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مبادئ اإلدارة باألهداف ودورها في األداء الوظيفي
أ.م.د .نهالء طه محجوب طه

جامعة الباحة – المممكة العربية السعودية
المستخلص
ىدف ىذا البحث إىل دراسة العبلقة الًتابطية بُت مبادئ اإلدارة باألىداف واألداء الوظيفي يف شركة النيل للبًتول بالسودان ،والتعرف على
الوضع الراىن ومستوي تطبيق مبادئ اإلدارة باألىداف يف شركة النيل للبًتول .أتبعت الدراسة للمنهج التارخيي يف تتبع الظاىرة موضوع
الدراسة باالطبلع على الدراسات السابقة ،ادلنهج االستنباطي يف دراسة مشكلة وفرضيات الدراسة ،وادلنهج الوصفي التحليلي يف مجع
وربليل مؤشرات البيانات للدراسة ادليدانية والذي يهتم جبمع البيانات التفصيلية عن الظواىر ،كما اتبعت الدراسة منهج دراسة احلالة الذي
يعمل على توفَت ادلعلومات الضرورية ويبُت التغَتات اليت تتطلبها الدراسة الشاملة .ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن غالبية
أفراد العينة من ادلستوي التعليمي اجلامعي وفوق اجلامعي ولديهم خربات طويلة يف العمل .اىتمام شركة النيل للبًتول بإشراك العاملُت يف
وضع اخلطط كما اوصت الدراسة بتعزيز عملية اشراك العاملُت يف القرارات اخلاصة بالشركة وزيادة االىتمام بتطبيق مبادئ اإلدارة باألىداف
للدور الواضح لو يف ربسُت األداء.
الكلمات المفتاحية :

اإلدارة  -األىداف – مبادئ اإلدارة باألىداف – ادلشاركة – ربديد األىداف ادلكافأة – األداء الوظيفي.
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Abstract
The objective of this research is to study the relationship between the principles of management by
objectives and performance of the Nile Petroleum Company in Sudan, and to identify the current
situation and the level of application of the principles of management by objectives in the Nile
Petroleum Company. The study followed the historical approach in tracking the phenomenon of the
subject of the study by reading the previous studies, the deductive approach in the study of the
problem and hypotheses of the study, and the analytical descriptive method in the collection and
analysis of data indicators for the field study. The study also followed the case study method, which
provides the necessary information and shows the changes required by the comprehensive study. One
of the most important findings of the study is that the majority of the sample are graduates and
postgraduates, and have long experience in work.
The study also recommended to enhance the process of involving employees in making decisions
and increase interest in the implementation of the principles of the management by objectives for its
clear role in improving performance.

المقدمة

اإلطار العام للدراسة

اإلدارة ربتاج إىل الكثَت من األدوات لتكون إدارة فعالة وللحصول على أفضل النتائج  ،وتعترب اإلدارة باألىداف واحدة من ىذه األدوات،
حيدد من خبلذلا ادلديرون الرفيعو ادلستوى وادلديرون التابعون يف ادلنظمات رلاالت ادلسؤولية الرئيسية اليت سيعملون فيها .1وىي أيضاً عملية
ربديد أىداف معينة داخل ادلنظمة ،ديكن لئلدارة نقلها إىل أعضاء ادلنظمة ،مث البت يف كيفية ربقيق كل ىدف وقد ُع ّممت اإلدارة
باألىداف وادلعروفة أيضاً باسم اإلدارة بالنتائج من قبل بيًت دراكر يف كتابو" 2شلارسة اإلدارة" .كما أن اإلدارة باألىداف تساعد أعضاء
ادلنظمة على رؤية إصلازاهتم يف ربقيق كل ىدف ،شلا يعزز بيئة العمل اإلجيابية والشعور باإلصلاز 3باإلضافة إىل القدرة على قياس ومقارنة
األداء الفعلي للموظف وفق رلموعة من ادلعايَت .ومن الناحية ادلثالية ،عندما يشارك ادلوظفون يف ربديد األىداف واختيار مسار العمل الذي
ينبغي أن يتبعوه ،فإهنم يصبحون أكثر قدرة على الوفاء دبسؤولياهتم .ووفقا جلورج أوديورن ،ديكن وصف نظام اإلدارة باألىداف على أنو
عملية يقوم فيها الرئيس وادلرؤوس بالتعاون بتحديد األىداف ادلشًتكة ،وربديد رلاالت ادلسؤولية الرئيسية لكل فرد من حيث النتائج ادلتوقعة
منو 4وقد ركز ىذا البحث على دراسة بعض مبادئ اإلدارة باألىداف ( مبدأ ادلشاركة ،مبدأ ربديد األىداف ،مبدأ ادلكافأة) ومدى تطبيق
ادلدراء يف شركات البًتول السودانية ذلذه ادلبادئ ومدى كفايا هتم منها ،باإلضافة لتحديد دورىا يف األداء الوظيفي يف شركة النيل للبًتول
(السودان).
1- Human Resources Management ،Derek, F. and Heather, S. (2005), London: Prentice Education Ltd.
2- The Practice of Management, Drucker, P. (1954). Harper, New York; Heinemann, London, 1955; revised edn, ButterworthHeinemann, 2007.

- 3دور اإلدارة باألىداف يف تطوير الكفايات دلديري ادلدارس يف منطقة تبوك التعليمية من وجهة نظرىم  -احلريب موسى ( ، .)2008جامعة مؤتة ،األردن.
 -4برنامج مقًتح لتطبيق أسلوب اإلدارة باألىـداف يف رلال إدارة ادلدرسة الثانوية يف ادلملكة العربية الـسعودية -البابطُت ،عبد الرمحن (  ، .)2003رسـالة دكتوراه غَت منشورة ،
جامعة اإلمام زلمد بن سعود  ،الرياض.

Route Educational and Social Science Journal
Volume 5(6), April 2018

121

مبادئ اإلدارة باألهداف ودورها في األداء الوظيفي
أ.م.د .نهالء طه محجوب طه

مشكلة الدراسة
إن صلاح أي منظمة يعتمد على النهج ادلتَّبَع يف إدارهتا ومدى تفعيل األجهزة اإلدارية فيها وكيفية إىتمامها بتنظيم اجلهود اجلماعية لبلستفادة
قدر ادلستطاع من ادلوارد ادلتاحة لنيل متطلبات كبلً من اإلداريُت و ادلوظفُت ومجيع أعضاء ادلنظمة .لذلك كان البد من إستخدام األساليب
اإلدارية احلديثة يف اإلدارة واليت تعينها يف ربسُت أداءىا الوظيفي وربقيق أىدافها مثل اإلدارة باألىداف .وبالرغم من ذلك صلد أن ىناك
قصور يف استخدام اسلوب االدارة باألىداف  ،من خبلل تطبيق ادلبادئ اخلاصة هبا .واختصت ىذه الدراسة بتناول بعض مبادئ اإلدارة
باألىداف ( مبدأ ادلشاركة ،مبدأ ربديد األىداف مبدأ ادلكافأة) وربديد دورىا يف األداء الوظيفي يف شركة النيل للبًتول (السودان) .من
خبلل زلاولة الدراسة االجابة عن التساؤل الرئيسي التايل -:
 .1ما مدى تطبيق الشركة دلبادئ االدارة باألىداف ودورىا يف األداء الوظيفي من وجهة نظر ادلبحوثُت .وتتفرع منو األسئلة التالية:
 ما مدي تطبيق الشركة دلبدأ مشاركة العاملُت ودوره يف األداء الوظيفي.
 ما مدي تطبيق الشركة دلبدأ ربديد األىداف ودوره يف األداء الوظيفي.
 ما مدي تطبيق الشركة دلبدأ ادلكافأة ودوره يف األداء الوظيفي.

أهمية الدراسة

إن اإلدارة باألىداف نظام ديناميكي يسعى إىل دمج إحتياجات الشركة لتوضيح وربقيق أىدافها الرحبية والتنموية مع احتياجات ادلديرين
للمسامهة وتطوير أنفسهم .من ىنا تكمن أمهية استخدام ىذا النظام ،فهو أسلوب مطلوب ورلزي إلدارة األعمال و تنظيمها .بالرغم من
ذلك ،تفتقر بعض ادلنظمات و ادلؤسسات إىل التقنيات الكافية جلعلها تُدار بفعالية .فبعض ىذه األدوات اإلدارية ال تُستخدم ،وعند
إستخدامها فإهنا ال تُستخدم بشكل صحيح .إن اإلدارة باألىداف ليست فقط اسًتاتيجية إدارية لتحقيق أىداف إدارية منسقة بشكل
جيد ،وإمنا ىي أيضاً تقنيات إدارية شائعة تتقاطع لتتخلل مجيع األنشطة البشرية كمجاالت األعمال ،التعليم ،احلكومة ،الرعاية الصحية،
وادلنظمات غَت الرحبية .ومن ىنا تنبع أمهية الدراسة يف تسليط الضوء على ىذه اإلسًتاتيجية و توضيح أمهيتها ،أىدافها ،و كيفية تطبيقها
لتحقيق أفضل نتيجة شلكنة منها ،يف شركة النيل للبًتول (السودان).
أهداف الدراسة

هتدف الدراسة اىل:
 .1دراسة العبلقة الًتابطية بُت مبادئ اإلدارة باألىداف و األداء الوظيفي يف شركة النيل للبًتول
 .2التعرف على الوضع الراىن ومستوي تطبيق مبادئ اإلدارة باألىداف يف شركة النيل للبًتول
 .3الًتويج لتطبيق مبادئ االدارة باالىداف يف ادلنظمات السودانية ويف شركة النيل للبًتول على وجو اخلصوص.

فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسية :ال توجد عبلقة بُت تطبيق شركة النيل للبًتول دلبادئ اإلدارة باألىداف وأدائها الوظيفي من وجهة نظر ادلبحوثُت.
وتتفرع منها الفرضيات التالية:
 ال يوجد دور لتطبيق مبدأ مشاركة العاملُت يف األداء الوظيفي بشركة النيل للبًتول
 ال يوجد دور لتطبيق مبدأ ربديد األىداف يف األداء الوظيفي بشركة النيل للبًتول .
 ال يوجد دور لتطبيق مبدأ مكافأة العاملُت يف األداء الوظيفي بشركة النيل للبًتول.
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نموذج الدراسة ومتغيراتها -:
المتغير المستقل

المتغير التابع

مبادئ االدارة باألهداف
مبدأ المشاركة
مبدأ تحديد االهداف

االداء الوظيفي
مبدأ المكافأة

شكل رقم ( )1منوذج الدراسة ومتغَتاهتا
ادلصدر اعداد الباحث
اإلطار النظري:
اإلدارة باألهداف

مفهوم اإلدارة باألهداف

اإلدارة باألىداف من ادلفاىيم احلديثة يف رلال اإلدارة  ،مت تعريفها باألسلوب االداري الذي يركز على غايات أو أىداف التنظيم والنتائج
ادلتوقعة أو اليت يرغب التنظيم الوصول اليها ضمن جدول زمٍت زلدد وكذلك وضع معايَت ديكن الوصول بواسطتها اىل تقييم فعالية ربقيق
ىذه األىداف .1كما مت تعريفهاً بأهنا " النتائج اليت تسعى ادلنظمة اىل الوصول اليها مستغلة يف ذلك ادلوارد ادلادية والبشرية أفضل
استغبلل شلكن أو ىي وسيلة لعناصر رئيسية تشمل التخطيط والتنسيق وتقوًن األداء يف القطاع العام والقطاع اخلاص لتحقيق األىداف
2
ادلرجوة.
وتعرفها الباحثة اجرائياً بأهنا أسلوب إداري يتم من خبللو إشراك ادلرؤوسُت يف ربديد األىداف ووضع اخلطط اخلاصة بادلنظمة.
مبادئ اإلدارة باألهداف-:

بإستعراض األدبيات اتضح أن ىناك العديد من ادلبادئ األساسية ذلذا ادلفهوم ،أوذلا مبدأ ادلشاركة جيسد ىذا ادلبدأ أمهية وجود شراکة بُت
ادلدير وادلرؤوس من حيث ربديد األھداف ،وربديد السبل لتحقيق األھداف ،ووسائل تقييم األداء والنتائج 3كما أن ادلشاركة تساىم يف
زيادة فعالية ادلنظمة من خبلل التزام ادلدير ومجيع ادلوظفُت بتحقيق األىداف ادلوكلة إليهم .وعبلوة على ذلك ،فإن ادلشاركة تولد ادلسؤولية

 -1االدارة باألىداف ،عامر ،طارق (2009م)  ،القاىرة ،مكتبة زىراء الشرق.
 -2اإلدارة باألىداف  ،عبوي  ،زيد  ،دار كنوز ادلعرفة  ،ط ،1عمان 2007 ،م
3 -Management by objectives (5th ed.). Dubrin, A. (2000). Mason, USA: South-Western College Publishing.
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لدى ادلدير وادلوظفُت لتحقيق األىداف ،وتسهم يف رفع معنوياهتم ،ألهنا زبلق شعوراً بالذات من خبلل أمهية العمل الذي يقومون بو.2 1
ثانياً ،مبدأ ربديد األىداف يعد ىذا ادلبدأ عنصراً مهماً آخر وقدّ ،بُت 3أن كل مدير جيب أن يكون قادراً على ربديد واضح ألىداف
وظيفتو ،وجيب النظر إىل ىذه األىداف على أهنا تسهم يف ربقيق أىداف أخرى للمنظمة .كما اتفق 4مع اقًتاح 5على ضرورة إشراك
ادلديرين يف كل ادلستويات يف ربديد األىداف للمستوى األعلى التايل لئلدارة .واألىم من ذلك ىو ضمان أن تكون أىداف أي فرد مرتبطة
باذلدف ادلشًتك .ثالثاً ،مبدأ تفويض السلطة والقوة ،وىو يعٍت تفويض السلطة من ادلديرين إىل ادلرؤوسُت .وتتطلب برامج اإلدارة باألىداف
من اإلدارة العليا تقدًن دعم واضح ،ألنو بدون ىذا االلتزام ال يتم الربط بُت األىداف الفردية والتنظيمية 6رابعاً مبدأ ادلكافأة :لكي يتحفز
األفراد للعمل من أجل ربقيق األىداف جيب أن تتم مكافأهتم كجزاء لعملهم ،وعلق  7على أن ىذه ليست فكرة جديدة ،حيث مت اقًتاح
استخدام أىداف لتحفيز األفراد بدالً من السيطرة عليهم .كما أن تطوير األداء الوظيفي والتنظيمي ،من السمات األخرى لئلدارة باألىداف
وذلك لًتكيزىا على ربسُت األداء.

مقومات نجاح اإلدارة باألهداف:

يتوقف صلاح اإلدارة باألىداف على ما يلي:
 قدرة القائد ومهاراتو يف وضع األىداف. اشًتاك القائد وادلرؤوسُت معا يف وضع أىداف ادلناصب اإلدارية. قدرة الرئيس على التمييز بُت األعمال ادلهمة واألقل أمهية. الشرح اجليد وتوضيح غايات فلسفة اإلدارة باألىداف جلميع أفراد ادلؤسسة. -أن تكون األىداف واضحة حىت يسهل فهمها وتطبيقها.

األداء الوظيفي

االداء عبارة عن نظام متكامل ديثل االداء الفردي العنصر األساسي فيو ،وىذا يرجع إيل ان العنصر البشري ىو العنصر الفعال يف األداء دلا
8
يتمتع بو من خربات وقدرات إلصلاز األعمال.

مفهوم االداء -:

ىناك العديد من التعريفات لؤلداء منها أنو "نتاج جهد معُت قام ببذلو فرد أو رلموعو إلصلاز عمل معُت"

1

 -1اإلدارة باألىداف ،عبد احلفيظ ( ،)2001معهد اإلدارة العامة ،ادلملكة العربية السعودية.
 - 2تأثَت تطبيق اإلدارة باألىداف على أداء ادلنظمات الصناعية ،دراسة ذبريبية عن العاملُت يف ادلنظمات الصناعية يف زلافظة السليمانية /عبد اهلل ( ،)2010العراق.
3 - Management by objectives. Hahn, M. (2007). Retrieved 24th April, 2012, from
http://en.articlesgratuits.com/article.php?id_article=1443
An MCDM approach for resolving goal conflict in MBO. Barton, R. (1981). The Academy of Management Review, 6(2) 231-241. -4
The Practice of Management, Drucker, P. (1954). Harper, New York; Heinemann, London, 1955; revised edn, Butterworth- 5Heinemann, 2007.
6 - Strategic Management and Management by Objectives. Krueger, D. (1992). (PhD thesis), University of Missouri

 7عبد هللا  ،مرجع سابق.
 -8االدارة العامة يف ادلملكة العربية السعودية ،ال سعود  ،سعود (2008م)  ،ط ، 1الرياض  ،مكتبة ادللك فهد الوطنية.
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كما ديكن تعريف إدارة االداء بأهنا عبارة عن " عملية أو رلموعة من العمليات دلساعدة األنظمة علي ربقيق أىدافها وهتتم بوجود فهم
مشًتك بُت ادلديرين وفريق عملهم عن ما جيب ربقيقو ،مث إدارة وتطوير العاملُت بطريقة تزيد من احتمال إصلازىا على ادلدي القصَت والطويل
.2

عناصر االداء الوظيفي-:

لؤلداء عناصر ومكونات أساسية ال ديكن بدوهنا التحدث عن وجود أداء فعال  ،وذلك يعود ألمهيتها يف قياس وربديد مستوي األداء
3
للعاملُت يف ادلنظمات  .وتتمثل عناصر األداء يف األيت :
أ -كفايات ادلوظف :وىي تعٍت ما لدي ادلوظف من معلومات ومهارات وإذباىات وقيم ،وىي سبثل خصائصو األساسية اليت تنتج اداءً
فعاالً يقوم بو ذلك ادلوظف.
ب -متطلبات العمل( :الوظيفية) وتشمل ادلسؤوليات أو األدوار وادلهارات واخلربات اليت يتطلبها العمل أو الوظيفة.
ج -بيئة التنظيم  :وتتضمن العوامل الداخلية اليت تؤثر يف األداء الفعال :التنظيم وىيكلو وأىدافو وموارده واإلجراءات ادلستخدمة،
والعوامل اخلارجية مثل العوامل االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية واحلضارية وغَتىا.
د -زلددات ومعايَت األداء الوظيفي  :يتطلب ربديد مستوي األداء الفردي معرفة العوامل اليت ربدد ىذا ادلستوي والتفاعل بينها ،ونظرا
لتعدد ىذه العوامل وصعوبة معرفة درجة تأثَت كل منها على االداء واختبلف نتائج الدراسات السابقة اليت تناولت ىذا ادلوضوع ،فان
الباحثُت يواجهون عدة صعوبات يف ربديد العوامل ادلؤثرة على االداء ومدي التفاعل بينها.
دور اإلدارة باألهداف في االداء الوظيفي

يف منتصف الثبلثينيات قدم غوليك ادلفاىيم األساسية ذلذا النموذج يف دراستو عن التنظيم اإلداري ،على الرغم من أن ادلصطلح نفسو صيغ
يف أوائل اخلمسينا ت من قبل سلون فيما يتعلق بشركة (جنرال موتورز) .استخدم دروكر مصطلح اإلدارة باألىداف يف كتابو "شلارسة اإلدارة"
الذي قال فيو أن النموذج سيضمن ادلساءلة والرحبية واإلنتاجية .4ومن الواضح من األدبيات أنو يف بداية اخلمسينات ،كان يُنظر إىل اإلدارة
باألىداف كوسيلة لتحفيز وتقييم ومراقبة قطاعات سلتلفة .ويقدم هنجاً للتغيَت من خبلل التأكيد على جهود األفراد يف ربقيق األىداف اليت
6
ديكن ربقيقها من قبل أرباب العمل وادلوظفُت 5كما مت إجراء العديد من الدراسات على فعالية اإلدارة باألىداف .على سبيل ادلثال ،ركز
على احلاجة إىل الت زام اجملموعة باألىداف كوسيلة لتعزيز رضا ادلوظفُت وزيادة اإلنتاجية .ىذه النتائج تشجع إستخدام ىذه اإلسًتاتيجية
كوسيلة للتأثَت على فرق التنظيم الذايت وإدارة جيدة لتحديد أىداف سليمة ،باإلضافة إىل ربسُت التفاعل بُت ادلوظفُت وادلنظمة .وقد أكد

 - 1ادلرجع االسابق
 - 2ادلرجع الكامل يف تقنيات االدارة ،ادلملكة العربية السعودية ،ارمسًتونج  ،ميشيل (2004م) مكتبة جرير.
 - 3تكنولوجيا االداء البشري يف ادلنظمات  :االسس النظرية ودالالهتا يف البيئة العربية ادلعاصرة  ،ادلنظمة العربية للتنمية االدارية ،درة  ،عبد الباري 2003 ،م  :عمان.

4 - The Practice of Management, The previous reference
5 - The previous reference
6 Management by objectives - an effective tool for teamwork,Antoni, C. (2005). International Journal of Human Resources
Management, 16(2), 174-184.

Route Educational and Social Science Journal
Volume 5(6), April 2018

125

مبادئ اإلدارة باألهداف ودورها في األداء الوظيفي
أ.م.د .نهالء طه محجوب طه

 1قدرة إسًتاتيجية ا إلدارة باألىداف على ربط األىداف التنظيمية باألداء الفردي والتنمية ،دبا يف ذلك مجيع مستويات اإلدارة .وبالتايل فإهنا
تقنية اإلدارة اليت تنطوي على تطبيق األىداف اجلماعية ،والعمل ،والرؤية ،واإلذلام ،وذلك لتغيَت االذباه والتنمية واإلنتاجية.
فلسفة اإلدارة باألىداف تشبو إىل حد كبَت مفهوم التخطيط ألن كبلمها افًتض أن األىداف قد مت ربديدىا ،واتُّبع لتحقيقها عمل سلطط
لو " :اإلدارة باألىداف ىي الفلسفة األكثر قبوالً على نطاق واسع لئلدارة اليوم .بل ىو أسلوب إداري ملزم ،ولكنو رلزى يهتم بإصلاز
األىداف من خبلل مشاركة مجيع األشخاص ادلعنىُت أي من خبلل روح الفريق".2
كما تركز ادلنظمات احلديثة لبلرتقاء ادلستمر دبستوي أداءىا وأداء العاملُت فيها ،وزبصص الكثَت من ميزانياهتا إلجياد السبل الكفيلة برفع
األداء وربقيق مستويات إنتاجية عالية.
الدراسات السابقة

الدراسات العربية

 دراسة شبير محمد  )2015(3بعنوان "واقع تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف في الجامعات الفلسطينية بغزة و أثرها على
مشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات".ىدفت دراسة شبَت إىل معرفة مدى تطبيق أسلوب اإلدارة باألىداف يف جامعات

كل من اجلامعة اإلسبلمية ،جامعة
قطاع غزة ،و دور ىذا األسلوب يف عملية إزباذ ادلرؤوسُت للقرارت ،طُبقَّت الدراسة على ٍّ
فلسطُت ،جامعة األزىر  ،فتبُت وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت أجزاء اإلدارة باألىداف و مشاركة ادلرؤوسُت يف عملية
إزباذ القرارات  ،باإلضافة لوجود فروق ذات داللة إحصائية بُت اإلجابات فيما خبص واقع تطبيق ىذا األسلوب ،وأن مدى
استخدامها متغَت من جامعة ألخرى ،فقد حصلت اجلامعة اإلسبلمية و جامعة األزىر على أفضلية الفروق اإلحصائية .وصت
الدراسة بضرورة إجراء دراسات ميدانية تدعم أسلوب اإلدارة باألىداف فـي اجملـال الًتبـوي اجلامعي واإلستفادة من ىذه الدراسات
اليت أثبتت فاعليتها على مجيع األصعدة.

 دراسة الرحيلي سليمان )2009( 4بعنوان " اإلدارة باألهداف بجامعة أم القرى بمكة المكرمة فاعلية التطبيق والمعوقات
من وجهة نظر القائمات بالعمل اإلداري بالجامعة ".ىدفت دراسة الرحيلي لبحث مدى تطبيق أسلوب اإلدارة باألىداف

جبامعة أم ا لقرى باإلضافة لدراسة مدى فاعليتو يف العمل  .توصلت الدراسة لعدة نتائج مهمة أبرزىا استجابة اإلداريُت لتطبيق
تبُت وجود فروق ذات دالالت إحصائية تبعاً لعدة متغَتات كادلؤىل ،الدورات التدريبية ،اخلربة و عدد
أسلوب اإلدارة باألىدافّ ،
وصت الدراسة على تعزيز إستعمال أسلوب اإلدارة باألىداف نظراً لفعاليّتو ،باإلضافة إىل أمهية تدريب اإلداريُت
سنوات اخلربةّ .
على ادلهارات البلزمة لتطبيق أسلوب اإلدارة باألىداف.

 - 1عبد هللا – مرجع سابق
2 - Management by objectives (MBO), Education, Management, Study Notes Akrani G. (2010)..

 - 3واقع تطبيق أسلوب اإلدارة باألىداف يف اجلامعات الفلسطينية بغزة و أثرىا على مشاركة ادلرؤوسُت يف ازباذ القرارات.عزة فلسطُت  ،شبَت زلمد.)2015( ،

 - 4اإلدارة باألىداف جبامعة أم القرى دبكة ادلكرمة ،فاعلية التطبيق وادلعوقات من وجهة نظر القائمات بالعمل اإلداري باجلامعة.مكة ادلكرمة ،الرحيلي سليمان ادلملكة العربية
السعودية (.)2009
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 دراسة الحربي موسى ) 2008( 1بعنوان "دور اإلدارة باألهداف في تطوير الكفايات لمديري المدارس في منطقة تبوك
التعليمية من وجهة نظرهم".ىدفت دراسة احلريب إىل حبث أثر أسلوب اإلدارة باألىداف على تطوير كفايات مدراء مدارس
تبُت عدم وجود فروق ذات دالالت احصائية عند  05.0 >=αبُت ادلتوسطات حول دور أسلوب اإلدارة باألىداف
تبوكّ ،
عند مدراء مدارس تبوك تعود لصاحل اخلربة و ادلؤىل العلمي .لذلك أوصت الدراسة بضرورة هتيئة ادلناخ اإلداري ادلناسب لتطبيق
إسًتاتيجيات اإلدارة باألىداف ووصت أيضاً بضرورة تـوفَت الوسائل البلزمة لنجاحو على مستوى إدارة ادلدرسة.

الدراسات األجنبية-:

 دراسة ( 2)2013 ، Al Shaqsiبعنوان "استراتيجية تطبيق اإلدارة باألهداف في القطاع الحكومي بسلطنة ُعمان".
اذلدف من ىذا البحث ىو اقًتاح هنج إسًتاتيجي لتطبيق أسلوب اإلدارة باألىداف وربديد التحديات اليت تؤثر على تنفيذه يف
القطاع احلكومي يف ُعمان .طُبّـ َقت ىذه الدراسة يف وزارة األمانة العامة جمللس الوزراء .ق ّدمت الدراسة نظرة عن كيفية تعامل
القطاع احلكومي يف بلد نام ذي خلفية سلتلفة مع فهم مبادئ اإلدارة باألىداف وكيفية تنفيذه .كما مت تقدًن إسًتاتيجية مناسبة
تتناسب مع بيئة القطاع احلكومي يف سلطنة ُعمان .وصت الدراسة ادلدراء بالتواصل مع ادلوظفُت لتحديد طرق قياس ربقيق
األىداف ووصت ادلوظفُت باإلنضمام إىل ادلديرين يف توضيح أىداف اإلدارات.
 دراسة(  3)2012 ، IFEDILICHUKWUبعنوان " اإلدارة باألهداف كأداة لؤلداء التنظيمي "

اذلدف الرئيسي من ىذه الدراسة ىو دراسة اإلدارة باألىداف كأداة لؤلداء التنظيمي مع الًتكيز على بنك نيجَتيا األول .وكان
اذلدف  /الفرضيات ال رئيسية للدراسة ربديد سلتلف ادلشاكل اليت تؤثر على إدارة األىداف كأداة لؤلداء التنظيمي ومستوى مشاركة
كل من ادلديرين وادلوظفُت يف ربديد األىداف اليت يتعُت ربقيقها يف ادلنظمة ،وتوصلت الدراسة ايل أن أسلوب اإلدارة باألىداف
يساعد على احلصول على االلتزام الكلي جلميع ادلوظفُت للعمل معاً من أجل ربقيق ىدف مشًتك ،والعبلقة الطيبة مع اإلدارة
واالعًتاف باإلصلاز حيسن أداء العمال ،وبذلك وصت ىذه الدراسة على اعتماد اإلدارة حسب األىداف دلا ذلا من دور يف تعزيز
األداء التنظيمي.

 دراسة ( 4 )1981Thompsonبعنوان " آثار اإلدارة باألهداف على األداء واالرتياح في منظمة القطاع العام ".
اىتمت ىذه الدراسة ببحث آثار اإلدارة باألىداف على مقاييس كمية ونوعية األداء والرضا عن العمل واإلشراف بُت العاملُت يف
وكالة اخلدمات اإلنسانية يف فرنسا .على الرغم من أن ليس كل التدابَت الكمية ربسنت بشكل ملحوظ ،أظهر القياس ادلشًتك

 - 1مرجع سابق
2

-A STRATEGIC APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT BY OBJECTIVES ،ALSHAQSI M. (2013).
IN THE GOVERNMENT SECTOR IN THE SULTANATE OF OMAN.
3

-MANAGEMENT BY OBJECTIVES AS AN INSTRUMENT FOR ORGANIZATIONAL PERFORMANCE ،IFEDILICHUKWU
U. (2012). (A CASE STUDY OF FIRST BANK PLC, ENUGU MAIN BRANCH).
- The Effects of MBO on Performance and Satisfaction in a Public Sector Organization.،Thompson K. (1981).

4
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لكمية األداء من تدابَت اجلودة ربسناً كبَتاً بعد تنفيذ ىذا األسلوب .كما ربسن الرضا عن اإلشراف ربسنا ملحوظا ،ولكن ليس
االرتياح للعمل .تدعم الدراسة استخدام اإلدارة باألىداف يف مؤسسات القطاع العام.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :
من خبلل استعراض الدراسات السابقة  ،صلد أن موضوع الدراسة يعد من ادلوضوعات احلديثة اليت حظيت بإىتمام الباحثُت
والدارسُت يف الدول ادلتقدمة .وديكن ربديد ما دييز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة
 أجريت اغلب الدراسات السابقة يف الدول أدلتقدمة يف حُت مل حيظى ىذا ادلوضوع باىتمام كايف من قبل الدول العربية ومنها
السودان يف حدود علم الباحث .
 اتفقت الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة يف أن ىناك دور كبَت لئلدارة باألىداف يف ربسُت األداء .كما إتفقت أيضاً
مع دراسة شبَت زلمد يف أن ىناك دور إلشراك العاملُت يف عملية إزباذ القرارات على األداء الوظيفي.

منهجية الدراسة-:

 اتبعت الدراسة ادلنهج التارخيي يف تتبع الظاىرة موضوع الدراسة باإلطبلع علي الدراسات السابقة ،ادلنهج االستنباطي يف دراسة
مشكلة وفرضيات الدراسة ،وادلنهج الوصفي التحليلي يف مجع وربليل مؤشرات البيانات للدراسة ادليدانية والذي يهتم جبمع
البيانات التفصيلية عن الظواىر بقصد استخدام البيانات لفهم و تفسَت األوضاع وادلمارسات يف الوقت احلايل .كما إتبعت
الدراسة منهج دراسة احلالة الذي يعمل على توفَت ادلعلومات الضرورية ويبُت التغَتات اليت تتطلبها الدراسة الشاملة ،واليت تؤدي
إىل اكتشاف رلاالت حبث جديدة وتكون فرضيات لدراسات يف ادلستقبل ،كما يعمل على توضيح الفوائد ادلختلفة للنتائج
اإلحصائية وربط ذلك بالعوامل وادلؤثرات ادلختلفة اليت أدت إىل النتائج احلالية.

مصادر جمع المعلومات-:

 ادلصادر الثانوية ومشلت ادلراجع ،الوثائق واجملبلت ،والدوريات العلمية ذات العبلقة دبوضوع البحث ،ىذا باإلضافة إىل الرسائل
اجلامعية والدراسات األخرى اليت سبقت يف ىذا اجملال.

 ادلصادر األولية :ومشلت البيانات وادلعلومات ادلتحصل عليها من رلتمع الدراسة ادلتمثل يف العاملُت بشركة النيل للبًتول-
السودان -باستخدام أداة الدراسة (اإلستبانة.)،

نتائج تحليل الدراسة الميدانية

يشمل ىذا اجلزء اجراءات الدراسة ادليدانية واليت تتمثل يف أسلوب مجع البيانات ومعاجلتها إحصائيا" وتفسَتىا وإجراء اختبارات الثبات
والصدق للتأكد من صبلحيتها باإلضافة اىل وصف جملتمع وعينة الدراسة واألساليب االحصائية اليت مت دبوجبها ربليل البيانات وإختبار
فروض الدراسة وذلك على النحو التايل:
أوالً :وصف مجتمع وعينة الدراسة-:
يتكون رلتمع الدراسة من مجيع العاملُت يف شركة النيل للبًتول ( السودان) والبالغ عددىم ( )300مفردة .ومت إختيار مفردات البحث من
رلتمع الدراسة ادلوضح يف الفقرة السابقة عن طريق أسلوب العينة القصديَّة أو اذلادفة أو العمدية " واليت تعٍت اختيار عدد من احلاالت أو
Route Educational and Social Science Journal
Volume 5(6), April 2018

128

مبادئ اإلدارة باألهداف ودورها في األداء الوظيفي
أ.م.د .نهالء طه محجوب طه

األفراد على أساس أهنم حيققون غرضا أو بعض أغراض الدراسة اليت ستنفذ .وبطبيعة احلال جيب أن يتمتع ىؤالء األفراد بدرجة مقبولة من
ادلوضوعية يف أقواذلم وآرائهم( )1حيث مت توزيع عدد ( )75استمارة بنسبة ( %)25من رلتمع الدراسة ومت إسًتجاع عدد ( )57استمارة
بنسبة اسًتجاع بلغت (%) 76ويعترب معدل االستجابة من ادلعدالت العالية باعتباره يفوق احلدود ادلتعارف عليها ( %)75ولعل االرتفاع
النسىب للردود ديكن إرجاعو إىل ادلتابعة ادلستمرة من جانب الباحثة .
 /2خصائص عينة الدراسة:فيما يلي ربليل للبيانات الشخصية ألفراد عينة البحث حسب خصائصهم ادلختلفة.

جدول ( )1خصائص أفراد عينة الدراسة
ادلتغَتات

الفئات

التكرار

النسبة ادلئوية%

 /1النوع

ذكر

33

%57.9

أنثى

24

%42.1

أقل من  30سنة

18

%31.6

 30إىل  40سنة

17

%29.8

-40إىل  50سنة

16

%28.1

 50سنة فأكثر

6

%10.5

دكتوراه

2

%3.5

ماجستَت

12

%21.5

بكالوريوس

37

%64.9

دبلوم ثانوي

6

%10.5

أخرى

0

%0

إدارة إعمال

23

%40.4

إدارة عامة

4

%7

زلاسبة

9

%15.8

ىندسة نفط

2

%3.5

تسويق

2

%3.5

علوم حاسوب

4

%64.4

أخرى

13

%7

 /2العمر

 /3ادلؤىل العلمي

 /4التخصص العلمي

 - 1اساليب البحث العلمي ،جودت عزت عطوي  ،دار النهضة العربية ،القاىرة ، )1981(،ص..124-123
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 /5ادلستوى الوظيفي

 /6سنوات اخلربة

 /7ادلسمى الوظيفي

إدارة عليا

6

%10.5

إدارة وسطى

37

%64.9

إدارة دنيا

14

%24.6

أقل من  5سنوات

16

%28.1

 5وأقل من  10سنة

10

%17.5

 10سنة فأكثر

31

%54.4

مدير وحدة

13

%22.8

نائب مدير

1

%1.8

سكرتَت

3

%5.3

رئيس قسم

15

%26.3

موظف

17

%29.8

مشرف

2

%3.5

أخرى

5

%8.8

ادلصدر :إعداد الباحثة من نتائج الدراسة ادليدانية 2018
يتضح من اجلدول رقم ( )1مايلى:

 /1غالبية أفراد العينة من الذكور حيث بلغت نسبتهم ( % )57.9بينما بلغت نسبة اإلناث يف العينة (.% )42.1
 /2النسبة الكربى من أفراد العينة تًتاوح أعمارىم ما بُت ( 40إلى  50سنة) سنة حيث بلغت نسبتهم(.)%57.9
 /3غالبية أفراد العينة من ادلستوى التعليمي (اجلامعي وفوق اجلامعى) حيث بلغت نسبتهم (.% )89.5
 /4غالبية أفراد العينة من زبصص إدارة األعمال واإلدارة العامة حيث بلغت نسبتهم (.% )47.4
 /5غالبية أفراد العينة ادلبحوثة من اإلدارة الوسطى حيث بلغت نسبتهم (.% )64.9

 /6الغالبية العظمى من أفراد العينة ادلبحوثة لديها خربة تًتاوح ما بُت ( 10سنة فأكثر) حيث بلغت نسبتهم (. % )54.4
 /7غالبية أفراد العينة ادلبحوثة من مدراء الوحدات ورؤساء األقسام حيث بلغت نسبتهم (. % )49.1
ثانياً :أداة الدراسة-:

تتمثل أداة مجع البيانات اليت اعتمدت عليها الباحثة يف احلصول على البيانات األولية على قائمة االستقصاء حيث مت إعدادىا وتطويرىا
بناءً على االستعانة بادلقاييس اليت وضعها الباحثون ،وتتكون االستمارة من قسمُت:
القسم األول:ويشمل البيانات اخلاصة بأفراد عينة الدراسة :وىى البيانات الشخصية ادلتعلقة بوصف عينة الدراسة .

القسم الثاني :ومشل عبارات الدراسة األساسية :وىى احملاور اليت من خبلذلا يتم التعرف على متغَتات الدراسة وذلك على النحو التايل :

ادلتغَت ادلستقل :مبادئ اإلدارة باألهداف  :ويشتمل ىذا القسم على ثبلثة متغَتات وفقاً دلا يلي:
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المحور األول :يقيس :متغَت( مبدأ المشاركة ) ومت قياسو بعدد ( )4عبارات.

المحور الثاني :يقيس متغَت(مبدأ تحديد األهداف) ومت قياسو بعدد()4عبارات.
المحور الثالث :يقيس متغَت(مبدأ المكآفأة) ومت قياسو بعدد()4عبارات.

ادلتغَت التابع :األداء الوظيفي:ومت قياسو بعدد ( )10عبارات.

كما مت قياس درجة االستجابات احملتملة على الفقرات حسب مقياس ليكرت اخلماسى ( ،)Likart Scaleىف توزيع اوزان إجابات أفراد
العينة ،الذى يتوزع من أعلى وزن لو والذى اعطيت لو ( )5درجات ،ديثل ىف حقل االجابة (أوافق بشدة) اىل أدىن وزن لو والذى اعطى لو
( )1درجة واحدة وسبثل ىف حقل االجابة (الأوافق بشدة).
ثالثاً :اختبار الصدق والثبات ألداة الدراسة :بشكل عام ديثل صدق وثبات قائمة اإلستقصاء إحدى الركائز األساسية اليت يقوم عليها
تصميم أداة مجع البيانات وذلك دلواجهة عقبات قياس متغَتات الدراسة وللتأكد من صبلحية أداة الدراسة مت استخدام كل من اختبارات
الصدق والثبات وذلك على النحو التايل:

 /1صدق أداة الدراسة:يقصد بصدق أو صبلحية أداة القياس أهنا قدرة األداة على قياس ما صممت من أجلو وبناءً على نظرية القياس

الصحيح تعٌت الصبلحية التامة خلو األداة من أخطاء القياس سواء كانت عشوائية أو منتظمة وقد إعتمدت الدراسة يف قياس صدق أداة
الدراسة على كل من :
(أ) اختبار صدق محتوى المقياس()content validity

بعد أن مت االنتهاء من إعداد الصيغة األولية دلقاييس الدراسة وحىت يتم التحقق من صدق زلتوى أداة الدراسة والتأكد من أهنا زبدم أىداف
الدراسة مت عرضها على رلموعة من احملكمُت واخلرباء ادلختصُت بلغ عددىم ( )5من احملكمُت يف رلال موضوع الدراسة ،وقد طُلب من
احملكمُت إبداء أرائهم حول أداة الدراسة ومدى صبلحية الفقرات ومشوليتها وتنوع زلتواىا وتقوًن مستوى الصياغة اللغوية أو أية مبلحظات
يروهنا مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أو التغيَت أو احلذف .وقد اعتربت الباحثة األخذ دببلحظات احملكمُت وإجراء التعديبلت ادلشار إليها
دبثابة الصدق الظاىري  ،وصدق احملتوى.
(ب) الصدق البنائي( )construct validity

مت التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة وكل زلور من زلاورىا ومدى ارتباط ىذه الفقرات ادلكونة ذلا مع بعضها البعض
والتأكد من عدم التداخل بينها ،وربققت الباحثة من ذلك بإجياد معامبلت االرتباط بُت كل زلور والدرجة الكلية واجلداول التالية توضح
ذلك:
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( )1اختبار صدق األداة

جدول رقم ( )2نتائج معامل االرتباط لمقياس محاور الدراسة

زلاور الدراسة

قيمة االرتباط

مستوى ادلعنوية

 /1مبدأ ادلشاركة

0.81

0.000

 /2مبدأ ربديد األىداف

0.77

0.000

 /3مبدأ ادلكافأة

0.89

0.000

 /4األداء الوظيفي

0.85

0.000

ادلصدر  :إعداد الباحثة من نتائج الدراسة ادليدانية .2018
اجلدول ( ) 2يوضح معامبلت االرتباط بُت كل زلور من زلاور الدراسة وادلقياس الكلى الذي يبُت أن معامبلت االرتباط جلميع زلاور
الدراسة دالة عن مستوى معنوية ( ) 0.05شلا يعٌت ذلك توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي شلا ديكننا من االعتماد على ىذه
اإلجابات يف ربقيق أىداف الدراسة وربليل نتائجها.
(ج) اختبار الثبات

من الصفات األساسية اليت ينبغي توافرىا أيضاً يف أداة مجع البيانات قبل الشروع يف استخدامها ىي خاصية الثبات ،ويقصد بالثبات أن
ادلقياس يعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو على نفس العينة) 1.يف نفس الظروف والشروط وبالتايل فهو يؤدى إىل احلصول على نفس
النتائج أو نتائج متوافقة يف كل مرة يتم فيها إعادة القياس .وقد إعتمدت الباحثة يف وصف درجة ذبانس ادلقياس على معامل إلفا كرونباخ"
( ،)Cronbach,s Alphaوفيما يلي نتائج إختبار الثبات حملاور الدراسة:
جدول رقم ( )3نتائج اختبار ألفا كرنباخ لمقياس عبارات محاور الدراسة-:
زلاور الدراسة

عدد العبارات

ألفا كرنباخ

 /1مبدأ ادلشاركة

4

0.88

 /2مبدأ ربديد األىداف

4

0.79

 /3مبدأ ادلكافأة

4

0.87

 /4األداء الوظيفي

15

0.75

امجاىل

31

0.91

ادلصدر  :إعداد الباحثة من نتائج الدراسة ادليدانية .2018

 - 1مقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل باستخدام  ، SPSSعبد الفتاح ،عز ،القاىرة :دار النهضة العربية  ،الطبعة األوىل( )1981ص .560
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يتضح من اجلدول ( )3أن نتائج اختبار الصدق جلميع زلاور الدراسة أكرب من ( )%60وتعٌت ىذه القيم توافر درجة عالية جداً من الثبات
والصدق جلميع زلاور الدراسة حيث بلغت قيمة الفا كرنباخ للمقياس الكلى حملاور الدراسة ( )91وىو ثبات مرتفع ومن مث ديكن القول بأن
ادلقاييس اليت اعتمدت عليها الدراسة لقياس (زلاور الدراسة) تتمتع بالثبات الداخلي لعباراهتا شلا ديكننا من اإلعتماد على ىذه اإلجابات يف
ربقيق أىداف الدراسة وربليل نتائجها.

رابعاً :أساليب التحليل اإلحصائي المستخدم في الدراسة:

لتحليل البيانات وإختبار فروض الدراسة ،متَّ استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

( /)1إجراء اختبار الثبات ( /)2(. )Reliability Testأساليب اإلحصاء الوصفي:

( -)3تحليل االنحدار:ومت إستخدام ربليل االضلدار الختبار الداللة اإلحصائية لفروض الدراسة.وذلك من خبلل ادلؤشرات اإلحصائية
التالية:
أ /معامل االرتباط ( )Rوىو مؤشر احصائى يستخدم لتحديد نوع ودرجة العبلقة بُت ادلتغَتات.
ب /معامل التحديد ) (R2للتعرف على قدرة النموذج على تفسَت العبلقة بُت ادلتغَتات
ج /اختبار ) (Tلقياس أثر العبلقة بُت ادلتغَتات.

خامساً :عرض وتحليل نتائج الدراسة:
يهدف الباحث من ربليل البيانات األساسية تقدًن إحصاءً وصفياً للبيانات األساسية .يعكس األمهية النسبية لعبارات الدراسة وإستخدام
أسلوب اإلضلدار دلناقشة فروض الدراسة وذلك على النحو التايل:
أوال :اإلحصاء الوصفي لمحاور الدراسة :فيما يلي نتائج التحليل االحصائى الوصفي دلتغَتات الدراسة

( /)1زلور  :متغَت مبادئ اإلدارة باألهداف:

فيما يلي التحليل اإلحصائى الوصفي للعبارات اليت تقيس  :متغَت مبادئ اإلدارة باألهداف يف اجملتمع موضع الدراسة وذلك على النحو

التايل:

(أ)

مبدأ المشاركة

جدول رقم ( :)4تحليل فقرات محور ( مبدأ المشاركة)
مستوى
االستجابة

قيمة t

مستوى
الداللة

الًتتيب

8.24

0.000

2

0.000

4
3
1

م

الفقرات

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف الوزن
ادلعياري النسيب%

1

يشارك العاملون يف وضع اخلطط 4.02
اإلسًتاتيجية يف الشركة.

0.92

%80.4

مرتفعة جدا

2

يشارك العاملون يف ازباذ القرارات 3.36
اخلاصة بالشركة.

1.05

%67.1

متوسطة

2.54

3

يشارك العاملون يف ازباذ القرارات 3.80
اخلاصة هبم.

1.23

%76.1

مرتفعة

4.90

0.000

4

يشارك العاملون يف عملية ربسُت 4.05

1.00

%81.1

مرتفعة جدا

7.90

0.000
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م

ادلتوسط
احلسايب

الفقرات

االضلراف الوزن
ادلعياري النسيب%

مستوى
االستجابة

قيمة t

مستوى
الداللة

الًتتيب

وتطوير األداء الوظيفي
3.81

مجيع الفقرات

1.05

%76.2

مرتفعة جدا

5.89

0.000

ادلصدر :إعداد الباحثة من نتائج التحليل 2018
 /1يتضح من اجلدول رقم ( )4أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات أكرب من الوسط الفرضي للدراسة ( )3واكرب من الوزن النسيب ()%60
ومستوى الداللة جلميع الفقرات أقل من ( ) 0.05وىذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مبدأ ادلشاركة دبستوى استجابة مرتفعة
حيث حققت مجيع العبارات متوسطاً عاماً مقداره ( )3.81وبإضلراف معياري ( )1.05وأمهية نسبية (. %)76.2
 /2ويبلحظ من اجلدول أن الفقرة (يشارك العاملون في عملية تحسين وتطوير األداء الوظيفي) جاءت يف ادلرتبة األوىل من حيث
األمهية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة ( )4.05باضلراف معياري ( )1.00وبأمهية نسبية مرتفعة بلغت
(.%)81.1

 /3أما بادلرتبة األخَتة فقد جاءت العبارة (يشارك العاملون في اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة) حيث بلغ متوسطها ()3.36

وباضلراف معياري ( )1.05وأمهية نسبية بلغت (. %)67.1
 /4ويبُت اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية جلميع عبارات احملور وذلك من خبلل اختبار  Tلداللة الفروق حيث بلغت قيمة ()T
لداللة الفروق جلميع العبارات ( )5.89دبستوى معنوية ( )0.000وىذه القيمة أقل من مستوى ادلعنوية ( )0.05وعليو فأن ذلك يشَت
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقُت دبستوى استجابة مرتفعة على مبدأ ادلشاركة.
(ب) /مبدأ تحديد األهداف

جدول رقم ( :)5تحليل فقرات محور ( مبدأ تحديد األهداف)
م

الفقرات

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف الوزن
ادلعياري النسيب%

1

ربددالشركة ادلعايَت اخلاصة باألىداف 4.14
بوضوح.

0.86

%82.9

مرتفعة جدا

2

تعمل الشركة على ربديد األىداف 4.04
اخلاصة هبا بشفافية.

0.93

%80.7

مرتفعة جدا

8.30

3

تضع الشركة اخلطط اجليدة اليت ربقق 4.05
األىداف.

0.96

%81.1

مرتفعة جدا

8.20

0.000

4

ربرص الشركة على تفعيل نظام اإلدارة 3.79
باألىداف.

1.16

%75.7

مرتفعة

5.09

0.000

4.01

0.98

%80.2

مرتفعة جدا

7.87

0.000

مجيع الفقرات

مستوى
االستجابة

قيمة t

مستوى
الداللة

الًتتيب

9.92

0.000

1

0.000

3
2
4

ادلصدر :إعداد الباحثة من نتائج التحليل 2018
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 /1يتضح من اجلدول رقم ( )5أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات أكرب من الوسط الفرضي للدراسة ( )3وأكرب من الوزن النسيب
( )%60ومستوى الداللة جلميع الفقرات أقل من ( )0.05وىذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مبدأ ربديد األىداف دبستوى
استجابة مرتفعة جدا حيث حققت مجيع العبارات متوسطاً عام مقداره ( )4.01وبإضلراف معياري ( )0.98وأمهية نسبية (. %)80.2
 /2ويبلحظ من اجلدول أن الفقرة (تحدد الشركة المعايير الخاصة باألهداف بوضوح) جاءت يف ادلرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية
حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة ( )4.14بإضلراف معياري ( )0.86وبأمهية نسبية مرتفعة بلغت (.%)82.9

 /3أما يف ادلرتبة األخَتة فقد جاءت العبارة (تحرص الشركة على تفعيل نظام اإلدارة باألهداف) حيث بلغ متوسطها ( )3.79وباضلراف
معياري ( )1.16وأمهية نسبية بلغت (. %)75.8
 / 4ويبُت اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية جلميع عبارات احملور وذلك من خبلل اختبار  Tلداللة الفروق حيث بلغت قيمة ()T
لداللة الفروق جلميع العبارات ( )16.4دبستوى معنوية ( )0.000وىذه القيمة أقل من مستوى ادلعنوية ( )0.05وعليو فأن ذلك يشَت
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقُت دبستوى استجابة مرتفعة جدا على مبدأ ربديد األىداف.
(ج)/مبدأ المكافأة-:

جدول رقم ( :)6تحليل فقرات محور (مبدأ المكافأة)
مستوى
االستجابة

قيمة t

مستوى
الداللة

الًتتيب

م

الفقرات

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف الوزن
ادلعياري النسيب%

8.37

0.000

1

1

تشجع الشركة العمل بروح الفريق 4.05
واإلبداع.

0.94

%81.1

مرتفعة جدا

0.023

4

2

لدى الشركة نظام جيد للمكافآت 3.39
واحلوافز.

1.26

%67.9

متوسطة

2.33

2

3

تشجع الشركة العاملُت هبا على التميز 3.59
يف العمل.

1.19

%71.8

مرتفعة

3.71

0.000

3

4

تكافئ الشركة ادلتميزين يف العمل.

3.46

1.26

%69.3

متوسطة

2.75

0.008

مجيع الفقرات

3.61

1.16

72.5%

مرتفعة جدا

4.29

0.000

ادلصدر :إعداد الباحثة من نتائج التحليل 2018
ما يلي:
 /1يتضح من اجلدول رقم ( )6أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات أكرب من الوسط الفرضي للدراسة ( )3وأكرب من الوزن النسيب
( )%60ومستوى الداللة جلميع الفقرات أقل من ( )0.05وىذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مبدأ المكافأة دبستوى

استجابة مرتفعة حيث حققت مجيع العبارات متوسطاً عام مقداره ( )3.16وباضلراف معياري ( )1.16وأمهية نسبية (. %)72.5

 /2ويبلحظ من اجلدول أن الفقرة (تشجع الشركة العمل بروح الفريق واإلبداع) جاءت يف ادلرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية حيث
بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة ( )4.05باضلراف معياري ( )0.94وبأمهية نسبية مرتفعة بلغت (.%)81.1
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 /3أما ادلرتبة األخَتة فقد جاءت العبارة (لدى الشركة نظام جيد للمكافآت والحوافز) حيث بلغ متوسطها ( )3.39وباضلراف معياري
( )1.26وأمهية نسبية بلغت (%)67.9
 /4ويُبُت اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية جلميع عبارات احملور وذلك من خبلل اختبار  Tلداللة الفروق حيث بلغت قيمة ()T
لداللة الفروق جلميع العبارات ( )4.29دبستوى معنوية ( )0.000وىذه القيمة أقل من مستوى ادلعنوية ( )0.05وعليو فأن ذلك يشَت
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقُت دبستوى استجابة مرتفعة على مبدأ المكافأة.

 /2محور األداء الوظيفي

جدول رقم ( :)7تحليل فقرات محور ( األداء الوظيفي)

م

الفقرات

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف الوزن
ادلعياري النسيب%

1

تتوفر لدي ادلعرفة التامة بتفاصيل العمل.

4.25

0.79

%85.0

مرتفعة جدا

2

امتلك ادلهارة اليت سبكنٍت من أداء عملي 4.43
بكفاءة.

0.71

%88.6

مرتفعة جدا

0.000 15.06

3

أقوم بأداء أعمايل يف الوقت احملدد.

4.41

0.73

%88.2

مرتفعة جدا

0.000 14.40

3

4

لدي القدرة على ربمل ادلسئولية يف العمل 4.63 .

0.59

%92.5

مرتفعة جدا

0.000 20.62

1

5

رئيسي يف العمل حيًتمٍت ويقدرين.

4.29

0.97

%85.7

مرتفعة جدا

9.95

0.000

4

6

أسبتع بروح معنوية عالية يف العمل.

3.96

1.08

%79.3

مرتفعة

6.69

0.000

8

7

أشعر باألمان الوظيفي يف العمل.

3.39

1.32

%67.9

متوسطة

2.23

0.000

10

8

أحس باالنتماء لآلخرين يف العمل،

3.86

1.07

%77.1

مرتفعة

6.00

0.000

9

9

أحس باالنتماء للمنظمة وأىدافها.

4.13

97.

%82.5

مرتفعة جدا

8.65

0.000

6

 10أشعر بالرغبة يف االستمرار بالعمل.

4.09

1.13

%81.8

مرتفعة جدا

7.20

0.000

7

3.91

1.01

%78.2

مرتفعة

7.85

0.000

مجيع الفقرات

مستوى
الداللة

الًتتيب

مستوى
االستجابة

قيمة t

0.000 11.81

5
2

ادلصدر :إعداد الباحثة من نتائج التحليل 2018
 /1يتضح من اجلدول رقم ()7أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات أكرب من الوسط الفرضي للدراسة ( )3وأكرب من الوزن النسيب ()%60
ومستوى الداللة جلميع الفقرات أقل من ( )0.05وىذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على األداء الوظيفي دبستوى استجابة مرتفعة
حيث حققت مجيع العبارات متوسطاً عام مقداره ( )3.91وباضلراف معياري ( )1.01وأمهية نسبية (. %)78.2
 /2ويبلحظ من اجلدول أن الفقرة (لدي القدرة على تحمل المسئولية في العمل) جاءت يف ادلرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية
حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة ( )4.63باضلراف معياري ( )0.59وبأمهية نسبية مرتفعة بلغت (.%)92.5

 /3أما ادلرتبة األخَتة فقد جاءت العبارة (أحس باالنتماء لآلخرين في العمل) حيث بلغ متوسطها ( )3.18وباضلراف معياري ()1.32
وأمهية نسبية بلغت (.%)69.9
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 /4ويُبُت اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية جلميع عبارات احملور وذلك من خبلل اختبار  Tلداللة الفروق حيث بلغت قيمة ()T
لداللة الفروق جلميع العبارات ( )7.85دبستوى معنوية ( )0.000وىذه القيمة أقل من مستوى ادلعنوية ( )0.05وعليو فإن ذلك يشَت
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقُت دبستوى استجابة مرتفعة على األداء الوظيفي.
ثانيا" عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بفروض الدراسة:الفرضية الرئيسية:ال يوجد دور لتطبيق الشركة دلبادئ اإلدارة باألىداف يف األداء

الوظيفي من وجهة نظر ادلبحوثُت.وتتفرع منها الفرضيات التالية:
 ال يوجد دور لتطبيق مبدأ مشاركة العاملُت يف األداء الوظيفي.
 ال يوجد دور لتطبيق مبدأ ربديد األىداف يف األداء الوظيفي.
 ال يوجد دور لتطبيق مبدأ مكافأة العاملُت يف األداء الوظيفي،

وفيما يلي مناقشة لفروض الدراسة:الفرضية الفرعية أألولى ال يوجد دور لتطبيق مبدأ مشاركة العاملين في األداء الوظيفي.
وإلثبات ىذه الفرضية استخدم الباحث ربليل االضلدار لتحديد مدى وجود عبلقة سببية بُت ادلتغَت ادلستقل والذي ديثلو (مبدأ ادلشاركة) و
وادلتغَت التابع وديثلو ( األداء الوظيفي).
جدول رقم ( )8نتائج تقدير اإلنحدار للعالقة بين مبدأ المشاركة واألداء الوظيفي
ادلتغَتات

معامبلت االضلدار ()B

اختبار ()T

مستوى ادلعنوية

العبلقة بُت مبدأ ادلشاركة واألداء الوظيفي

0.37

5.32

0.000

معامل االرتباط()R

0.81

معامل التحديد ()R2

0.66

F

39.8

Sig F

0.000

ادلصدر  :إعداد الباحثة من نتائج ربليل الدراسة ادليدانية 2018
 /1يتضح من اجلدول رقم ( )8وجود ارتباط طردي قوى بُت مبدأ ادلشاركة واألداء الوظيفي بشركة النيل للبًتول موضع الدراسة ويتضح
ذلك من خبلل قيمة معامل االرتباط ( )Rوقيمة معامل االضلدار( )Bوذلك على النحو التايل:
* بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.85وىذه القيمة تدل على وجود ارتباط قوى بُت مبدأ ادلشاركة واألداء الوظيفي.
*معامل اضلدار متغَت العبلقة بُت مبدأ ادلشاركة واألداء الوظيفي بلغت قيمتو ( )0.16وىذا يعٌت أن مبدأ ادلشاركة يؤثر طردياً على األداء
الوظيفي يف اجملتمع موضع الدراسة وبالتايل فأن تغَت قدره ( %)10يف مبدأ ادلشاركة يعمل على إحداث تغَت يف األداء الوظيفي قدره
( )1.6وىف نفس االذباه
 .2تشَت النتائج الواردة باجلدول رقم ( )8إىل وجود تأثَت للمتغَت ادلستقل (مبدأ ادلشاركة) على ادلتغَت التابع (األداء الوظيفي) حيث بلغ
معامل التحديد ( )0.72وىذه النتيجة تدل على إن متغَت (مبدأ ادلشاركة) يؤثر على األداء الوظيفي بنسبة ( .%)72بينما ادلتغَتات
األخرى غَت ادلضمنة يف النموذج تؤثر بنسبة (.%)28

 . 3كما يتضح من نتائج التحليل وجود عبلقة ذات داللة معنوية بُت ادلتغَت التابع (مبدأ ادلشاركة) وادلتغَت ادلستقل (األداء الوظيفي) وفقاً
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الختبار ( )tواختبار ( )Fعند مستوى معنوية ( )%5حيث بلغت قيمة ( )tاحملسوبة دلعامل االضلدار ( )19.7دبستوى داللة معنوية
( )0.000وبلغت قيمة ( )39.1( )Fدبستوى معنوية ( )0.000ومجيع قيم مستوى ادلعنوية أقل من مستوى ادلعنوية  .%5وعليو يتم
رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشَت إىل وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت مبدأ ادلشاركة واألداء الوظيفي.
ومما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة الفرعية األولى والتي نصت( :ال يوجد دور لتطبيق مبدأ مشاركة العاملين في األداء الوظيفي)
يعتبر فرض غير مقبول .

الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد دور لتطبيق مبدأ تحديد األهداف في األداء الوظيفي.
وإلثبات ىذه الفرضية استخدم الباحث ربليل االضلدار لتحديد مدى وجود عبلقة سببية بُت ادلتغَت ادلستقل والذي ديثلو (مبدأ ربديد
األىداف) و وادلتغَت التابع وديثلو األداء ( األداء الوظيفي).
جدول رقم ( )9نتائج تقدير االنحدار للعالقة بين مبدأ ربديد األىداف واألداء الوظيفي
ادلتغَتات

معامبلت االضلدار ()B

العبلقة بُت مبدأ ربديد األىداف واألداء 0.55
الوظيفي
معامل االرتباط()R

0.85

معامل التحديد ()R2

0.72

F

27.6

Sig F

0.000

اختبار ()T

مستوى ادلعنوية

4.38

0.000

ادلصدر  :إعداد الباحثة من نتائج ربليل الدراسة ادليدانية 2018
 /1يتضح من اجلدول رقم ( )9وجود ارتباط طردي قوى بُت مبدأ ربديد األىداف واألداء الوظيفي بشركة النيل للبًتول موضع الدراسة
ويتضح ذلك من خبلل قيمة معامل االرتباط ( )Rوقيمة معامل االضلدار( )Bوذلك على النحو التايل:
* بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.85وىذه القيمة تدل على وجود ارتباط قوى بُت مبدأ ربديد األىداف واألداء الوظيفي.
*معامل اضلدار متغَت العبلقة بُت مبدأ ربديد األىداف واألداء الوظيفي بلغت قيمتو ( )0.55وىذا يعٌت أن مبدأ ربديد األىداف يؤثر
طردياً على األداء الوظيفي يف اجملتمع موضع الدراسة وبالتايل فأن تغَت قدره ( %)10يف مبدأ ربديد األىداف يعمل على إحداث تغَت يف
األداء الوظيفي قدره ( )5.5وىف نفس االذباه.
 .2تشَت النتائج الواردة باجلدول رقم ( )9إىل وجود تأثَت للمتغَت ادلستقل (مبدأ ربديد األىداف) على ادلتغَت التابع (األداء الوظيفي) حيث
بلغ معامل التحديد ( )0.72وىذه النتيجة تدل على إن متغَت (مبدأ ربديد األىداف) يوثر على األداء الوظيفي بنسبة ( .%)72بينما
ادلتغَتات األخرى غَت ادلضمنة يف النموذج تؤثر بنسبة (.%)28

 . 3كما يتضح من نتائج التحليل وجود عبلقة ذات داللة معنوية بُت ادلتغَت التابع (مبدأ ربديد األىداف) وادلتغَت ادلستقل (األداء الوظيفي)

وفقاً الختبار ( )tواختبار ( )Fعند مستوى معنوية ( )%5حيث بلغت قيمة ( )tاحملسوبة دلعامل االضلدار ( )4.38دبستوى داللة معنوية
( )0.000وبلغت قيمة ( )27.6( )Fدبستوى معنوية ( )0.000ومجيع قيم مستوى ادلعنوية أقل من مستوى ادلعنوية  .%5وعليو يتم
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رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشَت إىل وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت مبدأ ربديد األىداف واألداء الوظيفي.

ومما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة الفرعية الثانية والتي نصت( :ال يوجد دور لتطبيق مبدأ تحديد األهداف في األداء الوظيفي)

يعتبر فرض غير مقبول .

الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد دور لتطبيق مبدأ مكافأة العاملين في األداء الوظيفي.
وإلثبات ىذه الفرضية استخدم الباحث ربليل االضلدار لتحديد مدى وجود عبلقة سببية بُت ادلتغَت ادلستقل والذي ديثلو (مبدأ مكافأة
العاملُت) و وادلتغَت التابع وديثلو األداء ( األداء الوظيفي).
جدول رقم ( )10نتائج تقدير االنحدار للعالقة بين مبدأ مكافأة العاملُت واألداء الوظيفي
ادلتغَتات

معامبلت االضلدار ()B

العبلقة بُت مبدأ مكافأة العاملُت واألداء 0.28
الوظيفي
معامل االرتباط()R

0.74

معامل التحديد ()R2

0.55

F

24.8

Sig F

0.000

اختبار ()T

مستوى ادلعنوية

4.46

0.000

ادلصدر  :إعداد الباحثة من نتائج ربليل الدراسة ادليدانية 2018
 /1يتضح من اجلدول رقم ( )10وجود ارتباط طردي قوى بُت مبدأ مكافأة العاملُت واألداء الوظيفي بشركة النيل موضع الدراسة ويتضح
ذلك من خبلل قيمة معامل االرتباط ( )Rوقيمة معامل االضلدار( )Bوذلك على النحو التايل:
* بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.74وىذه القيمة تدل على وجود ارتباط قوى بُت مبدأ مكافأة العاملُت واألداء الوظيفي.
*معامل اضلدار متغَت العبلقة بُت مبدأ مكافأة العاملُت واألداء الوظيفي بلغت قيمتو ( )0.28وىذا يعٌت أن مبدأ مكافأة العاملُت يؤثر
طردياً على األداء الوظيفي يف اجملتمع موضع الدراسة وبالتايل فأن تغَت قدره ( %)10يف مبدأ مكافأة العاملُت يعمل على إحداث تغَت يف
األداء الوظيفي قدره ( )2.8وىف نفس االذباه.
 .2تشَت النتائج الواردة باجلدول رقم ( )10إىل وجود تأثَت للمتغَت ادلستقل (مبدأ مكافأة العاملُت) على ادلتغَت التابع (األداء الوظيفي)
حيث بلغ معامل التحديد ( )0.55وىذه النتيجة تدل على إن متغَت (مبدأ مكافأة العاملُت) يؤثر على األداء الوظيفي بنسبة (.%)55
بينما ادلتغَتات األخرى غَت ادلضمنة يف النموذج تؤثر بنسبة (.%)45

 .3كما يتضح من نتائج التحليل وجود عبلقة ذات داللة معنوية بُت ادلتغَت التابع (مبدأ مكافأة العاملُت) وادلتغَت ادلستقل (األداء الوظيفي)

وفقاً الختبار ( )tواختبار ( )Fعند مستوى معنوية ( )%5حيث بلغت قيمة ( )tاحملسوبة دلعامل االضلدار ( )4.36دبستوى داللة معنوية
( )0.000وبلغت قيمة ( )24.8( )Fدبستوى معنوية ( )0.000ومجيع قيم مستوى ادلعنوية أقل من مستوى ادلعنوية  .%5وعليو يتم
رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشَت إىل وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت مبدأ مكافأة العاملُت واألداء الوظيفي.
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ومما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة الفرعية الرابعة وا لتي نصت( :ال يوجد دور لتطبيق مبدأ مكافأة العاملين في األداء الوظيفي)

يعتبر فرض غير مقبول .

ملخص النتائج-:

 -1الغالبية العظمى من أفراد العينة من ادلستوى التعليمي (اجلامعي وفوق اجلامعى) حيث بلغت نسبتهم ( % )89.5شلا يدل على جودة
التأىيل العلمي لعينة الدراسة ودعم اجاباهتم للدراسة .
 -2يوجد بالشركة تنوع واضح يف التخصصات العلمية ،شلا يدل على أن الشركة هتتم بتطوير ىياكلها الوظيفية.
 -3أغلبية أفراد العينة من ذوي اخلربات الطويلة يف العمل.
 -4اىتمام شركة النيل للبًتول بإشراك العاملُت يف خططها وأعماذلا للدور الكبَت لو يف ربسُت ادائها الوظيفي.
 -5تعمل شركة النيل للبًتول على ربديد األىداف اخلاصة هبا بشفافية ووضوح.
 -6تكافئ شركة النيل للبًتول العاملُت هبا دلا لو من دور يف رفع الروح ادلعنوية للعاملُت ومن مث ربسُت األداء الوظيفي.
 -7وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقُت دبستوى استجابة مرتفعة على أن لتطبيق مبادئ اإلدارة
باألىداف دو كبَت يف ربسُت األداء الوظيفي.
 -8وجود ارتباط طردي قوى بُت مبدأ ادلشاركة واألداء الوظيفي بشركة النيل موضع الدراسة.
 -9وجود ارتباط طردي قوى بُت مبدأ ربديد األىداف واألداء الوظيفي بشركة النيل موضع الدراسة.
 -10وجود ارتباط طردي قوى بُت مبدأ مكافأة العاملُت واألداء الوظيفي بشركة النيل موضع الدراسة.
أهم التوصيات:

 -1زيادة االىتمام دبراجعة اذلياكل التنظيمية وتطويرىا.
 -2تعزيز عملية اشراك العاملُت يف القرارات اخلاصة بالشركة واخلاصة هبم.
 -3زيادة اىتمام الشركة بتطبيق مبادئ االدارة باألىداف للدور الواضح لو يف ربسُت األداء.
 -4ربسُت نظام ادلكافآت واحلوافز بالشركة لبذل ادلزيد من اجلهد وبالتايل ربسُت األداء الوظيفي.
 -5أن هتتم الشركة برفع مهارات ادلوظفُت وزيادة وعيهم بأمهية االدارة باألىداف وربسُت األداء الوظيفي.
 -6أن تعمل إدارة الشركة على إجراء دراسات هتدف ايل ربديد العوامل األخرى اليت تؤدي ايل ربسُت األداء الوظيفي.
 -7العمل على تعميم نتائج الدراسة على بقية شركات البًتول السودانية .
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