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 قدمة: امل

 بعلم إدارة األعمال
ً
 ترتكز عليه جميع النشاطات وفي مختلف املؤسسات، وفي ، والقيادة بما لها من أهمية تعد  يهتم االقتصاديون كثيرا

ً
 هاما

ً
محورا

الداخلية وتشابكها وتأتتنامى املؤسس  ظلها التقدم التكنلوجي املتسارع   نا هذا، عصرثرها بالبيئة الخارجية في عصر ات وتتشعب أعمالها وتنوع عالقاتها 

 .ضروب الحياة والذي زاد من حاالت عدم التأكد وفي شتى 

ال يتحقق نجاح وتقدم املؤسسات إال في ظل قيادٍة تستطيع تحديد أبرز املشكالت التي تعترض املؤسسات وتقيم الحلول لها من أجل تحقيق   وعليه

 أهدافها وأهداف جميع املستفيدين من املؤسسة. 

 مشكلة البحث:

عد 
ُ
 أو   ؤدي إلى تحقيق األهداف،اإلتجاه الذي يخرين على توجيه قدراتهم وإهتماماتهم في  تأثير في ال   القيادة عملية  ت

ً
وقد يكون تأثير القيادة إيجابيا

 على أداء العاملين ويرجع ذلك إلى الخصائص والسمات الشخصية التي يمتلكها القائد، والتي تحدد بدورها نمط النوع القيادي الذي  
ً
تبعه في التأثير  يسلبيا

 مستوى األداء إليهم.  مرؤوسيه لرفععلى 

 أصبح  وقد
ً
ط بين أهداف الفرد الربنجد أن تحسين ورفع مستوى األداء لدى أفرادها. فإنعكاس لاألن أن تقدم املجتمعات والدول ما هو إال  واضحا

املنظمة األفراد  وأهداف  املستمر ألداء   وإتباع مناهج    والتقييم 
ً
ت األداء،  وتطوير  واملحقق أهم  من  عد  تحسين  املتميز  األداء  للحصول على هذا  األسباب 

 لألهداف. 

 : ة البحث في هذا السؤاليمكن أن نسيق مشكل تقدمومما 

 ؟ الغذائية للصناعات مجموعة دالأداء العاملين لدى  تحسين ورفعما مدى تأثير القيادة اإلدارية في 

 ونجد أن هذا السؤال يتفرع منه سؤال آخر: 
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 ص:خاملل

  هدفت الدراسة إلى الوقوف على تأثير القيادة اإلدارية على أداء العاملين من خالل بناء فرق العمل وتقديم الحافز ونمط اإلشراف من أجل

العاملين. وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي واملنهج التحليلي الذي يعتمد على البيانات املستمدة من منهج دراسة الحالة الذي تم  تحسين أداء  

السودان الخرطوم بحري. ومن    -اإلعتماد فيه على العينة العشوائية والتي تشمل القادة واإلداريين والعاملين بمجموعة دال للصناعات الغذائية

أ  لنتائج التي توصلت إليها الدراسة: تحقيق العدالة في التعامل يدفع العمال بمجموعة دال للصناعات الغذائية إلى رفع مستوى األداء. مبد أهم ا 

عمل  . الالجدارة في الترقية يهدف إلى تحسين أداء العاملين. تشجيع املدير يدفع العاملين بمجموعة دال للصناعات الغذائية إلنجاز عملهم بكفاءة 

أهداف  ضمن فريق يسهل املهام اإلدارية. ومن أهم التوصيات: على املدير تشجع العاملين على املشاركة في صنع القرار األمر الذي يدفعهم لتحقيق

كون مرضية.  املؤسسة. على املدرأ في مجموعة دال للصناعات الغذائية أن ال يفرقوا بين أفراد فريق العمل. عالوة وتعويض مخاطر العمل يجب أن ت

 العمل على جعل بيئة العمل جاذبة مما يزيد من حب العاملين لعملهم. 

 الحوافز .  ؛فريق العمل ؛تحسين األداء ؛القيادة اإلدارية فتاحية:املكلمات ال
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 ظاهرة القيادة اإلدارية؟ما هي طبيعة 

 أهمية البحث: 

 التأثيردور القيادة اإلدارية في املؤسسةتتمثل أهمية البحث في 
ً
 إلى العوامل التالية: وذلك أدائهم  تحسينفي العاملين بهدف  ، خاصة

.قيادة اإلدارية في إدارة املؤسسات وإدارة الدور الذي تلعبه ال أهمية تتضح أهمية الدراسة في .1
ً
أنظمة وأنماط القيادة   معرفةوأن  املورد البشري خاصة

 حسين أداء العاملين. الضعف ومن ثم اإلستفادة منها في تالعلمية من قبل املتخصص أو الباحث تمكنه من تشخيص نقاط القوة ونقاط 

 األداء.  حسينوتإدارة املوارد البشرية ودورها في إنجاح وإستمرار العملية اإلنتاجية ف على دور القيادة اإلدارية في الوقو تكمن أهمية الدراسة في  .2

العاملين   .3 أداء  أهمية  الدراسة من  أهمية  اإلنتاجية.في كونه  تنبثق  العملية  أهم عناصر  األداء    من  القادرة على  الجيدة  الكفاءات  لذا البّد من توفر 

 التشكيل والتأهيل والتدريب.  مواكبةة اإلنتاجية عن طريق توفير املوارد البشرية القادرة على مستوى الكفاء تحسين والعطاء املتميز وذلك ب

 أهداف البحث:

 : األهداف التاليةتسعى الدراسة إلى تحقيق 

 أهميتها بالنسبة للعمل اإلداري في املؤسسة محل الدراسة.  الوقوف على، و وخصائصهاارية القيادة اإلدمفهوم التعرف على  .1

ستفادة من األفكار باال مهاراتهم القيادية وذلك  تنمية وتطويردراء في املنظريات القيادة اإلدارية املختلفة وتحديد التباين بينها مما قد يساعد  توضيح .2

 والنتائج التي توصلت إليها مختلف النظريات.

رفع   .3 والواجبمعرفة محددات  املؤسسة  في  إستخدامها. على    األداء  بمثابة    القيادة  إستمرارها األساس  وهذا  باملؤسسات وضمان  اإلرتقاء   في عملية 

 .وتطورها

 فروض البحث: 

 .أداء العاملينوأثرها في  إحصائية بين القيادة اإلدارية هناك عالقة ذات داللة   :الفرض الرئيس ي
 التالية: ويتفرع منه الفرضيات 

 .تعكس تأثير بناء فريق العمل على أداء العاملينحصائية لة ا عالقة ذات دال هناك •

 حصائية بين التحفيز وتحسن مستوى األداء الوظيفي.ا عالقة ذات داللة  هناك •

 نمط اإلشراف وتحسن مستوى األداء الوظيفي.  تعكس أثرحصائية ا عالقة ذات داللة  هناك •

 منهج البحث:

  جميعها، قيادة اإلدارية  الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، والذي يقوم على وصف وتحليل املتغيرات الخاصة بالدراسة والتي شملت نظريات الاتبعت  

. رق تطويره ط، وعملية تقنينه و فيه  التي تؤثر وكذلك دراسة األداء الوظيفي بمختلف أبعاده والعوامل    ،األنماط القيادية التي توصلت إليها هذه املدارسو 

والتي تتمثل في القادة اإلداريين والعاملين في الشركة موضع  كما اتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة والذي تم اإلعتماد فيه على أسلوب العينة العشوائية

 الدراسة. 

 ونظرياتها: وقواعدها مفاهيم القيادة اإلدارية

واملكملة للوظائف اإلدارية الرئيسية التي يقوم بها املدير، كما انها تمثل الجانب األهم واألكبر في وظائف تعد القيادة إحدى الوظائف اإلدارية املشتقة  

 له أصوله وقواعده فهي ا وإذا كانت القيادة اإلدارية علم املدير.
ً
 منظما

ً
 ا

ً
 منذ  تعتبر فن قد عرفه البشر ومارسوه يضا

ً
 . القدم عمليا

 تعريف القيادة: 

أن أشهر هذه التعريفات للقيادة ’’ القدرة على التوجيه من أجل تحقيق هدٍف معين عن طريق ريفات و تعدد التع  إال  الراء حول مفهوم القيادة، 

 الخرين‘‘.

النفوذ الخصائص الشخصية للقائد   القوة أو  النفوذ بالتأثير على سلوك الخرين وقد يكون مصدر هذه  أو كما تعرف بأنها ’’ إستخدام القوة أو 

في حاالت معينة ويوجه من خالل وسائل اإلتصال بين املرؤوسين للعمل وفق الخطط    يتضحشخص ي متبادل    وتعتبر القيادة تأثيراملنظم،  ه داخل  موقع

 1املحددة‘‘. 

 
ً
. L. WOLMANوعرفها أيضا

ً
 ناجحا

ً
 بأنها مجموعة من الخصائص الشخصية التي تجعل التوجيه والتحكم في الخرين أمرا

 
 (235- 234م، )ص 2017، الطبعة األولى أصول اإلدارة والفكر التنظيميمزمل علي عثمان،  1
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للتأثير أو تغير سلوك الناس من أجل الوصول إلى أهداف املنظمة واألفراد   ما يبذل من جهودأن القيادة تعني    Fred. Fiedlerفي حين يرى فدلر  

  .
ً
 معا

 القيادة اإلدارية:تعريف 

التأثير واإلقناع لتوجيه أفراد   )القائد اإلداري( على  الشخص ي بصفٍة أساسية تعرف القيادة اإلدارية بأنها قدرة فرد  الجماعة بإعتماد قوة التأثير 

 وقوة املنصب الرسمي بصفٍة ثانوية. 

 ، ومهارات القيادة كالتوجيه والقدرة على والنظم واملوارد، واالملام بوظائف اإلدارة   ادارة االفراد واملجموعات.القيادة اإلدارية بأنها ’’    وكذلك تعرف

  2وبحيث تحقق أفضل النتائج‘‘. املنظمةهداف الة تحدث اإللتزام والوالء في االفراد واملجموعات من اجل تحقيق ا فع وبأساليب، اإلقناع التأثير و 

 وهناك عدة قواعد أو أسس للقيادة اإلدارية تتمثل في: 

:
ً
إذ ينبغي للقائد أن تكون لديه القدرة على وضع الهداف املمكن الوصول إليها بما لديه من موارد متاحة، مع جعل    ،هداف والبرامج العلميةوضع اال   أوال

 هذه األهداف مقبولة ومرغوب فيها من قبل األفراد واملجموعات. 

:
ً
 .إنجازتم وامر والتي من خاللها ياالوامر وتنظيم العمل، على القائد االداري ان يدرك كيفية إعطاء اال  ثانيا

:
ً
وتنفيذ البرامج، ولكن يعتمد على األسلوب املقنع والذي من خالله القائد الفعال ال يعتمد على السلطة إليصال األوامر    االتصال املقنع والفعال،  ثالثا

 يلتزم الجميع بالسير نحو تحقيق األهداف. 

:
ً
 على أهداف ومصالح مشتركة ومنها هدف االستقرار في  فراد  لى دور االفراد في تحقيق األهداف، إن اال التأكيد ع  رابعا

ً
العاملين في املنظمة يجتمعون معا

 لخدمة أهداف املنظمة. 
ً
 العمل، والقيادي الناجح هو الذي يستطيع توظيف هذه األهداف لجميع العاملين معا

:
ً
ملين ن الجهد يوازي الحافز، أن العالعاملين تبنى على دراسة ا متطلبات ا أن توقعات القيادي من  لصحيح ملتطلبات األفراد وحوافزهم،  التوقع ا   خامسا

 ن العمل املطلوب يستحق العناء ويعود على العاملين باملنفعة املتوقعة.لديهم القدرة على اإلنجاز، ا 

:
ً
 3.ه كما يجبلعاملين وأن يقوم بدور لقائد أن يتصرف بدور إيجابي مع ا على ا واألدوار حسب املتطلبات، ينبغي  التصرفات سادسا

 الفرق بين القائد واملدير:

سلطة هم الصعوبات التي تواجه الباحثين في مجال القيادة واإلدارة التمييز بين املفهومين، فاملدير يستند في ممارسة مهامه على ما لديه من  أ من  

ثانوي يستخ السلطة كمصدر  إلى  للمدير، ولكنه ينظر  بالنسبة  الحال  ما لديه من سلطة كما هو  القائد فهو ال يعتمد على  أما  مها دبصورة أساسية، 

 وليس العكس.  
ً
 ومديرا

ً
ن  ا ومن املمكن  كمساعدة لباء الثقة، كما يتخذ من أسلوب اإلقناع واإلقتناع، النفوذ والتأثير، ولذلك فإن كل قائد يعتبر رئيسا

، إذن من خالل ما سبق يمكن إستنتاج ما يلي:ا لك التأثير في الخرين دون تنسان قائد يماال صيري
ً
 ن يكون مديرا

 من الجماعة، بينما اإلدارة مفروضة عليهم ألنها تعتمد على السلطة املخولة لشخص. تنبع القيا .1
ً
 دة تلقائيا

التابعين، وبلو  .2 القائد يعمل على مناقشة األهداف مع  بينما   ،
ً
املرسومة سلفا األهداف  العمل لتحقيق  التابعين للعمل على  املدير يدفع  بما  أن  رتها 

 حقيقها. يجعلهم يتبنون األهداف فيسعون إلى ت

3. ،
ً
 وكيفا

ً
والتطوير في    أن املدير يهتم بعناصر االستقرار واإلتزان فيحافظ على الوضع الراهن، أما القائد فيعمل على التغيير والتجديد في العمل كما

 4البناء التنظيمي ملا هو أفضل.

 نظريات القيادة: 

 : نظرية السمات: 
ً
 أوال

هي    الخصائصبها غيرهم، وهذه    يتمتعالخصائص واملميزات التي ال  السمات و صحاب هذه النظرية أن هللا قد منح قلة من األشخاص بعض  ا يرى  

 التي تؤهلهم لقيادة املجموعة والتأثير في سلوك أفرادها. 

ـ  فيما يلي: )  والخصائص  ويمكن إجمال هذه السمات ـ الثطالقة اللسان  ـ  الذكاء وسرعة البديهة  ـ املهارة وحسن األداء  ـ  قة بالنفس  اإليمان بالقيم 

ستعداد الطبيعي لتحمل املسئولية ـ املقدرة على التنسيق  اإل الحزم ـ ختيار البدائل املناسبة ـ املقدرة على اإلقناع والتأثير ـ إ القدرة على التكيف ـ السرعة في 

تصاالت وعالقات جيدة داخل التنظيم وخارجه ـ الحكم الصائب على األمور ـ القدرة على إ قامة  وخلق الوحدة وتحقيق الترابط داخل التنظيم ـ املهارة في إ 

األمانة واالستقامة ـ وجود الدافع الذاتي للعمل واإلنجاز ـ حب العمل واإلملام  النضج العاطفي والعقلي ـ  تمييز الجوانب املجمعة وغير املجمعة للمشكلة ـ  

 
   ( 17-14-12م، )ص 2020األولى،  عادل عبد اللطيف الغرباوي: القيادة اإلدارية كوسيلة لتحسين أداء العاملين في املؤسسات االقتصادية، دار الفكر الجامعي للنش، الطبعة شهدان 2
 ( 58-54م، )ص  2013عبد العزيز محمد مالئكة، مبادئ ومهارات القيادة اإلدارة، مكتبة املتنبي،  3
 ,The Role of Administrative Leadership Improving the Functionality of Employees within The Economic Establishment  أ. صديق زكريا و د. بن جيمة عمة:    4

Case Study at Center Of the pitch, Industrial Area, Ain Sefra, Algeria،( 172-171م ، )ص 2918،   1لرابع، العدد مجلة البشائر االقتصادية، املجلد ا 
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القدرة ع ـ  ونشاطاته  الفهم بجوانبه  والتقدير    الجيد  لى  والتنظيم  والتخطيط  واملبادأة  التصور  )القدرة على  اإلدارية  املهارة  ـ  املرؤوسين  وإ لألمور  ختيار 

 وتدريبهم والفصل في منازعاتهم(. 

 من الصعب توافر كل هذه السمات بشكل متكامل في شخص معين، وإن كان من املحتمل أن يتوافر بعضها في شخص واحد.  يتضح أنومما سبق 

 إملام القادة بعدد من املهارات املكتسبة التي تؤثر على القائد وأدائه وهي: نبغيي إلى جانب ما ذكر من صفات 

ضافة إلى علمه بطبيعة باإل و   التخصص.في فرع من فروع العلم والقدرة على األداء الجيد في حدود    املعرفة املتخصصة للقائداملهارة الفنية: وتتطلب   .1

 
ً
 زة املتاحة في هذا التخصص.ستخدام األدوات واألجهإ قدرته على  املنظمة، وأيضا

 فراد والجماعات بعكس املهارة الفنية التي تعني املقدرة في التعامل مع األشياء.اال على التعامل مع  قدرتهاملهارة اإلنسانية: وهذه تعني  .2

 :املهارة الذهنية: وينبثق منها نوعان .3

، ووضع معدالت ومقاييس لألداء، مفي قدرة القائد على فهم عمله، و   وتتضحدارية:  اال املهارة   •
ً
قدرته على توزيع العمل داخل التنظيم توزيًعا عادال

  وتحقيق التنسيق بين النشاطات والوحدات املختلفة كافة، وإعداد وتطوير الكفاءات البشرية، وتبسيط األسباب واإلجراءات، والقيام بعملية 

 نجاز األعمال على أفضل وجه. الرقابة للتحقق من إ 

رتباط بالنظام العام والربط بين أهداف املنظمة  واإل ،  للبالدواألهداف العامة    ةفي قدرة القائد على تبصر ملصالح العام  وتتضح املهارة السياسية:   •

 باملجتمع وبين عمل املنظمة. واملجتمع، والتوفيق بين االتجاهات والضغوط املختلفة املوجودة  البالد وسياساتها وبين أهداف وسياسات 

 : نظرية املوقف
ً
 : ثانيا

صلحة  امل في القائد تعتمد بدرجة كبيرة على املوقف الذي يعمل فيه، وعلى املوقع القيادي الذي يشغله، فرئيس    ةاملطلوبالخصائص واملهارات  إن  

تختلف عن تلك التي يحتاجها قائد    قدرات ومهاراتهذا يحتاج إلى  حكومية يحتاج إلى مهارات وقدرات تخلف عن تلك التي يحتاجها القائد العسكري، و ال

داري اال ختالف سمات القيادة املطلوبة في كل مستوى. فالقائد إ ختالف في املستويات اإلدارية يؤدي إلى اإل آخر، بل في التنظيم الواحد فإن  موضٍع آخر في  

 سماتصفات و في قمة الهيكل التنظيمي يحتاج إلى مهارات وقدرات تختلف عن تلك التي يحتاجها مدير إدارة أو رئيس قسم، فنظرية املوقف إذن تربط بين  

ه القائد وباملوقف  سمات ولكن تربطهما بالظرف الذي يعيشخصائص و فهي ال تنكر ما تحتاج القيادة من  خالله.داري الذي يعمل من اال القائد واملوقف 

 ساس أن عوامل املوقف واملتغيرات املرتبطة به هي التي تحدد السمات التي تبرز القائد وتعمل على تحقيق فاعلية القيادة.ا داري الذي يتعرض له على اال 

 
ً
 : : النظرية التفاعليةثالثا

 الخصائصعتمد على  يفي هذه النظرية ال   فالقائد الناجح  ،ملوقفعلى الجمع بين النظرتين السابقتين، نظرية السمات ونظرية ا   تركز هذه النظرية

فراد الجماعة، فالسمات التي يملكها قائد معين كالذكاء وسرعة البديهة والحزم افي التعامل مع  تهعتمد على قدر ي بلالتي يتمتع بها القائد في موقف معين 

 قتناع الجماعة بهذه السمات والقدرات. إ د من بل ال بّ  ه لظهور كتسبها ال تكفي ا دارية والفنية التي اال واملهارة 

فراد الجماعة، وهذا لن يتم إال بتعرف القائد على مشكالت الجماعة بنه واخلق التكامل  و التفاعل    بإستطاعته إحداثفالقائد الناجح هو الذي  

 دارية.اال يجابية في تحليلها لخصائص القيادة وا ثر واقعية وتحقيق هذه املتطلبات وتعتبر هذه النظرية أك هاومتطلباتها ثم العمل على حل

 
ً
تفاعل    وتبعا عملية  القيادة  تعتبر  النظرية  هيإ لهذه  ثالثة  أبعاد  أساس  على  خصائصها  تتحدد  للقائد، وعناصر    : جتماعي،  الشخصية  السمات 

 5املوقف، ومتطلبات وخصائص الجماعة.

 العاملين:مفهوم وأساليب تقويم أداء 

: مفهوم تقويم أداء العاملين
ً
 :أوال

فهل  هنا تقويم،  كلمة  حول  عديدة  مداخالت  التقييم االك  يشتمل  التقويم  أن  إلى  ذهب  فالبعض  تقييم؟  كلمة  أو  تقويم  كلمة  استخدام  صح 

الخرون  ال ويستوعبه   وذهب  األفضل،  نحو  والتحسين  التطوير  هو  معناه  وذكر إ ن  للش يء.  قيمة  إعطاء  على  يقّوم  ألنه  التقويم  يسبق  التقييم  أن  لى 

ستقام وتقّوم أي إن التقويم هنا جاء  وإ قامه، فقام  وا صلها فنجدها تعني قّوم الش يء  وأ مة  ( في معرض التصريف اللغوي للكل285:  1985)الزمخشري،  

 .بمعنى إصالح الش يء

 بأنها، سلسلة مترابطة متكونة من الحافز الذي يترتب عليه سلوك ينعكس  9: 1988لكلمة أداء، فأنها تعني السلوك )هانيز،  وبالنسبة
ً
(، وتعني أيضا

  6هذا السلوك بتصرف ويؤدي إلى نتائج )أداء. 

 قتصادية وذلك لضمان تحقيق األهداف املرسومة.( تقويم األداء بأنه التحقق أو املراجعة الدورية ألنشطة وعمليات الوحدة االElsharawyوعرف )

 
 ( /s/10126https://www.manhal.net/art) علي فرحة الغامدي، نظريات القيادة اإلدارية : )السمات ـ املوقف ـ التفاعلية. مجلة  منهل الثقافة التربوية،  5
 Sayed Taha Kordy-Ahmed AL ،(http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157530) أحمد السيد كردي، تقويم أداء العاملين،  6
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عن أداء األنشطة داخل الوحدات االقتصادية والحكم    الالزمةالعملية التي بموجبها يزود املدراء في جميع املستويات باملعلومات   Blocherكما عرفه  

 
ً
 كما هو مبين في املوازنات على هذا األداء وفقا

ً
 7األهداف. والخطط و للمعايير املحددة مقدما

: أهمية تقويم أداء العاملين
ً
 :ثانيا

 لمنظمة: بالنسبة لأهميته  .1

 توفير املناخ املالئم من الثقة والتعامل األخالقي األمر الذي يبعد إحتمال تعدد شكاوى العاملين تجاه املؤسسة.  •

 والتطور.تحسين مستوى األداء للعاملين وإستثمار قدراتهم بما يساعدهم على التقدم  •

 تقييم سياسات وبرامج إدارة املوارد البشرية الن نتائج العملية يمكن إستخدامها كمؤشرات للحكم على صحة هذه السياسات. •

 على وضع معدالت أداء معيارية دقيقة.  ملنظمةتساعد ا  •

 أهميته بالنسبة املديرين: .2

 يم واملوضوعي ألداء مرؤوسيهم.زيز قدراتهم اإلبداعية للوصول إلى التقويم السليدفع املشرفين واملديرين لتنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفكرية وتع •

 أهميته بالنسبة للعاملين:  .3

 يزيد من شعور العامل باملسؤولية وذلك بسبب شعوره بالعدالة وبأن جميع جهوده تجد التقييم من قبل املنظمة. - •

.يدفع العامل للعمل بإجتهاٍد وجديٍة وإخالص ليترقب  - •
ً
 وماديا

ً
 8فوزه بإحترام رؤساءه معنويا

: أهداف نظام تقويم أداء العاملين
ً
 : ثالثا

الحصول على    الهدف من األداء  بينها في مجال   أداء وسلوكدقيقة عن  العلومات  املنظام تقويم  تتباين فيما  املنظمات  أن  املنظمة و  العاملين في 

 هدفين هما:  تقويم األداءن املنظمة تحقق من توافر نظام ا (، 165: 1988فيرى )هانيز،  فادة منها.سملعلومات واإل ا ستخدام إ 

 العامل . وضوعية، وضمان عدم إهمال واملؤثرة املتغذية لص العاملين وهو إيجاد القاعدة ليُخ األول  .1

 تخاذ القرارات اإلدارية، وتوافر التوثيق لتأكيد مالئمة هذه القرارات. إ ص املنظمة وهو الثاني يُخ و  .2

 
ً
 :أساليب تقويم أداء العاملين :رابعا

 بالتعقيد.تعددت نظم تقويم أداء العاملين حيث هناك عدة طرق تستخدم في تقويم األداء، بعضها بسيط والبعض الخر يتصف نجد أنه قد 

 : (، إلى95-93: 1991)عسكر، إال أن من أهمها ما صنفه 

 الفرد. خصائص أو صفات م على أساس يطرق التقو  .1

 .املقارنةطرق التقويم على أساس األداء العام و  .2

 طرق التقويم على أساس نتائج األداء.  .3

:
ً
 :مسؤولية تقويم أداء العاملين خامسا

عد عملية تقويم األداء بمثابة عملية جمع املعلومات عن األداء ونجد أن من أهم عناصرها:  
ُ
 ت

 للتقويم.لعملية ما سوف يقوم بجمع املعلومات الالزمة  شخُص  يوجد .1

 في أي مكان وموقع سيجري جمع املعلومات. .2

 واملعلومات الالزمة للتقويم ولكل مصدر منها مزاياه وعيوبه. وهذان العنصران يوضحان أن هناك عدة مصادر لجمع البيانات 

 يمكن أن تقوم بعملية تقويم أداء العاملين. التيالجهات  يليوفيما 

   .تقييم املدراء أو املشرفين .1

 .قران تقييمات اال .2

   9. نظام التقييم املتعدد .3

 إستعمال املكافآت والجزاءات لتحسين أداء املرؤوسين: 

ثم تقديم املساعدة لهم لبلوغها، تأتي الخطوة التالية لتحسين الدافعية لتحسين   ألهداف األداء بمشاركة املرؤوسين بمجرد وضع القائد اإلداري  

أو   والجزاءات  باملكافآت  ربطها  طريق  الداء عن  أهداف  اإلنجاز  تشجيع  في  تتمثل  والتي  يالدافعية  أن  أي  والسلبية،  اإليجابية  الحوافز  القائد  او  جعل 

 أكثر لصاحب األداء املرتفع عن صاحب األداء املنخفض، وكذلك وجود جزاءات ملن يقصر في أداء العمل.مرؤوسيه يشعرون أن هناك مكافآت 

 
( ودوره في تقويم األداء دراسة تطبيقية في مصنع الجلدية/ عمل األحذية املدنية املتطورة، مجلة املثنى  PFABCمقداد أحمد نوري وعامر منصور حسون: التكلفة على أساس النشاط املرتكز على األداء )  7

 (65م)ص 2020  2العدد 10مجلد  للعلوم اإلدارية واإلقتصادية،
 (. 59-58م، )ص  2012رضوان: اإلستراتيجيات األساسية في إدارة املوارد البشرية، املجموعة العربية للتدريب والنشر، الطبعة األولى محمود عبد الفتاح  8
 Sayed Taha Kordy-Ahmed AL ،(http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157530) أحمد السيد كردي، تقويم أداء العاملين،  9
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 إستخدام مكافآت بارزة: 

أو املدح العلني أو العالوات والترقيات وحتى  املكافآت تعني اإلستجابة بطريقة إيجابية نحو السلوك املرغوب فيه من املرؤوسين من خالل الشكر  

 تساهم املكافآت في تحسين دافعية العاملين يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:

 فضلها مرؤوسيه، ثم يسعى لتوفيرها للهم قدر املستطاع. أهمية املكافآت: على القائد أن يعرف املكافآت التي ي .1

 الذي يقوم به املرؤوس. شرطية املكافآت: وتعني أن تتوقف املكافآت التي تقدم على سلوك األداء  .2

 بين الجهد املبذول واملكافآت التي يحصل عليها.عدالة املكافآت: وذلك من خالل املقارنة  .3

املكافآت ال يساهم في رفع أداء املرؤوسين إال إذا تم فور سلوك األداء، مما يسمح للمرؤوس التعرف على السلوك الذي تمت تقديم فورية املكافآت:  .4

 مكافآته عليه حتى يزيد منه. 

 إستخدام جزاءات مناسبة: 

 أو تقصير في العمل من حالل التنبيه أو  يعني الجزاء اإلستجابة بطريقة سلبية نحو السلوك غير املرغوب  
ً
من املرؤوس، سواء كان أداًء منخفضا

 10اإلنذار أو الحرمان من العالوة، وغيرها من الحوافز السلبية. 

 فريق العمل للتأثير على أداء العاملين:

 على الدوام على هزيمة مجموعة تشكل من ما من شك أن أي فريق عمل منسج
ً
م في تفاعل تام ويضم في عضويته موظفين أقل مهارة، يكون قادرا

 بمستوى عاٍل من اإلنسجام والتماسك.
ً
 موظفين ذوي مهارة عالية، إال أنهم يفتقرون إلى الفعالية والكفاءة التي تجعلهم يعملون معا

 الجماعات اإلنسانية يتصف بالخصائص التالية:وفريق العمل كشكل أو نوع من 

 Small Groupجماعة صغيرة  .1

 Formal Groupجماعة رسمية  .2

 Growth Groupوليس جماعة نمو  Task Groupجماعة عمل  .3

 وليس دائمة. Non-permanent Groupجماعة موقتة  .4

 تعريف فريق العمل: 

عرف جسكا  
ُ
تيارهم بشكٍل مدروس للقيام  مجموعة من األعضاء ذوي تخصصات مهنية متنوعة تم إخفريق العمل بأنه    Jeffreyوجيفري    Jesscaت

 أو مهام معينة في زمن محدد.  Task بمهمة

 ويعرف ناصر العديلي فريق العمل بأنه تنسيق سلوك أداء جماعة العمل لتحقيق أهداف املنظمة. 

 أهمية فريق العمل:

عد أهم ركائز نجاح  
ً
،  Qualityالشديدة بينها، وفرص كم منهم في تحقيق مستوى أعلى من الجودة    وتقدم املنظمات في ضوء املنافسةفرق العمل ت

. ي م فتحقيق األهداف يحتاج األن إلى التعاون والتكامل بين مختلف العاملين ذوي التخصصات املهنية املتعددة، وإلى قدرتهم على العمل الجماع 
ً
 عا

 مراحل بناء فريق العمل: 

 يمكن تحديد املراحل التالية لعملية بناء ونمو فريق العمل كالتالي: 

 والحاجة إليه.  يعمل الفريقالمرحلة إدراك أهمية  .1

 فريق عمل جيد. مرحلة إستكشاف إمكانية تكوين  .2

 مرحلة إختيار قائد الفريق. .3

 مرحلة إختيار أعضاء الفريق. .4

 العمل الفريقي. مرحلة التدريب على  .5

6.  .
ً
 مرحلة العاصفة واإلختالفات والصراعات أحيانا

 مرحلة هدوء العاصفة والتعود والهدوء وتماسك الفريق.  .7

 مرحلة نضوج فريق العمل وقيامه باألعمال املكلف بها بشكٍل كفء وفعال.  .8

 مرحلة التوقف أو التفكك واإلنتهاء.  .9

 

 

 

 
 ( 338-337- 336-335عبد اللطيف الغرباوي: القيادة اإلدارية كوسيلة لتحسين أداء العاملين في املؤسسات االقتصادية، مصدر سابق، )ص  شهدان عادل 10
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 مقاييس القدرة على حل املشكالت:

أو مشكالت عالقية )من املنظمة(  املشكالت سواء كانت مشكالت تنظيميه )من  العديد من  أو أعضاؤه  أو قائده  العمل ككل   يواجه فريق 
ً
  أحيانا

كثر من االت الخاطئة بين األعضاء أو بينهم وقائد الفريق( أو مشكالت قيادية )من قائد الفريق الذي يمارس مفهوم السلطة أ التفاعالت السلبية واإلتص

  11مفهوم القيادة(.

 تحديد نوع الدراسة ومجالها:

املتعلقة باملوضوع املحدد في الدراسة، إذ أنها تهدف الى اكتشاف الوقائع  علوماتالتي تهتم بجمع وتلخيص املو تعد الدراسة من الدراسات الوصفية 

من    التعرف على مميزات وخصائص الظاهرة أو سمات موقف معين وتحديده وكذلك تهدف إلى  قتصادية وتصويرها،  أي وصف الحقائق اإلجتماعية واإل 

تعميمات حيث الكيف أو الكم أو عن طريق اإلستعانة باألدوات املعرفية بجمع البيانات ثم وتصنيفها وتحليلها وإستخالص النتائج بغرض الوصول إلى  

 بشأن الظاهرة موضع الدراسة.

 لدراسة مدينة الخرطوم بحري مجموعة دال للصناعات الغذائية. لقد أخترنا لهذه ا  الحدود املكانية:

 لقد حدد املجال البشري للدراسة القادة واإلداريين والعاملين بمجموعة دال للصناعات الغذائية.  الحدود البشرية:

 م. 7/8/2020م حتى 1/3/2020قد امتدت الدراسة من  ة:يالحدود الزمان

 اإلستبانة: 

إتمام   اشتملت على جزئين:بعد  والذي  النهائية  بصيغتها  اإلستبانة  أعدت  اإلستبانة،  بإعداد  املتعلقة  األول    تكون ي  الخطوات  البيانات    من الجزء 

 البيانات املتعلقة بعالقة القيادة اإلدارية وأداء العاملين.  منالجزء الثاني  تكون الشخصية بينما ي

 تبويب البيانات وتصنيفها: 

اإلستبانة إلى أرقام لكي تدخل في جداول   أي تفريغ إجابات  لبيانات  ل والتبويب تصنيفالن عملية جمع البيانات، أجرى الباحث عملية م بعد اإلنتهاء  

 لعملية تحليلها. إحصائية
ً
 تمهيدا

 وصف اإلستبانة: 

 ألفراد العينة، جاءت كما يلي:  منها بيانات شخصية الجزء األول 

 بيانات شخصية ألفراد العينة  :(1جدول )
 النسبة  العدد  الفئة  املتغير 

 %90 45 ذكر  الجنس 

 %10 5 أنثى

 %100 50 املجموع 

 %10 5 30-20 العمر 

31-40 20 40% 

41-50 20 40% 

 %10 5 50أكبر من 

 %100 50 املجموع 

 0 0 الدبلوم املؤهل العلمي

 %72 36 البكالوريوس 

 %26 13 املاجستير

 %2 1 الدكتوراه 

 %100 50 املجموع 

 %4 2 سنوات  5اقل من  الخبرة 

 %16 8 10-5من 

11-15 25 50% 

16-20 5 10% 

 %20 10 20أكثر من 

 %100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة  املصدر: إعداد الباحث                 من و

 
 39،41،63،68م، ص 2015إلنجاز املهام بشكل أفضل وأسهل، املجموعة العربية للتدريب والنشر،  - البناء والنمو واإلدارة -أ. د. مدحت محمد أبو النصر: فرق العمل الناجحة 11
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سنة مما إنعكس    (50)سنة إلى    ( 31)منهم عمره يتراوح ما بين    (%80)والذي يوضح املعلومات الشخصية لعينة الدراسة يتضح أن    ( 1)من الجدول  

 أنه   (11)خبرتهم أكثر من    ( %80)في الغالب على سنوات الخبرة والتي تظهر أن  
ً
 من القوة، وكذلك ما يدعم أيضا

ً
سنة مما يعطي معلومات اإلستبانة مزيدا

.  ( %28)للبكالوريوس و   (%72)ال يوجد في املؤهل العلمي دبلوم فجاء 
ً
 إيجابيا

ً
 للدراسات العليا وهذا بدوره يعُد أمرا

وقد نظمت  اور بحيث يناقش كل محور فرضية من فرضيات الدراسة،  ( فقرة قد تناولت ثالثة مح15احتوى على )من اإلستبانة فقد  الجزء الثاني  أما   

ليكارث    .الخماس ي  على اساس مقياس 
ُ
ط بين اإلجابات وقد  إجابة واحدة من  إختيار  الفقرات، وذلك عن طريق  اإلجابة على جميع  العينة  أفراد  لب من 

 
 
 الخمس املطروحة: ) أ

ُ
 أوافق بشدة(. وافق، محايد، الأوافق، الوافق بشدة، أ

 (.%100( إستبانة على عينة الدراسة والتي خضعت جميعها للتحليل أي بنسبة )50ووزعت ) 

 تحليل:الطرق 

 التوزيع التكراري.  .1

 النسب املئوية.  .2

 دارية اال بناء العاملين والقيادة يحتوي على خمسة أسئلة تنصب في التي: العالقة بين فريق   القسم األول من البيانات األساسية:

 يثمن املدراء أداء العاملين. •

 يشجع املدير العاملين على املشاركة في صنع القرار. •

 يقسم املدير األعمال الكبيرة إلى مهام صغيرة. •

 األداء.يوجه املدير إلى عمل الجماعة بهدف تحسين  •

 ال يفرق املدير في تعامله مع أفراد فريق العمل.  •

 عاملين عن محور القيادة اإلداريةحوافز ال القسم الثاني: 

 كل الظروف املحيطة بالعمل جيدة. •

 فرصتي في الترقية والتقدم ممكنة.   •

 عالوة وتعويض مخاطر العمل مرضية.  •

 أشعر بحب العمل أكثر من الخرين.  •

 هناك عدالة في التعاون مع الجميع.   •

 األداء الوظيفي للعاملين مع محور القيادة اإلدارية القسم الثالث:

 تشجيع مديرك يدفعك إلنجاز عملك بكفاءة. •

 العمل ضمن فريق يسهل املهام اإلدارية. •

•  
ً
عد حافزا

ُ
 للعاملين. عدالة نظام تقييم األداء ت

 مبدأ الجدارة في الترقية يهدف إلى تحسين األداء. •

 تحقيق العدالة يدفعك إلى رفع مستوى األداء.  •

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة األولى :(2جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 30 15 أوافق بشدة 

 % 58 29 أوافق 

 %4 2 محايد

 %66 3 موافق غير 

 %2 1 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                             املصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك، أي أن نسبة املوافقة    %58من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن املدير يثمن أداء العاملين، و    %30( أن  2يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 .%2، والغير موافق على اإلطالق ،%6 و غير موافق ،%4والغير متأكدين  ،%88الكلية لهذه العبارة بلغت 
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 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية :(3جدول)

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 16 8 أوافق بشدة 

 % 56 28 أوافق 

 % 22 11 محايد

 %2 1 موافق غير 

 %44 2 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع                        بيانات اإلستبانة املصدر: إعداد الباحث من و

 على   %56، و يشجع العاملين على املشاركة في صنع القرارمن أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن املدير  %16( أن 3يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 % 2والغير موافق على اإلطالق  ،%2و غير موافق  ،%22والغير متأكدين  ،%72ذلك، أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة  :(4جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 26 13 بشدة أوافق 

 % 48 24 أوافق 

 % 18 9 محايد

 %8 4 موافق غير 

 %0 0 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                املصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك،  %48، و يقسم األعمال الكبيرة إلى مهام صغيرة من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن املدير  %26( أن 4يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 .%0 والغير موافق على اإلطالق ،%8و غير موافق  ،%18والغير متأكدين  ،%74أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة :(5جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 30 15 أوافق بشدة 

 % 54 27 أوافق 

 % 10 5 محايد

 %6 3 موافق غير 

 %0 0 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                  املصدر: إعداد الباحث من و

 على   %54من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن املدير يوجه إلى عمل الجماعة بهدف تحسين األداء، و  %30( أن 5يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 . %0والغير موافق على اإلطالق  ،%6و غير موافق  ،%10والغير متأكدين  ،%84ذلك، أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة :(6جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 22 11 أوافق بشدة 

 % 36 18 أوافق 

 % 20 10 محايد

 % 16 8 موافق غير 

 %6 3 طالق اال غيرموافق على 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                               املصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك،   % 36من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن املدير ال يفرق في تعامله مع أفراد فريق العمل، و  % 22( أن 6يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 .%6والغير موافق على اإلطالق  ،%16و غير موافق  ،%20والغير متأكدين  ،%58أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 
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 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة :(7جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 %8 4 أوافق بشدة 

 % 54 27 أوافق 

 % 22 11 محايد

 % 10 5 موافق غير 

 %6 3 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع                         بيانات اإلستبانةاملصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك، أي    %54، و  كل الظروف املحيطة بالعمل جيدة من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن  فقط      % 8( أن  7يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 % 6والغير موافق على اإلطالق  ،%10و غير موافق  ،%22والغير متأكدين  ،%62أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 ةبعالتوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السا :(8ول)جد

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 16 8 أوافق بشدة 

 % 60 30 أوافق 

 % 20 10 محايد

 %2 1 موافق غير 

 %2 1 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                  املصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك، أي أن    %60، و  فرصتهم في الترقية والتقدم ممكنةمن أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن     % 16( أن  8يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 . %2والغير موافق على اإلطالق  ،%2و غير موافق  ،%20والغير متأكدين  ،%76نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة  :(9جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 24 12 أوافق بشدة 

 % 30 15 أوافق 

 % 14 77 محايد

 % 24 12 موافق غير 

 %8 4 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                  املصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك، أي أن   %30من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن عالوة وتعويض مخاطر العمل مرضية، و   % 24( أن 9يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 . %8والغير موافق على اإلطالق  ،%24و غير موافق  ،%14تأكدين والغير م  ،%54نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة التاسعة  :(10جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 20 10 أوافق بشدة 

 % 44 22 أوافق 

 % 22 11 محايد

 % 10 5 موافق غير 

 %4 2 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                املصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك، أي  % 44، و يشعرون بحب العمل أكثر من الخرين هم من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن  % 20( أن 10يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 .%4والغير موافق على اإلطالق  ،%10و غير موافق  ،%22والغير متأكدين  ، %64أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 
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 عاشرة التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة ال :(11جدول )
 النسبة التكرار العبارة 

 %10 5 أوافق بشدة 

 %38 19 أوافق

 %24 12 محايد 

 %18 9 موافق غير 

 %10 5 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع

اقع بيانات اإلستبانة                               املصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك، أي أن  %38، و هناك عدالة في التعاون مع الجميع  من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن    %10( أن 11يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 . %10والغير موافق على اإلطالق  ،%18و غير موافق  ،%24والغير متأكدين  تعتبر نسبة تأييد ضعيفة، %48نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 حادية عشر التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة ال :(12جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 40 20 أوافق بشدة 

 % 36 18 أوافق 

 % 22 11 محايد

 %22 1 موافق غير 

 %0 0 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                املصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك،    %36، و  تشجيع مديرك يدفعك إلنجاز عملك بكفاءة من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن    %40( أن  12يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 .%0والغير موافق على اإلطالق  ،%2و غير موافق  ،%22والغير متأكدين  ،%76أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية عشر  :(13جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 44 22 أوافق بشدة 

 % 34 17 أوافق 

 % 20 10 محايد

 %0 0 موافق غير 

 %22 1 طالق اال غيرموافق على 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                املصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك، أي  %34، و العمل ضمن فريق يسهل املهام اإلداريةمن أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن   % 44( أن 13يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 . %2والغير موافق على اإلطالق ، %0و غير موافق  ،%20والغير متأكدين  ،%78أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة عشر  :(14جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 48 24 أوافق بشدة 

 % 40 20 أوافق 

 % 10 5 محايد

 %2 1 موافق غير 

 %0 0 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                  املصدر: إعداد الباحث من و

 للعاملين، و    %48( أن  14يوضح جدول )
ً
عد حافزا

ُ
 على ذلك،   %40من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن عدالة نظام تقييم األداء ت

ً
يوافقون أيضا

 .%0والغير موافق على اإلطالق  ،%2و غير موافق  ،%10والغير متأكدين  ،%88أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 
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 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة عشر  :(15جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 64 32 أوافق بشدة 

 % 26 13 أوافق 

 % 10 5 محايد

 %0 0 غيرموافق 

 %0 0 غيرموافق على االطالق 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                      املصدر: إعداد الباحث من و

 على   %26من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن مبدأ الجدارة في الترقية يهدف إلى تحسين األداء، و     % 64( أن  15يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 . %0والغير موافق على اإلطالق  ،%0و غير موافق  ،%10والغير متأكدين  ،%90ذلك، أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة عشر  :(16جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 60 30 أوافق بشدة 

 % 30 15 أوافق 

 %8 4 محايد

 %0 0 غيرموافق 

 %2 1 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                   املصدر: إعداد الباحث من و

 على    %30، و  تحقيق العدالة يدفعك إلى رفع مستوى األداء  من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن     % 60( أن  16يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 . %2والغير موافق على اإلطالق  ،%0و غير موافق  ،%8والغير متأكدين  ،%90ذلك، أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

   إختبار الفرضيات:

 لفرضية األولى: العالقة بين بناء فريق العاملين واألداء الوظيفيإختبار ا :(17جدول )

 ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد موافق  بشدة موافق  العبارة 

 %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار 

 %2 1 %6 3 %4 2 % 58 29 % 30 15 يثمن املدراء أداء العاملين. 

يشجع املدير العاملين على املشاركة في صنع  

 القرار. 

8 16 % 28 56 % 11 22 % 1 2% 2 4% 

 %0 0 %8 4 % 18 9 % 48 24 % 26 13 مهام صغيرة. يقسم املدير األعمال الكبيرة إلى 

يوجه املدير إلى عمل الجماعة بهدف تحسين  

 األداء. 

15 30 % 27 54 % 5 10 % 3 6% 0 0% 

 %6 3 % 16 8 % 20 10 % 36 18 % 22 11 ال يفرق املدير في تعامله مع أفراد فريق العمل.

 % 2.4 6 % 7.6 19 % 14.8 37 % 50.4 126 % 24.8 62 املجموع 

اقع تحليل بيانات اإلستبانة                   املصدر: إعداد الباحث من و

من العدد اإلجمالي للتكرارات   %75.2وبنسبة    188( يتضح أن العدد اإلجمالي للتكرارات التي تؤيد العبارة ) أوافق و أوافق بشدة( بلغ  17من الجدول )

 العالقة بين بناء فريق العاملين واألداء الوظيفي.البالغ، مما يدل على أن تأكيد صحة العبارات التي تتناول الفرضية األولى  

افز العاملين عن محور القيادة اإلداريةإختبار الفرضية الثانية:  :(18جدول )  حو

 ال أوافق بشدة  أوافق ال  محايد موافق  موافق بشدة  العبارة 

 %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار 

 %6 3 % 10 5 % 22 11 % 54 27 %8 4 كل الظروف املحيطة بالعمل جيدة.  

 %2 1 %2 1 % 20 10 % 60 30 % 16 8 فرصتي في الترقية والتقدم ممكنة.

 %8 4 % 24 12 % 14 7 % 30 15 % 24 12 عالوة وتعويض مخاطر العمل مرضية.

 %4 2 % 10 5 % 22 11 % 44 22 % 20 10 أشعر بحب العمل أكثر من اآلخرين.

 % 10 5 % 18 9 % 24 12 % 38 19 % 25 5 هناك عدالة في التعاون مع الجميع. 

 %6 15 % 12.8 32 % 20.4 51 % 45.2 113 % 15.6 39 املجموع 

اقع تحليل بيانات                      اإلستبانةاملصدر: إعداد الباحث من و
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من العدد اإلجمالي للتكرارات   %60.8وبنسبة    152( يتضح أن العدد اإلجمالي للتكرارات التي تؤيد العبارة ) أوافق و أوافق بشدة( بلغ  18من الجدول )

 .الفرضية الثانية حوافز العاملين عن محور القيادة اإلداريةالبالغ، مما يدل على أن تأكيد صحة العبارات التي تتناول 

 إختبار الفرضية الثالثة: األداء الوظيفي للعاملين مع محور القيادة اإلدارية  :(19جدول )

 ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد موافق  موافق بشدة  العبارة 

 %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار 

تشجيع مديرك يدفعك إلنجاز 

 عملك بكفاءة.

20 40 % 18 36 % 11 22 % 1 2% 0 6% 

فريق يسهل املهام  العمل ضمن 

 اإلدارية.

22 44 % 17 34 % 10 20 % 0 0% 1 0% 

عد  
ُ
عدالة نظام تقييم األداء ت

 للعاملين. 
ً
 حافزا

24 48 % 20 40 % 5 10 % 1 2% 0 0% 

مبدأ الجدارة في الترقية يهدف  

 إلى تحسين األداء.

32 64 % 13 26 % 5 10 % 0 0% 0 0% 

تحقيق العدالة يدفعك إلى رفع  

 األداء.مستوى 

30 50 % 15 30 % 4 8% 0 0% 1 0% 

 % 0.8 2 % 0.8 2 % 14 35 %33.2 83 % 51.2 128 املجموع 

اقع تحليل بيانات اإلستبانة                         املصدر: إعداد الباحث من و

من العدد اإلجمالي للتكرارات   %84.4وبنسبة    211( يتضح أن العدد اإلجمالي للتكرارات التي تؤيد العبارة ) أوافق و أوافق بشدة( بلغ  19من الجدول )

 .األداء الوظيفي للعاملين مع محور القيادة اإلدارية الثالثةالبالغ، مما يدل على أن تأكيد صحة العبارات التي تتناول الفرضية 

الجداول )   التأييد   19و    18و    17من  أن نسب   
ً
أيضا تناقشها ويالحظ  التي  العبارات  تأييد  إثباتها من خالل  تم  الثالث قد  الفرضيات  أن  ( نالحظ 

 للفرضية الثالثة. %84.4للفرضية الثانية و  % 60.8للفرضية األولى و   %75.2تتفاوت بين الفرضيات الثالث، 

 النتائج:

 إلى رفع مستوى األداء. مجموعة دال للصناعات الغذائيةب يدفع العمال لتعاملفي ا  تحقيق العدالة •

 . أداء العاملينمبدأ الجدارة في الترقية يهدف إلى تحسين  •

 بكفاءة.  هم إلنجاز عملبمجموعة دال للصناعات الغذائية يدفع العاملين  املديرتشجيع  •

 العمل ضمن فريق يسهل املهام اإلدارية. •

 للعاملينتعدالة نظام تقييم األداء  •
ً
 . لتحسين أدائهم  عد حافزا

 يثمن املدراء أداء العاملين. •

 لتحسين أداء العاملين.  •
ً
 إتاحة الفرصة للجميع في الترقية والتقدم ُيعد حافزا

 التوصيات: 

 أهداف املؤسسة.على املدير تشجع العاملين على املشاركة في صنع القرار األمر الذي يدفعهم لتحقيق  •

 بين أفراد فريق العمل.  وا ال يفرقفي مجموعة دال للصناعات الغذائية أن  اءعلى املدر  •

 عالوة وتعويض مخاطر العمل يجب أن تكون مرضية. •

 العمل على جعل بيئة العمل جاذبة مما يزيد من حب العاملين لعملهم.  •

 العمل بمبدأ العدالة في التعامل مع الجميع.  •

 املراجع:

( ودوره في تقويم األداء دراسة تطبيقية  PFABCالتكلفة على أساس النشاط املرتكز على األداء )"  (.2020. )عامر  ،منصور   مقداد أحمد نوري و   ،حسون  .1

 (. 2)10 :مجلة املثنى للعلوم اإلدارية واإلقتصادية ."في مصنع الجلدية/ عمل األحذية املدنية املتطورة 

 . املجموعة العربية للتدريب والنشر .الطبعة األولى. اإلستراتيجيات األساسية في إدارة املوارد البشرية (.2012. )محمود عبد الفتاح ،رضوان .2
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Abstract: The study aimed to determine the impact of administrative leadership on the performance of 
employees through building work teams, providing motivation and the pattern of supervision in order to 
improve the performance of employees. 
The study followed the descriptive approach and the analytical approach that relies on data derived from the 
case study approach, in which the random sample was relied upon, which includes leaders, administrators and 
workers of Dall Group for Food Industries - Sudan Khartoum Bahri. 
Among the most important findings of the study: Achieving fairness in dealing pushes workers at Dall Group 
for Food Industries to raise the level of performance. The merit principle in promotion aims to improve 
employee performance. Encouraging the manager drives the employees of the Dal Group for Food Industries 
to accomplish their work efficiently. Working in a team facilitates administrative tasks. 
Among the most important recommendations: The manager should encourage employees to participate in 
decision-making, which drives them to achieve the goals of the organization. The school in the Dal Group for 
Food Industries must not differentiate between the members of the work team. The business risk premium 
and compensation must be satisfactory. Work to make the work environment attractive, which increases 
workers' love for their work. 

Keywords: management leadership; performance improvement; teamwork; incentives. 
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