والخىػَم ،ألاعصن،2013 ،
ص.195
( )2كض بلى - :فاعوق فلُه كبضوا ،الؿلىن الخىـُمي في بصاعة اإلااؾؿاث الخللُمُت ،صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىػَم،
ألاعصن ،2005 ،ص 232؛ خؿين كبض الخمُض ؤخمض عشىان ،اللُاصة ماؾؿت شباب الجاملت ،مصغ،2011 ،
ص105؛ وامل بغبغ ،الاججاهاث الخضًثت في ؤلاصاعة وجدضًاث اإلاضًغًٍ ،صاع اإلانهل اللبىاوي ،لبىان ،2008 ،ص.282
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جخدضص فلالُت اللُاصة ؤلاصاعٍت وهظا ازخُاع ألاؾلىب اللُاصي بمجمىكت مً
()1
اللىامل اإلاازغة في طلً والتي ًمىً جمثُلها مً زالٌ الشيل اإلاىالي:
الشهل زقم 02:العىامل املؤثسة على ألاسلىب القيادي املخبع

املصدز :مً بكضاص الباخثين باإلكخماص كلى مدمض كاؾم اللغٍىحي ،مغحم ؾبم طهغه ،ص .272

مً زالٌ الشيل وؿخيخج ؤن هىان حملت مً اللىامل اإلاازغة كلى فلالُت اللُاصة
ؤلاصاعٍت والتي كلى طىئها ًمىً لللائض بجباكه ألؾلىبه اللُاصي.

ثاهيا  :الصساع الخنظيمي
ًدـى الصغاق الخىـُمي بإهمُت بالغت لضي الباخثين في مجاٌ ؤلاصاعة ،وٍغحم طلً
للضوع الظي ًللبه في الخإزير كلى ؾلىواث وؤصاء اللاملين بط هجضه ًيشإ بين ألافغاص
اللاملين في مسخلف ألاكؿام والىخضاث وؤلاصاعاث وبالخالي ٌلض مً ؤهم اإلاشىالث
الؿلىهُت التي ًىاحهها اللاصة في مماعؾاتهم إلاهامهم لظا وحب كلههم الخىُف مله
واللمل كلى الخللُل مً خضجه إلاا له مً ؤزاع ؾلبُت كلى ؤهضاف اإلاىـمت واؾخمغاعٍتها.

-1حعسيف الصساع الخنظيمي:
ٌلغف الصغاق الخىـُمي كلى ؤهه خالت مً الاؾدُاء ؤو كضم الغطا الظي ٌشلغ به

)(1مدمض كاؾم اللغٍىحي ،الؿلىن الخىـُمي ،صاع وائل لليشغ والخىػَم ،ألاعصن ،2006 ،ص 271
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الفغص ؤو الجماكت حغاء جصاصم اإلاصالح ؤو ألاهضاف ؤو الخاحاث ؤو اللُم(.)1

 -2أهىاع الصساع الخنظيمي:
جخلضص ؤهىاق الصغاق الخىـُمي وطلً بازخالف وحهاث الىـغ ووفلا للملُاع اإلالخمض
في الخصيُف وٍمىً الخمُيز بين ألاهىاق اإلاسخلفت له وفلا للشيل اإلاىالي(:)2
الشهل زقم  :03أهىاع الصساع الخنظيمي

املصدز :مً بكضاص الباخثين باإلكخماص كلى ملً مدمىص كُاصغة ،مغحم ؾبم طهغه ،ص.22

ًيشإ الصغاق الخىـُمي في اإلاىـماث كلى ازخالف ؤهىاكها مً كضة ؤؾباب منها ما
هى مخللم بالفغص ومنها ما هى جىـُمي حلىص ؤؾبابه بلى ؿغوف اإلاىـمت ومً زالٌ ماًلي
ًمىً بكؼاء حملت مً ألاؾباب واإلاخمثلت فُماًلي :والتي ًمىً جىطُدها مً زالٌ
الجضوٌ اإلاىالي(:)3
( )1ملً مدمىص كُاصغة ،بصاعة الصغاق وألاػماث وطغىغ اللمل والخغُير ،صاع خامض  ،ألاعصن ،2008 ،ص.18
( )2كض بلى :اللغٍىحي مدمض كاؾم ،الؿلىن الخىـُمي ،صاع الشغوق لليشغ والخىػَم ،ألاعصن ،غ ،2000 ،3ص
ص249 -247؛اللمُان مدمض ؾلمان ،الؿلىن الخىـُمي في مىـماث ألاكماٌ ،صاع وائل لليشغ والخىػَم ،ألاعصن،
 ،2002ص375؛خمىص زظير واؿم ،الؿلىن الخىـُمي ،صاع صفاء لليشغ والخىػَم ،ألاعصن ،2002 ،ص.150 -145
) (3كؿاف كبض اإلالؼي مدمض ،الؿلىن ؤلاصاعي في اإلاىـماث اإلالاصغة( ،صون ،صاع ،اليشغ) ،ألاعصن،1993 ،
ص.214
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الجدول زقم

ً :ىضح أسباب الصساع الخنظيمي

ألاسباب الخنظيميت
ألاسباب الشخصيت
 ؾىء بصعان الفغص لؿلىهه وصوافله  -غمىض ؤو كضم وطىح في اإلاؿاولُاث فيالهُيل الخىـُمي؛
وكضم كضعجه كلى جفؿير ألامىع ؛
 اإلاىافؿت للخصىٌ كلى اإلاىاعص التي ؾىء الاجصاالث بين الفغص وآلازغًٍ؛كضم جىافم شخصُت الفغص مم آلازغًٍ؛ جخصف بالىضعة؛ الؼبُلت اللضواهُت للفغص وكضم كضعجه  -حلاعض ألاهضاف مم بلظها البلع ؛ كضم فلالُت هـام الاجصاالث؛كلى الخىُف والخإكلم مم آلازغًٍ؛
 شلىع الفغص بالخلض اججاه آلازغًٍ هـغا كامل الؿلؼت واإلاغهؼٍت في اإلاىـمت ؛ كامل اإلاصلخت (اإلاصلخت الشخصُت كًلخميزه ببلع ألامىع والصفاث.
اإلاصلخت اللامت).
اإلاصضع :مً بكضاص الباخثين

 -4هخائج الصساع الخنظيمي:
ً ترجب كً الصغاق الخىـُمي صازل اإلاىـماث حملت مً الىخائج واإلاخمثلت في:

()1

 كضم وحىص عطا وؿُفي؛ صوعان اللمل؛ جضوي ؤصاء ألافغاص ؛ الخغُب كً اللمل وهثرة ؤلاطغاباث؛ -اهسفاض مؿخىي ألاصاء وؤلاهخاحُت.

 -5عالقت القيادة إلادازيت بالصساع الخنظيمي:
بن فلالُت اللُاصة ؤلاصاعٍت ًمىً الخىم كلهها مً زالٌ فلالُت اللائض في كضعجه كلى
بصاعة الصغاق الخىـُمي واللمل كلى الخض مىه بإي ػغٍلت واهذ ،الن له هخائج جىلىـ كلى
()1كثمان مدمىص الخظغ ،الؿلىن الخىـُمي ،صاع الصفاء ،ألاعصن ،2005 ،ص .167

القيادة إلادازيت وعالقتها بالصساع الخنظيمي دزاست حالت شسلت جىشيع النهسباء والغاش عين بسام

عطا اإلاغئوؾين هدى ؤصاء كالي وزلت هبيرة باللائض وبظلً وؿخيخج ؤن هىان كالكت بين
اللُاصة ؤلاصاعٍت والصغاق الخىـُمي وهظا مً زالٌ ألاؾلىب اللُاصي اإلاخبم مً ػغف
اللائض فلض ًيىن ألاؾلىب اإلاخبم مً ػغف اللائض في بلع ألاخُان هى الؿبب في ػٍاصة
خضة الصغاق وفي مىاكف ؤزغي هى اإلاؿاوٌ كً الخللُل مً خضجه وبالخالي هىان كالكت
بين اللُاصة ؤلاصاعٍت والصغاق الخىـُمي جىمً في بجباق اللائض ألؾلىب كً آلازغ .
جم الخؼغق ؾابلا بلى مسخلف ألاؾالُب اللُاصًت التي ًدبلها اللائض والتي جازغ كلهها
كضة كىامل ومً بين هظه ألاؾالُب التي ًخم اكخماصها في صعاؾت اللالكت بين اإلاخغيرًً
هإزظ ملُاع الؿلىن الظي ًدىي زالزت ؤؾالُب (الضًملغاػي ،ألاوجىكغاػي ،اإلادؿِب)(.)1
 عالقت ألاسلىب الدًمقساطي بالصساع الخنظيمي:ما ًميز ألاؾلىب الضًملغاػي ما ًلي:
الاهخمام باللالكاث ؤلاوؿاهُت واللمل كلى جدلُم اللضالت الاحخماكُت بين اللاملين
والاكتراف بالفغوق الفغصًت ومغاكاتها كىض جىػَم الىاحباث واللمل كلى جإهُض اإلاصلخت
اللامت للجماكت والاهخمام بمبضؤ الخفىٍع في اللمل ؤلاصاعي والاهخمام باالجصاالث
وتهُئت اإلاىار الؿلُم واإلاالئم وجىزُم الصلت بين اإلاىـمت والبِئت اإلادُؼت وبالخالي ول ما
ًميز هظا الىمؽ مً زصائص بًجابُت فهى بظلً ًازغ بًجابا كلى ألافغاص وما ًؼٍض مً
عطاهم الىؿُفي ووالئهم للمىـمت وٍىلىـ بظلً كلى ؤصائهم وؤصاء اإلاىـمت وهظا ما
ٌؿاهم بضعحت هبيرة في الخللُل مً الصغاق الخىـُمي صازل اإلاىـماث ،وبالخالي الىدُجت
اإلاخىصل بلهها مً زالٌ هظه اللالكت ؤن الىمؽ الضًملغاػي ًدض مً الصغاق الخىـُمي
صازل اإلاىـماث.
عالقت ألاسلىب ألاوجىقساطي بالصساع الخنظيمي:ؤما فُما ًسص الىمؽ الضًىخاجىعي ما ًميزه كً الىمؽ الؿابم وىن ؤن هظا
الىمؽ الؿلؼت مخمغهؼة في ًض اللائض والاهفغاصًت في اجساط اللغاع وكضم الاهخمام
بمشاعهت اللاملين في كملُت اجساط اللغاعاث ،فمً زالٌ هظا ألاؾلىب ٌؿعى اللائض لغفم
ؤلاهخاحُت وألاصاء صون مغاكاة اللىامل ؤلاوؿاهُت وكضم الاهخمام باالجصاالث ؤلاصاعٍت
()1مً بكضاص الباخثين باالكخماص كلى ما جم الؼغق بلُه مؿبلا.
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وكضم مغاكاة الفغوق الفغصًت والخؼبُم الخغفي للىائذ واللىاهين ،مم كضم جلبل الىلض
ختى ولى واهذ اللغاعاث غير ؾلُمت وهظلً كىصغ الخفغكت في اإلالاملت ،ول هظه
الخصائص حشلغ الفغص بلضم الغطا كً اللمل وجسلم لضيهم الغغبت في زلم اإلاشاول
صازل اإلاىـمت وكضم كضعتهم كلى الخلامل مم اللائض ،وهظا ما ًىلىـ ؾلبا كلى اإلاىـمت
هيل وبالخالي ؾىف ًاصي بلى وشإة صغاكاث ؾىاء بين ألافغاص في اإلاؿخىي الىاخض ؤو كلى
اإلاؿخىي الظاحي للفغص بدُث ًصبذ غير كاصع كلى اللمل وجخلاعض مصالخه مم مصالح
اإلاىـمتو ول ما ًميز هظا الىمؽ كض ًيىن ؾببا في خض طاجه للصغاق صازل اإلاىـمت
وبالخالي فان فلالُت اللائض في الخلامل مم الصغاق الخىـُمي صازل اإلاىـمت مخلللت
بإؾلىبه اللُاصي اإلاخبم ،بما ؤن ًيىن هى ؾببا في خض طاجه للصغاق ؤو ًيىن مصضعا للخض مىه.
وٍمىً لللاصة بجباق ألاهماغ الخالُت إلصاعة الصغاق وهي:
 الخإهُض كلى ؤولىٍت ألاهضاف الللُا وهىا البض مً الخإهُض كلى وخضة الخىـُم وكلىالهضف اللام مما ٌؿاهم في جىحُه ؤهـاع الجمُم هدى الهضف اللام والخسفُف مً
الصغاق؛
 جللُل اللالكاث فُما بين الىخضاث ؤلاصاعٍت اإلاسخلفت التي ًثىع الصغاق فُما بُنهاهدُجت لخضازل كملها؛
 اللمل كلى ػٍاصة اإلاىاعص اإلاخاخت ؤمام الجمُم والتي حلخبر هضعتهاؤخض ؤؾبابالصغاكاث وهظه مهمت بالغت ألاهمُت وجميز اإلاضًغًٍ الفلالين ممً هم ؤكل فلالُت
وجإزيرا.
 اكخماص آلُاث الدشاوع والاجصاٌ والبدث كً اللىائم اإلاشترهت وىؾُلت لخلاإلاشاول؛
 بًجاص آلُاث وافُت لالؾخئىاف والخـلم كلى مسخلف اإلاؿخىٍاث بن مً شإن طلًؤن ًدلم الشلىع باإلالل؛
 جىخُض ملاًير الخلُُم وؤؾـ جىػَم اإلايافأث وبًجاص هـام خىافؼ حماكُت كلىمؿخىي الخىـُم.

القيادة إلادازيت وعالقتها بالصساع الخنظيمي دزاست حالت شسلت جىشيع النهسباء والغاش عين بسام

ثالثا :عالقت القيادة إلادازيت بالصساع الخنظيمي في شسلت جىشيع النهسباء
والغاش بعين بسام.
 -1الخعسيف بالشسلت ووظائفها:
حلخبر ؾىهلغاػ شغهت كمىمُت طاث ػابم صىاعي وججاعي وهي مً اهم الشغواث
الىبري في الجؼائغ بلض شغهت ؾىهؼغان اط جدخل اإلاغجبت ألاولى في اإلاغغب اللغبي في بهخاج
الؼاكت الىهغبائُت ،وفظال كً ؤلاهخاج والخىػَم وهلل الىهغباء وجىؾلذ صالخُاتها بلى
البُم والترهُب والصُاهت.
جلىم شغهت ؾىهلغاػ بلضة وؿائف منها:
 طمان هىكُت بهخاج وهلل وجىػَم الؼاكت الىهغبائُت وهظا طمان جىػَم الغاػ فيبػاع اخترام شغوغ الخماًت والامً بإكل جيالُف؛
جغهُب ،جصلُذ ،صُاهت وبكاصة ججضًض مغاهؼ ؤلاهخاج وهلل وجىػَم الؼاكتالىهغبائُت باإلطافت بلى مغاهؼ الخىػَم اللمىمي للغاػ؛
 الخسؼُؽ ووطم البرامج الؿىىٍت وهظا اإلالضة لؿىىاث؛ طمان الخمىًٍ الالػم لخدلُم وجىفُظ البرامج اإلاؿؼغة؛ -جىفير اإلايشإث الظغوعٍت لظمان ؾير مهمتها.

 -2أهداف شسلت سىهلغاش:
للض خضصث ؾىهلغاػ ؤهضاف حؿعى بلى بلىغها هماًلي:
 الخدىم مم ؤلاؾخلماٌ ألامثل للىؾائل والخلىُاث بهضف التركُت والخدؿً الضائملصىعة كالمتها؛
-

جلبُت الخاحاث الىػىُت اإلاتزاًضة؛
جىصُل الخيامل الىػني بخلىٍت الضكم لللىاكض الصىاكُت وجىىَم مىخجاتها؛
اإلاشاعهت في ؤلاهجاػاث الصىاكُت والخجاعٍت في الخاعج ختى جيىن باكغب مً الؼبىن
النهائي؛
اؾخلاللُت الدؿُير وبصزاٌ كىاكض كىاكض طاث ػابم ججاعي؛
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 -الخصىٌ كلى خصت الؿىق اللالمي؛

 -3املنهج املسخخدم في الدزاست:
اإلاىهج اإلاخبم هىاملنهج الىصفي الخحليلي وطلً إلاالءمخه لؼبُلت اإلاىطىق اإلاضعوؽ،
وهظا بهضف وصف وجدلُل ألاؾلىب اللُاصي الظي ًدبله اإلاضًغ في ماؾؿت جىػَم
الىهغباء والغاػ ومضي جإزيره كلى الصغاق الخىـُمي لللاملين في هظه اإلااؾؿت كصض
الىصىٌ بلى ؤهم الاؾخيخاحاث التي حؿهم في بزغاء الضعاؾت.

 -4مجخمع وعينت الدزاست:
شمل مجخمم الضعاؾت حمُم اللاملين في اإلااؾؿت والظي ًبلغ كضصهم 60كامل
خُث جم اكخباع عئؾاء ألاكؿام باالطافت بلى اإلاضًغ اللام كاصة لُمثلىا بظلً 4كماٌ وهم
ًمثلىن بظلً وؿبت %6.7مً مجخمم الضعاؾت ؤما فُما ًسص اإلاغئوؾين فهم ًمثلىن
اليؿبت اإلاخبلُت.
والجضوٌ اإلاىالي ًىضح طلً
الجدول زقم ً: 03ىضح مجخمع وعينت الدزاست ولرا الاسخبياهاث املىشعت واملفقىدة
والنسب الاحصائيت املىافقت لها.
اللضص ؤلاحمالي
لألفغاص في اإلااؾؿت

كُىت
اللاصة

كُىت
اإلاغئوؾين

 06عامل

60عمال

60عامل
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الاؾخبُاهاث
اإلاىػكت
60اسخبيان

الاؾخبُاهاث
اإلاؿترحلت
66اسخبيان

الاؾخبُاهاث
اإلافلىصة
 0اسخبياهاث
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املصدز :مً بكضاص الباخثين باإلكخماص كلى وزائم اإلااؾؿت .

مً زالٌ جدلُل اخصائُاث الجضوٌ ًخضح ؤن كُىت الضعاؾت هي مً اللُىت
الشاملت والتي مثلذ مجخمم الضعاؾت هيل والظي بلغ كضصهم  60كامل خُث جم جلؿُم
هظه ألازيرة بلى فئخين فئت ؤو كُىت شملذ فئت اللاصة ؤلاصاعٍين الظًً لم شملتهم
اؾخماعة الاؾخبُان بل ؾخم احغاء ملابلت ملهم ؤما الفئت الثاهُت فشملذ فئت اإلاغئوؾين
مً مسخلف اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت ومً مسخلف اإلاخغيراث الشخصُت والظًً ًمثلىن ما

القيادة إلادازيت وعالقتها بالصساع الخنظيمي دزاست حالت شسلت جىشيع النهسباء والغاش عين بسام

وؿبخه  %93.3مً اللُىت اليلُت وبظلً جم جىػَم  50اؾخماعة اؾخبُان شملذ فئت
اإلاغئوؾين ولىً في ألازير جم اؾترحاق  50اؾخماعة فلؽ مً اصل  56اؾخماعة وبظلً
الخدلُل ؾُيىن ٌ 50اؾخماعة اؾخبُان لخدلُل اؾخجاباث ؤفغاص هظه اللُىت.
كىض جىػَم بؾخماعة ؤلاؾخبُان كلى كُىت الضعاؾت الخاصت باللُىت الثاهُت والتي
جمثل 56كامل باإلااؾؿت واهذ هخائج الضعاؾت مىضخت في الجضوٌ اإلاىالي ؤما الفئت ألاولى
اإلاسصصت لفئت اللاصة فإحغٍذ ملهم اإلالابلت لغغض حمم مللىماث زاصت باإلصاعة
الللُا ال ًمىً حملها مً زالٌ اؾخماعة ؤلاؾخبُان.
والىخائج اإلادصل كلهها ًمىً كغطها فُماًلي خُث واهذ حلبر كً واكم ول مً
اللُاصة ؤلاصاعٍت والتي بضوعها حلبر كً ألاؾلىب اللُاصي والؿائض وواكم الصغاق
الخىـُمي في اإلااؾؿت واللالكت بُنهما وصعحت الخإزير بُنهما.

 -5جحليل هخائج الاسخبيان:
لخدلُم ؤهضاف الضعاؾت وجدلُل البُاهاث التي جم ججمُلها ،جم اؾخسضام اللضًض
مً ألاؾالُب ؤلاخصائُت اإلاىاؾبت والتي جخمثل في:
 الخؼم ؤلاخصائُت للللىم الاحخماكُت ،spssوطلً باؾخسضام الخىغاعاث واليؿب اإلائىٍت :للخلغف كلى البُاهاث ألاولُت الشخصُت والىؿُفُتللُىت الضعاؾت؛
 اإلاخىؾؽ الخؿابي :Mean ملامل الاعجباغ وملامل الخدضًض ألاهمُت اليؿبُت :والتي جم جدضًضها وفم ؾلم لُىغث الخماس ي خُث باليؿبتللمدىع الثاوي مً الاؾخبُان الظي ًمثل ألاؾالُب اللُاصًت جم جدضًضها هما ًلي:
 مً (1بلى)3جمثل ألاؾلىب اللُاصي الضًىخاجىعي؛ مً(3.1بلى )5جمثل ألاؾلىب اللُاصي الضًملغاػي.ؤما باليؿبت للمدىع الثالث مً الاؾخبُان الظي ٌلبر كً الصغاق الخىـُمي ببلضًه
فخم جدضًض ألاهمُت اليؿبُت بلى:
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 ؤهمُت وؿبُت طلُفت مً1بلى 3وجضٌ كلى وحىص صغاق كىي ؤي خضة الصغاق. ؤما مً  3.1بلى  5فهي جضٌ كلى كضم وحىص صغاكاث "كلت الصغاق" وهي وؿبتمىافلت كلى كضم وحىص صغاكاث هبيرة صازل اإلااؾؿت.
ًخضح مً زالٌ جدلُل اؾخجاباث افغاص اللُىت ؤن الىمؽ الؿائض في ماؾؿت
جىػَم الىهغباء والغاػ هى الىمؽ الضًملغاػي ولىً لِـ بيؿبت كالُت ؤي ؤن بلع
الاحاباث واهذ جمُل بلى الىمؽ الضًىخاجىعي وهظا ما فؿغه كُمت اإلاخىؾؽ الخؿابي
ؤلاحمالي للمدىع الظي وان بلُض بللُل فلؽ كً الىمؽ الضًىخاجىعي وٍمىً جفؿير
هخائج اؾخجاباث ؤفغاص اللُىت كلى الىدى الخالي :
بن اإلاضًغ في ماؾؿت جىػَم الىهغباء والغاػ ًدخفف لىفؿه بجمُم الؿلؼاث
والصالخُاث و هجضه ًاهض كلى طغوعة الالتزام باإلاىاكُض اإلادضصة في اللمل ،خُث هجض
ؤن هىان كىن زاص صازل اإلااؾؿت ٌلمل كلى جضوًٍ مىاكُض الضزىٌ والخغوج
وب الخالي هىان التزام خُث هجضه ؤًظا ًىحه حللُماث زاصت باللمل وطلً مً ؤحل بظٌ
مجهىصاث ؤهبر ،وطلً باكخباع ؤن اإلااؾؿت جلضم زضمت للؼبىن وما ًضٌ كلى طلً هى
كُمت اإلاخىؾؽ الخؿابي ؤلاحمالي الظي كضع ب 3.5باهدغاف ملُاعي  051254وبظلً هجض
ؤن كُمت اإلاخىؾؽ الخؿابي جضٌ كلى ؤن الىمؽ الؿائض هى الىمؽ الضًملغاػي.
ؤما فُما ًسص هخائج اؾخجاباث ؤفغاص اللُىت خىٌ الصغاق الخىـُمي فهي هما ًلي
خُث في هظا الصضص جم جدلُل مجمىكت مً اإلافاهُم منها اإلاشاعهت والشفافُت في خين
هجض ان هىان كملُت لالجصاٌ ًخم مً زاللها ببغاػ الىلاغ الغئِؿُت الخاصت بىـام
اللمل مً زالٌ وؾائل اجصاٌ جيىن بشيل واضح ،وهظا مً زالٌ كُام اإلاؿاولين في
اإلااؾؿت بشغح اللغاعاث التي ًخم اجساطها ول هظه اللىاصغ اإلاظوىعة ؾابلا فؿغتها
بحاباث ؤفغاص اللُىت التي واهذ ملـمها جمُل بلى اإلاىافلت ولىً بيؿب مخفاوجت وبالخالي
هىان شفافُت في كملُ ت الاجصاٌ في ماؾؿت ؾىهلغاػ وكلُه ولما وان هىان واكم حُض
لالجصاٌ في اإلااؾؿت ولما كل الصغاق الخىـُمي كلى كىـ وحىص اجصاالث عؾمُت
وكائض صًىخاجىعي مما ٌلغكل ؾير ألامىع وألاكماٌ وبالخالي ػٍاصة الصغاكاث في ماؾؿت
جىػَم الىهغباء والغاػ بلين بؿام جلل الصغاكاث لىحىص هـام كمل واضح اإلالالم مً
زالٌ كىىاث الاجصاٌ وما ًضٌ كلى طلً كُمت اإلاخىؾؽ الخؿابي ؤلاحمالي للصغاق
الخىـُمي والدس ي كضعث ب 3.25اي وؿبت كبىٌ كلى كلت الصغاق الخىـُمي في اإلااؾؿت
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باهدغاف ملُاعي  1.0032وفي ألازير لِؿذ اإلااؾؿت زالُت مً الصغاق ولىً ال جازغ
كلى مؿا ع اللمل بصفت هبيرة لؿهىلت الخدىم فُه وملالجت مشاولت كبل ؤن جازغ كلى
ؤصاء اإلااؾؿت.
وفُما ًلي ولغض ؤلاعجباغ بين ألاؾلىب اللُاصي الضًملغاػي الؿائض في الشغهت
وكالكخه بالصغاق فهي كالكت جياملُت فيلما بشخضث الضهخاجىعٍت في اإلااؾؿت ػاصث مً
خضة الصغاق كلى كىـ الضًمل غاػُت واإلاشاعهت التي حؿهل مؿاع اللمل و اللالكت بين
اللاملين فهي ؾبُل الخللُل مً الصغاق والجضوٌ اإلاىالي ًىضح اللالكت بُنها .
الجدول زقم :04مصفىفت إلازجباط

الصساع الخنظيمي

ألاسلىب القيادي الدًمقساطي
ملامل الاعجباغ
** 6.6

مؿخىي اإلالىىٍت
0000

املصدز :مً بكضاص الباخثين باإلكخماص كلى مسغحاث اٌSPSS

مً زالٌ جدلُل هخائج الجضوٌ هالخف وحىص كالكت اعجباغ مىحب بين اللُاصة
الضًملغاػُت والصغاق الخىـُمي في اإلااؾؿت ؾىهلغاػ بلين بؿام كىض مؿخىي الضاللت
.0.01
الجدول زقمً :05ىضح مصفىفت معامل الخحدًد
مسخىي املعنىيت

معامل الخحدًد

6.66

62,0

ألاسلىب القيادي الدًمقساطي
الصساع الخنظيمي

املصدز :مً بكضاص الباخثين باإلكخماص كلى مسغحاث اٌspss

كلت الصغاق الخىـُمي في اإلااؾؿت ًفؿغه الىمؽ اللُاصي الضًملغاػي الؿائض في
اإلااؾؿت ؤما اليؿبت اإلاخبلُت جفؿغها مخغيراث ؤزغي لم جضر في الضعاؾت واإلجصاٌ
والثلافت الخىـُمت والخمىين والخدفيز فليل واخض منها صعحت جإزير كلى هظا ألازير بما
بالخللُل مً خضجه ؤو ػٍاصة جفاكمه في اإلااؾؿت.
الصساع الخنظيمي=القيادة الادازيت ×معامل الخحدًد +قيمت بيخا
الصساع الخنظيمي=القيادة إلادازيت×0.52+0.26
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خاجمت:
مً زالٌ ول ما ؾبم وؿخيخج ؤن ؾغ جىمُت اإلاىـماث لم ٌلض فلؽ في ملضعتها كلى
بصاعة زغواتها اإلااصًت فلؽ ،وبهما ؤًظا في هُفُت اؾخسضام كاصتها في جىحُه اللىي
اللاملت ،وصفلها بلى اهدشاف و جفجير الؼاكاث الخالكت.
هخائج الدزاست:
 حلض اللُاصة ؤلاصاعٍت كىصغا خُىٍا في خُاة اإلاىـماث واؾخمغاع واػصهاع وشاػاتهاوكملُاتها اإلاسخلفت ،وهظا باكخباعها طغوعة احخماكُت وبصاعٍت فهي حشيل مغصوصا ولُا
لللملُت ؤلاصاعٍت بط ال ًمىً جىكم ؤي كمل بصاعي بضونها..
 ًدبم اللائض ؤلاصاعي في حلامله مم اإلاغئوؾين حملت مً ألاؾالُب التي ًخمازخُاعها وفلا للضة كىامل والتي بصضصها ًمىً لللائض ازخُاع ألاؾلىب اللُاصي الفلاٌ
الظي ٌؿمذ بخدلُم الاهضاف اإلاؿؼغة.
فمً زالٌ الىلاغ الؿالفت الظهغ ًخضح ؤن لللُاصة ؤلاصاعٍت ؤهمُت هبيرة في
اإلاىـماث وهظا ما ًثبذ صخت الفغطُت ألاولى.
 ٌلض الصغاق الخىـُمي مً اإلاشاول الىبيرة التي جىاحهها اإلاىـماث والتي جىلىـفي ألازير بيخائج ؾلبُت كلى ؤصائها الىلي وكلى ؤصاء اللاملين؛
 ٌلض اإلاىعص البشغي مً ؤهم اإلاىاعص التي جخىفغ كلهها اإلاىـمت فهى همؼة الىصل بينمسخلف اإلاىاعص ألازغي وهى ألاؾاؽ في بلائها في ؾاخت ألاكماٌ مً زالٌ كضعجه كلى
الخىُف ومىاحهت مسخلف الـغوف ،وختى جظمً طلً ال بض مً جدلُم الغطا الىؿُفي
له والخض مً مسخلف الصغاكاث التي واحهه؛
 ًاصي الصغاق الخىـُمي صازل اإلاىـمت بلى هثرة الغُاباث وبهسفاض بهخاحُتاللاملين وهظا ما ًثبذ صخت الفغطُت الثاهُت.
 فُما ًسص كُىت الضعاؾت جم ملغفت ؤنها مالئمت وممثلت للمجخمم وحؿعىلخدلُم ؤهضاف الضعاؾت مً زالٌ صعاؾت البُاهاث الشخصُت ألفغاص اللُىت.
 بن ألاؾلىب اللُاصي الؿائض في شغهت جىػَم الىهغباء والغاػ بلين بؿام هىألاؾلىب اللُاصي الضًملغاػي بمخىؾؽ خؿابي كضعه 3.5
 -بن مؿخىي الصغاق الخىـُمي طلُف وجلل خضجه هىكا ما صازل اإلااؾؿت
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وبمخىؾؽ خؿابي كضعه .3525
 هىان كالكت طاث صاللت بخصائُت بين ألاؾلىب اللُاصي الضًملغاػي فيماؾؿت جىػَم الىهغباء والغاػ بلين بؿام وبين الصغاق الخىـُمي وهظا كىض مؿخىي
ملىىٍت %1والظي ًىضح طلً هى ملامل الاعجباغ الظي كضع ب 0552والظي ًاهض كلى
وحىص كالكت ػغصًت ومىحبت بين ألاؾلىب اللُاصي الضًملغاػي وكلت الصغاق الخىـُمي .
 هىان صعحت جإزير بين ألاؾلىب اللُاصي الضًملغاػي الؿائض في اإلااؾؿتوالصغاق الخىـُمي مً حهت ؤزغي وما ًفؿغ طلً كىض مؿخىي ملىىٍت  ،هى ملامل
الخدضًض الظي ًىضح ؤن اللُاصة الضًملغاػُت جازغ كلى الصغاق الخىـُمي في ماؾؿت
ؾىهلغاػ بخفؿيرها له بيؿبت  %26واليؿبت اإلاخبلُت جفؿغها مخغيراث ؤزغي لم ًخم
طهغها في الضعاؾت وبالخالي هىان صعحت للخإزير بين مخغيراث الضعاؾت جم الىشف كنها كً
ػغٍم ملامل الخدضًض .
 هىان كالكت بين اللُاصة ؤلاصاعٍت والصغاق الخىـُمي ًمىً بهجاػها مً زالٌألاؾالُب اللُاصًت التي ًدبلها اللائض ؤلاصاعي في اإلااؾؿت ،خُث ؤن ليل ؤؾلىب كُاصي
كالكت بالصغاق الخىـُمي فمً ألاؾالُب ما ًدض مً شضة الصغاق الخىـُمي ومنها ما
ًؼٍض مً جفاكمه صازل اإلاىـمت وهظا ما هثبذ به صخت الفغطُت الثالثت.
الاكتراخاث:
مً زالٌ ماًلي هلض م مجمىكت مً اإلالترخاث التي مً شإنها ؤن جدض مً الصغاق
الخىـُمي صازل اإلاىـماث وهي هماًلي:
 بىاء زلافت جىـُمُت إلػالت جىجغ ؤحؼاء الخىـُم والخسفُف مً خضة الصغاق؛ جىؾُم هؼاق ؤلاشغاف لِشمل ؤهبر كضع ممىً مً ألاكماٌ وألاوشؼت . جمخين اللالكت بين ألاكماٌ وألاوشؼت اإلاسخلفت ووطم الظىابؽ الظغوعٍت لها؛ جدضًض الىاحباث واإلاؿاولُاث اإلاىاػت بيل مغهؼ وؿُفي ؤو وخضة جىـُمُت ؛ -جىطُذ ؤؾالُب وبحغاءاث اللمل لللماٌ الجضص للخسفُف مً خضة الخىاكع.
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 مدمض كاؾم اللغٍىحي ،السلىك الخنظيمي ،صاع وائل لليشغ والخىػَم ،ألاعصن.2006 ، ملً مدمىص كُاصغة ،إدازة الصساع وألاشماث وضغىط العمل والخغيير ،صاع خامضلليشغ والخىػَم ،ألاعصن.2008 ،
 مدفىؾ ؤخمض حىصة ،إدازة الجىدة الشاملت ،صاع وائل لليشغ والخىػَم ،2006 ،غ،2ص .99
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