
 

 مستخلص البحث 
 

. دور أسلوب قيادة املوظف (دراسة حالة يف شركة حزب عمال احلياة 2012أرستا يوستانيت,  
يف قسم اإلدارية جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج. ،حبث جامعي مادييون مكتب فرع التأمني).   

.حتت اإلشراف : الدكتور أمحد ثاين سوفريانتو املاجستري  

 
احية : أسلوب القيادة, األداءالكلمات املفت  

 
اليت هي  القيادة الناجحة . املنظمة حتديد جناح أي مؤسسة يف  القيادة يف أي منظمة هو عامل مهم جدا        
ا  انجاح التنظيبأظهر غرض، ال سيما يف شركة هلا كل شركة   و األشخاص فيها. م من أجل حتقيق أهدافها وغايا

ن دقيقة يف العمل والقيام بالعمل الذي يسعى من اجل حتقيق هدف احلصول على قسط التأمني املطلوب ان تكو 
لديهم والبقاء  للملك األداء العالية  املوظفني لبقاء  فيحتاج األداء املثمرة.  يف حتقيق هذه األهداف. التأمني

ف هذه الدراسة إىل حتديد ما د. داخل الشركة، وأسلوب القيادة اليت ميلكها زعيم ليكون هلا تأثري على األداء
، على املشاركة أسلوب القيادة )x1(السلطوية القيادة  هل هناك تأثري يف وقت واحد من املتغريات، و) أ: (يلي

)x2( وأساليب القيادة ، ) املوكلةx3(  على أداء املوظف)زئي بني املتغريات، اجلتأثري الهل هناك .) ب(، )ي
على أداء  )x3( املوكلة ، وأساليب القيادة)x2(، أسلوب القيادة التشاركية )x1(وأسلوب القيادة االستبدادية 

على أداء العاملي األكثر  املتغريأين  ) ج(، )ي(املوظف 
 

و الكمي وأساليب حتليل البيانات املستخدمة هي االحندار املتعدد. واملنهج املستخدم يف هذا البحث ه       
شخصا. وأدوات التحليل هي  53وجمتمع البحث هو املوظف يف مكتب شركة عمال احلياة مادييون بعدد 

ا يف الفرضيات من اختبار الكالسيكية االحندار اخلطي متعددة  بإختبار األمهية فاء واإلختبار التاء بالنظر 
  .ومتغاير التفاوت ،.يعية، االرتباط الذايتوالطب

 
، على املشاركة )x1(السلطوية القيادة  و )أ: (من احلسابات ما يلي تعرف احلاصل  تحليلال نتيجة  منو        

جدول   F <  22,137الفاء  تؤثر على أداء املوظفني بقيمة )x3(املوكلة  ، وأساليب القيادة )x2(أسلوب القيادة 
ال  )x2( يف حني التشاركية جزئيا متغري أسلوب القيادة) ب(٪، 57,1٪ مع آر مربع بقيمة 5ستوى مل  2,794

، وهذا املوظفني )وكالء(ليسوا موظفني دائمني  البحث اوذلك ألن معظم املشاركني يف هذ يؤثر على أداء املوظف،
ة الذين حفزهم إىل أن تباشر فورا يف لذلك بالنسبة هلم سلطة األمر من القاد. العرضيني دائما نادر يف املكتب

  .أو  0,421من  الباء  مع القيم )x3( املوكلة القيادة هو داءاألاملتغريات التأثري األكثر املهيمنة على ) ج. (العمل
4,21.٪   


