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 الملخص .
تناولت الورقة دور القيادة في رفع فعالية اداء المنشآت السودانية وقد إهتم العديد من الباحثين بهذا الدور    

في تطوير أداء المنشاءات والنهوض بها وأهمية دور القائد في نجاح أي منشأة أو مؤسسة هدفت الورقة الي 
اس مدى عالية األداء وكذلك هدفت الورقة الي قيالتعرف علي نمط القيادة الحالية في البنك وتأثيرها علي رفع ف

تأثير كفاءة بعض المؤسسات االقتصادية )البنوك التجارية( بنمط القيادة المنيع فيها وتعاني بعض المصارف 
ضعف المركز المالي وارتفاع التكلفة االدارية وتدني مستوى  –السودانية من بعض المشاكل منها صغر الحجم 

رة المصرفية وعدم القدرة علي مواجهة التحوالت اإلقتصادية والمساهمة الفعالة في الخدمات وضعف الخب
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اإلقتصاد القومي وكل ذلك يتطلب قيادة رشيدة ذو كفاءة وفعالية لمعالجة تلك المشاكل والنهوض بالمصارف 
 حتى تؤدي دورها في المجتمع وتساهم في الدخل القومي والناتج القومي .

 برت الورقة الفرضيات اآلتية :وفي هذا الجانب إخت
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة ورفع فعالية األداء .

وكذلك توصلت الورقة الي أهمية التدريب والتأهيل وتطوير أداء العاملين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتلبية حاجاتهم 
ناسب ادائهم وتهيئة البيئة المناسبة والمناخ المالمادية والمعنوية واالجتماعية حتي يساهم ذلك في رفع فعالية 

 مما يساعد علي إستقرار العاملين .
 فعالية األداء . –المناخ التنظيمي  –الكلمات المفتاحية : القيادة 

 
Abstract  

      This paper dealt with the role of leadership in raising the effectiveness of the 
performance of Sudanese establishments. Many researchers have been interested 
in this role in developing the performance of enterprises and their advancement 
and the importance of the leader's role in the success of any establishment or 
institution. The paper aimed to identify the current leadership style in the bank and 
its impact on raising the effectiveness of performance. This paper also aimed to 
measure the impact of the efficiency of some economic institutions (commercial 
banks) on the impregnable leadership pattern in them, and some Sudanese banks 
suffer from some problems, including small size - weak financial position, high 
administrative cost, low level of services, weak banking experience, inability to cope 
with economic transformations and effective contribution to the national economy. 
All of this requires rational, efficient and effective leadership to address these 
problems and promote banks to play their role in society and contribute to the 
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national income and the national product. In this aspect, the paper tested the 
following hypotheses: There is a statistically significant relationship between 
leadership and raising performance effectiveness. The paper also concluded the 
importance of training and rehabilitation, developing the performance of workers, 
developing their capabilities and skills, and meeting their material, moral and social 
needs, so that this contributes to raising the effectiveness of their performance and 
creating the appropriate environment and the appropriate climate, which helps the 

stability of workers. 
Key words: leadership - organizational climate - performance 
effectiveness. 
 

 أواًل: اإلطار المنهجي:
 تمهيد:

ادة في تطوير أداء المنشآت وأهمية دور القائد ولما كان للعنصر اهتم العديد من الباحثين بالقي
البشري دور هام في نجاح أي منظمة أو منشأة كان العبء الكبير يقع على القائد ودوره في مدى 
 فشل أو نجاح المنشأة. فاألسلوب القيادي المتبع مع العاملين له أثر واضح على أداء العاملين.

ادة ودورها في نجاح المنشأة أو المنظمة ورفع فعالية األداء فيها وزيادة هنا ظهر االهتمام بالقي
 اإلنتاج وتحقيق أهداف المنشأة.

تتطلب القيادة العمل بروح الفريق والتعاون بين الرؤساء والمرؤوسين وتحسين بيئة العمل والتخطيط 
 الجيد والرقابة.
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ير. القائد الناجح هو الذي يملك القدرة على التأثالقيادة لها روح اإلبداع واالبتكار وبناء القدرات. و 
القيادة لها أثر في تحقيق نتائج كبيرة وعظيمة البد أن تتوفر للقيادة السليمة سمات عديدة مثل 
القدرات العالية واالستعدادات الفكرية والطاقات الذهنية والشجاعة واإلقدام والمهارات الفنية وضبط 

 س.النفس والهدوء والثقة بالنف
 
 

 أهمية البحث:
برزت أهمية البحث في الزيادة المطردة في قطاع المصارف السودانية، وقد ارتبطت ظاهرة انتشار 
القطاع بالتطورات االقتصادية العالمية والتي تتطلب التوسع في األنشطة االستثمارية وفتح أسواق 

 البحث في النقاط التالية:جديدة ودعم االقتصاد القومي والتنمية البشرية، وتتمثل أهمية 
 دراسة عالقة القيادة برفع فعالية األداء للعاملين للبنك.  .1

 قلة الدراسات عن دور القيادة في رفع فعالية أداء المنشآت السودانية.  .2

دراسة أثر القيادة الجيدة على أداء العاملين بالبنك لما له من إسهامات كبيرة على   .3
 االقتصاد القومي والتنمية االجتماعية.

 مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في التوسع الكبير الذي شهده العمل المصرفي في السودان وانتشار فروع 

بير الذي تتحمله المصارف في تحقيق المصارف على نطاق واسع في السودان. والعبء الك
التنمية ووضع السياسات المالية للدولة وهذا ال يتم إال من خالل قيادة رشيدة وذات فعالية إدارية 

 ناجحة لرفع كفاءة أداء المصارف.
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 أهداف البحث:
 يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية:

 رفع فعالية األداء.التعرف على نمط القيادة الحالية بالبنك وتأثيرها على  .1

 دور القيادة في رفع فعالية األداء. .2

 فروض البحث:
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة ورفع فعالية األداء.  .1

 منهج البحث:
 التحليلى  يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي 

 مصادر البيانات:
 يعتمد هذا البحث على مصدرين:

 الكتب والوثائق والمراجع والمجالت والتقارير والدراسات السابقة. المصادر الثانوية المتمثلة في .1

 المصادر األولية عن طريق االستبانة والمالحظة والتي تتم أثناء تردد الباحث على البنك. .2

 ثانيًا: الدراسات السابقة:

 :(1)م2001، دراسة اميمة ابو بكر حسين
لقد تعرضت الباحثة في دراستها لدور المراة في الوظائف القيادية و مواقع السلطة و اتخاذ القرار 
و استخدمت منهج المسح االجتماعي لدراسه الحاله لوصف الظاهرة و تحديد خصائصها و 
اختبار فروضها كما استخدمت المنهج التحليلي و المنهج التاريخي لتتبع الظاهرة بهدف تاصيلها 

و تكون مجتمع البحث من جميع العامالت بوزارة التخطيط االجتماعي عدا العمال, حيث بلغ . 

                                           
، رسالة ماجستير في اإلدارة العامة غير منشور ، جامعة امدرمان اإلسالمية  دور المرأة في الوظائف القيادية اميمة ابو بكر حسين،(1)

 م.2001
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واستخدمت الباحثة في تحليل  %75( استبانة بنسبة 50( امراة ثم تم توزيع )63عددهن )
البيانات االحصاء الوصفي "النسب المئوية , و طريقة مربع كاى" الختبار الفرضيات مستوى 

الدراسة الي معرفة ما اذا كان هنالك تفرقة بين الجنسين في مجال العمل و  وهدفت %5معنوية 
الخدمة العامة ومعرفة ما اذا كانت القوانين و التشريعات في العمل تعمل علي احجام دور المراة  
و تحليل اسباب التفرقة وتقويم اداء العمل في المناصب العليا التي اثبتت فيها المراة كفاءتها و 

ها ومعرفة مدى احتياجات المراة للتعليم العالي و فرص التدريب الداخلي و الخارجي و جدارت
ا وتدريبها يؤثر تعليم المراة وتحسين وضعهتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:  امتيازات الوظيفة.

تؤثر قوانين العمل في تضيق الفرص المتاحة ، و مشاركتها في وجودها في الوظائف القيادية
 .اهتمام المراة باالعمال منزلية يؤثر علي تدرجها في السلم الوظيفي، ل المراة لعم

 :(2)م2003، دارسه فائزة محمد خير
تعرضت الباحثة الي التعرف علي القيادة االدارية و اثرها علي االداء دراسة ميدانية لمصنع سكر 

انات الوصفي لوصف خواص البيالجنيد و الية الجزيرة و استخدمت الباحثة االسلوب االحصائي 
وكذلك االسلوب االحصائي والتحليلي الختبار الفروض حيث تم استعمال معامل االرتباط "بيرسون 
و مربع كاي التربيعي" وتمت معالجة البيانات عن طريق برنامج الحزم االحصائية و كان حجم 

( استمارة استبانة 89ية وقد تم توزيع )( فردا للقيادات االدارية العليا والتنفيذية واالشراف89العينة )
 ،تحديد النمط القيادي و الصفات الشخصية للقائد. هدفت الدراسة إلى ( استمارة11و استبعدت )

توضيح دور القيادات االداريه في التاثير علي االفراد و الصناعات و تحقي االهداف و توفير و 
تحديد طبيعة العالقات بين القيادة و العاملين ، المناخ الجيد داخل المنظمة ورفع الروح المعنوية

                                           
ارة األعمال ماجستير في إددراسة ميدانية بمصنع سكر الجنيد والية الجزيرة ،رسالة  -االدارية وأثرها علي األداءالقيادة فائزة محمد خير، (2)

 م.2003غير منشور ، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ،
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ة تحديد االحتياجات التدريبي، و دور العالقات الرسمية و االنسانية في تحقيق اهداف المنظمة
للقيادات التي يمكن التركيز عليها في عملية التطوير والتحسين و حصر المعوقات التي تواجه 

اديين وجود عالقة ترابطية بين تولى القيائج اآلتية: . توصلت الدراسة إلى النتاالدارة وطرق حلها
وجود عالقة طردية بين نمط القيادة و توفير مناخ العمل ، للوظائف القيادية والمستوى التعليمي

وجود  ،وجود عالقةة طردية بين التفويض و تحقيق الرقابة الذاتيه لتحقيق فعالية االداءن الصالح
قيادة ان المشاكل والمعوقات التى تواجه ال، دريب للقيادات االداريةعالقة عكسية بين االتناج و الت

ان تحديد النمط القيادي المعين يؤثر في شخصية القائد ، االدارية لها عالقة بامكانيات المتاحه
االداري و في نوعية القيادة المتبعة مع توفير البيئة الصالحة الداء العمل االداري و التركيز علي 

 .ملين بهاتدريب العا
 :(3)م2003، دراسه محمد نشوان الواكي

هدفت الدراسه بشكل اساسي الي التعرف علي واقع القيادة االدارية واثرها علي كفاءة االداء في 
جمهورية اليمن وتحليل جوانب القوة والضعف و اقترح التوصيات المناسبة لتطوير وتفعيل دور 

القة هنالك ع الباحث اختيار صحة الفرضيات التالية:القيادة و الوصول الي هذا الهدف حاول 
وثيقة بين القيادة و الروح المعنوية لدي العاملين فالقيادة االدارية الفاعلة هي القادرة علي رفع 

عالقة بين القيادة و المشاركة فالقيادة االدارية هنالك ، الروح المعنوية لدى العاملين داخل المنظمة
هنالك عالقة وثيقة بين ، الفاعله هي التي تعمل و تنمي دور مجموعات العمل داخل المنظمة
داخل  كفاءة اداء العاملين القيادة و كفاءة االداء فالقيادة االدارية الفاعله هي تعمل علي تحسين

هنالك عالقة وثيقة بين القيادو و االنتاجية فالقيادة الفاعلة هي التي تعمل علي تحقيق ، المنظمة
ولقد استخدم الباحث الختبار هذه الفرضيات االستبانة لمجتمع . معدالت انتاجية عالية للمنظمة

                                           
 .م2003 ، رسالة دكتوراه في إدارة األعمال غير منشورة، جامعة النيلين، القيادة اإلدارية وأثرها علي كفاءة األداء محمد نشوان الواكي،(3)
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القطاع الخاص في جمهورية اليمن  الدراسة الذي يتكون من عدد من المؤسسات القطاع العام و
من اهم النتائج التي  من مجتمع الدراسه تقريبًا. %50بحيث تم اختيار عينة عشوائية تمثل 

عدم مالءمة العمل لطموح ورغبات و ميول العاملين مما يولد  توصلت اليها الدراسه ما يلي:
الشعور بعدم االستقرار ، الشعور بعدم الرضاء وهذا سيؤثر علي كفاءة اداء العامل لعمله

انعدام  ،واالطمئنان في العمل باالضافة الي عدم توفر الحرية المطلوبة لالبداع في مجال العمل
عدم اهتمام القيادات االدارية ، العداله و المساوة وتفشي المحسوبية و انتشار الفساد االداري 

 ية عن تفويض المرؤوسين لبعضامتناع القيادات االدار ، بمشاركة العاملين في اتخاذ القرارات
 . أوصتالواجبات والمهام و العمل علي احتكار السلطة الممنوحة اليهم من مراكزهم القيادية

 ،تلبية الحاجات المادية واالجتماعية و المعنوية والتي تساهم في رفع الروح للعاملينالدراسة 
ر عن اتاحة المجال للعاملين للتعبي توسيع قاعدة المشاركة بين القيادات االدارية و المرؤوسين وو 

تحقيق مبدا العداله والمساواة واالبتعاد عن التحيز الشخصي و االعتبارات ، و ارائهم ومقترحاتهم
غير الموضوعية في التعامل مع االخرين وضرورة استخدام معايير ثابتة وواضحة الختيار وتعيين 

 العاملين

  :(4) (م2007) دراسة عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود:
األنماط القيادية وأثرها في تشكيل الثقافة التنظيمية لدى أجهزة القطاع العام في تناولت الدراسة 

منطقة الرياض. هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر األنماط القايدية في تشكيل الثقافة 
التنظيمية ألجهزة القطاع العام في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية الخصائص اإلدارية 

يمية لمنظمات القطاع العام واثره األنماط القيادية في تشكيل الثقافة التنظيمية. وقد استخدم والتنظ

                                           
ة مقدم ،القيادية واثرها في تشكيل الثقافة التنظيمية الجهزة القطاع العام في منطقة الرياضاالنماط ، بن عبدالرحمن آل سعود عبدالعزيز(4)

 م2007، جامعة الرياض،لنيل درجة الدكتوراه غير منشور
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ارية تسهم القيادة اإلد الباحث المنهج الوصفي واعتمد على االستبانة وتوصلت الدراسة إلى:
 تسهم األنماط القيادية في، لمنظمات القطاع العام في تسيير حصول المواطنين على الخدمات

 هناك صعوبات تواجه أداء القيادة في منظمات، شكيل الثقافة التنظيمية لمنظمات القطاع العامت
مط العمل على تنمية الن، القطاع العام منها قلة الحوافز المالية والمعنوية والروتين والمركزية

 المادي الذي يركز على التغيير في تكوين ثقافة تنظيمية مرنه لهم في الحصول على نتائج
العمل علي تنمية النمط القيادي الذي يكز علي التغيير في تكوين ثقافة أوصت الدراسة بايجابية. 

لمادية و العمل علي تقديم الحوافز ا، و تنظيمية مرنه تسهم في الحصول علي نتائج اكثر ايجابية
 المعنوية لتشجيع العاملين مما يعزز دور القيادة االدارية في المنظمة.

 :(5) (م2009زين العابدين حسين أحمد: )دراسة أسامة 
أثر ثقافة المنظمة على اإلبداع التنظيمي بالتطبيق على الشركة السودانية للهاتف تناولت الدراسة 

السيار. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ثقافة المنظمة واثرها على االبداع التنظيمي وتقديمه 
ي بحسبان أن ثقافة المنظمة يمكن أن تساهم في خلق للباحثين والى المهتمين في الفكر اإلدار 

منظمات ابداعية فاعلة واعادة صياغة الكثير من المفاهيم الثقافية لتتالئم مع المتغيرات الحديثة 
أهمية الثقافة التنظيمية كونها تشكل سلوك االفراد بداخل المنشأة. ألن  وتوصلت النتائج إلى:

اعد فقط على البقاء واالستمرار بل تؤدي إلى وضع أساس متين الثقافة القوية في المنظمة ال تس
أيضًا كشفت الدراسة أن ثقافة المنظمة ال بد أن ، لحصول المنشأة على وضع تنافسي متميز

ة لنشر عمل ارضية خصبب. أوصت الدراسة تكون قوية متماسكة مما تؤدي إلى جاذبيتها للعاملين

                                           
حث بالتطبيق علي الشركة السودانية للهاتف السيار "زين"( ب -اثر الثقافة المنظمة علي االبداع التنظيمي، زين العابدين سيد احمداسامة (5)

 م2009 مقدم لنيل درجة الدكتوراه في ادارة االعمال غير منشور، جامعة النيلين،
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ضرورة و  ،لعمل علي تحضير وتهيئة الموارد البشرية لذلكالثقافة التنظيمية داخل المنظمات و ا
 التغيير واستخدام وتبني المنهاج الثقافي المرن مع البيئة الخارجية والداخلية.

  :(6)(م2011دراسة عادل زايد: )
تحليل تأثير القيادة في تنمية العاملين: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم خصائص القيادة اإلدارية 
التي يجب على منظمات األعمال تكوينها وتنميتها لتستطيع مواجهة التحديات البيئية الجديدة من 

لوصفي اخالل رفع مستويات اإلنتماء التنظيمي والرضا الوظيفي وقد استخدم الباحث المنهج 
بطريقة المسح اإلجتماعي الذي اعتمد على االستبانة كأداة للدراسة ولوصلت الدراسة إلى عدة 

تحتاج منظمات األعمال المصرفية إلى نوعية مميزة من القيادة اإلدارية لمواجهة  نتائج منها: 
ئصه ومميزاته اتتبع المساهمة الحقيقية لنمط القيادة التحويلية من خص، التحديات البيئية الجديدة

الفريدة حيث يتميز بوضوح الرؤية المستقبلية والقدرة على تحقيق األهداف التنظيمية والوفاء 
فاءة تؤثر العوائد المادية بقوة في ك، باحتياجات المرؤوسين كما يظهر إهتمامًا بالتميز في األداء

لثقافة ات قادرة علي تطوير اايجاد قيادأوصت الدراسة ب المنظمة وزيادة اإلنتاجية لتجنب الخسائر.
كس هياكل تنظيمية مرنه تستوعب التطوير وتع التنظيمية السائدة توافرت المتطلبات التالية:

بوضوح توزيع الصالحيات و المسئوليات وتعتمد علي تفويض السلطة و الالمركزية ودعم القيادة 
بية سلبيات و المحسو  العليا لجهود التطوير وتحديد خطوط السلطات و المسئوليات و تجنب

الواسطة و المحسوبية ووضع معايير دقيقة لتقييم جودة االداء ودعم روح المبادرة و االنجاز 
هم ا  وتكوين صف ثان من متخذي القرارات عند غياب القادة و القدرة علي االبداع و االبتكار

 ثناء.االدارة باالست وسائل اعداد وتهيئة القيادة و االستراتيجسة لتطوير االداء وهي استخدام

 ثالثًا: اإلطار النظري للقيادة اإلدارية:
                                           

 م.2011خرطوم،جامعة ال ،م لنيل درجة الدكتوراه غير منشوربحث مقد ميدانية،دراسة  -تحليل تأثير القيادة في تنمية العاملين ،عادل زايد (6)
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 :مفهوم وأنواع القيادة اإلدارية
اختلفت وجهات النظر في تحديد معنى القيادة وأصبحت لها معان مختلفة لدى مختلف الكتاب 

 وفيما يلي بعض التعريفات:
  ى لهم كسب وسليمة ويتسنالقيادة هي فن التأثير في األشخاص وتوجيههم بطريقة صحيحة

 .(7)طاعتهم واحترامهم وتعاونهم ورغبتهم في سبيل تحقيق أهداف المنظمة
  القيادة هي فن معاملة الطبيعة البشرية أو فن التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة

 .(8)من الناس نحو هدف معين بطريقة تضمن بها طاعتهم وتفهمهم واحترامهم وتعاونهم
  يعرفها الحشروم بأنها عملية التأكد من أن مجهودات العمل المبذولة من جانب القيادة

 .(9)اآلخرين موجهة نحو انجاز أهداف المنظمة
  القيادة يعرفها سيد الهواري بأنها فن التأثير في األشخاص بدرجة تجعلهم يحققون أهداف

 الجماعة بحماس وعن طيب خاطر وتشجعهم على االنجاز واالبتكار.

 ادة هي العمل األساسي للمديرين بحيث يوجهون العاملين للعمل بروح الفريق وتحقيق القي
الكفاية المستمرة في مستوى األداء، وتحقيق الترابط واإلنسجام، بين األهداف الفردية 

 .(10)واألهداف الجماعية، وتكثيف الجهود جميعها في اتجاه واحد، نحو الهدف النهائي
 تبادل، يظهر بوضوح فى حاالت معينة، ويوجه من خالل القيادة هي تأثير شخصي م

 وسائل االتصال بين الرئيس والمرؤوس نحو تحقيق األهداف المنشودة.

                                           
 .3)الرياض: النشر العلمي والمطابع، د.ت(، ص مهارات القيادة وصفات القائد،أحمد عبدالمحسن العساف،  )7(

 .114ص)القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت(،  ،القيادة، عبد التواب هديب والسيد محمود زكي )8(

 .27، ص(م1975)القاهرة: مكتبة عين شمس،  ،المدير الفعالسيد الهواري،  )9(

 .153، ص(م1992 بة دار الثقافة للنشر والتوزيع، مكت)عمان: ، القيادة االداريةنواف كنعان،  )3(
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 Process ofإن كل التعريفات السابقة للقيادة، تفسرها على أنها عملية تأثير 

Influence  إيجابي، يقوم به شخص "القائد"، نحو اشخاص آخرين "المرؤوسين" بهدف
وجيه نشاطهم وجهودهم فى ياتجاه معين. ولتحقيق عملية التأثير االيجابي، يلزم أن يتحلى القائد ت

بالمهارة في فن القيادة، ويستخدم وسائل التأثير القيادي على "الرضا"، وليس على "القهر" أو 
 "اإلكراه" وإال كان رئيسًا يستمد سلطته من منصبه.

 :أنواع القيادة اإلدارية
انينات من القرن العشرين الميالدي بدأت العديد من المنظمات الكبيرة بالعمل على تحسين منذ الثم

وتطوير عملية اختيار من يخلف كبار المسؤولين التنفيذيين والتعرف المبكر على المواهب القيادية 
يق قلهم، وذلك ألثرها على سلوك األفراد والجماعات ومستوى أداءهم في التنظيم وبالتالي على تح

 األهداف بشكل مباشر.
فالمنظمة تستطيع قياس مدى نجاحها وكفاءتها من خالل معاملة القيادة اإلدارية لالفراد العاملين، 
فكلما كانت القيادة جيدة ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المنظمة وتستطيع أن تحقق أهدافها، 

 فآت.فالقادة أناس مبدعون يبحثون عن المخاطر إلكتساب الفرص والمكا
 :تعريف القيادة اإلدارية وأنواعها

كثيرون هم الذين تطرقوا إلى تعريف القيادة سواء كانوا علماء أم قادة ظهروا في التاريخ، لكن 
القيادة لم تكن في كل هذه التعاريف موضوعًا قاباًل للجدل بقدر ما كانت موضوعًا يستدعي 

اري اإلدارية بأنها النشاط الذي يمارسه القائد اإلدالرصد المستمر والدراسة والمناقشة. وتعرف القادة 
في مجال اتخاذ وإصدار األوامر واإلشراف اإلداري على اآلخرين باستخدام السلطة الرسمية وعن 
طريق التأثير واالستمالة نحو تحقيق هدف معين، فالقيادة اإلدارية تجمع في هذا المفهوم بين 

 .على سلوك اآلخرين واستمالتهم للتعاون لتحقيق الهدف استخدام السلطة الرسمية وبين التاثير
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وتعرف القيادة اإلدارية بأنها القدرة على التأثير في اآلخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة 
وتنسيق جهودهم ليقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق األهداف والنتائج المرجوة والقائد اإلداري هو 

.(11)قوته ليؤثر على سلوك األفراد من حوله إلنجاز أهداف محددةالشخص الذي يستخدم نفوذه و 
  

 ويمكن تصنيف القيادة إلى:
 / القيادة الرسمية:1

وهي القيادة التي تمارس مهامها وفقًا لمنهج التنظيم )أي اللوائح والقوانين( التي تنظم أعمال 
ل ومسؤولياته محددة من قبالمنظمة، فالقائد الذي يمارس مهامه من هذا المنطلق تكون سلطاته 

 مركزه الوظيفي والقوانين واللوائح المعمول بها.
 / القيادة غير الرسمية:2
وهي تلك القيادة التي يمارسها بعض األفراد في التنظيم وفقًا لقدراتهم ومواهبهم القيادية وليس  

أو اإلدارة  ةمن مركزهم ووضعهم الوظيفي، فقد يكون البعض منهم في مستوى اإلدارة التنفيذي
المباشرة إال أن مواهبه القيادية وقوة شخصيته بين زمالؤه وقدرته على التصرف والحركة والمناقشة 
واإلقناع يجعل منه قائدًا ناجحًا، فهناك الكثير من النقابيين في بعض المنظمات يملكون مواهب 

فإن كال هذين النوعين . وبشكل عام (12)قيادية تشكل قوة ضاغطة على اإلدارة في تلك المنظمات
من القيادة ال غنى عنه في المنظمة فالقيادة الرسمية وغير الرسمية متعاونان في كثير من األحيان 

 لتحقيق أهداف المنظمة وقلما أن تجتمعان في شخص واحد.

 هل القائد يولد أم يصنع؟ 

                                           
 .64سيد الهواري، المدير الفعال، مرجع سابق، ص )11(

 .2، صم2000نجاح للتنمية البشرية، ، منتديات مهارات الالقيادةعبدالرحمن الدويرج،  )12(
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إلى أن  بعضهموهو تساؤل مشهور اختلفت عنه  اجابات المتخصصين  اختالفًا واسعًا، فأكد 
القيادة موهبة فطرية تمتلكها فئة معينة قليلة من الناس، يقول وارين بينسي: "ال تستطيع تعلم 
القيادة، القيادة شخصية وحكمة وهما شيئان ال يمكنك تعلمها"، وأكد آخرون أن القيادة فن يمكن 

ليست  ن كقائد، القيادةاكتسابه بالتعلم والممارسة والتمرن، يقول وارن بالك: "لم يولد أي إنسا
مبرمجة في الجينات الوراثية وال يوجد إنسان مركب داخليًا كقائد" ومثله بيتر دركر يقول: "القيادة 

 . (13)يجب أن تتعلمها وباستطاعتك ذلك
 ويرى الباحث أن القيادة تارة تكون فطرية وأخرى تكون مكتسبة، فبعض الناس يرزقهم هللا تعالى.

 ي:صفات القائد اإلدار 
 (John Hoover)وجون هوفر  (Danny Cox)قام كل من داني كوكس  (14)بحساب العساف 

بدراسة على مجموعة من القادة اإلداريين في بعض المنظمات واستطاعوا من خاللها تخليص 
 صفات القائد إلى عشر صفات هي:

عيش يصقل المقاييس العليا لألخالقيات الشخصية بحيث ال يستطيع القائد الفعال أن  -1
أخالقيات مزدوجة إحداها في حياته العامة )الشخصية( واألخرى في العمل، فاألخالقيات 

 الشخصية ال بد أن تتطابق مع األخالقيات المهنية.

النشاط العالي: بحيث يرتفع القائد عن صغائر األمور وينغمس فى القضايا الجليلة في  -2
 حال اكتشافه بأنها مهمة ومثيرة.

الفعال تكون لديه القدرة على إنجاز األولويات، غير أن هناك فرقا ما بين  اإلنجاز: فالقائد -3
 إعداد األولويات وإنجازها.

                                           
 .122ص، د.ت(، دار الفكر العربى)القاهرة:  القيادة،عبدالتواب هديب، والسيد محمود زكي،  )13(

 .149أحمد عبدالمحسن العساف، مهارات القيادة وصفات القائد، مرجع سابق، ص )14(



 

 

15 
 

امتالك الشجاعة فهناك فرق في الطريقة التي يتعامل بها الشخص الشجاع والشخص  -4
الخجول مع الحياة، فالشخص الجريء المقدام قد يلجأ إلى المشي على الحافة بهدف 

مع تحمله لكافة النتائج المترتبة على ذلك والمسؤولية الكاملة، في حين أن إنجاز األعمال 
الشخص المسالم ذو الحركة البطيئة والثقيلة يعكف على المشي بحذر وعلى أطراف 

 األصابع بهدف الوصول إلى الموت بسالم.

ضجر من لالعمل بدافع اإلبداع يتميز القادة الفعالون بدوافعهم الذاتية لإلبداع والشعور با -5
األشياء التي ال تجدي نفعا أما األفراد الذين يتمتعون بالحماس واإلقدام فلن يكون لديهم 
الصبر النتظار رنين الهاتف من أجل البدء بالعمل، فالقائد الفعال هو شخص مبدع خالق 

 يفضل أن يبدأ بطلب المغفرة على طلب اإلذن.

ما يقوموا بإنجاز أعمالهم بتفان وعطاء كبير كالعمل الجاد بتفان والتزام: فالقادة الفعالين  -6
 يكون لديهم التزام تجاه تلك األعمال.

تحديد األهداف: فجميع القادة الذين تم دراستهم يمتلكون صفة تحديد األهداف الخاصة  -7
 بهم والتي تعتبر ذات ضرورة قصوى التخاذ القرارات الصعبة.

ملهما، فهم تماما كالشعلة التي ال  استمرار الحماس: إن أغلب القادة يمتلكون حماسا -8
تنطفيء أبدًا لتبقى متقدة على الدوام، فنمو القائد وتطوره يتطلب حماسًا حقيقيًا ملهما وإذا 
كان الفرد في حيرة حول الكيفية التي يمكن الحصول بها على ذلك الحماس فما عليه إذا 

 راصة بين تلك الصفات. إال إعادة الصفات القيادية السابقة لوجود عالقة وثيقة ومت

امتالك الحنكه: فالقائد الفعال هو ذلك الشخص الذي يمتلك مستوى رفيعا من الحنكه  -9
 بحيث يتمكن من تنظيم المواقف الفوضوية، فهو ال يتجاوب مع المشاكل بل يستجيب لها.
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مساعدة اآلخرين على النمو: فالقادة الحقيقيون ال يسعون للتطور والنمو الذاتي فقط،  -10
عندما يكون جو العمل سليما وصحيًا وخاليًا من التفاهات يتم حينها تبادل األفكار بحرية و 

مما يؤدي إلى التعاون، ومن خالل هذا التعاون تصبح المنظمة والعاملون فيها جزءا 
 متكامال ال يتجزأ منتجين فريقا يتصدى ألقوى الفرق والمهام.

 :مقومات القيادة الناجحة ونمطها في اإلسالم
يقول هللا تعالى في كتابه الكريم: ))فبما رحمٍة من هللاِ لنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا 
من حولك فاعفو عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم في األمر، فإذا عزمت فتوكل على هللا، إن هللا 

من اآلية الكريمة نستنبط المقومات المتكاملة لتكوين النمط القيادي الفعال  (15) يحب المتوكلين((
 كما يصورة القرآن والذي يمكن تلخصيه في اآلتي:

 ./ اللين1
 ./ البعد عن الفظاظة2
 ./ البعد عن غلظة القلب3
 ./ العفو4
 ./ االستغفار لهم5
 ./ الشورى في األمر6
 ./ العزيمة وعدم التردد7
 .ى هللا/ التوكل عل8

 وظائف ونظريات القيادة:
 وظائف القيادة:

                                           
 (.159القرآن الكريم، سورة آل عمران، اآلية ) )15(
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تحتل القيادة قمة الهيكل التنظيمي في المنظمة. ويؤدي القائد العام من المهام، التي يمكن إجمالها 
 في اآلتي:

 
 
 
 /التخطيط:  1

يقصد به تحديد األهداف، ورسم السياسات، ووضع البرامج في ضوء االحتماالت المستقبلية. 
من القائد سعة االفق وبعد النظر، وحسن االختيار من بين البدائل المحتملة، ووضع  ويتطلب ذلك

 الخطة التي تكفل تحقيق األهداف.
 / التنظيم: 2

يمثل الوظيفة االساسية الثانية  بعد التخطيط واى خطة جيدة وشاملة يصعب تنفيذها فى غياب 
فراد االزمة لتنفيذ الخطة  وتحديد االفهو المتضمن لعملية تخصيص الموارد  التنظيم الجيد لها

 الالزمين المنفذين للخطة وتنسيق جهودهم وترسيم خطوطهم وتحديد قنوات االتصال بينهم
هو الجمع بين مختلف الوسائل المادية والبشرية، المتعاونة في تحقيق الهدف المشترك، وترتبيها 

ى ورة دقيقة، وتحفيزهم علأحسن ترتيب ممكن، وتحديد مسؤولية المرؤوسين وسلطاتهم بص
 .(16)العمل
 / التوجيه: 3

                                           
( 145بالمشاركة بين المخططين والجمعيات األهلية على المستويين المركزي والمحافظات، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )التخطيط  )16(

 م.2002معهد التخطيط القومي، القاهرة فبراير 
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هو نشاط القائد المستمر، والمتعلق بإرشاد المرؤوسين لتنفيذ األعمال الموكلة إليهم، ومتابعة 
تنفيذها على الوجه المطلوب، وتوجيههم نحو العمل الصحيح، ومنع السلوك الذي يسيء إلى 

 المنظمة.
 / التحفيز:4

لى حق أداء مرؤوسيه، حتى يمكن تحقيق أهداف المشروع بكفاءة يجب أن يحرص القائد ع
إلى وضع نظام عادل للحوافز المادية والمعنوية. فالقدرة  –دائمًا  –وفاعلية، ولذلك فهو يسعى 

ل إلى الوصو  –وحدها دون التحفيز  –على العمل، وتوفر المعلومات لدى المرؤوسين، ال تحقق 
 .(17)األداء المتميز، وتحقيق الهدف

 / االتصاالت:5
يجب أن يهتم القائد بإقامة اتصاالت مستمرة، ومتعددة، وشاملة، لكل وحدات التنظيم، ويتحقق 
ذلك بتنظيم االتصاالت من أعلى إلى أسفل، إلصدار التعليمات والتوجيهات واألوامر المتعلقة 

ال على تنظيم االتصبإنجاز العمل من أسفل إلى أعلى البيانات والمعلومات، كما يعمل القائد، 
 .(18)مع المنظمات األخرى، التي أهدافها من أهداف منظمته

 
 / الرقابة:6

وتعني اهتمام القائد بالرقابة على تنظيمه، وسرعة حل ما يحدث من خالفات ومنازعات، والتصدي 
 بحزم لما يحدث من مشاكل، قد تعوق تحقيق هدف التنظيم.

 / التنسيق:7

                                           
 .44، ص(م2003دار الشروق للنشر والتوزيع، ، )عمان: 4طحمد قاسم القريوتي، )17(

 .204، ص(م1981المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، )عمان: ، داريةات اإلنظم المعلوممنذر صالح،  )18(
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المختلفة، وأعضاء التنظيم، ويوجه جميع االتجاهات الفردية والجماعية  ينسق القائد بين الوحدات
في التنظيم، نحو تحقيق أهداف التنظيم، بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية، ويعمل بصفة 

 مستمرة،على تالفي التناقضات بين الحاجة المختلفة، بما يحقق مصالح الجميع.
 
 / اتخاذ القرارات:8

ت المختلفة، سواء كانت قرارات تتعلق باألهداف، أو طريقة تنفيذها، ووضع يتخذ القائد القرارا
 استراتيجية التغيير في التنظيم، وتهيئة المناخ لقبولها.

 
 
 / العالقات العامة:9

يجب أن يهتم القائد بإقامة عالقات طيبة متبادلة داخل المنظمة وخارجها، ومعاونة الجماعة، 
 وتمثيل الجماعة رسميًا، والتعبير عنها أمام الغير.التي تعمل تحت رئاسته، 

 / شؤون العاملين:10
يجب أن يهتم القائد بكل ما يتصل بشؤون العاملين، الذين يعملون تحت رئاسته، ويهتم بتدريبهم، 
سواء أثناء العمل، أو بترشيحهم للتدريب في مراكز التدريب المتخصصة، وترقيتهم، ونقلهم 

 .(19)وتأديبهم...الخ
 / النشاط المالي:11

القائد مسؤول عن أداء واجباته، في حدود ما لديه من اعتمادات، مما يتطلب منه أن يحسن 
 التصرف في تلك االعتمادات، وأن يحدد أوجه صرفها بدقة.

                                           
 .90، ص(م2005مؤسسة أم القرى، ، : المنصورة)، استراتيجيات التطوير اإلداري والتنمية البشريةإبراهيم رمضان الديب،  )19(
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 :الشورى / 12
وتعني أن يبني القائد أسلوب ممارسته للقيادة على أساس من المشاركة، وأن يبتعد عن األسلوب 

بدادي وسلطة الجزاء بقدر اإلمكان، كما يجب عدم تركيز السلطة في يده، والعمل على االست
 .  (20)تفويض أكبر قدر منها، وعليه أن يدرك البواعث اإلنسانية، ويوجهها وفق قيم التنظيم

 
 
 

 اختبارات القائد الناجح:
فإن على  True The Professionalismحسب ديفيد ميستر مؤلف كتاب االحترافية الحقيقية 

 :(21)القائد النجاح في اربعة اختبارات أساسية
 / اختبار الدوافع:1

إن أيًا من المرؤوسين ال يمكن أن يتقبل تأثير القائد وتوجيهاته ما لم يقدم له البرهان على التزامه 
ة دبنجاح المجموعة كلها وليس نجاحه الشخصي وحسب. إن مهمة القائد األساسية هي مساع

اآلخرين على النجاح، وإذا لم يثق التابع بدوافع القائد فإن أي أمر آخر ال يجدي في سد هذه 
الثغرة، وإذا كان الشك في المصداقية موجودًا فإن كل المقومات األخرى ستصبح هباًء منثورًا. 

دث! بل حكيف يقنع القائد تابعيه بسالمة دوافعه وغاياته؟ ال يمكنه أن يقوم بذلك ابدًا مهما ت
أفعاله هي التي تقنع. عليه أن يسأل نفسه: هل هو معتاد على مساعدة أعضاء الفريق اآلخرين 
بوقته وأفكاره ودعمه وإن لم يكن من وراء تلك المساعدة حصيلة مباشرة تعود عليه؟ هل يذكر 

                                           
 . 133، ص(م1996المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  )القاهرة:، القيادة اإلدارية في اإلسالمعبد الشافي محمد أبو الفضل،  )20(

 .15، ص(م2006دار األندلس الخضراء، ، )الرياض: 4ط، صناعة القائدطارق السويدان، فيصل باشراحيل،  )21(
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أمثلة فعلية وضع فيها مصالح الغير قبل مصالحه؟ كيف يبدو سجله كعضو فى الفريق؟ هي 
 ور األعضاء بالمعلومات الالزمة؟ هل يعلم ويرشد؟ين
 / اختبار القيم:2

يحتاج اتباع القائد معرفة قيم القائد الذي يقودهم فإن كانت تلك القيم تجمع صفات مشتركة بينهم 
وبين قائدهم سهلت عملية القيادة ألنه يلهمهم ويحفزهم نحو المزيد من الحركة واالنطالق. يريد 

د لديه قيم متبلورة واضحة مستقرة حتى يمكنهم هم ايضًا االرتكاز عليها والتعلم الناس اتباع قائ
منها. وال يمكن ألي إنسان القبول باتباع قائد ال تحركه المباديء وإنما يسير كيفما شاء له الهوى 
وكيفما تدفعه الظروف. وفي هذا االختبار ايضا ال يمكن للقائد تحقيق أي شيء بالقول واإلقناع 

كالمي وإنما عليه ترك الحديث كله لألفعال. هل يرى أعضاء الفريق قائدهم وهو يتقبل الخسائر ال
الشخصية في سبيل اإللتزام بالمباديء؟ هل يراه الموظفون وهو يرفض البحث والمناقشة لترقيٍة أو 

دة يصفقة محتملة فقط ألن متابعة ذلك تعني اإلخالل بالقيم؟ عندما تعرض على القائد مهمة جد
ال ينبغي قبولها فماذا يصنع؟ هل يرفضها بصراحة ويبين أنها تتجاوز طاقة الفريق وسوف تضر 
بجودة العمل، أم يتبع ما يقوم به الكثيرون من قبول أي ربح إضافي طالما أنه ال يضر بالجودة 

 ضررًا يمكن اكتشافه.   
 / السمات الشخصية الالزمة للقيادة:2

ادة في تحليل السمات الالزمة للقي –من أنصار نظرية السمات  –النفس أفاض كتاب االدارة وعلم 
وتوصلوا من خالل دراساتهم الى مجموعة من السمات العامة، تصوروا انها ضرورية للقيادة 
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ويمكن اذا توفرت في شخص ما ان تجعل منه قائدًا ناجحًا وعلى رأس هؤالء العلماء برنارد وشيل 
 :(22)اء في نظرية السمات على النحو اآلتيوكانت أهم آراء بعض العلم

 أساليب القيادة:
لى نحو ما ع –لما كانت القيادة تقوم في جوهرها على التأثير الذي يمارسه القائد في مرؤوسيه 

عكس فإن اختالف وسائل الـتاثير التي يستخدمها القائد لتوجيه مرؤوسيه ت –بينا في تعريف القيادة 
 القيادة وأنماطها.تباينًا في أساليب 

 ويمكن تقسيم أنواع القيادات من وجهات نظر متعددة:
وقيادات سلبية  Positiveفمن وجهة نظر الدوافع تقسم القيادات إلى: قيادات إيجابية  -1

Negative: 
فالقائد اإليجابي: يدفع مجموعته إلى العمل وزيادة كفائتهم عن طريق إثارة حوافزهم الذاتية  (أ)

 وكسب تعاونهم. واقتناعهم بالهدف

والقائد السلبي: يدفع أفراد مجموعته إلى العمل باستعمال العنف والشدة واستخدام الحوافز  (ب)
 القائمة على الخوف والتهديد.

فالقائد االيجابي إذن يحقق أهداف التنظيم وفي الوقت ذاته يحقق الرضا للعاملين بينما القائد 
لكنه ينجح دائمًا في نشر االستياء والقلق السلبي قد يفشل أو ينجح في تحقيق األهداف و 

 .(23)لمعاونيه

                                           
نشر والتوزيع، والالدار العلمية الدولية ومكتبة الثقافة  )عمان:، اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي، أصولها وتطبيقاتهاجودت عطوى،  )22(

 .81، ص(م2001

 .30، ص(م1994دار الهاني، )القاهرة: ، اإلدارةمحمد سويلم،  )23(
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ومن وجهة نظر مصدر السلطة تقسيم القيادات إلى "قيادت رسمية" و "قيادات غير  -2
 رسمية":

هي القيادة التى تستمد سلطاتها من التنظيم الرسمي  Formal leadershipفالقيادة الرسمية  (أ)
 مي.حيث تكون سلطة القائد نابعة من مركزه الرس

فيقصد بها ذلك النوع من القيادة الذي  Informal Leadershipأما القيادة غير الرسمية  (ب)
يظهر أصال بواسطة األشخاص الذين ينتمون الى جماعات التنظيم االجتماعي غير الرسمي 
حيث تكون سلطة القائد فيها نابعة من سمات أو خصائص شخصية أو فنية معينة تجعل 

قوة إلزامية لدى تابعيه وتكون سلطته غير رسمية ألن قوة شخصية القائد من آرائه واقتراحاته 
 هنا ال تدعمها السلطة الرسمية.

 من وجهة نظر مركزية السلطة يمكن تقسيم القيادات الى: -3

 قيادات مركزية تعتمد على تركيز السلطة في يدها والمركزية في اتخاذ القرارات. (أ)

السلطة للمرؤوسين التخاذ كثير من القرارات مع وقيادات ال مركزية تعتمد على تفويض  (ب)
 .(24)االحتفاظ بالرقابة على الموضوعات المهمة والضرورية

 

 القيادة األوتوقراطية و"القيادة الديموقراطية"
تصدى كثير من الباحثين لدراسة أنماط القيادة، وإن كان معظم هذه الدراسات مشتقاً من افتراضات 

( او المدخل التكنيكي للعمل )حركة اإلدارة العلمية( Y( و )Xلنظريتي )متصلة بالسلوك اإلنساني 
والمدخل السلوكي المتصل بالعالقات والدوافع اإلنسانية التى بدأها  Taylorالتي بدأها تايلور 

 .Mayoمايو 

                                           
 .139، ص(م2005وائل للنشر، ، )عمان: دار 2ط، نظرية المنظمة الهيكل والتصميممؤيد سعيد السالم،  )24(
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 رابعًا: اإلطار النظري لفعالية األداء:
ويعتبر قسم الموارد البشرية أداء لجذب إن األفراد والمواهب عاملين أساسين لنجاح األعمال 

 المواهب.
 تعرف الفاعلية بأنها أداء األعمال الصحيحة وهو التعريف الذي يتنباه العديد من علماء اإلدارة.

 أما الفعالية تعني التأثير في نجاح عمل معين.
 ن على سبيل المثال للتوضيح: إلنجاز عمل معين يتطلب األمر تعيين عشرة موظفين، فتكو 

 الفعالية هو توفير العدد المطلوب إلنجاز العمل وهم عشرة موظفين.
أما الفاعلية هي كفاءة هؤالء الموظفين في أداء العمل، فمن الممكن أن يكونوا متواجدين ولكن 

 النشط منهم في إنجاز العمل أربعة موظفين فقط.
ة ول ال يحقق نتائج عمليالفاعلية هي األثر العلمي ألفكارنا على أرض الواقع فكل عمل أو ق

يكون فاقد الفاعلية يستعاض عنها بدل فاعل النشاط وهي النجاح في تحقيق األهداف في الفترة 
 المحددة وهو الفعالية.

 ما هي العوامل المؤثرة على فعالية األداء الوظيفي:
 السلوك القيادي حصيلة للتفاعل المتبادل بين الشخصية والوسط المحيط بها.

 وقات تحول دون فعالية األداء منها:وهناك مع
 معرفة مستوى تأثير عوامل البيئة اإلدارية في فعالية األداء. .1

 معرفة مدى إختالف تأثير عوامل البيئة اإلدارية في فعالية األداء الوظيفي. .2

 معرفة مستوى فعالية ممارسة القيادات إلدائها الوظيفي. .3

 ل الشخصية في فعالية األداء الوظيفي.العالقة بين عوامل البيئة اإلدارية والعوام .4

 تحديد أهم المعوقات التي تحول دون فعالية األداء. .5
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من هنا يبرز دور فعالية األداء وأن كل من الحوافز والمناخ التنظيمي لهما تأثير مرتفع في فعالية 
 األداء، أما نظاق اإلشراف فله تأثير أقل.

رفع فعالية األداء والعوامل المؤثرة على هذا الدور  هنا يمكن دور القيادة والمناخ التنظيمي في
 مثل السلوك القيادي، البيئة المحيطة.

 رابعًا: الدراسة الميدانية
 -:مجتمع وعينة الدراسة 

( وقد اعتمد 500، والبالغ عددهم )ببنك ام درمان الوطنىالعاملين مجموعة  يتكون مجتمع الدراسة من    
االستبيان بوصفها مصدرًا موثوقًا للحصول علي البيانات الالزمة إلجراء البحث وقد تم الباحث علي استمارة 

تصميمها بالشكل الذي ينسجم مع أهداف البحث وفرضياته، وقد تضمنت اإلستبانة األسئلة الخاصة بعينة 
ية أداء المنشآت عالفى   رفع ف الدراسة إضافة إلي األسئلة الخاصة باختبار فرضيات الدراسة لبيان دور القيادة

 السودانية.
عن (100من المجتمع  والبالغ عددها ) %20ويمثلون البحث  عينة أفراد على االستمارة  توزيع تم         

 وجاءت نتائج التوزيع كالتالى  طريقة العينه العشوائية البسيطه وهى الطريقة المثلى للدراسة لتجانس بيئة الدراسة
 البحث عينة أفراد االستبيان على قوائم توزيع نتائج وضحي (    جدول )          

 النسبة العدد البيان

 %100 102 االستبيانات الموزعة

 %98 100 االستبيانات المستردة والقابلة للتحليل

 %2 2 قابلة للتحليل االستبيانات غير

 م2020المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية       
كما تمت صياغة األسئلة في اإلستمارة بحيث يتم تحويل اإلجابة إلي قيم كمية علي مقياس لكرت ذي    

 ، علي النحو التالي:5إلي1يأخذ المدي من  Five Point Likert Scaleالخمسة درجات 
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 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة مستوي المقياس
 1 2 3 4 5 الدرجة

 المقياس وثبات اتساق ومدى عليها لالحصو  تم التي البيانات على االعتماد إمكانية مدى باختبار الباحث وقام 

 ارتباط وجود مدى يبين الذي Gronbach Alpha ارتباط لمعام لباستعما لكوذ البيانات جمع في لالمستعم

 قيمة وهي( %88.75ألفا كرونباخ ) ارتباط لمعام قيمة كانت وقد العينة داأفر  إجابات عن المعبرة القياسات بين

 تكون  ألفا ارتباط لمعام قيمة إنإذ  ،العينة داأفر  إجابات على االعتماد إمكانية على خاللها من ليستد أن يمكن

  (Anastasi,1982:117) االجتماعية البحوث لمجا في وخاصة (0.60) من أكبر أو مساوية كانت إذا مقبولة
 للعلوم اإلحصائي البرنامج تطبيق وتم كما ،اإلحصائي لالتحلي نتائج على االعتماد يمكن فإنه وبالتالي

 األساليب اإلحصائية التالية: استخدام تم  Statistical  P packages for Social Science  االجتماعية
 .اإلستبانةالتكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد الدراسة وتحديد نسب إجابتهم علي عبارات  -1 

 حازت اإذ مقبولة سةاالدر  تكون  ، إذدرجات الخمس يأ لكرت لمقياس العظمى للقيمة منسوباً  الحسابي الوسط -2
 الوسط ويعد ،المقياس مساحة من درجات ثالث عن الحسابي الوسط داز  اإذ أي %61 من أعلى نسبة على

توضيح  مع واحدة بقيمة البيانات من مجموعة للتمثي لويستعم المركزية النزعة مقاييس وأهم إحدى الحسابي
 وسطها عن القيم تشتت مقدار عن التعبير إلى ويهدف التشتت مقاييسأحد وأهم  يعد والذي المعياري  االنحراف

 .الحسابي
  لقياس الداللة المعنوية لكل عبارة اختبار مربع كاى -3
 

 
 
 

 الفرضية لعبارات والتكرارات النسب (1الجدول )
 (عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة ورفع فعالية األداءهنالك )
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 العبارات

 ال
 أوافق

 بشدة أوافق أوافق محايد أوافق ال بشدة

 االتجاه

تحرص اإلدارة علي اشتراك العاملين في إتحاد 
 القرارات المتعلقة بالعمل

 الموافقة  25 49 18 7 1

1.0% 7.0% 18.0% 49.0% 25.0% 

 الموافقة  20 57 19 4 0 بعين االعتبار مشاكل العاملينيأخذ المدير 

.0% 4.0% 19.0% 57.0% 20.0% 

يشجع المدير فريق العمل وهذا يساعد في رفع 
 فعالية األداء

 الموافقة  23 53 15 8 1

1.0% 8.0% 15.0% 53.0% 23.0% 

 الموافقة  19 40 30 10 1 أحصل علي كل معينات العمل بسهولة

1.0% 10.0% 30.0% 40.0% 19.0% 

 الموافقة  18 44 17 18 3 األجر يتناسب مع عملي

3.0% 18.0% 17.0% 44.0% 18.0% 

تمنح الحوافز المادية بناءًا علي المجهود 
 العاملين في التنفيذ

 الموافقة  18 40 24 14 4

4.0% 14.0% 24.0% 40.0% 18.0% 

 الموافقة 15 39 30 14 2 ومساواة يتعامل المدير مع العاملين بعدل 

2.0% 14.0% 30.0% 39.0% 15.0% 

 الموافقة  14 59 18 7 2 هنالك ثقة وتعاون بين اإلدارة والعاملين

2.0% 7.0% 18.0% 59.0% 14.0% 

تهتم اإلدارة باالقتراحات والمبادرات التي يقدمها 
 العاملين

 الموافقة  10 49 27 13 1

1.0% 13.0% 27.0% 49.0% 10.0% 

ضعف العالقات بيني وبين المدير يسهم في 
 انخفاض مستوي األداء

 الموافقة  31 46 9 11 3

3.0% 11.0% 9.0% 46.0% 31.0% 

 %100 %19.3 %47.6 %20.7 %10.6 %1.8 المجموع

 م.2018المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 
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يوضح النسب والتكرارات لعبارات الفرضية األولي والتي جاءت أجوبة أفراد عينة الدراسة ( أعاله 1الجدول )    
(، وهذا يعني %47.6(، الموافقين نسبتهم )%19.3جملة الموافقين بشدة بلغت نسبتهم ) لعباراتها كما يلي:

، (داءورفع فعالية األ هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة)من أفراد عينة الدراسة يرون أن  %67أن 
يرون  %12(، %10.6(، غير الموافقين بلغت نسبتهم )%1.8وجملة غير الموافقين بشدة نسبتهم بلغت )

( %21، أما المحايدون بلغت نسبتهم )(عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة ورفع فعالية األداءال توجد )أنه 
وآرائهم تدور حول الموافقة وهذا يعكس وجود الرأي اإليجابي أظهرت نتائج الجدول أن كل األجوبة للمبحوثين 

العمود و  القيادة ورفع فعالية األداءللعبارات، بذلك يمكن القول أن هنالك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين 
 المسمي االتجاه يوضح ذلك.

 ( اإلحصاءات الوصفية لعبارات الفرضية2الجدول )
 ائية بين القيادة ورفع فعالية األداء()هنالك عالقة ذات داللة إحص

 العبارات

الوسط 
 المنوال الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 النتيجة

 الموافقة  893. 4 3.90 تحرص اإلدارة علي اشتراك العاملين في إتحاد القرارات المتعلقة بالعمل

 الموافقة  742. 4 3.93 يأخذ المدير بعين االعتبار مشاكل العاملين

 الموافقة 886. 4 3.89 المدير فريق العمل وهذا يساعد في رفع فعالية األداءيشجع 

 الموافقة  934. 4 3.66 أحصل علي كل معينات العمل بسهولة

 الموافقة  1.076 4 3.56 األجر يتناسب مع عملي

 الموافقة  1.068 4 3.54 تمنح الحوافز المادية بناءًا علي المجهود العاملين في التنفيذ

 الموافقة  980. 4 3.51 يتعامل المدير مع العاملين بعدل ومساواة 

 الموافقة  854. 4 3.76 هنالك ثقة وتعاون بين اإلدارة والعاملين

 الموافقة  881. 4 3.54 تهتم اإلدارة باالقتراحات والمبادرات التي يقدمها العاملين

 الموافقة  1.055 4 3.91 ألداءاضعف العالقات بيني وبين المدير يسهم في انخفاض مستوي 
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 م.2018المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 
األولي حيث جاءت األوساط الحسابية حول الرقم  ( أعاله يوضح اإلحصاءات الوصفية للفرضية2الجدول )    

بدرجة متوسطة من التجانس ( أيضًا بانحرافات معيارية 4( لكل العبارات وكما جاء المنوال حول الرقم )4)
( ومن خالل قيم األوساط الحسابية لعبارات الفرضية وحسب 0.222لجميع العبارات الفرق بينها ال تجاوز )

( يعني الموافقة وهذا يؤكد أن آراء 4المقياس الخماسي ليكرت ألوزان الخيارات والذي تم توضيحه سابقًا الرقم )
 الموافقة والعمود المسمي النتيجة يوضح ذلك. األولي هي أفراد العينة حول الفرضية

 ( اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية 3الجدول )
 )هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة ورفع فعالية األداء(

 العبارات
قيم مربع كاي 

 المحسوبة
درجات 
 الحرية

مستوي 
 الداللة

 القرار

إتحاد القرارات تحرص اإلدارة علي اشتراك العاملين في 
 المتعلقة بالعمل

70.000 4 .000 
 قبول العبارة

 قبول العبارة 000. 3 61.040 يأخذ المدير بعين االعتبار مشاكل العاملين
 قبول العبارة 000. 4 81.400 يشجع المدير فريق العمل وهذا يساعد في رفع فعالية األداء

 قبول العبارة 000. 4 48.100 أحصل علي كل معينات العمل بسهولة

 قبول العبارة 000. 4 44.100 األجر يتناسب مع عملي

 قبول العبارة 000. 4 35.600 تمنح الحوافز المادية بناءاً علي المجهود العاملين في التنفيذ
 قبول العبارة 000. 4 42.300 يتعامل المدير مع العاملين بعدل ومساواة

 قبول العبارة 000. 4 102.700 والعاملينهنالك ثقة وتعاون بين اإلدارة 
 قبول العبارة 000. 4 70.000 تهتم اإلدارة باالقتراحات والمبادرات التي يقدمها العاملين

ضعف العالقات بيني وبين المدير يسهم في انخفاض مستوي 
 األداء

64.400 4 .000 
 قبول العبارة
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 م.2018الميدانية المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة 
األولي " هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة ورفع فعالية األداء "  قام الباحث  الختبار الفرضية    

-102.700باستخدام اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية وجاءت قيم مربع كاي المحسوبة متراوحة بين )
توى داللة أقل من مستوى المعنوية المسموح به ( لجميع العبارات ومس4و3( وبدرجات حرية )35.600
( مما يعني وجود فروق ذات دالله إحصائية في جميع عبارات الفرضية, وبالرجوع لما سبق 0.05إحصائيًا )

من جدول النسب واإلحصاءات الوصفية ومربع كاي توصل الباحث إلى وجود فروق دالة إحصائيًا فى آراء 
الموافقة أي هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة ورفع فعالية األداء أفراد العينة المبحوثة لصالح 

 والعمود المسمى القرار يوضح ذلك.
 
 النتائج والتوصيات: 

 أواًل: النتائج:
 أهمية تشجيع الدولة لمنهجية القيادة اإلدارية  لدعم وتطوير أداء المنشآت السودانية.

 يؤثر على كفاءة العاملين في أداء واجباتهم.قلة التدريب والتأهيل والذي بدوره 

 عدم إهتمام القيادة بمشاركة العاملين في إتخاذ القرارات يؤثر على فعالية األداء لدى العاملين.

 عدم توفر البرامج التدريبية المناسبة لتدريب وتأهيل العاملين لزيادة وتطوير مهاراتهم يؤثر على أداء العاملين.

 المادية والمعنوية يؤثر في أداء العاملين بالبنك. عدم تلبية الحاجات

 عدم تحقيق مبدأ العدالة والمساواة يؤثر على أداء العاملين.

 عدم توفر بيئة مالئمة للعمل وجاذبة يؤثر على أداء العاملين.

 ثانيًا: التوصيات:
 ضرورة اإلهتمام بالقيادة اإلدارية  لزيادة كفاءة أداء العاملين.

 اإلهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين خاصة في إستخدام التقنيات الحديثة في البنك.ضرورة 

 ضرورة إدخال أنظمة متطورة لتطوير األداء في البنك وتعمل على تسهيل العمليات المصرفية بالبنك.

 ضرورة توفير بيئة عمل جاذبة في ظل قيادة اإلدارية جيدة  للعاملين في البنك.
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 المادية واالجتماعية والمعنوية يساهم في رفع فعالية األداء للعاملين بالبنك.تلبية الحاجات 

تحقيق مبدأ العدالة والمساواة واإلبتعاد عن التحيز الشخصي وضرورة إستخدام معايير وأضحة وثابتة في تعيين 
 العاملين.

 ة المطلوبة.تطوير وتبسيط إجراءات العمل بحيث يتناسب مع مقدرات العاملين وبالسرعة والدق

 .جيد ضرورة شعور العاملين بالرضا الوظيفي وذلك بوجود قيادة رشيدة ومناخ تنظيمي 
 قائمة المراجع:

إبراهيم رمضان الديب، استراتيجيات التطوير اإلداري والتنمية البشرية، )المنصورة: مؤسسة أم القرى، ، 
 م(.2005

 ئد، )الرياض: النشر العلمي والمطابع، د.ت(.أحمد عبدالمحسن العساف، مهارات القيادة وصفات القا

ودانية بالتطبيق علي الشركة الس -اثر الثقافة المنظمة علي االبداع التنظيمي، اسامة زين العابدين سيد احمد
 م2009 للهاتف السيار "زين"( بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في ادارة االعمال غير منشور، جامعة النيلين،

دور المرأة في الوظائف القيادية ، رسالة ماجستير في اإلدارة العامة غير منشور ،  حسين،اميمة ابو بكر 
 م.2001جامعة امدرمان اإلسالمية 

التخطيط بالمشاركة بين المخططين والجمعيات األهلية على المستويين المركزي والمحافظات، سلسلة قضايا 
 م.2002القاهرة فبراير  ( معهد التخطيط القومي،145التخطيط والتنمية رقم )

جودت عطوى، اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي، أصولها وتطبيقاتها، )عمان: الدار العلمية الدولية ومكتبة 
 م(.2001الثقافة والنشر والتوزيع، 

 م(.2003، )عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، 4حمد قاسم القريوتي، ط

 م(.1975)القاهرة: مكتبة عين شمس، سيد الهواري، المدير الفعال، 

 م(.2006، )الرياض: دار األندلس الخضراء، 4طارق السويدان، فيصل باشراحيل، صناعة القائد، ط

 ر منشور،بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه غي دراسة ميدانية، -تحليل تأثير القيادة في تنمية العاملين ،عادل زايد
 م.2011جامعة الخرطوم،

 هديب والسيد محمود زكي، القيادة، )القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت(.عبد التواب 



 

 

32 
 

عبد الشافي محمد أبو الفضل، القيادة اإلدارية في اإلسالم، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 
 م(. 1996

 عبدالتواب هديب، والسيد محمود زكي، القيادة، )القاهرة: دار الفكر العربى، د.ت(.

 .م2000من الدويرج، القيادة، منتديات مهارات النجاح للتنمية البشرية، عبدالرح
االنماط القيادية واثرها في تشكيل الثقافة التنظيمية الجهزة القطاع العام ، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

 م2007مقدمة لنيل درجة الدكتوراه غير منشور، جامعة الرياض، في منطقة الرياض،
دراسة ميدانية بمصنع سكر الجنيد والية الجزيرة ،رسالة  -ر، القيادة االدارية وأثرها علي األداءفائزة محمد خي

 م.2003ماجستير في إدارة األعمال غير منشور ، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ،
 م(.2005، )عمان: دار وائل للنشر، 2مؤيد سعيد السالم، نظرية المنظمة الهيكل والتصميم، ط

 م(.1994د سويلم، اإلدارة، )القاهرة: دار الهاني، محم

القيادة اإلدارية وأثرها علي كفاءة األداء ، رسالة دكتوراه في إدارة األعمال غير منشورة،  محمد نشوان الواكي،
 .م2003 جامعة النيلين،

 .م(1981منذر صالح، نظم المعلومات اإلدارية، )عمان: المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، 
 م(.1992نواف كنعان، القيادة االدارية، )عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  

 

 

 


