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إىل سوجيت العشيشة اليت صربث وحتمَّ لج مشىار اجلهد والعناء.
إىل أبنائي األحباب قزَّة عيين.
إىل أرواح شهدائنا الذين رووا بدمائهم ثزي أرضنا احلبيبت.
إىل كل منْ وقف جبانيب وشجَّعين وساعدني.
إليهم مجيعاً أهدي مثزة هذا اجلهد املخىاضع
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انشكز وانخقذٍز
ش ِدي ٌد" (إبشاهيى ،آيت )7
" َوإِ ْذ تَأَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِ ْن َش َك ْرتُ ْم ََلَ ِزي َدنَّ ُك ْم َولَئِ ْن َك َف ْرتُ ْم إِ َّن َع َذابِي لَ َ

الحمد ﵀ الذي بنعمتو تتـ الصالحات ،الحمد ﵀ الذي خمؽ األرض والسموات ،الحمد ﵀ الذي عمَّـ
بالقمـ عمَّـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،أحمده حمد الشاكريف ،وأثني عميو بما ىو أىمو ،والصبلة والسبلـ عمى

معمـ البشرية الخير وعمى آلو وصحبة وكؿ مف دعا بدعوتو واقتفى أثره إلى يوـ الديف.
ػي ووفقنػػي بيتمػػاـ ىػػذه الرسػػالة ،فيػػو
فػػيني أشػػكر المػػولى عػػز و ػػؿ أوالً وأخي ػ اًر عمػػى توفيقػػو أف مػ َّػف عمػ َّ
سبحانو وتعالى ُّ
أحؽ بالشكر والثَّناء وأولى بيما.

صنَ َع إلَْي ُك ْم َم ْع ُروفًا فَ َكافِئُوهُ ،فَا ْن
وانطبلقاً مف قولو عميو الصبلة والسبلـ في الحديث الصحيحَ « :م ْن َ
لَ ْم تَ ِج ُدوا َما تُ َكافِئُونَوُ فَا ْدعُوا لَوُ َحتَّى تَ َرْوا أَنَّ ُك ْم قَ ْد َكافَأْتُ ُموهُ»
ويطيػػب لػػي أف أتقػػدـ بخػػالص الشػػكر والتقػػدير والعرفػػاف ألسػػتاذي الفا/ػػؿ الػػدكتور /نبيػػؿ عبػػد شػػعباف المػػوح
تكرـ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة متابعةً وتو يياً وارشاداً حتى خر ت الرسالة بيػذه الصػورة ،كمػا أتق َّػدـ
الذي َّ
ب زي ػػؿ ش ػػكري وعظ ػػيـ امتن ػػاني لؤلس ػػتاذيف ال ميم ػػيف ال ػػدكتور م ػػرواف س ػػميـ األ ػػا وال ػػدكتور محم ػػد إبػ ػراىيـ
المػػػدىوف ،المػ ػػذيف َّ
ػاء فػ ػػي تقويميػ ػػا ،ف ػ ػ ر وا ا﵀ أف ينفعنػػػي
تف/ػ ػػبل بمناقشػ ػػة ىػ ػػذه الرسػ ػػالة وبػ ػػذال يػ ػػداً وعنػ ػ ً
بتو يياتيما السديدة وأف يكتب ليما األ ػر والثػواب ،وال يفػوتني أف أقػدـ شػكري وامتنػاني لؤلسػاتذة المحكمػيف

الذيف قاموا بتحكيـ أداة الدراسة ٌّ
كؿ باسمو ولقبو.
كما أتَّقدـ بالشكر والعرفاف والتقدير لكؿ مف ساعدني وأعانني عمى ىذا األمر ،وساىـ معي ولو
بالدعاء ،أس ؿ ا﵀ أف ي عؿ عمميـ في ميزاف حسناتيـ يوـ ال ينفع ماؿ وال بنوف.
وأخي اًر ال يفوتني أف أشكر ميع األصدقاء والزمبلء الذيف وقفوا إلى انبي ومدوا يد العوف والمساعدة
لي بكؿ صدؽ ومحبة.
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يهخص انذراصت
عرؼ عمى واقع تقييـ أداء الموارد البشرَّية وعبلقتو بتحقيؽ الر/ا الوظيفي
ىدفت ىذه الدراسة إلى التَّ ُّ
َّ
الفمسطينية في قطاع زة.
العامميف في ال امعات
لدى
َ

ِ
أسئمة الدراسة و ِ
اختبار
واعتمد الباحث إل راء ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لئل ابة عمى

ٍ
َّ
حيث َبمَ َغ م تمع الدراسة
تـ مع البيانات مف خبلؿ
استبانة َّ
فر/ياتيا ،وقد َّ
تـ تصميميا ليذا الغرضُ ،
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
وتـ استخداـ
فيف اإلدارييف بمغت ( )277مفردةَّ ،
( )991مفردةَّ ،
مف الموظ َ
تـ أخذ عينة طبقيَّة عشوائيَّة َ
برنامج  SPSSاإلحصائي لتحميؿ البيانات.

الدراسة إلى ٍ
وقد توص ِ
النتائج أىميا- :
من
مت ِّ
ِ
عدد َ
َّ
 أ َّف ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع زة تقوـ بي راء عمميَّة تقييـ األداءَّ ،إال َّ
تستند
العممية ال
أف ىذه
ُ
ؽ الر ِ
تتـ بصو ٍرة دورَّية ،وىي تقعُ عمى عات ِ
إلى أُ ُس ٍ
َّ
س َّ
ئيس المباشر.
عممي ٍة
ومو/وعي ٍة وال ُّ
َّ
ِ
ِ
فيف ِ
مثؿ التَّحفيز
االعتماد عمى
عدـ
ِ
نتائج التَّقييـ في الق اررات المتعمقة بالموظ َ
 أثبتت الدراسةُ َ
ِ
المكافآت والتَّرقيات.
و
عزى لممتغير ِ
ٍ
ؽ ِ
 بينت الدراسة عدـ و ِ
ود فرو ٍ
َّ
ات
داللة
ذات
إحصائي ٍة في است ابات عينة الدراسة تُ َ
َ
ذات داللةٍ
ؽ ِ
الشخصية (ال نس ،العمر ،سنوات الخبرة ،الوظيفة ،المؤىؿ العممي) ،وو ود فرو ٍ
َّ
ابات عين ِة الدر ِ
إحصائي ٍة في است ِ
اسة تُعزى لمتغي ِر ِ
َّ
مكاف العمؿ لصالح ال امعة اإلسبلمية.
 أظيرت النتائج ب ف ر/ا عينة الدراسة عف عممية تقييـ األداء كاف بدر ة متوسطة.
ِ
وقد ِ
وصيات أىميا- :
من الت
مت ِّ
الدراس ُة عدداً َ
ِ
وتحسيف ِ
ِ
تفعيؿ وتطبي ِ
المكافآت والحو ِ
ِ
َّ
َّ
المعنوي ِة بشقَّييا اإلي ابي والسمبي
المادي ِة و
افز
نظاـ
ؽ
/ رورةُ
بنتائج عممي ِ
ور ِ
َّة ِ
تقييـ األداء.
بطيَا
ِ
َّ
/ رورةُ اىتماـ ال امعات ِ
فيف مف خبلؿ دعـ اإلدارة العميا
بنشر ثقافة تقييـ األداء بيف ميع الموظ َ

ؽ النتائج المترت ِ
ليا وتطبي ِ
بة عمى َّ
عممية التقييـ.

نظاـ تقييـ األداء في ِ
/ رورةُ تطوير ِ
ام َعتَ ِي األقصى واألزىر ،وأف ي ُخ َذ ال ميعُ عمميَّة تقييـ
اؼ أعمى المستويات ،باإل/افة إلى إشراؾ أكثر مف ٍ
َّة وبيشر ِ
األداء ب دي ٍ
ية في عمميَّة التَّقييـ ل عميا
أكثََر دقَّةً وعدالة.

ػ

---------------------------------------------- يهخض انذساعت بانهغت اإلَزهيضيت

ABSTRACT
This study aimed to define the performance evaluation of human
resources and its relationship with job satisfaction of the employees at the
Palestinian universities in Gaza Strip.
The researcher used the descriptive analytical method in order to
answer the study questions and test its hypotheses. A questionnaire was also
designed to achieve this. The study population consisted of (991) people
while the random sample contained (277) of the administrative officers. To
analyze the data, SPSS program was also used.
The study reached the following results:
 Although the Palestinian universities in Gaza Strip apply performance
evaluation process, this is applied neither scientifically nor periodically.
Besides, it is applied by the direct supervisor only.
 The study also showed that the decisions taken in terms of motivating,
rewarding and promoting the employees have nothing to do with the
evaluation results.
 In addition, there are no statistically differences in the study sample
responses due to personal variables in terms of gender, age, period of
experience and scientific qualifications. Yet, there are statistically differences
in the sample responses due to personal variables related to the place of work.
 The results showed that the acceptance of the study sample concerning the
evaluation process was medium.
The study recommended the following:
 It is important to activate, apply, and improve the rewarding system and the
moral and physical motives both positive and negative. It is also essential to
relate that to the results of the performance evaluation.
 Universities should care about spreading the culture of performance
evaluation among all the employees; the administration should support that
and apply the results as well.
 It is also recommended that the performance evaluation system in Al Aqsa
and Al Azhar Universities should be developed. All parties should be serious
about the evaluation process and this should be applied by the highest
administration level. Sharing different parties in this process is also advisable
so that it is achievable with more accuracy and fairness.
ص
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أولا :المقدمة

أعظـ القوى المؤثرة في تحديد ىويَّة المنظَّمة
يمثؿ العنصر البشر ُّ
ي َّ
أىـ ُمدخبلت النظاـ اإلنتا ي و َ
عتب ُر بمثابة الَّ/ابِ ِط إليقاع حركة الم تمع والمحدِد لمكانتو بيف
الحديثة ورسـ معالـ مستقبميا ،كما َّأنو ُي َ
الدوؿ ،فالموارد البشريَّة تُمثؿ الغايةَ مف عمميَّة التَّنمية وأداتيا الرئيسةَ في ذات الوقت.
التقدـ في ٍ
ِ
بركب ُّ
وا َّف األفراد ىـ َح َ ُر َّ
عالـ يتَّسـ بسرعة اإليقاع
الرامية لمَّحاؽ
الزاوية في ال يود َّ
ُّ
وتعدد المؤثرات وتعقُّد المكونات.

امج التَّنمية وعرقمة مسيرة
ئيس إلخفاؽ بر ِ
فقصور القدرات البشريَّة بمعناىا الو ِ
عتبُر الس َ
اسع َّإنما ُي َ
َّبب الر َ
ُ
وتحقيؽ التو ِ
ُّ
التقدـ ،وىو ما يعني َّ
ورسـ السياسيات
يو السَّميـ ألنشطتو
أف االستثمار في العنصر البشري
َ
َ
و ُّ ِ
اء بالنسبة ُّ
لمد َو ِؿ
عتبر مطمباً حاكماً ،سو ً
النظـ اإلدارية البلزمة لتحقيؽ الفعالية المطموبة ألدائيا َّإنما ُي ُ
المتقدمة مف أ ؿ تدعيـ برامج ُّ
التقدـ و/ماف االستم اررية في تحقيؽ الريادة ،أو لسد ف وة التخمُّؼ
لمد ِ
التقدـ والقدرة عمى التعايش مع متطمَّبات وتحديات القرف ال ديد بالنسبة ُّ
والمَّحاؽ بركب ُّ
وؿ النامية.
وتُ ُّ
َّ
عد َّ
الميمة التي تمارسيا إدارةُ الموارد البشرَّية ،فعف طريؽ القياس
العمميات
عممية تقييـ األداء مف
َّ
والتَّقييـ َّ
المؤسسة مف الحكـ عمى دقَّة السياسات والبرامج التي تعتمدىا ،سواء أكانت سياسات
تتمكف
َّ
وتطوير ومت ٍ
استقطاب واختي ٍار وتعييف ،أـ برامج وسياسات تدر ٍ
ٍ
ٍ
ابعة لمواردىا البشرَّية ،كما يمكف أف
يب

العممية إذا ما أ ادت المنظَّمة في إن ازىا ،كوسيمة ٍ
َّ
ذب لمقادميف ال ُ ُدد مف الموارد البشرَّية ذات
ستخد َـ
تُ َ
َّ
َّ
َّ
األخبلقية
تماعية و
القانونية واال
الصورة
التركيب النوعي ال يد لممنظَّمة ،وقد تعكس عممَّية تقييـ األداء ُّ
عتبُر َّ
يتعرؼ مف خبلليا الفرد العامؿ إلى
لممنظَّمة ،وعمى مستوى
عممية التَّقييـ وسيمةً َّ
العامميف أنفسيـ تُ َ
َ
ال/عؼ في ِ
القوة و َّ
وخاصةً عند اإلعبلف لمفرد العامؿ عف نتائج تقييـ األداء مف ِقَب ِؿ المنظَّمة،
أدائو
َّ
نقاط َّ
وعف طريقيا َّ
القوة ومعال ة نقاط َّ
ال/عؼ( .الييتي)195 :2003 ،
يتمكف الفرد مف تطوير نقاط َّ
ي لتطػػوير الم تمػػع ،إذ تُسػػيـ بشػ ٍ
عتبػ ُػر ال امعػػات الفمسػ َّ
ػكؿ
ػود الفقػػر َّ
ػطينية فػػي قطػػاع ػزة العمػ َ
و تُ َ
َّ
العمميػة
أساسػي فػي خدمػة الم تمػع واالرتقػاء بػو ح/ػػارياً ،حيػث تحتػوي ىػذه ال امعػات عمػى الكفػاءات
والعممػػاء فػػي شػػتى ميػ ِ
ػاديف المعرفػػة المختمفػػة ،ثػ َّػـ تقػػوـ بنقػػؿ ىػػذه المعرفػػة مػػف خػػبلؿ ىػػذه الكفػػاءات إلػػى
دارسييا ومنتسبييا وتزرع فػييـ العم َػـ والمعرفػة والتط ُّػور ،ث َّػـ بعػد ذلػؾ يتخ َّػرُج ىػؤالء الطَّمبػة إلػى الم تمػع
لمني ػػوض ب ػػالم تمع الفمس ػػطيني والوص ػ ِ
بعػػد أف رس ػػت ف ػػييـ ِقػ ػ َي َـ العم ػػـ واإلب ػػداع واالبتكػػار ُّ
ػوؿ ب ػػو إل ػػى
يؽ أماـ الم تمع.
عتب ُر ىذه ال امعات المنارةَ التي تنير الطَّر َ
مصاؼ األمـ ،لذلؾ تُ َ

المؤسس ػػات األخ ػػرى ،في ػػي بحا ػ ٍػة
واإلدارات ف ػػي ال امع ػػات الفمس ػػطينيَّة حالي ػػا ح ػػا ُؿ اإلدارات ف ػػي
َّ
ٍ
َّة إلى عمميَّة تقييـ ٍ
ماس ٍ
َّ
َّ
المعنويػة
الماديػة و
سميمة تسػتند إلييػا عنػد إ ػراء التَّرقيػات وصػرؼ العػبلوات
أداء
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كمػػا تعطػػي عممي ػةُ تقيػػيـ األداء معمومػ ٍ
ػات تسػػاعد اإلدارة فػػي تحديػػد مػػدى صػػبلحية الموظَّػػؼ لوظيفتػػو
ٍ
وظيفة أخرى (أبو ما/ي.)18 :2007 ،
أي
الحاليَّة ،ومدى إمكانيَّة ن احو في َّ
الباحثيف و َّ
وي ُّ
ارسيف فػي م ػاؿ اإلدارة
اىتماـ
الوظيفي مف أىـ المو/وعات التي استحوذت
عد الر/ا
ُّ
ُ
الد َ
َ
َ
الصناعيَّة والت اريَّة ِ
أثر فع ٍ
ِ
النفس التنظيمي لما ليذا المو/وع مف ٍ
وتطوره.
َّاؿ عمى إنتا يَّة العمؿ
وعمـ
ُّ
ػعور يحمػػؿ تعبيػ اًر عػػف ممػ ٍػة مػػف المتغيػر ِ
ظيفي ىػػو عبػػارةٌ عػػف شػ ٍ
ات المكونػ ِػة والمحيطػػة
والر/ػا الػػو ُّ
َّ
ػامميف مػػف
ػاـ بالر/ػػا الػػوظيفي لمعػ َ
ببيئػػة العمػػؿ التػػي يعمػػؿ بيػػا الفػػرد فػػي المنظمػػة ،لػػذلؾ أصػػبح االىتمػ ُ
االت اىات الحديثة لقياس ات اىاتيـ وردود أفعاليـ ت اه أعماليـُّ ُ ،
اـ المدراء بال وانب َّ
الن َّ
فسية
ويعد اىتم ُ
األساسية في م ػاؿ إدارة األفػراد بحيػث أُ ِ
َّ
التحوالت
لمعامميف مف
ُّ
عطػ َي مو/ػوعُ الر/ػا الػوظيفي اىتمامػاً
خاصػاً باعتبػػاره عنص ػ اًر أساسػػياً مػػف عناصػػر التَّحفيػ ِػز فػػي العمػػؿ ،لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف عبلقػ ٍػة إي َّ
ابي ػ ٍة فػػي
ِ
األداء واإلن ِاز في العمؿ.
تحفي ِز العامميف ودفعيـ لمز ٍيد مف
مؤسسات التَّعميـ العالي باالىتماـ مقارنةً بم االت
ظ الر/ا
الوظيفي لدى العامميف في َّ
ولـ يح َ
ُّ
ٍ
ِ
َّ
مو/وعات تتعمَّؽ
نسبة االىتماـ بدراسة
السنوات األخيرة شيدت تزايداً في
العمؿ األخرى،
ولكف َّ
ِ
ِ
المعاىد العميا انطبلقاً مف
امعات و
مؤسسات التَّعميـ العالي ،كال
يف في َّ
بالر/ا الوظيفي لدى العامم َ
أهمية تلك المؤسسات في رسم سياسة المستقبل (أبو رمضان.)19 :2004 ،
ممحةً و وىرَّيةً في ال امعات الفمس َّ
عممية تقييـ أداء الموارد البشرَّية /رورةً َّ
عتب ُر َّ
ػطينية لمػا ينػتُ ُج
وتُ َ
العممية مػف آث ٍ
ابيػ ٍة عمػى حا/ػر ومسػتقبؿ ىػذه ال امعػات ولمػا تػوفرهُ َّ
ػار إي َّ
َّ
عمميػة تقيػيـ األداء
عف ىذه
َّ
ػؽ األى ِ
ِ
ػداؼ الخاصَّػة
فيف وبالتَّالي رفػع مسػتوى
مف
األداء الػوظيفي وتحقي َ
َ
نتائج تعود بالر/ا عمى الموظ َ
بال امعات والعامميف فييا.

الدراسة وتساؤالتيا
ثانياً :مشكمة ِّ

السابقة والتي أ ريت عمى ال امعات الفمسطينية كدراسة (شاىيف)2010 ،
بناء عمى م ار عة الدراسات َّ
ً
والتي توصَّمت إلى و ود ر/اً ير ٍ
كاؼ حوؿ ِ
نظاـ الحو ِ
افز َّ
نتائج عمميَّة التَّقييـ ،ودراسة
النا ِـ عف
ِ

ٍ
بشكؿ
يتـ تحديث التَّحميؿ الوظيفي في ال امعات
(أبو ما/ي )2012 ،والتي توصَّمت إلى ُّأنو ال ُّ
أف عمميَّة ِ
افز إي ابيَّةٌ أو َّ
مستمر ،و َّ
سمبيةٌ ،ودراسة (أبو رم/اف )2004 ،التي
تقييـ األداء ال تتبعيا حو ُ
توصَّمت إلى َّ
العامميف في ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع
مستوى متوسطاً مف الر/ا لدى
ىناؾ
أف
َ
َ
ً
َّ
الفمسطينية في
زة ،وحسب ما ورد في رسالة (كحيؿ )2014 ،حوؿ آليات تقييـ األداء في ال امعات
ٍ
مشكمة في ر/ا العامميف عف آليات ِ
تقييـ األداء التي تمارسيا
قطاع زة ،ن د َّأنيا أشارت إلى و ود
ال امعات الفمسطينية في قطاع

زة ،ومف خبلؿ عمؿ الباحث في كؿ مف امعة فمسطيف و امعة
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َّ
العامميف عف ىذه اآلليات ،لذا كاف مف
األمة لمتعميـ المفتوح الحظ عدـ و ود ر/ا لدى
األىمية دراسةُ
َ
الدراسة في محاولة اإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي:
ىذا المو/وع ،وتتمثَّؿ مشكمة ِّ

الرضا
ما واقع تقييم أداء الموارد البشرية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزةَ وعالقتو بتحقيق ِّ
الوظيفي لدى العاممين في الجامعات الفمسطينية؟
ِّ
ولئل ابة عف السؤاؿ الرئيس ال بد مف اإل ابة عمى األسئمة الفرعية التالية:

 .1ما واقع تقييـ أداء الموارد البشرية في ال امعات الفمسط َّ
ينية في قطاع زة؟

َّ
 .2ما واقع الر/ا الوظيفي عف َّ
الفمسطينية في قطاع زة؟
عممية تقييـ أداء الموارد البشرية في ال امعات
ٍ
َّ
إحصائي ٍة عند مستوى داللة ( )0.05بيف واقع تقييـ أداء الموارد البشرَّية
داللة
 .3ىؿ تو د عبلقةٌ ذات

َّ
الفمسطينية في قطاع زة؟
وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي في ال امعات
ٍ
َّ
إحصائي ٍة بيف متوسط است ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد
داللة
فروؽ ذات
 .4ىؿ تو د
ٌ

َّ
الشخصية (ال نس ،العمر ،المؤىؿ العممي
البشرَّية وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي تُعزى لممتغيرات
سمى الوظيفي؟
الم َّ
سنوات الخبرة ،مكاف العمؿُ ،

الدراسة
ثانثاا:
ات ِّ
ِّ
متغير ُ

ت/مف الدراسة المتغير ِ
ات التالية:
ت َّ ُ
ويقاس من خالل:
المتغي ُر المستقل
ِّ
(تقييم أداء الموارد البشرية) ُ
ُ
(طُُر ِ
ي المؤ َّى ُؿ لتقييـ األداء -دعـ اإلدارة العميا
ؽ تقييـ األداء -معايير تقييـ األداء -الكادر البشر ُّ
َّ
َّ
لعممية تقييـ األداء).
لعممية تقييـ األداء -التَّغذيةُ ال َّار عة

قاس من خالل:
الرضا
المتغي ُر التابع
ِّ
(تحقيق ِّ
ِّ
ُ
الوظيفي) ُ
وي ُ
(الحوافز – ظروؼ العمؿ – عبلقات العمؿ – االستقرار الوظيفي).
َّ
ِ
تركيب متغيراتِ ِو عمى النحو التالي:
بناء مخطَّ ٍط يعتم ُد عمى
ب
ُ
يتطم ُ
تحقيؽ أىداؼ الدراسة َ
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شكل ()1

الدراسة
متغيرات ِّ
العالقة بين ِّ
انمخغَز انمسخمم
حمََم أداء انموارد انبشزٍت

انمخغَزاث انشخصَت

طزق حمََم األداء

انمخغَز انخابع
ححمَك انزضا انوظَفٌ

انحوافش

معاٍَز حمََم األداء
ظزوف انعمم
انكادر انبشزً انمؤهَّم
عاللاث انعمم
دعم اإلدارة انعهَا
السخمزار انوظَفٌ

انخغذٍت انزاجعت

(الشكؿ :رد بواسطة الباحث)

الدراسة
رابعاا :فرضيات ِّ

ػبلؿ االس ػ ِ
أىميتِي ػػا ومػ ػػف خ ػ ِ
بع ػػد تحدي ػػد مش ػػكمة الد ارسػ ػػة وأى ػػدافيا و َّ
ػتفادة الكاممػ ػ ِػة م ػػف مي ػ ِػع المتغي ػ ػرات
ػاد عم ػػى سػ ػ ْي ِر العبلق ػ ِ
ػيرىا ومعرف ػ ِػة ِ
ػات المختمف ػ ِػة وتفس ػ ِ
ػؽ فر /ػػيتيف
نوعيَػ ػا وف ػ َ
والمق ػػاييس ،يمك ػ ُػف االعتم ػ ُ
َ
رئيستيف:
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الفرضية الرئيسة األولى:

ٍ
ِ
تقييم أداء المو ِ
ارد البشري ِة وتحقي ِ
الوظيفي لدى
الرضا
داللة إحصائي ٍة بين
ذات
ال
ق ِّ
ِّ
توجد عالقةٌ ُ
ُ
ِ
ات التالية:
العاممين في
الجامعات الفمسطيني ِة وتتفرعُ منيا الفرضي ُ
َ
ٍ
إحصائي ٍة بيف استخداـ طُُر ِ
َّ
َّ
الفمسطينية في
ؽ تقييـ األداء في ال امعات
داللة
ذات
 .1ال تو ُد عبلقةٌ ُ
قطاع زة وتحقي ِ
ؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.
ِ
َّ ٍ
ٍ
معايير ِ
ِ
ِ
امعات الفمسطينيَّ ِة في
تقييـ األداء في ال
استخداـ
بيف
داللة
ذات
 .2ال تو ُد عبلقةٌ ُ
إحصائية َ
قطاع زة وتحقي ِ
ؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.
ٍ
َّ
َّ
َّ
لعممي ِة تقييـ األداء في
المؤى ِؿ
إحصائي ٍة بيف توافُ ِر الكادر البشري
داللة
ذات
 .3ال تو ُد عبلقةٌ ُ
ينية في قطاع زة وتحقي ِ
ال امعات الفمسط َّ
ؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.
ٍ
َّ
َّ
لعممية تقييـ األداء في ال امعات
إحصائي ٍة بيف دعـ اإلدارة العميا
داللة
ذات
 .4ال تو ُد عبلقةٌ ُ
الفمسطينية في قطاع زة وتحقي ِ
َّ
ؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.
لر ِ
ٍ
لعممية تق ِ
َّ
داللة إح َّ
ييـ األداء في ال امعات
عة
صائي ٍة بيف التَّغذية ا َّا
 .5ال تو ُد عبلقةٌ ذات
الفمسطينية في قطاع زة وتحقي ِ
َّ
ؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.
الفرضية الرئيسة الثانية:
ِ
ٍ
استجابات َم ْن يخضعون لمبحث حول تقييم أداء
متوسط
داللة إحصائي ٍة بين
ذات
ال توجد
ِّ
فروق ُ
ٌ
الموارد البشرية وبين تحقي ِ
لممتغيرات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤىِّل
يفي تُعزى
ِّ
ق ِّ
الرضا الوظ ِّ

العممي سنوات الخبرة ،مكان العمل والمسمى الوظيفي).

الدراسة
خامساً :أىداف ِّ

لتعرؼ عمى ما يمي:
ىدفت الدراسة إلى ا ُّ
َّ
الفمسطينية في قطاع زة.
التعرؼ عمى واقع عمميَّة تقييـ أداء الموارد البشرَّية في ال امعات
ُّ .1

الر/ا الوظيفي عف عمميَّات تقييـ األداء مف و ية نظر العامميف بال امعات
.2
الكشؼ عف مستوى َّ
ُ
الفمسطينية.
 .3تحمي ُؿ الع ِ
َّ
َّ
الفمسطينية في قطاع زة
عممية تقييـ أداء الموارد البشرَّية في ال امعات
اقع
بلقة بيف و ِ
وتحقي ِ
ؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.
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لفمسطينية في قطاع زة وتحقي ِ
 .4التحقُّؽ مف عبلقة استخداـ طُُر ِ
َّ
ؽ
ؽ تقييـ األداء في ال امعات ا
الر/ا الوظيفي لمعامميف.
ِ
استخداـ معايير ِ
ِ
الفمسطينية في قطاع زة وتحقي ِ
َّ
ؽ
األداء في ال امعات
تقييـ
إظيار العبلقة بيف
.5
ُ
الر/ا الوظيفي لمعامميف.
َّ
تحديد عبلقة مدى توافُ ِر الكادر البشري ذي الكفاءة في َّ
فمسطينية
عممية تقييـ األداء في ال امعات ال
.6
ُ
في قطاع زة وتحقي ِ
ؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.
ِ
 .7الت ُّكد مف عبلقة دعـ اإلدارة العميا لعممَّية ِ
امعات الفمسطينيَّة في قطاع زة
تقييـ األداء في ال

وتحقي ِ
ؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.
عبلقة التَّ ِ
ِ
َّ
الفمسطينية في قطاع
غذية ال َّار عة مف عمميَّة تقييـ األداء في ال امعات
إظيار
.8
ُ
وتحقي ِ
ؽ الر/ا الوظيفي.

زة

الدراسة
سادساا :أىمية ِّ

تت َّسد َّ
أىمية تقييـ أداء الموارد البشرَّية في المنظَّمات ببقائِيا واستمرارىا في الم تمع ،لذلؾ أصبح مف
ؽ الصحيحةَ في تقييـ ِ
ال/رورَّيات في كؿ منظَّ ٍ
ي/مف
أداء عاممييا ،بما
مة أف ت َد ال/واب َ
ط والطُُّر َ
ُ
تحقيؽ ر/اىـ المادي والمعنوي عنيا.
ي/مف
ُح ْس َف أدائيـ واندما يـ فييا ،وبما
َ
ُ
ومف ىذا المنطم ِ
/ح َّ
أىميةُ ىذه الدراسة مف انبيف اثنيف ىما:
ؽ تتَّ ُ

الجانب األول :األىمية النظرية

ِ
ٍ
طبيعة العبلقة
معمومات عف تقييـ األداء والر/ا الوظيفي وتو/يح
حيث يسعى الباحث إلى تقديـ
اسة محمي ٍ
ود در ٍ
قطاع زة ونظ اًر ِ
لعدـ و ِ
َّة
ييف في ال امعات الفمسطينيَّة في
بينيما لدى
ِ
العامميف اإلدار َ
َ

ع عمى حد عمـ الباحثَّ ،
تكم ُف في َّأنيا َّأو ُؿ دراسة حوؿ تقييـ
تناولت ىذا المو/و َ
فيف أىميَّة الدراسة ُ
َّ
ِ
فيف وعبلقتُوُ بالر/ا الوظيفي ،لذلؾ َّ
العبلقة بيف
أف/ؿ عف
فيف ىذه الدراسة تُقد ُـ فيماً
َ
أداء الموظ َ
ىذيف المتغي َرْيف.
الجانب الثاني :األىمي ُة التطبيقية

فيد ُكبلًّ مف:
تكمف األىميَّة التطبيقيَّة ليذه الدراسة في َّأنيا سوؼ تُ ُ
ِ
 .1المجتمع المحمي :حيث َّ
امعات الفمسطينيَّة سيساىـ في
أف القياـ بمثؿ ىذه الدراسة عمى قطا ِع ال
معد ٍ
تحفيز الباحثيف لمقياـ بدر ٍ
عامميف و ِ
العمؿ عمى تحقيؽ َّ
ِ
الت
تحسيف أداء ال
اسات أخرى تساىـ في
َ
مر ٍ
تفعة مف الر/ا الوظيفي.
7
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القائميف عمى
اع القرار و
صَّن َ
َ
تكم ُف أىميَّة ىذه الدراسة في َّأنو سيساعد ُ
 .2الجامعات الفمسطينية :حيث ُ
ِ
ِ
العبلقة التي تربطُ بيف ِ
إدا ِرة المو ِ
تقييـ
أبعاد
التعرؼ عمى
ارد البشريَّة في ال امعات الفمسطينيَّة عمى
ُّ
َ

األداء الوظيفي والر/ا الوظيفي لمعامميف.

 .3وزارة التربية والتعميم العالي :مف الممكف االستفادة مف نتائج البحث في عمميَّات التَّرقية والتَّعييف
واالستغناء عف الخدمة.
ِ
فتو النظريَّة والتطبيقيَّة واثر ِ
يادة معر ِ
 .4الباحث :ي م ُؿ الباحث أف تُس ِيـ ىذه الدراسة في ز ِ
معموماتو في
اء
َ
َ
ىذا الم اؿ الميـ مف م االت اإلدارة.

الدراسة
سابعاا :حدود ِّ

ع ِ
تقييـ أداء الموارد البشرَّية ب بعاده (طرؽ التقييـ،
الحدود الموضوعية :تناولت ىذه الدراسة مو/و َ
معايير التقييـ ،الكادر البشري المؤىؿ ،دعـ اإلدارة العميا والتغذية ال ار عة) وعبلقَتَوُ بتحقي ِ
ؽ الر/ا
َّ
الفمسطينية.
الوظيفي لدى العامميف في ال امعات

َّ
الفمسطينية في قطاع زة (ال امعة
الحدود المكانية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى بعض ال امعات
َّ
أقدـ ال امعات الفمسطينيَّة نش ةً في قطاع
اإلسبلمية ،امعة األقصى ،امعة األزىر) ،وذلؾ لكونيا َ
امعات ولتوفُّر م تمع در ٍ
ٍ
مبلئـ لمدراسة.
اسة
وصمت إليو ىذه ال
زة ،ولدر ِة االستقرار اإلداري الذي
ْ
ُ

تـ إ راء ىذه الدراسة خبلؿ العاـ الدراسي 2015-2014و.
الحدود الزمانيةَّ :
َّ
اإلسبلمية،
الحدود البشرية :تتمثؿ بالموظَّفيف اإلدارييف في ال امعات (ال امعة

امعة األقصى،

َّ
عمميةُ التقييـ بيا،
تتـ
امعة األزىر) ،دوف
ُّ
يف وذلؾ الختبلؼ المعايير التي ُّ
التطرؽ لؤلكاديمي َ
ولصعوبة عمميَّة تقييميـ.

الدراسة
ثامىاا :مصطمحات ِّ

أىميا:
اشتممت الدراسة عمى العديد مف المصطمحات ُّ
ِ
تقييـ أ ِ
إف عمميةَ ِ
ؽ عميياَّ ،
تقييم األداءَّ :
فينيا ال تخرُج
العامميف وا ِف
داء
اختمفت الم َّ
يات التي تُطمَ ُ
سم ُ
َ
حكـ مو/وعي عف قد ِرة الموظَّؼ في أداء وا ِ
إصدار ٍ
ِ
بات
عف كونيا وسيمةً تُمك ُف اإلدارةَ مف

التحسف الذي ط أر
وتصرفاتو أثناء العمؿ ،ومف مدى
ومسؤوليات وظيفتو ،والتحقُّؽ كذلؾ مف سموكو
ُّ
ُّ
تحمؿ وا ٍ
ؽ مف قُدر ِ
ومسؤولي ِ
أدائو لوا ِ
ِ
ِ
َّ
بات
بات
أسموب
عمى
اتو عمى ُّ
ات وظيفتو ،وأخي اًر التحقُّ ُ
ومسؤولي ٍ
َّ
َّ
َّ
وفعاليتيا في
ي/مف فعاليةَ المنظَّمة في الحا/ر ،واستمرَارىا وبقاءىا
إ/افية ،وذلؾ بما
ات
ُ
المستقبؿ أي/اً( .أبو شيخة)331 :2010 ،
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َّة أو سموكي ٍ
صفات فني ٍ
ٍ
تحميؿ ِ
عمميةٌ ِ
ِ
أداء ِ
التعريف اإلجرائي :ىو َّ
َّة أو
الفرد بكؿ ما يتعمَّؽ بو مف
ؼ إلى
ُ
تيد ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّة لتحديد ِ
فكري ٍ
القوِة و ِ
فيف
نقاط َّ
العمؿ عمى تعزيزىا ونقاط الَّ/عؼ لمعال تيا ،مف أ ِؿ االرتقاء بالموظ َ
َّات التَّرقية ،النقؿ ،الحوافز وانياء ِ
التقييـ في عممي ِ
ؽ أىدا ِ
ِ
وتحقي ِ
الخ ْدمة.
نتائج
ؼ المنظَّمة ،ولبلعتماد عمى ِ
ليو أو ِ
إنساف يكوف مصد اًر لمنفع ،أو مكاناً لمنفع ،أو طريقاً إ ِ
المورد البشري :ىو ُّ
ٍ
يكوف
يمك ُف لوُ أف
كؿ
ُ
َ
كذلؾ (نعيـ.)23 :2012 ،
المؤسسةَ في ٍ
ِ
وقت معيَّ ٍف
ماعات التي تُكو ُف
ارد البشري ُة ب نيا :م موعُ األفرِاد وال
َّ
كما تُعر ُ
ف المو ُ
ويختمؼ ىؤ ِ
تكوينيُـ ،خبرتيـ ،سموكيـ ،ات اىاتيـ ،وطموحاتيـ كما
حيث
الء األفر ُاد فيما بينيـ مف
ُ
ُ
ُ
ِِ ِ
اتيـ الوظيفيَّة (الشيخ.)10 :2008 ،
َ
يختمفوف في وظائفيـ ،مستوياتيـ اإلدارية ومسار ُ

داخمي لدى الفرد يتمثَّ ُؿ بشعورِه باالرتياح والسعادة نتي ةً إلشبا ِع حا ِ
اتو
إحساس
الرضا الوظيفي :ىو
ِّ
ٌّ
ٌ
تمميو ِ
ِ
لموظيفة التي يعمؿ بيا ،وينتج عنو نوعٌ مف ر/ا الفرد وتقب ِ
ِ
عميو
ُّمو لما
ور باتو مف خبلؿ مزاولتِ ِو
ُ ُ
ٍ
يكوف ُكمياً أي بمعنى ر/ا الفرد عف ميع العوامؿ
ور إما أف
َ
وظيفتُوُ مف وا بات ومياـ ،وىذا الشع ُ
التي تؤثر في مشاعره نحو وظيفتو ومدى تعمُّ ِ
يكوف شعو اًر زئياً وىذا يعني ر/ا الفرد
قو بيا ،أو أف
َ
ُ
ٍ
عف وانب معيَّنة دوف األخرى (الببلدي.)29 :2009 ،
ِ
التعريف اإلجرائيَّ :
االقتناع والسعادة ،ويمكف
اية
النشاطات المتعددةُ التي يزاوليا العامموف وىـ في
ِ
ُ
وفؽ المقياس الذي و/عو الباحث.
قياسيا َ
ُ
ثبلث ُكم ٍ
يقؿ عف ِ
كؿ منيا ما ال ُّ
ي/ـ ٌّ
يات امعيَّ ٍة ،وتقد ُـ
الجامعات الفمسطينية" :ىي
َّ
المؤسسات التي ُّ
تعميميةً تنتيي بمن ِح در ِة البكالوريوس أو َّ
َّ
َّ
امج
الدر ة ال
امج
امعية األولى ،ولم امعة أف تُقدـ بر َ
بر َ
لمدر ِ
اسات العميا تنتيي بمن ِح در ِة الدبموـ العالي أو الما ستير أو الدكتوراه ،وي وز ليا أف تُقد َـ برام َج
ِ
أنظمة الدبموـ"( .و ازرة التَّربية والتَّعميـ الفمسطيني)3 :1998 ،
وفؽ
تعميميَّةً تنتيي ِ
بمنح شيادة الدبموـ َ

الخالصة:

ِ
ِ
اشتمؿ عمى َّ
مشكمة
وتحديد
مقدمة الدراسة،
العاـ لمدراسة ،الذي
تناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ
اإلطار َّ
َ
َ
ِ
اقع تقييـ ِ
الدراسة التي تمثَّمت في در ِ
أداء المو ِ
وعبلقتو بتحقي ِ
ؽ الر/ا الوظيفي لدى
ارد البشريَّة
اسة و ِ
ٍ
ِ
موعة مف األىداؼ الوا ِب تحقيقيا.
وو/ع م
امعات الفمسطينيَّة في قطاع زة،
العامميف في ال
ِ
َ
ٍ
مف
تعود عمى ال يات المستفيدة منو،
َ
وتت سَّد أىميَّة الدراسة في الفائدة التي ُ
وذلؾ بو/ع م موعة َ
العبلقة بيف متغير ِ
ِ
المنيج اإلحصائي التحميمي لدر ِ
ليتـ اختبارىا عف طري ِ
ات
اسة ات اه
ؽ
ِ
الفر/يَّات َّ
اسة التَّ ِ
الدر ِ
ابعة والمستقمَّة.
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انفصم انثاٌَ

اإلطار انُظزً نهذراصت

المبحث األول :تقييم األداء.
المبحث الثاني :انزضا انوظَفٌ.
المبحث الثالث :الجامعات الفمسطينية.
الخالصة.
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ادلبحث األول
حقََى األداء

ُمقدمة.
أوالً :مفيوم تقييم األداء.
ثانياً :أىمية تقييم األداء.
أىداف ِ
تقييم األداء.
ثالثاً:
ُ
اجب توافرىا في عممية ِ
تقييم األداء.
رابعاً :الشروطُ الو ُ
ات عممية ِ
تقييم األداء.
خامساً :خطو ُ
ِ
ِ
صيا.
سادساً :معايير تقييم األداء وخصائ ُ
سابعاً :الجيات المسؤولة عن عممية تقييم األداء وأدوات التقييم.
ثامناً :الطرق المستخدمة في عممية تقييم األداء.
تاسعاً :التغذية الراجعة-أنواعيا وطرقيا.
عاش ارً :مشكالت تقييم األداء وعالجيا ومقترحات لتطوير تقييم األداء.
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ُمقَدمة:

ػورد م ػػف مػ ػوارد أي َّ ٍ
ي أى ػ َّػـ م ػ ٍ
َّ
حكوميػ ػة ،كبيػ ػرةً أـ
خاصػ ػةً أـ
اء كان ػػت
َّ
يش ػػك ُؿ العنص ػػر البش ػػر ُّ
مؤسس ػػة سػ ػو َ
صػػغيرة ،إنتا َّي ػةً أـ َخ َد َّ
المؤسسػػة عمػػى كفػػاءة ىػػذا المػػورد ،وبالتػػالي
ػث تتوقَّ ػؼ كفػػاءة وفعاليػػة
َّ
مي ػة ،حيػ ُ
تـ ىػػذه
تحػػرص إدارة أي مؤسسػ ٍػة عمػػى اسػػتثمار ىػػذا المػػورد واالسػػتفادة منػػو االسػػتفادةَ المثمػػى ،ولكػػي ت ػ َّ

َّ
ػتـ التعػ ُّػرؼ عمػػى أو ُ ػ ِو القػ َّػوة ومػػف ثػ َّػـ تطويرىػػا
ػيـ المسػ َّ
ػتمر ألدائػ ِػو حتػػى يػ َّ
االسػػتفادة ،اسػػتمزـ األمػ ُػر التقيػ َ
وتنميتيا ،وأو و َّ
ال/عؼ ليت َّـ عبل يا.
المحد ِ
ِ
ِ
دة لياَّ ،
َّ
تركز االىتما ُـ عمى وانػب الدقَّػة والمو/ػوعيَّة
األىداؼ
األداء اإلداري و
وحتى تتحقَّؽ عمميَّة تقييـ
و ِ
العدالة في ىذه العمميَّة باعتبارىا مف المرتكزات األساسيَّة لن اح عمميَّة تقييـ األداء (درويش.)575 :2000 ،
وا َّف د ارسػة أو/ػػاع العػامميف فػػي ال امعػػات الفمسػطينيَّة ىػػي مسػ لةٌ َّ
ميمػةٌ وممِ َّحػػة ،ولقػد بػػات وا/ػػحاً
أف اإلدارة تُعتََبػ ُػر أىػ َّػـ عناصػػر اإلنتػػاج ،وأىػ ُّػـ مػػا فييػػا العنصػػر اإلنسػػاني ،واف َّ
َّ
كنػػا ال نسػػتطيع مزاحمػػة
ومنافسػػة الػ ُّػدوؿ المتطػػورة مػػف حيػػث إنتػػاج واسػػتخداـ اآلالت المتطػػورة ،واذا َّ
كنػػا نممػػؾ دو اًر فػػي العنصػػر
ِ
ِ
َّ
العمميػػة اإلنتا َّيػػة ،فػ َّ
ػاء
الثَّػػاني وىػػو اإلنسػػاف كعنصػ ٍػر ميػػـ فػػي
ػيف المطمػ َ
ػوب ىػػو زرعُ الثقػػة واألمػػؿ وبنػ ُ
ِ
ِ
اإلنساف مف أ ِؿ تف ِ
ِ
الكامنة المو ودة (منصور.)799 :2010 ،
الطاقات
ير

ميمةٌَّ ،
تدفع
وتُعتََبُر عمميَّة تقييـ األداء مف الوظائؼ اإلداريَّة
الميمة والمعقَّدة فيي َّ
َّ
ألنيا الوسيمة التي ُ
ٍ
لمعمؿ بحيوي ٍ
اإلدار ِ
ٍ
ِ
بشكؿ مستمر
الرؤساء عمى مراقبة ومبلحظة أداء مرؤوسييـ
ونشاط حيث تُ بُِر
َّة
ات
َ
ٍ
ٍ
َّ
ِ
أماـ
وكفاءة ليظيروا
بنشاط
ليتمكنوا مف تقييـ أدائيـ ،كما َّأنيا تدفع المرؤوسيف لمعمؿ
بمظير المنت َ
يف َ
ِ
َّ
رؤسائيـ ،كما َّأنيا معقَّدةٌ َّ
سـ
العامميف
ألف تقييـ أداء بعض
يصع ُ
َ
ب ُ
ُ
قياسوُ بسبب طبيعة العمؿ الذي يت ُ
تمؾ األعماؿ التي ِ
بطابع اإلنتا ي ِ
تعتم ُد عمى الطَّاقة الذىنيَّة
الممموس ِة والتي
َّة ِير
ِ
ب تقييميا وخاصَّة َ
يصع ُ
ُ
َ
ِ
ِ
البحوث و يرىا (زويمؼ.)188 :2003 ،
األعماؿ اإلداريَّة وأعماؿ المشرفيف ،وأعماؿ
والعقميَّة مثؿ

مفيوم تقييم األداء
أوالً:
ُ

كؿ مؤس ٍ
ِ
ؽ ٍ
حيث تقوـ ُّ
َّسة بتطبي ِ
َّ
َّ
نظاـ رسمي لقياس وتقييـ أداء
األداء ىو
تقييـ
عمميةٌ إدارَّيةٌ
ُ
ُ
إف َ
أىداؼ معي ٍ
ٍ
َّنة ترنو إلييا المؤسَّسة وتختمؼ باختبلؼ طبيعة المؤسَّسة.
موظَّفييا ،لتحقيؽ
ٍ
ود فرو ٍ
ؽو
اختبلفات بيف قدرات وامكانيَّات األفراد وبع/يـ البعض ،وىي ظاىرةٌ َّ
تبلحظُ
تو ُ
ولقد َثب َ
عامةٌ َ
ود ِ
ِ
وليذه الفروؽ ت ثيرىا عمى صبلحية الفرد لمعمؿ أو تركو ،ونظ اًر لو ِ
ىذه الفروؽ
في ميع نواحي الحياة،
عر ِ
وتصرفاتيـ أثناء العمؿ (عباس.)259 :2011 ،
ؼ عمى طريقة أداء األفراد لمعمؿ وسموكيـ
ُّ
مف التَّ ُّ
ال ُب َّد َ
ٍ
ولقد َّ
بشكؿ
العامميف
تقدير يوِد
ؾ َم ْف عَّرفوُ ب نَّو عمميَّةٌ ُّ
تعددت تعاريؼ تقييـ األداء " فينا َ
َ
يتـ بمو بيا ُ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
وعادؿ ،لت ري مكاف تيـ ِ
تتـ عمى
عناصر
باالستناد إلى
وذلؾ
منصؼ
ومعدالت ُّ
وف َ
بقدر ما يعمموف ُ
وينت َ
َ
ِ
وعرفو
أساسيا مقارنةُ أدائيـ بيا
لتحديد مستوى كفاءتيـ في العمؿ الذي يعمموف فيو" (زويمؼَّ ،)138 :2003 ،
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ٌّ
يؼ
سمي لم ار عة وتقييـ أداء المياـ لؤلفراد،
نظاـ ر ٌّ
ويمكف تعر ُ
ُ
كؿ مف ( )Noe، Monday، 2010: 252ب نَّوُ ٌ
ِ
حكـ عف ِ
تقييـ األداء ب َّنو "عمميَّة إصدار ٍ
ِ
ات
ب عمى
وسموؾ
أداء
إصدار الحكـ ق ارر ٌ
العامميف في العمؿ ،ويترتَّ ُ
َ
عمؿ آخر داخ َؿ المنظَّ ِ
بالعامميف أو ترقيتيـ أو نقميـ إلى ٍ
مة أو خار يا ،أو تنزيؿ در تيـ
ؽ باالحتفاظ
تتعمَّ ُ
َ
َ
ؼ
وعر َ
المالية ،أو تدريبيـ وتنميتيـ أو ت ديبيـ أو فصميـ واالستغناء عنيـ (درة ،الصباغ ،)259 :2008 ،كما ُ

ب َّنوُ َّ
عمميةُ قياس كفاءة العامميف ومدى مساىمتيـ في إن ِاز األعماؿ المنوطة بيـ ،وكذلؾ الحكـ عمى سموكيـ
"عمميةُ ٍ
ويعرفوُ شاويش ( )87 :2005ب َّنوُ َّ
قياس مو/وعي ٍَّة لح ـ
ُّ
وتصرفاتيـ أثناء العمؿ (ربايعةُ ،)86 :2003 ،
ِ
ومستوى ما َّتـ إن ا هز بالمقار ِ
ِ
لؤلداء
تقييـ
نة مع
كمًا ونوعاً"َّ ،
المطموب إن ا هزُ َّ
ُ
وعرفو ( )Dessler، 2008: 336ب نَّو ٌ
َّ
فيف مقارنةً بمعايير األداء ،ويذ ُكُر عمياف َّ
العامميف وظيفةٌ أخرى إلدا ِرة األفرِاد
أف تقييـ أداء
َ
الحالي والما/ي لمموظ َ
ِ
قياس المنظَّمة ِ
ويقص ُد ِ
ِ
بو ببساطة "عمميَّة ِ
و/عفو في الوظيفة أو العمؿ في فت ٍةر
لنقاط قوِة الفرِد
في المؤسَّسة،
زمني ٍَّة معي ٍ
وفؽ معايير َّ
محددة"( .عمياف.)160 :2007 ،
َّنة َ
وتحميؿ ِ
ِ
العمؿ
أثناء
العامميف لعمميـ ومبلحظةَ سموكيـ
أداء
ُّ
قص ُد بتقييـ األداء " دراسةَ
َ
كما ُ
َ
وتصرفاتيـ َ
وي َ
لمحكـ عمى مدى ن احيـ ومستوى كفاءتيـ في ِ
ِ
القياـ ب عماليـ الحاليَّة ،وأي/اً لمحكـ عمى إمكانيَّة النمو
وذلؾ
َ

ٍ
ٍ
لوظيفة أخرى" (عبد الباقي،)367 :2002 ،
أكبر أو تر َقي ٍة
المتقدـ لمفرد في المستقبؿ
ُّ
وتحممو مسؤوليات َ
وتحميؿ ِ
العامميف لعمميـ ومبلحظةُ سموكيـ
أداء
ويعرفُوُ المدىوف ( .)152 :2005أي/اً ب َّنوُ "دراسةُ
ُ
ُ
َ
وتصرفاتيـ أثناء العمؿ وذلؾ لمح ِ
ُّ
كـ عمى مدى ن احيـ ومستوى كفاءتيـ في القياـ ب عماليـ الحاليَّة وأي/اً
ُ
ٍ
لمسؤوليات أكبر ،أو تر ِ
ٍ
ِ
لمحكـ عمى إمكانيَّات النمو و ُّ
لوظيفة أخرى".
قيتو
وتحم ِمو
التقدـ لمفرِد في
المستقبؿ ُّ
ََ

تحديد المرتكز ِ
ِ
لمفيوم تقييم األداء كالتالي:
ات األساسية
يمكن
وفي ضوء ما تقدم
ُ
ُ
ِ
َّ أنوُ َّ
عممو وتعريفوُ مدى كفاءتو أو
عرؼ عمى أداء وسموؾ الموظَّؼ في
تيدؼ إلى التَّ ُّ
عمميةٌ محوريَّةٌ
ُ
أداء وا ِ
قصورِه في ِ
َّ
ومسؤولياتو.
باتو
الكشؼ عف ِ
ِ
وتطوير ِ
ِ
ِ
ِ
القوة و َّ
َّ
ال/عؼ
خبلؿ
أداء الموظَّفي َف مف
تحسيف
عمميةٌ تعم ُؿ عمى
َّ أنو
نقاط َّ
بيدؼ تطوير أداء الموظَّؼ وبالتالي ِ
أداء المنظَّمة ككؿ.
ٍ
ِ
َّ أنوُ َّ
اعيد
سياسات
وفؽ
المستمر
التحميؿ
عمميةٌ متواصمةٌ تتطمَّب دقَّةَ المبلحظة و
َّ
َ
ومعايير ومو َ
لؤلداء َ
َ
ٍ
أداء الموظَّؼ.
قاس بمو بيا ُ
ثابتة ُي ُ
ٍ
قية والحصوؿ عمى تقدير ٍ
َّ أنو عمميَّةٌ مف ش نيا إتاحةُ الفرصة لمموظَّفيف لمتر ِ
ومكافآت والبروز والتميُّز ،فيما
ات
ُ
َّ
لو اتُّبِع نظاـ ٍ
تقييـ ٍ
َّ
المو/وعيةَ في التَّقييـ (شاىيف.)10 :2010 ،
فيف ويراعي الدقةَ و
عادؿ يساوي بيف الموظ َ
َ ُ
َّ
ذكرهُ َّ
بالمؤسسة
تيدؼ إلى االرتقاء
أف تقييـ األداء
َّ
عمميةٌ وىرَّيةٌ
ُ
سب َ
بناء عمى ما َ
يرى الباحث ً
ؽ ُ
ٍ
ال/عؼ لمعامميف ،بي ر ٍ
كشؼ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
القوة و َّ
لمحكـ عمى
ومستمرٍة
منتظمة
رسمي ٍة
اءات
خبلؿ
واألفراد ،مف
َّ
نقاط َّ

مدى ن اح العامؿ في الوقت الحالي والمقدرة عمى الحكـ عمى مدى ن احو في المستقبؿ.
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ثانياً :أىمية تقييم األداء

ٍ
أف مو/وع تقييـ أداء العامميف يحظى ب َّ
أشار الييتي ( )213-212 :2010إلى َّ
مرموقة في
ىمي ٍة
ٍ
الرؤساء
العممية اإلدارية ،فيو الوسيمةُ التي تدفعُ األ يزةَ اإلداريَّةَ لمعمؿ بحيويَّ ٍة
ونشاط ،حيف ت ع ُؿ ُّ
ومسؤولي ِ
يتابعوف وا ِ
المرؤوسيف إلى ا ِ
ٍ
َّ
ويمكف
لعمؿ بفعالية،
بشكؿ مستمر ،وتدفع
ات مرؤوسييـ
بات
ُ
َ
ِ
ِ
َّ
األداء بما ي تي:
نتائج تقييـ
األىمية مف خبلؿ م
تمؾ
إظيار
االت استخداـ ِ
ِ
نتائج َ
ُ
ِ
صبلحية الموظَّؼ ال ديد.
تحديد
.1
ُ
السترشاد بيا عند النَّقؿ والتَّرقية.
 .2ا
ُ
ِ
يد االحتيا ات التدر َّ
يبية.
تحديد مستوى
.3
األداء المطموب وتحد ُ
ُ
منح المكافآت التش يعيَّة.
.4
االسترشاد بيا عند ِ
ُ
قابة واإلشر ِ
فاعمية الر ِ
َّ .5
وتحسيف مستوى المشرفيف.
اؼ
ُ
 .6النيوض بمستوى ِ
أداء الوظيفة.
ُ
ِ
 .7تقييـ العبلقة بيف الرؤساء والمرؤوسيف.
الحكـ عمى مدى سبلمة االختيار والتَّعييف.
.8
ُ

ِ
العامميف وتحقي ِ
َّ
َّ
ويرى الباحث َّ
ؽ
المعنوية لدى
الرو ِح
األداء
عممية تقييـ
أف أىميَّة
فع ُّ
تيدؼ إلى ر ِ
ُ
َ
ر/اىـ ،وتحفيزىـ لتطوير أدائيـ ،وتشعرىـ باألمف واالستقرار الوظيفي ،وتعمؿ عمى زيادة الث ِ
قة
ِ
ِ
َّ
مصداقيتيا.
وعدالة ىذه العممية ،ومدى
شفافية
وذلؾ مف خبلؿ
لممؤسسة
برؤسائيـ ،وزيادة انتمائيـ
َّ
َ

ثالثاً :أىداف تقييم األداء

الوقت الحا/ر زء أساسياً مف مني يَّة إدا ِرة ال ِ
ِ
عد تقييـ ِ
ودة َّ
ُي ُّ
الشاممة التي تُمث ُؿ
العامميف في
أداء
َ
ً
َّ
تحسيف وتطو ِير ِ
ِ
أداء
وىي مني َّيةٌ تؤك ُد عمى /رورة االستمرار في
المنيج
َ
َ
المعاصر في إدارة المنظماتَ ،
وخ ْدماتٍ
بائف ِسمَعاً ِ
أف الفعالية التنظيميَّة التي توفُر لمز ِ
نتائج تقييـ أدائيـ إذ َّ
العامميف مف خبلؿ ما تُظ ِيُرهُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
األىداؼ التي تحققُيا َّ
وباإلمكاف تناو ُؿ
األداء وتحسينِ ِو المستمر،
ودة
يرْ /و َف عنيا ،متوقفةٌ عمى
عمميةُ
َ
ٍ
مستويات ثبلث ىي :المنظَّمة ،المديروف ،المرؤوسوف (السالـ.)239 :2009 ،
تقييـ األداء وفؽ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
خاصةً عندما
فيف وتطويرىـ
إف
َّ
عمميةٌ
تكوف تقييماتيـ عادلةً
ىو أداةٌ
ُ
لتحفيز الموظ َ
َ
نظاـ تقييـ األداء َ
َّ
ِ
ذات َّ ٍ
ِ
بردود
ات
ب أف ترتبط ىذه
ودقيقة،
ُّ
ُّ
ات َ
التصور ُ
حوؿ العدالة ُ
فالتصور ُ
فيف وي ُ
أىمية بالنسبة لمموظ َ
تقييمات األداء المتوقَّ ِ
ِ
اقؼ و ُّ ِ
الفعؿ في المو ِ
ِ
آثار التناقُ ِ
عة و َّ
الفعمية.
بيف
أف تت َ
السموؾ و ْ
ض المبدئي ما َ
اوز َ
َّ
فيف
تكوف
فوف بالر/ا عف تقييـ أدائيـ عندما
موف دعماً
َ
الذيف ُيقد َ
َ
ىناؾ ثقةٌ بالمشر َ
ُ
يشعر الموظ َ
ُ
تطوير الميارات و َّ
ِ
َّ
عمميةُ التقييـ
مقابؿ األداء ،وتبدأ
فع
ؽ بم االت
لموظَّفييـ
َّ
الد ِ
َ
خاصةً فيما يتعمَّ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
لمتعبير عف
الوقت الكافي
تـ إعطاؤىـ
التقييـ ذاتِيا
مسة
خبلؿ
الوظيفي
فوف ب َّنوُ َّ
َ
َ
ويشعر الموظ َ
ُ
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تزويدىـ بشرو ٍح و ٍ
و ِ
الفرصةَ لتحقي ِ
ؽ الت ِ
افية
يتـ
ثير باإلنتا َّي ِة
لدييـ
ظ ِرِىـ وب َّف
َّ
خاصةً عندما ُّ
يات َن َ
َ
ُ ُْ
ُ
لتقييماتيـ)Esfahani et al، 2014: 36( .
أىداف تقييم األداء عمى مستوى المنظمة:
أوالً:
ُ
أىداؼ عمى مستوى المنظَّ ِ
ٍ
ارد البشري ِ
تسعى إدارة المو ِ
َّة إلى تحقيؽ َّ
مة ومف أىميا ما يمي:
عدة

(السالـ ،الصالح)103 :2006 ،
َّة في التَّقييـ والمو/وعي ِ
س العممي ِ
ِ
مناخ مف الث ِ
ِ
ُس ِ
التعامؿ األخبلقي عف طري ِ
َّة
قة و
خمؽ
.1
ُ
ٍ َ
ؽ ت كيد األ ُ
ِ
ِ
عف المنظَّ ِ
األحكاـ مما ي ِ
ِ
ِ
بع ُد ِ
ِ
وتف/يؿ
بالمحاباة
العامميف أو اتياميا
احتماالت شكوى
مة
إصدار
في
ُ
َ
ات شخصي ٍ
بعض العتبار ٍ
ٍ
َّة وليست َّ
عمميةً أو مو/وعيَّة.
بع/يـ عمى
ِ
ِ
ِ
ساليب تؤىميـ
وتوظيؼ طموحاتيـ ب
اتيـ الكامنة
خبلؿ
العامميف مف
 .2النيوضُ بمستوى
َ
َ
استثمار قُ ُدر ُ
يحتاج منيـ إلى تدر ٍ
ُّ
يب أكثر.
تطوير َم ْف
وكذلؾ
لمتقدـ،
َ
ُ
ُ
اسة تحميمي ٍ
ألداء العمؿ مف خبلؿ در ٍ
ِ
الت مو/وعي ٍ
معد ٍ
 .3و/عُ َّ
َّة لمعمؿ ومستمزماتو.
َّة
ِ
ِ
أساليب إدارة الموارد البشريَّةَّ ،
لمحكـ عمى مدى
مباشر
مقياس
ألف عمميَّة التَّقييـ
 .4تقييـ برامج و
ٌ
ٌ
المستخدم ِة في ِ
سبلمة ون اح الطُُّر ِ
ىذه اإلدارة.
ؽ
ََ
ِ
ِ
العمؿ اإلنساني ،وامكاني ِ
ِ
ِ
اإلنتاج والتَّ
وظيؼ.
سياسات ترشد
َّة و/ع
تكاليؼ
تحديد
.5
ِ
ُ
ِ
األداء عمى مستوى المديرين
أىداف تقييم
ثانياً:
ُ
ِ
المديرين ِم ْن خالل التالي:
أىداف تقييم األداء عمى مستوى
ظر إلى
َ
يمكن الن ُ
َّ
إف موا ية المدير أو المشرؼ لمفرد العامؿ مف أ ؿ الحكـ عمى أدائو ليست بالعمميَّة السَّيمة ،واَّنما تُعتََبُر
عمميةً َّ
َّ
بطابع التَّحدي الذي يدفعُ المديريف إلى تنمية مياراتيـ وامكاناتيـ الفكريَّة وتعزيز قدراتيـ
تتميز َ
تقييـ ٍ
اإلبداعيَّة ،لموصوؿ إلى ٍ
سميـ ومو/وعي ألداء تابعييـ ،وىذا ما يدفع بات اه تطوير العبلقات

لمتعرؼ عمى مشاكميـ وصعوباتيـ (الييتي.)201 :2003 ،
مع
التقرب إلييـ ُّ
العامميف و ُّ
َ
ال يدة َ
ثالثاً :أىداف تقييم األداء عمى مستوى المرؤوسين:

المقي ُموف إلى تحقيقيا بيف العامميف بواسطة عمميَّة تقييـ األداء فيي( :السالـ)240 :2009 ،
َّأما أبرز األىداؼ التي يسعى ُ

 .1تعزيز ُّ
َّ
بالمسؤولية لدى المرؤوسيف مف خبلؿ توليد القناعة الكاممة لدييـ مف َّ
يود التي
الشعور
أف ال َ
َّ
َّ
تيدوف في
األمر الذي ي عمُيُـ ي
عممية التَّقييـ،
تحت
يبذلونيا في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة ستقعُ َ
َ
ُ

العمؿ ويطوروف مستويات أدائيـ ليفوزوا بالمكافآت ويت َّنبوا العقوبات.
َّ
ِ
ٍ
موعة مف الوسائؿ والطُُّر ِ
ِ
 .2تساىـ َّ
فيف
ؽ المناسبة
عممية تقييـ األداء في اقتراح م
لتطوير سموؾ الموظ َ
ِ
مستمرة.
ساليب عمميَّ ٍة وبصو ٍرة
بيئتيـ الوظيفيَّة أي/اً ب
وتطوير
َّ
َ
ُ
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رابعاً :الشروط الواجب توافرىا في عممية تقييم األداء

عنصر الصَّبلحية والصحَّة والسَّبلمة في تقييـ أداء
يشير الكبللده ( )150 :2013إلى ُّأنو ولكي يتوفَّر
ُ
َّ
ب أف تتوفَّر العوامؿ التَّالية:
الموظؼ ،ي ُ

تكوف ىناؾ معايير محددة لمتَّقييـ.
 .1أف
َ
تكوف عمميَّةُ التَّقييـ مف َّ
يتـ تطبيقيا ب دارة.
 .2أف
أولويات اإلدارة العميا في المنظَّمة حتى َّ
َ
 .3أف تكوف نماذج التَّقييـ دقيقةً ومحتويةً عمى ن ٍ
اليدؼ المنشود منيا.
قاط تُعطي في محصمتيا
َ
ُ
َ
لمعامميف حسب مستوياتيـ العمميَّة والعمميَّة.
تكوف عمميَّةُ التَّقييـ مفيومةً
 .4أف
َ
َ
تعميمات وا/حةٌ ودقيقةٌ في المنظَّ ِ
تفيد باستم ارريَّة تقييـ األداء.
 .5أف تتوفَّر
ٌ
مة ُ

المسؤوليف التخصُّصييف عمى كيفيَّة القياـ بعمميَّة التَّقييـ.
يب
 .6يمزـ تدر ُ
َ
ِ
َّ
لعممية تقييـ األداء وتنفيذ ما
السابقة وخصوصاً دعـ اإلدارة العميا
يرى الباحث /رورة توفُّر
الشروط َّ
يترتَّب عمييا مف نتائج.

خامساً :خطوات عممية تقييم األداء

أي ٍ
التدرج والسير
يتـ ممةً واحدةً ،و ُّ
عمؿ ُيرُاد لو أف يكوف سميماً فبل ُب َّد لو مف ُّ
تقييـ أداء العامميف ال ُّ
ٍ
بخطو ٍ
ِ
الكتماؿ عمميَّة تقييـ األداء عمى الو و المطموب
متناسقة ،تؤدي في النياية إلى الوصوؿ
ات
ِ
َّ
مف القوى والعوامؿ ولذا َّ
(مرت ىَّ .)48 :2013 ،
فيف
األداء
إف تقييـ
كثير َ
عمميةٌ معقَّدةٌ ،تتداخؿ فييا ٌ
أف ُيخططوا ليا تخطيطاً يداً ،وأف
عمى ُمقَيمي األداء مف رؤساء ومشرفيف في إدارة الموارد البشريَّة ْ
ِ
يتَّبعوا خطو ٍ
َّ
األداء أىدافو (درة ،الصباغ.)261 :2008 ،
ؽ تقييـ
ات
منطقيةً متسمسمةً لكي ُيحق َ
شكؿ رقـ ()2
يو/ح خطو ِ
ات عمميَّة التَّقييـ
ح ُّ
ك انتظهُّى

تحذيذ انعًم انًطهوب

عُاطش َظاو تمييى
األداء
انتَّغزيت انشَّارعت

تحذيذ يعاييش تمييى األداء

تحديد مصادر مع

ُق تمييى األداء
تحذيذ طُش ِ

البيانات

المصدر( :أبو حطب)35 :2009 ،
16

تُفيز انتَّمييى

الفصؿ الثاني :المبحث األوؿ /تقييـ األداء -----------------------------------------

أىم خطو ِ
ات عممي ِة تقييم األداء:

ويتـ ذلؾ بتحديد األعماؿ المطموب تقييميا ،وتحديد إ راءات
 .1تحديد العمل المطموب تقييموُّ :
ِ
ِ
األعماؿ
العمؿ تحمي ُؿ
قصد بدراسة
وي ُ
وسياسات العمؿ لتحديد كيفيَّة أداء العمؿ ودراسة العمؿ وظروفوُ ،
ِ
ِ
المختمفة مف حيث الوا بات التي
العمؿ
التعرؼ عمى وانب
المطموب قياس الكفاءة في أدائيا ،و ُّ
ينطوي عمييا العمؿ والمسؤوليات التي يمتزـ بيا شا ؿ العمؿ (ماىر.)289 :2006 ،

َّ
اح
أمر /رورياً لن ِ
 .2تحديد معايير تقييم األداء :تُعتََب ُر معايير تقييـ األداء اً
عممية تقييـ األداء ،ألنَّوُ
َّ
ينطمؽ منيا أصحاب العبلقة في التَّقييـ وعمى رأسيـ العامموف ورؤساؤىـ ،وي ب
ُيشك ُؿ
ُ
أر/يةً واحدةً

الر بة في تحسيف اإلنتا َّية ،ولذلؾ ي ب أف تكوف تمؾ
أف تترؾ معايير األداء لدى العامميف
الحافز و َّ
َ
ويشترطُ في المعيار ميما كانت نوعيَّتو أف يكوف دقيقاً
المعايير مرنةً وتتناسب مع ظروؼ وبيئة العمؿُ ،
ُ

َّ
المراد قياسو (الن ار.)49 :2013 ،
في التعبير عف األداء ُ

ِ
ِ
مصادر جمع البيانات الخاصة بالتقييم :تُساىـ ِ
ِ
الوسيمة المناسبة التي
تحديد
ىذه الخطوةُ في
 .3تحديد
ُ
مع المعمومات الم ِ
ىناؾ َّ
حيث َّ
مع البيانات والمعمومات
عدة مصادر ل ِ
تساعد في ِ
أف َ
ناسبة لعمميَّة التقييـُ ،
مصدر مف ِ
َّ
ٍ
ىذه المصادر مزاياه وعيوبو (شاويش.)103 :2005 ،
البلزمة لقياس أداء العامميف ،ولكؿ
تحديد طُُر ِ
 .4تحديد طُُر ِ
عتبر مف ال وانب األ َّ
ق تقييم األداءَّ :
تت/مُنيا
ساسية التي
إف
َّ
َ
ؽ تقييـ األداء تُ ُ
أساليب تُ ِ
ؽ تقارنيـ مع معايير وأدوات
يناؾ
سياسة تقييـ األداء ،ف َ
يف وطُُر ٌ
ُ
اء العامميف مع آخر َ
قارُف أد َ

العامميف مع األىداؼ (درة ،الصباغ.)274 :2008 ،
تقارف أداء
ؽ
وطُُر ٌ
َ
ُ

كؿ ٍ
يتـ تنفي ُذ عممي ِ
مرةً َّ
تقوـ بتقييـ
سنة،
َّة التَّقييـ في بعض
َّ
المؤسسات عادةً َّ
 .5تنفيذ التقييمُّ :
ُ
وبعض المؤسَّسات ُ
ِ
ِ
مرة في الس ِ
ِ
ِ
العامميف أكثَر مف ٍَّ
ٍ
فمسفة المؤسَّسة
بحسب
وذلؾ
أساس
إما عمى
أداء
َّنة َّ
نصؼ سنوي أو ربعيَ ،
َ َ
ِ
و ِ
الفائدة مف تكرِار عمميَّة التَّقييـ إ/افةً إلى تكمُفَ ِة التَّقييـ (أبو حطب.)34 :2009 ،
أىداؼ التَّقييـ ومدى
بنتائج تقييميم :تُفُ /ؿ بعض المؤسَّسات المحافظة عمى ِسري ِ
َّة تقار ِير
العاممين
إخبار
 .6التغذية الراجعة:
ِ
َ
ُ
ُ
ِ
حيث ِ
عدـ َخْم ِ
ِ
العامميف بنتي ِة التَّقييـَّ ،
عبلقات
ؽ مشاكؿ في
إخبار
تقييـ األداء ،دوف
ألنو أكثر أمناً مف ُ
َ
ىناؾ مؤس ٍ
ِ
عبلقات الزمبلء ببع/يـ ،إال َّ
إخبار
َّسات أخرى تُفُ /ؿ
أف
المشرفيف بالمرؤوسيف ،وفي
َ
َ
ؼ مستوى ِ
ٍ
أدائو ُّ
أف المرؤوس ُّ
أف ِ
أىميا َّ
ويود أف
وذلؾ
بنتائج التَّقييـ،
المرؤوسيف
ِ
ألسباب ِع َّدٍة ُّ
َ
يعر َ
يود ْ
ويود أف يرتقي بمستوى ِ
ؼ رأي ر ِ
ئيسو المباشر في عمموُّ ،
ِ
أدائو في المستقبؿ بمعرفة مستواه الحالي ،كما
يعر َ َ
ِ
التفاىـ والتَّ ِ
َّ
داخؿ العمؿ (أبو الروس ،أبو ما/ي.)1184 :2011 ،
عاوف والو/وِح
أف العبلنية تُشيعُ َّو
َ

ِ َّ ُّ
ٍ
العامميف لمتَّظمُّـ
أماـ
عند
ِ
مف الَّ/روري َ
و/ع أي نظاـ لتقييـ األداء ُ
َ
اء التظممَ :
 .7إجر ُ
فتح باب التظمـ َ
ظر في ِ
ِ
َّة عميا متخص ٍ
يات إداري ٍ
ٍ
إعادة الن ِ
نتائج ِ
مما
صة في
تقدير كفاءتيـ أماـ
مف ِ
ىذه النتائج ،ولكف َّ
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ال َّ
أف َّ
أمر ُير منطقي َّ
شؾ فيو َّ
فمف
ؽ
ميع
حؽ التَّظمُّـ ل ِ
َ
ألف ىذا سيخمُ ُ
مشاكؿ لئلدارة ،لذا َ
َ
العامميف ٌ
َّ
ِ
األنسب أف ُيعطى ىذا الح ُّ
نتائج تقديراتيـ /عيفة( .ماىر.)309 :2006 ،
فيف الذيف كانت ُ
ؽ لمموظ َ

سادساً :معايير تقييم األداء وخصائصيا

ود معايير معي ٍ
َّ
َّ
يمكف استخداميا في تقييـ أداء العامميف ،إذ
َّنة
بو َ
إف عمميَّة تقييـ األداء تتطم ُ
ُ
اليدؼ مف عممي ِ
ٍ
َّؽ ِ
َّ
َّة تقييـ األداء.
ؽ
وتكوف
استثناء،
دوف
المعايير عمى ميع
ىذه
َ
مو/وعيةً تحق ُ
تُطب ُ
ُ
العامميف َ
َ
ُ
إليو الفرد ،وبالتَّالي يقارف ِ
قصد بمعايير األداء :األساس الذي ينسب ِ
بو لمحكـ عميو ،أو ىي
وي ُ
ُ َ ُ
ُ
ُ ُ
ِ
ي لن اح عمميَّة
عتب ُر فييا األداء يداً ومر/ياً،
أمر /رور ٌّ
ُ
المستويات التي ُي َ
وتحديد ىذه المعايير ىو ٌ
مطموب منيـ بخصوص تحقيؽ أىداؼ
حيث َّأنيا تساعد في تعريؼ العامميف بما ىو
تقييـ األداء
ُ
ٌ
ؤخ َذ ِ
ِ
بعيف االعتبار لتطوير األداء ،وال ُب َّد مف
المنظَّمة ،وتو يو المديريف إلى
األمور التي ينبغي أف تُ َ
ِ
ساعد عمى رفع در ِة أدائيـ لمعمؿ واخبلصيـ
بمشاركة
أف تُصاغَ ىذه المعايير
العامميف مما ي ُ
ْ
َ
ِ ِ
مف المعايير لكؿ
لممنظَّمة ،وقد
َ
اختمؼ الباحثوف في تحديد ىذه المعايير فمنيـ َم ْف خصَّص م موعةً َ
ِ
ِ
مستوى تنظيمي ومنيـ َم ْف َّ
ٍ
األعماؿ
الوظائؼ أو
ميع
يمكف تطبيقيا عمى
معايير
قدـ م موعة
ِ
ُ
ً
ِ
تمؾ المعايير العمؿ ،القيادة ،اإلبداع ،األداء ،ح ـ العمؿ ،القدرة عمى اتخاذ
اإلداريَّة ،ومف
أمثمة َ
الق اررات ،القدرة عمى حؿ المشاكؿ وتفويض السُّمطات (الييتي.)203-202 :2010 ،
أنواع معايير األداء:

تحديد االنحر ِ
معي ٍ
افات َّ
ود معايير َّ
َّ
النات ة
يتـ
يمكف استخداميا
نة في عمميَّ ِة تقييـ األداء
بحيث ُّ
ُ
ُ
إف و َ
ُ
ِ
عف ِ
اع وىي( :عمياف)164 :2007 ،
وتنقسـ معايير تقييـ األداء إلى
ىذه المعايير،
خمسة أنو ٍ
ُ
ؽ بكميَّة اإلنتاج.
 .1المعايير الكميَّة وتتعمَّ ُ

ؽ بنوعيَّة اإلنتاج.
 .2المعايير النوعيَّة وتتعمَّ ُ
المصروفة عمى إن ِاز ِ
ِ
ؽ بالنَّ ِ
أحد اإلعماؿ.
فقات
.3
معايير تكمُفَ ٍة تتعمَّ ُ
ُ
ِ
البلزـ ِ
بالوقت َّ
لمقياـ ٍ
بعمؿ معيَّف.
ؽ
 .4المعايير الزمنيَّة وتتعمَّ ُ
ٍ
ؽ بم ٍ
 .5معايير ِ
ممموسة مثؿ در ة إخبلص العامميف ووالئيـ لمعمؿ في المؤسَّسة.
االت ِير
القَيِـ المعنويَّة وتتعمَّ ُ
ُ
خصائص معايير األداء

عبير ِ
يكوف دقيقاً في التَّ ِ
ويكوف
المراد قياسو،
ُ
ُيشتََرطُ في المعيار ميما كانت نوعيَّتُوُ أف َ
عف األداء ُ
المعيار ىكذا إذا َّ
تميز بالخصائص التَّالية( :الييتي)204-203 :2010 ،

ػؾ الخصػ ِ
أف العوامػ َػؿ َّ
 .1صــدق المقيــاس :أي َّ
ػائص التػػي
ػب أف تُعب ػ َر عػػف تمػ َ
الداخمػػة فػػي المقيػػاس ي ػ ُ
يتطمَّبيا أداء العمؿ دوف ز ٍ
يكوف فييما المقياس ير صاد ٍ
ِ
ؽ:
حالتاف
يادة أو نقصاف ،وىناؾ
ُ
ُ
َ
ِ
أ -ف ػػي حالػ ِػة عػػدـ احت ػواء المقيػػاس عمػػى عوامػ َػؿ أساسػػي ٍ
األداء ،وىػػذا َّ
ؼ
َّة فػػي
النػػوعُ مػػف الخط ػ ُيعػ َػر ُ
ِ
بقصور المقياس.
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ات خار ٍة عف إر ِ
ائو عمى مؤثر ٍ
حالة احتو ِ
ب -في ِ
ادة ِ
الفرد ،وىذا َّ
بتمو ِث المقياس.
ؼ ُّ
عر ُ
النوعُ َ
مف الخط ُي َ
ِ
أعماؿ ِ
أمػا
نتائج
ػوف أداؤهُ ثابتػاً َّ
ُ .2
تكوف ُ
الفرد مف خبلؿ المقياس ثابتةً عنػدما يك ُ
ثبات المقياس :يعني أف َ
فذلؾ ليس عيباً ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيو َّإنما حالةٌ طبيعيَّة.
عندما
ُ
تختمؼ ُ
نتائج القياس باختبلؼ در ات أو مستويات أدائو َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األداء ميما كانت
مستويات
االختبلفات في
بيظيار
المقياس
حساسية
 .3التمييز :ونعني بو در ةَ
ٍ
بسيطةً فيمي ُز بيف ِ
أداء ِ
مف األفراد.
الفرد أو م موعة َ
الر ِ
ِ
ِ
المقياس وا َّ
ؤساء في العمؿ.
 .4سيولة استخدام المقياس :أي و/و ُح
استخدامو مف ِقَب ِؿ ُّ
مكانيةُ

سابعاً :الجيات المسؤولة عن عممية تقييم األداء وأدوات التقييم.

العديد مف األطر ِ
ور األساسي لمر ِ
مف َّ
الد ِ
ئيس المباشر في عممية التَّقييـ إال َّ
اؼ
ىناؾ
أف
عمى َّ
َ
َ َ
الر ـ َ
ِ
يمكف أف تقوـ بعممي ِ
َّ
يمكف
لممعمومات ومف أىـ ال يات التي
َّة التَّقييـ،
ُ
ُ
فعمميةُ تقييـ األداء ىي ت ميعٌ
َ
أف تقوـ بيا وتشك َؿ مصد اًر يعتم ُد ِ
عميو في تقييـ األداء كما يمي:
ُ َ
َ

شخص تتوفَّر ِ
ٍ
 .1التقييم بواسطة الرئيس أو المشرف المباشرَّ :
لديو المعمومات الكافية عف
أنسب
إف
َ
ُ
أداء الموظَّؼ ىو رئيسوُ المبا َشر ،باعتباره َّ
ممف سواه ،كما َّ
أف الرئيس
خص
األكثر معرفةً بالتَّقييـ َّ
الش َ
َ
َ
َّ
سـ بالقدرة العالية عمى تحميؿ أداء المرؤوسيف وتفسيره ،وفقاً لطبيعة أىداؼ المنظَّمة
المباشر يت ُ
و اياتيا ،ف/بلً عف إمكانيَّتو الربط بيف العوائد المتحق ِ
قة لممنظَّمة َّراء السُّموؾ األدائي في العمؿ
واإلخفاقات التي يمارسيا الفرد ،ومع ذلؾ في َّف الرئيس قد يتحي َُّز لصالح المرؤوس أو َّ
/دهُ ،نتي ةً

لمعبلقات الشخصي ِ
ِ
َّة ِأو المحاباة (حمود ،الخرشة.)167 :2005 ،

 .2التقييم بواسطة رئيس المشرف المباشر :تتطمَّب بعض المنظَّمات أف يقوـ بم ار ِ
عة تقييـ األداء
ُ
َ
المشر ِ
ِ
ِ
ل/ماف مو/وعيَّتيا ،والت ُّكِد مف سبلمتيا وصحَّتيا ،وذلؾ لمعال ِة
وذلؾ
ؼ المبا َشر،
ئيس
َ
أحياناً ر ُ
ِ
ث مف ِقَب ِؿ الرئيس المباشر ولمت ُّكِد مف َّ
ؽ
األىداؼ المطموبةَ
تحد ُ
َ
أف الموظَّؼ يحق ُ
مشكمة التحي ُِّز التي قد ُ
َّ
ِ
ٍ
أىداؼ اإلدارة العميا ،و َّ
تحمؿ المسؤولية
إطار تكاممي ُشمولي ،مع
في
قادر عمى ُّ
أف ىذا الموظؼ ٌ
ب منوُ مف عمؿ (السالـ ،الصالح.)121 :2002 ،
وقبوليا ،ولديو المعرفةُ الكافيةُ ألداء ما ُيطمَ ُ

حكـ عمى ٍ
اض تطويري ٍ
خدـ ِ
إصدار ٍ
وليس أل ر ِ
ىذه الطَّريقة أل ر ٍ
ِ
أداء
اض
َّة
َ
 .3التقييم الذاتي :تُستَ َ ُ
بيئة منعز ٍ
ؼ أو عام ٌؿ يعم ُؿ في ٍ
ِ
لة ِ
عف اآلخريف ،ومف مزايا ىذا
معيَّف ،وقد يستخدمو موظَّ ٌ
المدخؿ َّأنوُ
ِ
وتقميص فَُر ِ
ِ
ُي ِ
اع في
تحديد أدوار الموظَّؼ
ويساعد في
ؾ الموظَّؼ في عمميَّة التَّقييـ،
ص الصر ِ
شر ُ
ُ
َّ
ٍ
فيف أكثر التزاماً بتحقي ِ
ؽ
خد ُـ في إدا ِرة األىداؼ
بشكؿ و ٍ
األدوار ،ومف َّ
ثـ ُيستَ َ
اسع ،وي ع ُؿ الموظ َ
متعمدةٌ مف التَّ ِ
ِ
ِ
تشوبوُ َّ
شويو
المدخؿ َّأنوُ قد
نقائص ىذا
األىداؼ التي اشتركوا في تحديدىا ،ومف
عمميةٌ َّ
ُ
َّ
ؼ نفسو (درة ،الصباغ.)272-271 :2008 ،
يقوـ بيا الموظُّ ُ
والتحي ُِّز الشخصي ُ
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تحت إشر ِ
ِ
ِ
كؿ موظَّ ٍ
 .4التقييم بواسطة النظر ِ
ِ
اء في العمل :يقوـ ُّ
اؼ
موعة
زمبلئو في الم
بتقييـ
ؼ
َ
ُ
ٍ
لمنظر ِ
ِ
ميم ِة التَّ ِ
ِ
الر ِ
قييـ ُّ
العمؿ َّ
ألف لدييـ
اء في
ب في
إسناد َّ
معمومات كافيةً
ئيس المبا َشر ،ويرِ عُ الس ََّب ُ
ِ
بشكؿ ٍ
ٍ
كامؿ عمى ُّ
تكوف
النظراء خشيةَ أف
ولكف ي ب أال يعتمد
عف سموؾ زمبلئيـ وأدائيـ وان ازاتيـْ ،
َ
داخميةٌ بينيـ ،تؤدي إلى نتائج ير مو/وعي ٍ
َّ
يكوف
نصح ب ف
اعات
َّة لعمميَّة التَّقييـَ ،
َ
ىناؾ صر ٌ
لذلؾ ُي ُ
َ
َ
متكاممة تُ ِ
ٍ
النظر ِ
الوصوؿ إلى ٍ
ِ
أي ُّ
حكـ مو/وعي في
ساع ُد في
اء إرشادياً لممساعدة في إعطاء صورٍة
رُ
عمميَّة التَّقييـ (شاويش.)104 :2005 ،

امعات والمؤس ِ
ِ
ِ
األسموب عمى نطا ٍ
َّسات
اسع في ال
َّؽ ىذا
 .5تقييم
ؽو ٍ
الرؤساء بواسطة المرؤوسينُ :يطب ُ
ُ
خبلؿ معر ِ
المشر ِ
التعميميَّة والتدريبيَّة ،ومف فو ِ
ِ
ِ
ِ
فتو نقاطَ /عفو،
تحسيف أدائِ ِو مف
ؼ عمى
ائده مساعدةُ
وكذلؾ بتعر ِ
يؼ اإلدارة العميا بالمستوى القيادي لممشرفيف والمسؤوليف سمباً كاف أو إي اباً كما يبقى
َ

مما ي عمُو أكثر حرصاً في ِ
ردود ِ
المسؤولوف أكثر ت اوباً لمشاعر ِ
أدائو وسموكو ،إال َّ
أف
فعؿ المرؤوسيفَّ ،
ُ َ
َ
ؽ والتوتُّر والخوؼ ،وقد تُستَ َغ ُّؿ ىذهِ
ِ
ِ
نفور الرؤساء و ُّ
عور بالقم ِ
الش ِ
ىذا األسموب ال يخمو مف احتماؿ ِ
ٍ
ِ
ِ
المرؤوسيف في تحقي ِ
/غط قد
عنصر
الرؤساء كما قد تُوفُر ليـ
حساب
اسب عمى
مف
ؽ مك َ
َ
المواقؼ َ
َ
يسئ لعممي ِ
ٍ
بشكؿ سيئ (نصر ا﵀.)173 :2002 ،
ؽ ىذا األسموب
َّة التَّقييـ ب كمميا ،لو فُ ِي َـ وطُب َ
ُ

ارد البشري ِ
بخبر ِ
ِ
اء إدا ِرة المو ِ
داخؿ أو
َّة مف
 .6التقييم بواسطة خبراء إدارة الموارد البشريةُ :ي
ُ
ستعاف أحياناً ُ َ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مساعدة القائميف بالتَّ ِ
أبعاد العمميَّة
قييـ في شرِح
فيف ،وفي
َ
خارِج المؤسَّسة في عمميَّة تقييـ أداء الموظ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
تقييـ
وأىدافيا وطريقة إ رائياُ ،
شترطُ أف َ
وي َ
يكوف ىؤالء الخبراء عمى عمـ ومعرفة بطبيعة الوظائؼ التي ُيراد ُ
م/اميف التَّقييـ والطَّر ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
يقة
القائميف بالتَّقييـ وشرِح
مقابمة
الخبراء في
أداء القائمي َف عمييا،
دور ُ
َ
ويتحد ُد ُ
التنفيذيةَ إل ر ِ
بعدئذ أف يتَّخذوا الخطو ِ
ٍ
ِ
المطموبة في التَّقييـ و ِ
َّ
اء ىذا
ات
طمب منيـ
وي ُ
أسموب التَّقييـ والتَّقديرُ ،
ىذه الطَّريقةُ في طر ِ
ستخدـ ِ
َّ
يقة التَّقييـ الميداني لؤلداء (السالـ ،الصالح.)122 :2002 ،
التقييـ ،و الباً ما تُ َ ُ

 .7التقييم الخارجي :تم ُ المنظَّمات إلى االستعانة بخبراء مف الخارِج إل ر ِ
اء التَّ ِ
لمعامميف لدييا
قييـ
َ
َ َ
ٍ
ِ
خاصةً في الم االت الميني ِ
الحصوؿ عمى ٍ
ِ
يات
تقييـ حيادي ،وتخصُّصي مف
بيدؼ
َّة والفنيَّة،
َّ
يد و ِ
ؼ في ال ِ
ٍ
ِ
الوقت والماؿ ،وقد تم ُ المنظَّمات ليذه
ويؤخ ُذ عمى ىذا
األسموب َّأنوُ ُمكمِ ٌ
محترفةُ ،
العمبلء ت اه مندوبي المبيعات ،وموظَّفي المنظَّ ِ
ِ
الطَّر ِ
لمحصوؿ عمى ِ
ِ
ؾ
تقييـ
يقة
مة ومستوى أدائيا وذل َ
َ
ِ
نقاط الِ /
لتدارِؾ ِ
المشكبلت القائمة (نصر ا﵀.)174 :2002 ،
َّعؼ وحؿ
ُ

َّ
 .8التقييم بو ِ
اسطة المِّجان :قد تُ َّ
وتتكو ُف ىذه المَّ نة مف رؤساء
فيف،
َّ
َّ
شك ُؿ ل نةٌ
أداء الموظ َ
خاصةٌ لتُقَي َـ َ
َّ
ٍ
أقساـ
فيف َ
قبؿ فت ِرة التَّقييـ ،وال ُي َ
يعمموف مباشرةً في المسؤولية ،وليـ صمةٌ ومعرفةٌ ُمسبقةٌ بالموظ َ
َ
منعُ
َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
وطبيعة
فيف
تشكي ُؿ الم نة مف مستويات إداريَّة مختمفة طالما كانت عمى صمَة ومعرفة بيؤالء الموظ َ
اتيـ السابقة.
أعماليـ وان از ُ
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الحرص عمى تحقيؽ العدالة والمو/وعي ِ
واذا كاف اليدؼ مف تكويف المَّ نة ىو ِ
َّة في عمميَّة التَّقييـَّ ،
فيف
ُ
أع/اء المَّ ِ
ِ
نة ُّ
احتماالت التحي ُِّز َّ
ِ
يظؿ قائماً.
بعض
الشخصي مع

يتـ استخداـ ٍ
ٍ
ِ
َّ
بيانات حقيقيَّةً وب ٍ
َّ
شكؿ
معمومات
تكوف بالَّ/رو ةر
أف/ؿ واذا لـ َّ
َ
إف المعمومات الكثي ةرَ التي تتوفَُّر لم نة ال ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
موعة ي ٌؿ بما ي ري في حقيقة األمر (السالـ.)259 :2009 ،
أع/اء الم
بعض
فسوؼ يخيُـ عمى
يح
صر ٍ
َ

 .9التقييم بواسطة الزبائن والعمالءُ :يستخدـ ىذا التَّقييـ عف طري ِ
ؽ الزبائف والعمبلء في حالة
المعتقدات كمنت ٍ
ِ
الخ ْدم ِ
المنظَّمات الخدميَّة التي تُقدـ لمعمبلء ِ
ات ُينتَفَعُ منيا ،ىنا ن ُد َّ
أف
األفكار و
ات و
َ
َ
ُ
ِ
العامميف ،وتُ ُّ
المصدر
عد
موف ال يةَ المناسبة التي يمكنيا تقديـ مبلحظاتيا عف أداء
بائف وا
َ
لعمبلء يمث َ
الز َ
َ
َ
لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات المطموبة ،ويعاب عمى ىذه الطر ِ
ِ
يقة َّأنيا ُمكمِفَةٌ إلى حد ما
األف/ؿ
َ
ُ ُ
َّ
َّ
مرةً واحدةً في السَّنة ولفت ٍرة
مات بيذا التَّقييـ َّ
وتزيد مف األعباء التي َّ
تقوـ المنظ ُ
تتحممُيا المنظمة ،وليذا ُ
زمني ٍ
َّة محدودة (المغربي.)189 :2007 ،
أف لكؿ طر ٍ
ِ
يقة مف طُُر ِ
يرى الباحث َّ
استخداـ أكثر مف
األف/ؿ
ؽ تقييـ األداء مزاياً وعيوباً ،لذا فمف
ُ
َّة والمو/وعي ِ
ؽ المصداقي ِ
ودة في ِ
مع المزايا المو ِ
طر ٍ
ؽ وتبلفي عيوبيا ،مف أ ِؿ تحقي ِ
ىذه الطُُّر ِ
َّة
يقة ل ِ
ِ
ِ
َّة مف عممي ِ
والشفافي ِ
ِ
لؤلىداؼ المر َّوة.
الوصوؿ
األداء و
َّة تقييـ
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شكؿ رقـ ()3

يوُ /ح ال يات المسؤولة عف عمميَّة تقييـ األداء
انتَّمييى َّ
انزاتي

خبشاء يواسد بششيَّت

انتَّمييى بواعطت سئيظ
انًششف انًباشش

ال يات المسؤولة
عف َّ
عممية تقيـ

انتَّمييى بواعطت
انًششف انًباشش

األداء

انتَّمييى بواعطت َظشاء
انعًم

تمييى انشؤعاء
بواعطت انًشؤوعيٍ

انتَّمييى انخاسري

انتَّمييى بواعطت
ان َّضبائٍ وانعًالء

انتمييى بواعطت انهزاٌ

المصدر :رد بواسطة الباحث

أدوات تقييم أداء العاممين:

ميـ لنظاـ تقييـ األداء أال وىو األداة التي تُستخدـ في التَّقييـ ،لذلؾ وعند و/ع نظاـ تقييـ األداء،
ىناؾ زٌء ٌّ
ُس َس التَّقييـ ،تحتاج إدارة الموارد البشريَّة إلى تصميـ األداة.
وبعد أف تُقرَر المنظَّمة
عناصر األداء والبيانات وأ ُ
َ
أداة خاص ٍ
فيف عمييا تصميـ استما ٍرة و ٍ
واذا اعتمدت إدارة الموارد البشريَّة نظاميف لتقييـ األداءَّ ،
َّة بكؿ نظاـ.
ٍ
مختمفة في أداء الفرد لمحصوؿ
و الباً ما تكوف أداة التقييـ عمى شكؿ استمارْة تت/مف أسئمةً عف وانب
َّ
وتتحد ُد ىذه المعمومات في /وء أ راض التَّقييـ وعناصر األداء ونوِع
عمى البيانات المطموبة لمتقييـ.
ألف ىذه الق اررات تختمؼ كثي اًر مف ٍ
س التَّقييـ ،ف داةُ التَّقييـ تراعي َّ
ُس ِ
كؿ ىذه الق اررات ،و َّ
نظاـ
البيانات وأ ُ
ومنظَّ ٍ
مة ألخرى َّ
فيف ىناؾ بدائؿ كبيرةً داً ليذه األدوات ،وىي تختمؼ ليس فقط مف حيث م/مونيا بؿ
المقيـ (المدير أو الرئيس) أف ُيممييا فيمكف أف تكوف كما يمي:
أي/اً مف حيث عدد االستمارات التي عمى ُ
 .1استمارةٌ واحدةٌ لتقييـ ميع العامميف ،بحيث ُي ِع ُّد المدير استمارةً واحدةً ل ميع العامميف لديو.
 .2استمارةٌ منفصمةٌ لكؿ موظَّؼ ،بحيث ُي ِع ُّد المدير استمارةً لكؿ موظَّؼ (برنوطي.)398 :2004 ،
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خد َم ُة في عممية تقييم األداء لمعاممين
ق المستَ َ
ثامناً :الط ُر ُ

تعد ِ
َّ
تخرُج عف كونيا أساليب لقياس
ؽ التي تُستَ َ
دت الطُُّر ُ
وىي في م مميا ال ُ
خد ُـ في تقييـ أداء العامميفَ ،
األداء ِ
ِ
ِ
ِ
ذلؾ القياس إلى ِ
الوصوؿ مف ذلؾ التقدير إلى
ثـ
تقدير كـ ىذا
أداء العامميف
وكيف ِو َّ
لموصوؿ مف َ
ِ
ِ
القوِة والَّ/عؼ ،وأياً كانت أنواعُ الطُُّر ِ
خد َم ِة في تقييـ
تحديد در ِة
كفاءة أداء العامؿ مف حيث َّ
ؽ المستَ َ
األداء في ب أف تكوف ِ
ِ
ِ
ب/ماف ودة القياس وصحَّتو (السممي.)123 :2003 ،
ىذه الطُُّرؽ كفيمةً
ُ
َ
ق التقميدية :ويمكف تقسيـ ىذه الطرؽ إلى التالي
أ -الط ُر ُ
عدد مػف الص ِ
تحديد ٍ
ِ
تعتمد ِ
ػفات أو الخص ِ
ػؽ
ىذه الطَّريقةُ عمى
ج البياني:
 .1طريقة التدر ِ
ػائص التػي تتعمَّ ُ
ُ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
ػاء
بالعمػػؿ واألداء ،وتكػ ُ
ػوف لكػػؿ صػػفة أو خاصػػيَّة در ػةٌ مختمف ػةٌ مرقم ػةٌ أو مصػ َّػنفةٌ بشػػكؿ متسمسػػؿ ،وبنػ ً
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
المقيِـ الػذي ي/ػع
عمى ذلؾ ُّ
يتـ تقييـ كؿ فرد وفقاً لدر ة امتبلكو ليذه الصفات أو الخصائص مف قَبؿ ُ
تتناسب مع ما يراهُ مف مستوى أداء الموظَّؼ (شحادة وآخروف.)81 :2000 ،
عبلمةً
ُ

ِ َّ
ِ
َّ
ػماء العػامميف
ػائمتَْي ِف ،إحػداىما تُّ /ػـ أس َ
 .2طريقة الترتيـب :تُنفػ ُذ ىػذه الطريقػةُ بقيػاـ الػرئيس المباشػر بيعػداد ق َ
ِ
َّ
ِ
بحسب مستوى كفاءتيـ ،فػي ح ِ
ػامميف مػف يػر األكفَّػاء ،ومػف
بيف
ػيف تُّ /ػـ القائمػةُ الثانيػةُ الع َ
ذوي الكفاءة مرتَّ َ
ِ َّ
َّ
المقَيـ ،ومػف عيوبيػا َّأنيػا ال تسػمح
أىـ مزايا ىذه الطريقة َّأنيا بسيطةٌ وال تتطمب يداً كبي اًر ووقتاً طويبلً مف ُ
ػاءة متسػ ٍ
ات كفػ ٍ
ػدة عنػػدما يتَّصػػفوف بػػدر ِ
لممقَػػيِـ بو/ػ ِػع أكثػ ِػر مػػف عامػ ٍػؿ /ػػمف فئػ ٍػة واحػ ٍ
ػاوية ،فيػػو ُم َبػٌػر عمػػى
َ
ُ
كؿ و ٍ
يحتؿ ُّ
ترتيبيـ تصاعدياً أو تنازلياً ،بحيث ُّ
احد منيـ در ةً معيَّنةً (العزاوي ،واد.)376 :2010 ،

ابيػة وبعػض الص ِ
بعض الص ِ
ِ
 .3طريقة التوزيع اإلجباري :وتتمثَّؿ ِ
ِ
فات اإلي َّ
ػفات السػمبيَّة
بتحديد
ىذه الطَّريقةُ
باختيار مف يقوـ بعممي ِ
يتـ تقييمو (الصرايرة.)613 :2011 ،
َّة التَّقييـ لمصفات التي
ثـ
تنطبؽ عمى َم ْف ُّ
َّ
ُ
ِ َْ ُ
ٍ
ِ
انطباعاتو ِ
ب
يكتب المقيـ
يمكف أف تُرتَّ َ
 .4طريقة التقييم بحرية التعبيرُ :
مف الورؽُ ،
عف الفرد عمى صحيفة َ
ٍ
تحت عناويف مثؿ :طبيعة تقييـ الوظيفة ،أسباب ىذا السموؾ ،صفات العامؿ أو الموظَّؼ،
في م
موعات َ

ص الوقت الكافي لذلؾ ،وأف ُيفكَر باإل راءات التي
تنمية الحا ات المستقبميَّة ،لذا ي ب عمى المقيـ أف ُيخص َ
سيتَّبعيا ،فمف الَّ/روري أف يوظؼ المقيـ عممي ِ
َّات المبلحظة والتَّحميؿ (شاويش.)95 :2000 ،
َ

ق الحديثة:
ب -الط ُر ُ

لو/ع األىداؼ أو
يقوـ الرئيس المباشر باال تماع بالمرؤوسيف
ِ
 .1طريقة التقييم عمى أساس النتائجُ :
وعند انتياء َّ
َّ
المدة
الم َّدةُ التي ي ب أف تتحقَّؽ النتائج خبللياَ ،
النتائج المطموب َ
مف المرؤوسيف تحقيقُيا و ُ
تتـ عمميَّة التَّقييـ (شاويش.)96 :2005 ،
المتَّفؽ عميياُّ ،
ٍ
َّب بن اح أو فشؿ العمؿ
مف الوقائع التي تتسب ُ
 .2طريقة الوقائع الحرجة :تعتمد عمى ت ميع أكبر عدد َ
ٍ
حادثة حسب أىميَّتيا لمعمؿ،
اء مف حيث ن احو أو إخفاقو وتحد ُد قيم ًة لكؿ
والتي تؤثُر في أداء الفرد ،سو ً
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ِ
َّ
ٍ
القيمة َّ
بشكؿ
المقَيـ أف يقوـ بمبلحظة أداء الفرد
خص
تمؾ
وال يطَّمعُ عمى َ
وي ُ
القائـ بالتقييـُ ،
طمب َ
الش ُ
مف ُ
ُ
دقي ٍ
خبلؿ أداء الفرد لعممو ،وبعد االنتياء مف ىذا التَّقييـ تقوـ اإلدارة
حدث
َ
ؽ ُليحدد أيًا مف ىذه الوقائع ت ُ
بتحديد كفاءة الفرد وذلؾ عمى أساس ِ
ِ
عدد الحوادث التي حدثت في أدائو واحتساب قيمتيا في القائمة
َّ
المعدؿ األخير الذي ُيعبر عف كفاءة الفرد (زويمؼ.)210 :2003 ،
السريَّة ،وبذلؾ نستخرج

ِ
بمقابمة كؿ ر ٍ
ئيس في مكتبو وتو يو
 .3طريقة البحث الميداني :تتمثَّؿ في قياـ ممث ٍؿ عف إدارة األفراد
بعض األسئمة والحصوؿ عمى إ ٍ
بخصوص كؿ ٍ
ِ
ثـ
فرد يعم ُؿ
ابات عنيا
تحت إشراؼ ىذا الرئيسَّ ،
َ

ٍ
ٍ
ٍ
نسخة منيا في
ويتـ إرساؿ
بشكؿ وصفي
يقوـ بصيا ة ىذه اإل ابات التي حصؿ عمييا
مكتوبُّ ،
ٍ
يتـ ترتيب
تتـ صيا تيا في شكميا النيائي،
وعندئذ ُّ
شكميا األولي لمم ار عة مف ِقَب ِؿ الرئيس ،وبعد ذلؾ ُّ
يتـ تقييـ أدائيـ عمى أساس ِ
أحد التقديرات (ممتاز ،يدُ ،م ْر ٍ
ض أو مقبوؿ ،أو ير
األفراد
الذيف ُّ
َ
ُم ْرض)( .الن ار.)69-68 :2013 ،
ٍ
يتـ تقييـ أداء العامؿ مف ِقب ِؿ ل ٍ
مف األع/اء ،أحدىـ
 .4طريقة التقدير الجماعيُّ :
نة َّ
َ
تتكو ُف مف عدد َ
ِ
أع/اء المَّ نة أف
عند اختيار
ب َ
الرئيس المباشر لمعامؿ ،وممث ٌؿ عف إدارة األفراد في المؤسَّسة وي ُ

يكونوا مف الذيف يعرفوف العامؿ وطبيعة عممو ،لمناقشة التَّقييـ الذي َّ
أعده الرئيس المباشر عف العامؿ
ِ
ؽ بمتطمَّبات وظيفتو ،وبعد ا تماع المَّ نة
بعد أف تكوف المَّ نة قد قامت
بمناقشة العامؿ فيما يتعمَّ ُ
بالعامؿ يقوـ رئيسو المباشر باال تماع بو لمناقشة بعض األمور مثؿ معايير األداء ،وان از العامؿ

نفسو ،وكذلؾ األعماؿ الخاصَّة بتحسيف أداء العامؿ في المستقبؿ (شاويش.)99 :2005 ،

 .5طريقة اإلدارة باألىداف :بمو ب ىذه الطَّريقة يقوـ العامؿ مف واقع اختصاصات ومسؤوليَّات وظيفتو
ِ ِ
دةِ ،
محد ٍ
محددة لفت ٍرة زمني ٍ
ٍ
ٍ
الف فييا ويصبلف إلى اتَّفا ٍ
َّة َّ
ويعد ِ
ؽ
أىداؼ
باقتراح
ويناق ُ
ش مع رئيسو ىذه األىداؼ ُ
ِ
أو ور ِ
قة ٍ
األىداؼ التي يمكف لمعامؿ تحقيقيا ،وخطَّة العمؿ التي يتَّبعيا لبمو يا ،والمعايير التي
حوؿ
عمؿ َ

َّ
ويكوف
المحددة ي تمع الطرفاف ويناقشاف النتائج المحقَّقة،
بناء عمييا ،وعندما تنتيي الفترة
ُ
قاس األداء ً
ُي ُ
ِ
ٍ
ويتـ تصحيح األخطاء إذا
بناء عمى اإلن ازات التي تََوصَّؿ إليياُّ ،
المرؤوس قد قاـ بي راء تقييـ ذاتي ألدائو ً
ٍ
ثـ يقوـ الطَّرفاف بو/ع خطَّ ِة ٍ
ِ
ديدة لمفت ِرة القادمة (مصطفى.)413 :2008 ،
عمؿ
ُو َدت َّ ُ

ِ
ِ
تعتمد ِ
ٍ
بشكؿ ر ٍ
لتحديد
وذلؾ
مف الوظائؼ،
 .6قوائم المراجعة:
ىذه الطَّريقةُ
َ
ُ
ئيس عمى دراسة كؿ نوٍع َ
تت/مف م موعةً مف العبار ِ
ِ
ٍ
ؾ
تصؼ
ات الوصفيَّة التي
األسئمة
مف
األداء ال ي َد لمعمؿ ،وليس ىنا َ
ُ
َ
َّ ُ
قائمة َ
َ
ِ
محد ٌد ِ
َّ
عدد َّ
ليذه األسئمة ،بؿ َّ
ومف الَّ/روري
إف عددىا
ٌ
يتحد ُد َ
وفؽ نوِع الوظيفة وماىيَّتيا وطبيعتياَ ،
ىذه ِ
لؤلسئمة حسب أىميَّة كؿ منيا لموظيفة ،وتكوف ِ
ِ
متفاوتة لمص ِ
ٍ
تحديد قيٍـ عددي ٍ
الق َي ُـ ِسرَّيةً ال
فات أو
َّة
ُ َ
ُ
ثـ تطمب مف المقيِـ اإل ابة عف ِ
ىذه األسئمة بػ "نعـ" أو "ال" عمى حسب ما
تطَّمعُ عمييا سوى اإلدارةَّ ،
َ ُ
َّ
ِ
المرِاد تقييـ أدائو ،وبعد االنتياء مف اإل ابة تُ َمعُ َّ
ص َؿ
الدر ُ
ات التي َح َ
يراه منطبقاً عمى الموظؼ ُ
ُ
قيمة وصفي ٍ
حو ُؿ إلى ٍ
َّة لتُعب َر عف أدائو (أبو شيخة.)357-356 :2010 ،
ؼ وتُ َّ
عمييا الموظَّ ُ
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ؽ تقييـ ِ
اء اعتمدت عمى سموكيَّات
أداء
يرى الباحث ب َّف طُُر َ
َ
العامميف متعددةٌ ومتنوعةٌ ،وا ِف اختمفت سو ً
التعرؼ عمى ِ
العامؿ أو سماتو الشخصيَّة أو عمى النتائج إال َّ
القوة والَّ/عؼ
احد ،ىو ُّ
نقاط َّ
أف ىدفيا و ٌ
يقة و ٍ
أف استخداـ طر ٍ
نقاط الِ /
اوز ِ
يز ِ
القوة وت ِ
لدى العامميف ،لتعز ِ
الباحث َّ
احدة قد ال
ويعتقد
َّعؼ،
نقاط َّ
ُ
ُ
َ
ٍ
ٍ
ىو األف/ؿ.
ؽ
َ
ُيحق ُ
مع َ
اليدؼ بفعالية ،لذا يرى ب َّف ال َ
بيف أكثر مف طريقة َ

تاسعاً :التغذي ُة الراجعة وأنواعيا

ثبلثة أشياء ر ٍ
ِ
َّ
ئيسة وىي :معايير األداء ،والكفاءات
نظاـ تقييـ األداء يساعد المنظَّمة عمى تحديد
إف
َ
َ
األساسيَّة وربط المعايير والكفاءات بالموظَّفيف.
َّ
تحسينات مستقبمي ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ي في تحقي ِ
َّة
ؽ
أمر وىر ٌّ
وتكوف مقارنةُ أداء الموظ َ
ُ
وىو ٌ
فيف مف خبلؿ تقييـ األداء َ
يتـ إ راء ِ
مر ِ
تيف سنوياً عمى األقؿ)Ochti et al ،2012: 39( .
ىذه التَّقييمات َّ
ولذلؾ ُيقترُح أف َّ
َ
ُ

ىي
والتَّغذية ا َّا
لر عةُ َ
بناء
االتصاؿ الفعَّاؿ ً

ؽ في أي ٍ
وتكوف نقطةُ االنطبل ِ
َّ
عمؿ ىي
عممي ٍة إدارَّي ٍة،
زٌء ال يت َّأز مف أي
ُ
عتبر التَّغذيةُ َّا
عمى نتائج أداء الموظَّؼ لتمقي التَّغذية َّا
الر عةُ الفعَّالةُ
الر عةُ ،وتُ ُ

لتطوٍر الح ٍ
نقطةَ انطبل ٍ
اح العمميَّة اإلدارية( .الشمراني)10 :2009 ،
ؽ و زًء ال يت َّأز مف ن ِ
ؽ ُّ
الر عػػة أنماطػاً مختمفػةً وصػػو اًر متعػػددةً حسػػب َّ
نوعيػػة التَّقسػػيـ فييػػا ،ومػ َػف األنمػػاط الشػػائعة
تتَّخػػذ التَّغذيػػة َّا
اخميػػة َّ
الر عػػة َّ
َّ
"الذ َّ
الد َّ
بالداخميػػة
ويقصػ ُػد
ػاء عمػػى مصػػدرىا ،التَّغذيػػة َّا
لمتَّغذيػػة َّا
اتيػػة" والخار َّيػػةُ ،
الر عػػة بنػ ً
المعمومػػات التػػي يشػػتقُّيا الفػػرد مػػف خب ارتػػو وأفعالػػو عمػػى نحػ ٍػو مباشػػر (شػػعور الموظَّػػؼ باسػػت ابتو) ،أمػػا
الخار َّي ػػة فيقص ػ ُػد بي ػػا المعموم ػػات الت ػػي يق ػػدميا المق ػػيـ أو الم ػػدرب أو أي وس ػ ٍ
ػيمة أخ ػػرى خار َّي ػػة ،وم ػ َػف
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
حسب َّ
الزمف إلى ِ
فئتيف ىما:
الباحثيف َم ْف ُيقس ُميا
َ

 التغذية الراجعة الفورية :وىي التي تتَّص ُؿ بالس ِالمبلح ِظ وتعقُُبوُ مباشرةً وتزوُد الطَّرؼ اآلخر
ُّموؾ
َ
بالمعمومات أو التَّو ييات واإلرشادات َّ
البلزمة لتعزيز السُّموؾ.
 التغذية الراجعة المؤجمة :وىي تمؾ التي تُعطى لمموظَّ ِمف َّ
ِ
الزمف عمى استكماؿ
بعد
ؼ َ
مرور فترٍة َ
تقص ُر بحس ِب الظروؼ (عبد الفتاح.)62 :2000 ،
العمؿ أو األداء وقد تطو ُؿ ىذه الفترة أو ُ

وتتمخص أىمية استخدام التغذية الراجعة في عممية تقييم األداء في ِّ
النقاط التالية:
مما ُيقم ُؿ مف القم ِ
ؽ والتَّوتُّر الذي قد
 .1تعمؿ التَّغذية َّا
الر عة عمى إعبلـ الموظَّؼ بنتي ِة أدائوَّ ،
عدـ معر ِ
حاؿ ِ
فتو نتائج عممو.
ؼ َ
يعتري الموظَّ َ
ٍ
يعمـ َّ
أف أداءهُ ي ٌد
صحيح
بشكؿ
 .2تُعزُز الموظَّؼ وتُش ُعوُ عمى االستمرار في أدائو
َّ
ٍ
وخاصةً عندما ُ
وبالطريقة الصحيحة.
َّ .3
إف معرفة الموظَّؼ ب َّف أداءهُ كاف خاطئاً مع معرفة سبب ىذا الخط  ،ي عموُ يقتنع ب َّنو ىو نفسو
ثـ عميو م/اعفة يده وأدائو في المرات القادمة.
المسؤوؿ عف ىذه األخطاء ،ومف َّ
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َّ .4
ط األداء لدى الموظَّؼ ،ويزيد مف مستوى دافعيَّتو.
إف استخداـ التَّغذية َّا
الر عة مف ش نو أف ُينش َ
يقؼ مف اليدؼ المنشود ،وما إذا كاف يحتاج إلى و ٍ
َّ ِ
قت
 .5تُبي ُف عمميَّة التَّغذية َّا
أيف ُ
الر عة لمموظؼ َ
ٍ
يب منو.
طويؿ لتحقيقو ،أـ َّأنوُ قر ٌ
أيف ىو مف األىداؼ السُّموكيَّة التي حقَّقيا ُيرهُ مف رفاؽ عممو ،والتي لـ يحققوىا.
ؼ الموظَّ َ
 .6تُعر ُ
ؼ َ
َّ
تقوية عممي ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
َّة
مختمفة عمى
وم ار ِ َع
 .7تعم ُؿ التَّغذيةُ َّا
الر عة بما تُزوُدهُ لمموظؼ مف معمومات إ/افيَّة َ
األداء ،وتدعيميا واثرائيا (الن ار.)74 :2013 ،

عاش ارً :مشكالت تقييم األداء وعالجيا ومقترحات لتطوير تقييم األداء.

وبيذه الص ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
فة ال يتوقَّع أف
آخر يشغ ُؿ وظيفةً ما،
إنساف بش ِف
حكـ بشر ٌّ
ٌ
ي ُيصد ُرهُ
إف تقييـ األداء ٌ
إنساف َ
ِ
المشكبلت واألخطاء.
مف
يكوف خالياً َ
َ
ِ
وف في إدارة الموارد
المشتَغمُ َ
وعمى الر ـ َ
مف األبحاث التي قاـ بيا عمماء اإلدارة ،وال يود التي بذليا ُ
ِِ
أكثر فعالي ًةَّ ،
بعد
فينو لـ يبمغ ُ
البشريَّة مف أ ؿ تطوير تقييـ األداء ،واكسابو قَ ْد اًر مف المو/وعيَّة ،و َ ْعمو َ
ِ
ِ
ببعض ُكتَّ ِ
ِ
اب اإلدا ِرة إلى
تدفع
الو/ع
َّ
يدونوُ لو ،وما ز َ
اؿ َ
المثالي الذي ير َ
يحف ُؿ بالمشكبلت واألخطاء التي ُ
َ
وبذؿ المحاو ِ
م/اعفة ال ِ
يد ِ
الت مف أ ِؿ التَّغمُّ ِب عمى المشكبلت واألخطاء (أبو شيخة.)245 :2000 ،
ِ
ِ
ِ
ف عممية تقييم األداء:
المشكالت و
لبعض
عرض
وفيما يمي
األخطاء التي تَ ْكتَِن ُ
ٌ

أوالً :المشاك ُل المتعمِّق ُة بنظام التقييم:
وجود معد ٍ
ِ
ِ
أسباب عدـ كفاءة نظاـ تقييـ األداء في أي ٍ
عدـ
أحد
عدم
الت ومعايير لألداءُ :
مكاف ىو ُ
ُ .1
ٍ
الت ومعايير و ٍ
معد ٍ
و ِ
َّ
ود َّ
ميف مف
الت و
ودقيقة لؤلداء ،ىذه
ا/حة
المعد ُ
المقَي َ
ُ
َ
المعايير /رورَّيةٌ لتمكيف ُ
المعد ِ
ِ
َّ
ِ
المعايير ل ميع الوظائؼ،
الت و
صعوبة و/ع
مقارنة األداء الفعمي باألداء المطموب ،وعمى الر ـ مف
ومعد ٍ
ميع أو أل ِ
َّ
مع التَّطبي ِ
َّ
مب الوظائؼ .وىذه المعايير
معايير
الوصوؿ إلى
ؽ والخبرة يمكف
الت ل ِ
ُ
َ
فينوُ َ
مف الرئيس والمرؤوس ،وأف ُي ِ
شارؾ المرؤوسوف في إعدادىا.
ي ب أف تكوف وا/حةً ،دقيقةً ومفيومةً لكؿ َ
طريقة واحدة لمتقييم ال تتناسب مع جميع الوظائف :الباً ما تَستَ ِ
ٍ
 .2استخدام
َّسات طريقةً
خد ُـ المؤس ُ
ِ
الن ِ
ميع اإلدارات واأل يزة بغض َّ
طبيعة ومستوى الوظائؼ،
ظر عف
يتـ تعميميا عمى
ِ
واحدةً لمتقييـ ُّ
فتعميـ طريق ٍة و ٍ
ؽ الكفاءةَ المطموبة.
احدة عمى ميع الوظائؼ قد ال ُيحق ُ
ُ
ِ
نموذج ُموح ٍد
استخدام
 .3صعوبة تحديد جميع العناصر ذات التأثير في أداء الموظف خاصة عند
ٍ
كبير من الوظائف ،ويمكف معال ة ِ
ٍ
لعدد ٍ
ىذه المشكمة مف خبلؿ:
ٍ
ٍ
ِ
موعة مف الوظائؼ.
وظيفة أو م
عناصر كؿ
تحديد
أ-
ُ
ب -ترتيب ِ
ىذه العناصر بحسب أىميتيا.
ُ
العناصر عمى الخبر ِ
ِ
اء لبياف و ية نظرىـ في أىميَّة ىذه العناصر لؤلداء.
عرض ىذه
ت-
ُ
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نماذج
نماذج تقييـ األداء دو اًر فعَّاالً في ن اح العمميَّة ،فو ود
عدم كفاءة نماذج التقييم :تمعب
َ
ُ
ُ .4
ٍ
ٍ
ٍ
النماذج المعقَّدةُ الغام/ة َّ
فينيا تؤدي إلى
المقَي َـ عمى تعبئت ِيا بيتقاف ،أما
ُ
شاممة وا/حة وسيمة ُيش عُ ُ
ناتج عف
ُّ
المقَيِـ مف إعدادىا أو عدـ االىتماـ عند التعبئة ،و الباً ما يكوف عدـ كفاءة النماذج ٌ
تيرب ُ
ِ
أحد األسباب التالية:
محد ٍ
أ -عدـ ت/ميف النماذج لتعاريؼ َّ
ِ
لعناصر التَّقييـ.
دة
ب -اشتماؿ النماذج عمى ٍ
كبير أو ٍ
عدد ٍ
الفعمي ألداء الموظَّؼ.
قميؿ مف عناصر التَّقييـ ال يعكس الواقع
َّ
َّ
ؽ بالص ِ
فات َّ
وليس ب دائو.
ت -التركيز عمى
عناصر تتعمَّ ُ
الشخصيَّة لمموظؼ َ
َ

ٍ
ِ
ٍ
مقبولة ِّ
 .5صعوبة تحديد أوز ٍ
عناصر التقييم ،ويمكف معال ة ىذه المشكمة مف خبلؿ:
عنصر من
لكل
ان

ت/ـ ٌّ
كؿ منيا وظائفاً متقاربةً في وا باتيا ومسؤولياتيا.
أ -ت ميع الوظائؼ المختمفة في م
اميع ُّ
َ
ب -إ راء ٍ
ٍ
عنصر مف عناصر التَّقييـ.
تقييـ ألىميَّة كؿ
الدر ات عمى عناصر التَّقييـ في /وء أىمي ِ
ت -توزيع َّ
َّة كؿ عنصر.

السرية في التقارير :حيث َّ
اليدؼ األساس مف
ؽ
 .6اتجاه بعض المؤسسات إلى ِّ
َ
أف السريَّة ال تُحق ُ
ِ
ألف السريَّة المطمقةَ لف تُ ِ
نظاـ التَّقييـ وىو تحسيف وتطوير ِ
أداء الموظَّؼَّ ،
األداء
صاحب
شع َر الموظَّؼ
َ
ِ
يستمر في أدائو السيئ.
ُّ
الَّ/عيؼ بنواحي /عفو ،مما قد ي عمُوُ
ٍ
ٍ
أوصاؼ وظيفي ٍ
ٍ
إف عدـ تو ِ
 .7عدم توفر توصيف وظيفيَّ :
ا/حة ل ميع الوظائؼ في
دقيقة وو
َّة
افر
ٍ
ِ
األسباب المؤدية إلى عدـ كفاءة نظاـ تقييـ األداء ،ومع َّ
وصؼ وظيفي
إعداد
أف
أحد
َ
عتبر َ
المؤسَّسة ُي ُ
ِ
ميـ ،إال َّ
توفير األوصاؼ في ميع اإلدارات ولدى الرؤساء المباشريف
األىـ ىو
أف
ميع
ل ِ
َّ
الوظائؼ ٌّ
ُ
لمعرفة أ زاء العمؿ والمسؤوليات التي تتطمبيا طبيعة وظائؼ مرؤوسييـ ،كما َّ
أف المرؤوسيف بحا ٍة
وخاصةً ال ُ ُدد منيـ( .عبد الباقي.)402 :2005 ،
إلى ىذه األوصاؼ
َّ
ِّ
بالمقَ ِّيم:
ثانياً :المشاكل المتعمقة ُ
الشخص حكماً عاماً مف ير إدر ٍ
أف الرئيس يحكـ عمى َّ
تأثير اليالة :ويتمثَّ ُؿ ىذا الخط في َّ
اؾ
ُ .1
وذلؾ بحكـ معر ِ
القوة أو الَّ/عؼ في أدائو أو صفاتو ،ومثا ُؿ ذلؾ إذا ما اعتقد
فتو بيحدى نواحي َّ
الرئيس َّ
ممتزـ بمواعيد العمؿ وال يت َّخ ُر ،فقد يميؿ إلى إعطائو تقدي اًر مرتفعاً في باقي
أف المرؤوس
ٌ

عنصر معي ٍ
ٍ
عناصر التَّقييـ أو العكس ،فقد يكوف المرؤوس /عيفاً في
َّف فيعطيو الرئيس تقدي اًر منخف/اً

ؽ عمى ىذا الخط اسـ "ت ثير اليالة" (عبد الباقي.)309 :2000 ،
ويطمَ ُ
في باقي العناصرُ ،

ِِ
َّ
يـ ال َّشخصيَّة
 .2التحيز الشخصي :قد يت وُ بعض الرؤساء لتقييـ المرؤوسيف مت ثريف تماماً بق َيم ُ
وعواطفيـ مف حب و ُكرٍه وحقد ،وبانطباعاتيـ ير المو/وعيَّة.
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ِ
أساس مدى إسياـ أداء المرؤوس في تحقيؽ أىداؼ المنظَّمة ،وانما عمى العواطؼ
فالتَّقييـ ىنا ال يقوـ عمى
نس أو ِ
امؿ ِ
واالت اىات َّ
ِ
أصؿ المرؤوس اال تماعي و اذبيَّتو
مثؿ
الشخصيَّة لمرئيس ،وىكذا يت ثَُّر التَّقييـ بعو َ
تعاممو مع ز ِ
ِ
ويتمو ُف التَّقييـ بالنَّظ ِةر َّ
َّ
الشخصيَّة و ِ
الشخصيَّة لمرئيس (مصطفى.)417 :2008 ،
أسموب
مبلئو وزميبلتوَّ ،
ٍ
ٍ
محايد مت ث اًر بانطباعاتو
بشكؿ
 .3قولَ َب ُة الناس :حيث يميؿ الرئيس لتقييـ المرؤوسيف إي اباً وسمباً أو
ٍ
َّ
تقسيـ معي ٍ
مف َّ
الناس (كبار السف ،خري و المدارس أو ال امعات األ نبيَّة
الشخصيَّة المسبقة عف
َّف َ
بة وي ِ
ٍ
ٍ
ٍ
الن ِ
مف َّ
يتصوُر َّ
مصقُيا
الموظَّفات ،)... ،فيو
َّ
اس سمات مشتركةً طيبةً أو َير طي ُ
أف لكؿ تقسيـ َ
لشخصي لمرئيس ىنا عف التَّ ِ
ٍ
عف َّ
بي ٍ
ثـ التَّبعيَّة ِ
لتقسيـ معي ٍ
الشخص
َّف ،فاالنطباع ا
فرد ينتمي
قسيـ َّ
ُّ
تقدير متَ َدف لمموظَّ ِ
ٍ
ِ
بسبب انطبا ٍع
بشكؿ عاـ
فات
الذي ينتمي ليذا التقسيـ ،فمثبلً يقوـ المدير بيعطاء
ٍ ُ
لديو ب َّف الموظَّ ِ
ِ
فات ُير منت ات (مرت ى.)49 :2013 ،
ِ
 .4الميل نحو الوسط في التقييمِ :
الموقؼ الوسط "الحموؿ الوسطى"
اعتاد عمى
فم َف الرؤساء َم ِف
َ
ؽ مت نباً بذلؾ أقصى در ِ
ِ
تقييـ ِ
بمعنى َّأنو يرك ُز أو ي/ع نتائج ِ
وسط الطَّري ِ
ات
أداء المرؤوسيف في
َ
ُ ُ
ُ

التَّقييـ وأدناىا (السالـ ،الصالح.)119 :2002 ،

يكوف مف
عما
 .5التساىل أو التشدد :حيث ن د بعض المديريف يتساىموف ويميموف إلى التَّغا/ي َّ
ُ
القصور في أداء مرؤوسييـ ،فيعطونيـ تقدير ٍ
ِ
ات تفوؽ ما يستحقُّوف ،أو البعض مف الرؤساء
نواحي
لمتشدد فيعطي مرؤوسيو تقدي اًر َّ
ُّ
مما يستحقُّوف (مصطفى.)417 :2008 ،
أقؿ َّ
يكوف ميَّاالً
ٍ
تظير تمؾ المشكمة مع عمميَّات القياس والتَّقييـ التي ُّ
طويمة ،إذ يعتمد القائـ
تمتد لفترٍة
 .6خطأ الحداثة:
ُ
طورات َّ
ألو ِؿ عمميَّة تقييـ
البلحقة َّ
بالعممية إلى األخذ باألداء األولي لمفرد دوف األخذ بعيف االعتبار التَّ ُّ
ِ
ِ
مستوى لؤلداء ،وفي
أحدث
المقي ُـ إلى إعطاء صو ٍرة عف
أداء العامؿ السابؽ
ً
أو أف ُييم َؿ َ
ويعمد ُ
َ
الحالتيف ال تُعتََب ُر عمميَّةُ التَّقييـ دقيقةً ،إذ َّ
أف عمميَّة القياس والتَّقييـ تتمي َُّز باالستم اررية التي تستيدؼ
َّابقة والحاليَّة والمتوقَّ ِ
ات الس ِ
غير ِ
إحصاء ميع التَّ ُّ
عة مستقببلً لؤلداء (الييتي.)214 :2010 ،
ق بإدارة نظام التقييم:
ثالثاً :المشاكل التي تتعم ُ
ٍ
َّة مف لوائح و ٍ
ات الدوري ِ
النشر ِ
 .1نقص النشر ِ
ِ
يع َّ
ات الدوريةَّ :
وتعميمات
أنظمة
إف ِقمَّة
إصدار وتوز ِ
َ
ُ
رشادات متعم ٍ
ٍ
يكوف مف
يف قد
وعدـ وصولِيا إلى
األداء الوظيفي،
قة بتقييـ
وا
ِ
ُ
ميع الرؤساء المباشر َ
َ
َ
أسباب عدـ معرفة ىؤالء الرؤساء بالنظاـ وأىدافو (مرت ى.)67 :2013 ،
ِ .2قم ُة
بحا ٍة

المساىمة في تدريب الرؤساء المباشرينَّ :
فيف سواء كانوا ُ ُدداً أـ ال ،فَيُ ْـ
إف
الرؤساء المشر َ
َ
ِ
ِ
ِ
الحديثة لمتَّقييـ وتعر ٍ
ِ
ِ
إلى تدر ٍ
ٍ
َّ
وكيفية
الحدوث
شائعة
باألخطاء
يؼ
باألساليب
وتذكير مستمر
يب

28

الفصؿ الثاني :المبحث األوؿ /تقييـ األداء -----------------------------------------

ُّ
تتمثؿ في المساىمة مع يات التدر ِ
تفادييا ،ومسؤوليَّة ال ية المسؤولة ِ
يب في إعداد البرامج
عف النظاـ
ٍ
ِِ
ِ
المشاركيف (أبو ما/ي.)37 :2007 ،
والمشاركة في التدريب
بعرض حاالت َ
مف الواقع لمناقشتيا مف قَبؿ ُ
ِ
متابعة مف ِقب ِؿ ال ِ
ٍ
 .3قمة المتابعة :ميما كاف النظاـ المو/وع يداًُّ ،
و/عت
ية التي
فينوُ بحا ٍة إلى
َ
يات في عممي ِ
المشاكؿ التي توا ِ و ال ِ
ِ
ِ
َّة التَّطبي ِ
بالبحث ِ
ؽ والمساىمة معيا في
عف
النظاـ ،وذلؾ
ُ
ِ
ظاـ قد يؤدي إلى تر ِ
ؽ الن ِ
ٍ
ِ
ِ
متابعة تطبي ِ
حموؿ
دوف
ؾ
فعدـ
اكـ المشاكؿ ،وتر ُ
المشاكؿ َ
الوصوؿ إلى حموؿُ ،
ِ
عدـ ديَّة المقَيميف ِ
قد يؤدي إلى ِ
ِ
بظيور
َّب
االىتماـ مف ِقَب ِؿ اإلدارة العميا
وعدـ
ِ
بنتائج التَّقييـ َّ
مما يتسب ُ
ُ َ
الفعمي لؤلداء (أبو حطب.)37 :2009 ،
اقع
نتائج ال
َّ
َ
ُ
تعكس الو َ
رابعاً :المشاكل المتعمِّق ُة بالمرؤوس:

أشار بحر ،وعبد الواحد ( )776 :2011إلى أىـ الص ِ
تقييـ
ؽ بالمرؤوس الذي ُّ
ُّعوبات التي تتعمَّ ُ
يتـ ُ
أدائو ومنيا:
 .1عدـ معر ِ
ِ
مطموب منو.
المرؤوس لما ىو
فة
ٌ
ُ
ِ
 .2عدـ ِ
لنظاـ التَّقييـ.
المرؤوسيف
فيـ
َ
ُ
ِ
ِ
المرؤوس عمى الوفاء بمسؤوليَّاتو.
عدـ قد ِرة
ُ .3
الشعور بالظُّ ِمـِ ،
ُّ .4
وعدـ العدالة.
ُ
 .5عدـ االىتماـ بنتائج التَّقييـ.

أ -معالجة مشاكل تقييم األداء:

مشاكؿ تقييـ األداء ،ولكف ىناؾ بعض االعتبار ِ
ِ
ات التي يمكف االسترشاد
ال تو د حمو ٌؿ ذرَّيةٌ لمعال ة
ُ
سميـ لمتَّ ِ
نظاـ ٍ
بيا لموصوؿ إلى ٍ
قييـ وىي:
 .1تصميم ِ
يتبلءـ مع نوعيَّة وطبيعة العمؿ أو الم موعة
نظام تقييم األداء :ي ب تصميـ نظاـ تقييـ األداء بحيث
ُ
الوظيفيَّة التي ينتمي إلييا العامؿ ،حيث َّ
عناصر التَّقدير تختمؼ أىميَّتيا النسبيَّة مف وظيفة إلى أخرى ،كما ي ب
أف
َ
ٍ
ِ
وبشكؿ عاـ َّ
العناصر
يت/مف كافَّةَ البيانات و
فيف تصميـ النظاـ ي ب أف
أف ت خذ أوزاناً تتَّفؽ مع ىذه األىمية
َّ

ال/روريَّة لقياس وتحديد مستوى أداء العامؿ بحيث يكوف وا/حاً لم ميع (المرسي.)456 :2006 ،
يتـ بناء برنامج تقييـ ٍ
ٍ
لذلؾ َّ
تـ مف خبللو مكاف ة
عادؿ في
أداء
َّ
المؤسسة بحيث ت ُّ
فينو مف الميـ أف َّ
َّ
بناء عمى حقيقة األداء الوظيفي الذي َّ
قدموه ،بدالً مف أف يقوـ ذلؾ عمى معايير
الموظ َ
فيف أو معاقبتيـ ً
تبطة بر ٍ
تقييـ مر ٍ
ٍ
َّ
شخصي ٍة ال عبلقة ليا بحقيقة األداء (.)Ikramullah et al، 2011: 92
بات
ٍ
يقة ٍ
عد تدريب المقَيميف أو المشرفيف عمى كيفيَّة تقييـ األداء بطر ٍ
لممقَِّيمينُ :ي ُّ
وعادلة وكيفيَّة
دقيقة
ُ َ
 .2التدريب ُ

أف عمميَّة تقييـ األداء َّ
مناقشة نتائج التَّقييـ مع مرؤوسييـ أم اًر ميماً ،حيث َّ
عمميةٌ حسَّاسةٌ بالنسبة لمعامميف،
فترتبطُ ِ
ىذه العمميَّة بموا/يع ليا عبلقة بالعامميف مثؿ التَّرقيات والمكافآت والعبلوات كما َّ
يب
أف تدر َ
أداء العمميَّة بمو/وعي ٍ
أشخاص قادريف عمى ِ
عف األخطاء َّ
ٍ
تقاف بعيداً ِ
َّة وا ٍ
الدار ة.
ود
ميف
ي/مف و َ
َ
ُ
المقَي َ
ُ
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َّ
وأشػ ػ ػػارت إسػ ػ ػػماعيؿ (َّ )115-114 :2005
باألىميػ ػ ػػة
ػوعي
ػؽ َّ
أف الفيػ ػ ػ َػـ الػ ػ ػ َّػدقيؽ ،والتَّطبيػ ػ ػ َ
السػ ػ ػػميـ ،والػ ػ ػ َ
المو/وعيَّة لنتائج عمميَّة التَّقييـ ،والق ارر ِ
سوؼ تتوقَّؼ عمييا ،ىي مف أىػـ عوام ِػؿ ن ػاح َّ
عمميػة
ات التي
َ

َّ
األىميػػة ،وذلػػؾ لتزويػػده بالمعمومػػات البلزمػػة عػػف ىػػذه
المقَػػيـ أمػ اًر فػػي ايػػة
التَّقيػػيـ ،لػػذلؾ ُيعتبػػر تػػدر ُ
يب ُ
األىداؼ المر َّوة منيا.
ؽ
َ
العمميَّة ،وتحديد السُُّبؿ الوا ب اتباعيا لتحق َ
الم ِقيمين في النقاط التالية:
ص أىداف
ِ
ب -وتتمخ ُ
برنامج تدريب ُ
 شرح برنامج التَّقييـ وأىدافو وم االت استخدامو ،والفوائد التي مف الممكف أف ت نييا المنظَّمة نتي ة تطبيقو.
ِ
ؽ التَّو ِ
ِ
وخْم ِ
المستمر معيـ،
اصؿ
المقَيميف عمى المبلحظة ودراسة سموؾ األفراد،
وتحميؿ نشاطاتيـَ ،
 تنمية قدرة ُ
النفسي ِ
ِ
َّة التي تؤثر ٍ
بشكؿ ٍ
بيدؼ تحسيف أدائيـ باستمرار ،مع /رورة مراعاة ال وانب َّ
كبير عمى األداء.
ُ
اآلثار السمبي ِ
 تو/يح العوامؿ التي مف الممكف أف تؤدي إلى ٍ
ِ
َّة
تقييـ ير مو/وعي ،وتو/ي ِح
ُ
النات ِة عف ذلؾ ،وشرِح كيفي ِ
َّ
َّة ت نُّبِيا.
ِ
عد ِة طُُر ٍ
فُ /ؿ استخداـ َّ
َّ
 .3استخدام أكثر من طريقةُ :ي َّ
األداء
لعممية تقييـ
ؽ
َّة ،وينبغي أف تكوف ِ
والمستويات التَّنظيمي ِ
بحيث
ؽ وا/حةً ودقيقةً
ُ
ىذه الطُُّر ُ
َ
التعبئة وتعر ٍ
ِ
ِ
لعناصر التَّقييـ.
يفات دقيقةً

ِ
باختبلؼ الوظائؼ
وذلؾ
َ
إرشادات لكيفي ِ
ٍ
َّة
تت/مف
َّ

 .4اختيار معايير صحيحة :يفَّ/ؿ استخداـ معايير مو/وعي ٍ
اتج
َّة في تقييـ األداء ،وىي التي ُّ
تمس نو َ
ُ
َ
َ
تمس الص ِ
فات الشخصيَّة ،كما ُي َّ
َّ
تكوف
فُ /ؿ أف
ؾ األداء ،وأقمُّيا
مو/وعيةً ىي التي ُّ
األداءَّ ،
ثـ سمو َ
َ
فُ /ؿ أف يكوف العامموف عمى ٍ
لمقائميف عمى استخداميا ،كما ُي َّ
عمـ
المعايير وا/حةً ومفيومةً ومشروحة
َ
َ
َ
بيذه المعايير و َّ
أىميتيا وأوزانيا النسبيَّة ،تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة في التَّقييـ.
 .5المجوء لمتغذية الراجعة :مف أ ؿ أف يكوف ىناؾ نظاـ ٍ
تقييـ فع ٍ
تكوف
ىناؾ تغذيةٌ ار عةٌ
َ
َّاؿ ي ُ
ب أف َ
ُ
ِ
مقاببلت األداء التي ُي َّ
تتـ بصورٍة
العامميف بنتائج تقييميـ ،وذلؾ مف خبلؿ
تعم ُؿ عمى إخبار
فُ /ؿ أف َّ
َ

مستمرٍة قدر اإلمكاف (ماىر.)310 :2006 ،

مقترحات لتطوير تقييم األداء
ٌ
أف الص ِ
 .1استخدام المقاييس السموكية بدالً مف التَّركيز عمى الخصائص والص ِ
حيث َّ
فات في
فات،
ُ
ِ
الغالب ال ترتبط باألداء في العمؿ باإل/افة إلى كونيا مفاىيـ عامة.

بحيث تُعطي ِ
وقت و ٍ
ِّدة في ٍ
ق متعد ٍ
 .2استخدام طُُر ٍ
ىذه الطُُّرؽ نظرةً متكاممةً عف أدائيـ.
احد لقياس أداء األفراد،
ُ
ويفَّ/ؿ أف يكوف ذلؾ مف ِقَب ِؿ
 .3استمرارية التغذية العكسية لؤلفراد العامميف لتعريفيـ بمستوى أدائيـُ ،
وبعد عمميَّة التَّقييـ مباشرة.
الرؤساء َ
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عدد الم َقيميف كمما قمَّ ِت األخطاء النَّا مة عف ِ
عدـ
 .4االستعانة بأكثر من ُمقَِّيم ،حيث َّأنو كمما زاد ُ ُ َ
ُ
ِ
َّ
وي َّ
استخداـ الم اف ليذا الغرض.
فُ /ؿ ىنا
المو/وعيَّة أو التَّحيُّز الذاتيُ ،
ُ

وي َّ
يب متواصبلً.
المقَِّي َ
فُ /ؿ أف يكوف التَّدر ُ
مين لتعريفيـ ب ىميَّة العمميَّة والنتائج المترتبة عميياُ ،
 .5تدريب وتييئة ُ
ٍ
ميف عندما يكوف تقييميـ صحيحاً ويعكس الواقع
المقَي َ
 .6وضع نظام لممكافآت والحوافز لتش يع ُ
الفعمي ،وذلؾ لدعميـ عمى أداء عمميـ بفاعميَّة.
المناسبة ير ٍ
ِ
ِ
كاؼ إذا لـ
المعايير
 .7االىتمام والتركيز عمى عممية التقييم وادارتيا ،فتحديد الطُُّرؽ و
ُ
ميف االتصاالت وتش ِ َّ
ٍ َّ
كتوفير المعمومات وت ِ
ِ
المقَيـ واألفراد
قييـ،
يع التفاعؿ بيف ُ
تدعـ اإلدارة بفاعميَّة الت َ
العامميف (ربايعة.)100 :2003 ،
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ادلبحث انثاٌَ

انزضا انوظَفٌ

ُمقد َمة.
الرضا الوظيفي.
أوالً :مفيوم وأىمية ِّ
الرضا الوظيفي.
ثانياً :قياس ِّ
الرضا الوظيفي.
ثالثاً :العوامل المؤثِّرة في ِّ
رابعاًِّ :
الرضا الوظيفي.
الرضا وعدم ِّ
مؤشرات ِّ
الرضا عن العمل وأنواعو.
خامساًِّ :
مسببات ِّ
الرضا الوظيفي.
سادساً :كيفية حدوث ِّ
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ُمقَدمة:

الباحثيف في م اؿ الموارد
الوظيفي مف أكثر الموا/يع التي نالت اىتماـ
ُيعتبر الر/ا
ُّ
َ
السموؾ التَّنظيمي قديماً وحديثاً ،وذلؾ االىتماـ يبدو منطقياً في ظؿ ارتباط الر/ا الوظيفي
البشرَّية و ُّ
ٍ
ٍ
مباشر عمى األفراد العامميف والمنظَّمة ،وبالتالي عمى
بشكؿ
المخر ات التَّنظيميَّة التي تؤثر
بالكثير مف ُ
قدرة المنظَّمة عمى البقاء واالزدىار (أبو تايو وآخروف.)168 :2012 ،
أحد ال و ِ
ؽ العناف لئلبداع واالبتكار وبالتَّالي زيادة
انب
ويعتبر الر/ا
َّ
ُّ
الميمة التي تُطمِ ُ
الوظيفي َ
ُ
اإلنتا يَّة والتَّ ُّ
قدـ الح/اري (محمد.)179 :2010 ،
وي ُّ
أحد أىـ المو/وعات والظَّواىر التَّنظيميَّة التي استحوذت عمى اىتماـ
عد الر/ا
ُّ
الوظيفي َ
ُ
ٍ
لمتعرؼ عمى
لمعامميف في التَّنظيمات الحديثة ،في
الباحثيف والميتميف في االت اىات السُّموكيَّة
محاولة ُّ
َ
أىـ ال وانب المؤثَّرة في ىذه الظَّاىرة التَّنظيميَّة ،حتى ذىب بعض الباحثيف إلى اعتبار الر/ا الوظيفي
عد منظَّ ٍ
وتقدـ المنظَّمات بما فييا ال امعات التي تُ ُّ
المفتاح األساس لن اح ُّ
َّ
خدميةً ،فاألفراد
مات
َ
الء مر ٍ
الرا/وف وظيفياً لدييـ مستويات و ٍ
تفعة ت اه منظَّماتيـ ،ولدييـ االستعدادات الكافية ألف ُيقدموا
ٍ
دائمة لممحافظة عمى استمرِار ارتباطيـ
يسعوف بصو ٍرة
مزيداً مف ال يد والتَّفاني في أعماليـ ،وىـ
َ
وانتمائيـ لمنظَّمتيـ (الطراونة ،الطراونة.)54 :2011 ،

ي و/رورتو ليست مقصورةً عمى بيئة العمؿ فحسب بؿ َّ
تتعداه إلى
والر/ا
الوظيفي /رور ٌّ
ُّ
حياة اإلنساف َّ
الش َّ
خصية ،كما َّ
دوف أف يشعر اإلنساف بالر/ا
أف برامج التَّنمية البشريَّة يستحيؿ تطبيقيا َ

الوظيفي في أداء العمؿ (محمد ،وفاء.)3 :2009 ،

الرضا الوظيفي:
أوالً :مفيوم وأىمية ِّ
َّة في تراثنا اإلسبلمي ،حيث أُشير ِ
إف مفيوـ الر/ا قديـ وبخاص ٍ
َّ
إليو في القرآف الكريـ واألحاديث
ٌ
َ
َ
النبويَّة َّ
الشريفة وكتابات المسمميف فيما بعد.

وحوؿ مفيوـ الر/ا في التراث اإلسبلمي يذكر أبو رحمة (َّ .)48 :2012
أف الر/ا ىو ثمرةُ ال يد
في ُّ
الر/ا المتبادؿ
المقربيف ومنتيى اإلحساف في العمؿ ،و َّ
الدنيا و ايةُ الحياة ،وىو مف أعمى مقامات َّ
ِ
َّ
ؽ والمخمو ِ
بيف الخالِ ِ
منفصمَ ْيف ،واَّنما تقوـ العبلقة
مت/اد ْي ِف أو
أمرْي ِف
ؽ ىو الفوز العظيـ وىما ليسا َ
بينيما عمى أساس َّ
ال اللَّوُ َى َذا يَ ْو ُم
قمة المقامات ،قاؿ تعالى :قَ َ
ب لآلخر وتحقيقيما َّ
أف أحدىما مو ِ ٌ
ي ْن َفع َّ ِ
َّات تَج ِري ِمن تَحتِها ْاَلَنْ هار َخالِ ِدين فِيها أَب ًدا ر ِ
ادقِ ِ
ك الْ َف ْوُز
ضوا َع ْنوُ َذلِ َ
ض َي اللَّوُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ْ َْ
ين ص ْدقُ ُه ْم ل َُه ْم َجن ٌ ْ
َ ُ
َ َ َ َ
َُ
الص َ
ِ
ِِ
اضيةً مر ِ
ِ ِ
ِ
ضيَّةً ()28
س ال ُْمط َْمئنَّةُ (ْ )27ارجعي إِلَى َربِّك َر َ َ ْ
ال َْعظ ُ
يم .المائدة ( )119وقاؿ تعالى يَا أَيَّتُ َها النَّ ْف ُ
فَا ْد ُخلِي فِي ِعب ِ
خلِي َجنَّتِي ( )30(الف ر.)30-29-28-27 ،
ادي (َ )29وا ْد ُ
َ
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يؼ موحٍ
اىات مختمفةً مما عؿ اإل ماع عمى تعر ٍ
ٍ
يفات الر/ا الوظيفي واتَّ ِ
ولقد َّ
َّد
خذت ات
تعددت تعر ُ
أم اًر في اية الصُّعوبة نظ اًر الختبلؼ نظرة وات اىات الباحثيف الذيف َّ
يتعر/وف ليذا المو/وع ،إ/افةً
ِ
اختبلؼ الظُّروؼ البيئيَّة والقيـ والمعتقدات وطبيعة االت اه الذي ُيرك ُز عميو الباحثوف.
إلى
يعود بع/يا إلى العمؿ ذاتو بينما يتعمَّؽ
واف مفيوـ الر/ا الوظيفي
متعدد ال وانب واألبعاد ،ويت ثَّر بعو َ
امؿ ُ
ُ
ِ
ٍ
انب
ماعة العمؿ وبيئة العمؿ المحيطة ،ومف الخط االعتقاد َّأنو إذا زاد ر/ا الفرد عف
بع/يا اآلخر ب

فيف ذلؾ يعني َّأنو ر ٍ
معي ٍ
َّف في عممو َّ
اض بال/رورة عف بقيَّة وانب الوظيفة وأبعادىا ،فقد ن د أحدىـ

الزمبلء ،ولكنو ير ر ٍ
را/ياً عف العبلقة مع ُّ
اض ِ
الراتب أو ظرؼ العمؿ أو يره .والر/ا مس لةٌ َّ
عف َّ
نسبيةٌ
حد أدنى لو ،و ُّ
حد أعمى أو ٌّ
وليست مطمقةً ،إذ ليس ىناؾ ٌّ
الشعور بالر/ا ىو حصيمة التَّفاعؿ بيف ما يريد

ٍ
موقؼ معيَّف (الحيدر ،بف طالب.)25 :2005 ،
الفرد وبيف ما يحصؿ عميو فعبلً في

ويرى شاويش ( )110 :2011ب َّف ر/ا العامميف عبارةٌ عف مشاعر العامميف ت اه أعماليـ ،و َّأنو ينتج
عف إدراكيـ لما تُقدمو الوظيفة ليـ ،ولما ينبغي أف يحصموا عميو مف وظائفيـ ،وعميو َّ
فينو كمَّما قمَّت
الف وة بيف اإلدراكييف كمَّما زاد ر/ا العامميف ،كما َّأنو محصمةٌ لبلت اىات الخاصَّة نحو مختمؼ

نسبيةٌ ،و ُّ
المنش ة ،والر/ا عف العمؿ وعدـ الر/ا مس لةٌ َّ
الشعور بالر/ا ىو
العناصر المتعمقة بالعمؿ في ُ
حصيمةُ التَّفاعؿ بيف ما يريده الفرد وبيف ما يحصؿ عميو فعبلً في ٍ
وقت معيَّف (شاويش.)110 :2011 ،

الوظيفي ب َّنو ُّ
الشعور باالكتماؿ واإلن از النابع مف العمؿ وىذا الشعور
عرؼ كيبمر ( )11 :2003الر/ا
وقد َّ
َّ

ليس لو عبلقةٌ ُّ
الشعور باالرتياح النَّابع مف العمؿ ذاتو.
بالنقود أو المميزات أو حتى اإل ازاتَّ ،إنما ىو ذلؾ
ُ
الوظيفي لقبوؿ اإلنساف لوظيفتو كما ىي ،وقيامو باستغبلؿ كؿ ُسُب ِؿ الر/ا المتاحة لو
وير ع الر/ا
ُّ
ٍ
يشعر بالر/ا
مصدر ،فالفرد قد
مف خبلليا ،ويمكف أف يتحقَّؽ الر/ا بالوظيفة مف خبلؿ أكثر مف
ُ
ودة عممو أو إذا تعمَّـ ميار ٍ
نتي ة ارتفاع أدائو في العمؿ أو نتي ةً ل ِ
/مف
ات ديدةً ،أو إذا عمؿ
َ
يد مف قُ ُدر ِ
خصية أو مف خبلؿ الثَّناء عمى ٍ
ؽ ٍ
اتو َّ
فري ِ
الش َّ
عمؿ يٍد قاـ بو.
عمؿ يز ُ
أف الر/ا الوظيفي ىو "المدى الذي تُوفر معو الوظيفة لشا ميا نتائج ذات ٍ
بينما يرى فروـ َّ
قيمة إي ابيَّة:
َ
َ
اىات مؤثرةٌ عمى األفراد ت اه عمميـ
أي عبارة الر/ا ترادؼ التكافؤ ،وأنو أي  -الر/ا الوظيفي – ات
ٌ

وأدواتيـ المينيَّة ،وذىب فروـ إلى َّ
ميمة تؤدي إلى الر/ا عف العمؿ وىي :األ ر،
أف ىناؾ خمسةَ عوامؿ َّ
الطَّاقة المبذولة في العمؿ ،إنتاج السمع و ِ
الخ ْد َمات ،التفاعؿ اال تماعي والمكانة المينيَّة ،ويرى فروـ َّ
أف
ميمة لمر/ا عف العمؿ" (أحمد.)7 :2007 ،
عتبر مف المصادر ال َّ
األ ر يرتبط بالمكافآت الماديَّة والتي تُ ُ
وىناؾ مف يعبر عف الر/ا الوظيفي مف ز ٍ
اوية أخرى ب َّنو عبارةٌ عف "مشاعر السَّعادة َّ
تصور الفرد
النات ة عف ُّ
َ َْ ُ ُ
ت اه الوظيفة" ،إذ َّ
ميمةً تتمثَّؿ بر بة الفرد في العمؿ وما يحيط بو.
أف ىذه المشاعر تعطي لموظيفة قيمةً َّ

أف األفراد مختمفوف في ر باتيـ َّ
وحيث َّ
فيف ىناؾ تبايناً في ات اىاتيـ نحو أي القيـ ذات أىمي ٍَّة بالنسبة ليـ ،لذلؾ
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الوظيفي ىو عبارةٌ عف مدر ِ
كات األفراد لمموقؼ الحالي مقارنةً بالقيمة التف/يميَّة .وىذا يعني َّ
َّ
أف الر/ا
فيف الر/ا
ُ
َّ َ
ؽ ِ
يحدث لدى الفرد عندما ُي ِ
الميمة بالنسبة لو (عباس.)175 :2003 ،
القَي َـ َّ
در ُ
ؾ ب َّف الوظيفة التي يؤدييا تُحق ُ

مف اختبلؼ الباحثيف في تحديد مفيوـ الر/ا الوظيفي تحديداً دقيقاً ،إال ُّأنو أمكف تحديد
وعمى الر ـ َ
ىذا المفيوـ عمى أنَّو "در ة إشباع حا ات الفرد" ،ويتحقَّؽ ىذا اإلشباع مف عوامؿ متعد ٍ
دة منيا ما
ؽ بالفرد ذاتو ،ومنيا ما يتعمَّؽ ببيئة العمؿ ،وبع/يا اآلخر يتعمَّؽ بالمنظَّمة ،وىذه العوامؿ ت عؿ
يتعمَّ ُ

الفرد را/ياً عف عممو ومحققاً لطموحاتو ور باتو ومتناسباً مع ما يريده الفرد مف عممو وبيف ما يحصؿ
عميو في الواقع أو يفوؽ توقُّعاتو (عبد الباقي.)173 :2004 ،
ويرى الباحث في ختاـ ىذا العرض آلراء الباحثيف والمختصيف في ميداف الر/ا الوظيفي َّ
أف مفيوـ

مفيوـ ير متَّف ٍ
ؽ عمى تحديد معناه وىو مف بيف الم االت التي اختمؼ حوؿ مفيوميا
الر/ا الوظيفي
ٌ
الباحثوف ،ك ٌّؿ ي/ع تعريفاً لو مف و ية نظره ،وربما ت ثَّر بالفكر الذي يحممو والبيئة التي يعيش فييا.
كما يرى الباحث َّ
مف االختبلؼ القائـ عمى
أف اختبلؼ الباحثيف حوؿ مفيوـ الر/ا الوظيفي ينش َ
عناصر الر/ا الوظيفي التي تختمؼ مع ميوؿ األفراد وتو ُّ ياتيـ.

الرضا الوظيفي:
أىمية ِّ

أحد المو/وعات التي ِ
نالت اىتماـ عمماء َّ
يعود إلى َّ
أف معظـ
وذلؾ
النفس
ُيعتبر الر/ا
ُّ
َ
ُ
الوظيفي َ
ٍ
بمكاف بالنسبة ليؤالء
األفراد يق/وف زًء كبي اًر مف حياتيـ في شغؿ الوظائؼ ،وبالتالي فمف األىميَّة
أف يبحثوا عف الر/ا الوظيفي ودوره في حياتيـ َّ
الشخصيَّة والمينيَّة.
ومف األسباب األخرى لدراسة ىذا المو/وع و ية النَّظر السَّائدة ب َّف زيادة الر/ا الوظيفي قد تؤدي

إلى زيادة إنتا يَّة العامميف ويمحؽ النفع بالمؤسسات والعامميف لدييا (الشيري.)34 :2002 ،
ميـ بحيث يقوـ ىؤالء ٍ
َّ
أكبر لمؤسساتيـ فيما يتعمَّؽ باألداء
إف بناء الر/ا الوظيفي لدى الموظَّفيف ٌّ
بدور َ
واإلنتا َّية األف/ؿ (.)Ahmed et al، 2011: 63
وتكمف أىميَّة الر/ا الوظيفي في اآلثار والنتائج المترت ِ
بة عميو كاألداء والغياب ودوراف العمؿ ،حيث
ُُ
معد ٍ
بيَّنت نتائج العديد مف الدراسات أىميَّة الر/ا الوظيفي ودروه في تحقيؽ َّ
الت عاليةً في األداء
واإلنتا يَّة (النعيـ.)120 :2010 ،

تطرؽ القطراوي ( )65-55 :2012إلى تو/يح أىميَّة الر/ا الوظيفي حيث َّ
حدد عدداً مف
وقد َّ

الوظيفي وىي عمى النحو التالي:
بالرضا
األسباب التي تدعو إلى االىتمام ِّ
ِّ
َّ .1
إف ارتفاع در ة الر/ا الوظيفي يؤدي إلى ارتفاع در ة الطموح لدى العامميف في المؤسَّسات المختمفة.
انخفاض ِ
نسبة ِ
ِ
َّ .2
ياب العامميف في المؤسَّسات المينيَّة المختمفة.
إف ارتفاع مستوى الر/ا الوظيفي يؤدي إلى
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ات الر/ا الوظيفي المرتفعة يكوف أكثر ر/اً عف ِ
الفرد ذا در ِ
َّ .3
وخاصة مع عائمتو
وقت ف ار ِو
َّ
إف َ
ٍ
وكذلؾ أكثر ر/اً ِ
عامة.
عف الحياة
بصفة َّ

إف العامميف األكثر ر/اً عف عمميـ ،يكونوف َّ
َّ .4
أقؿ ُعر/ةً لحوادث العمؿ.
َ
َّ
ات عاليةٌ مف
كاف
َ
ىناؾ در ٌ
 .5ىناؾ عبلقةٌ وثيقةٌ ما بيف الر/ا الوظيفي واإلنتا َّية في العمؿ ،فكمما َ
الر/ا الوظيفي َّأدى ذلؾ إلى زيادة اإلنتا يَّة.

قياس الر/ا الوظيفي مف أكثر طُُر ِ
ِ
الرضا الوظيفي :تُ ُّ
ؽ
ؽ القياس بساطةً
ثانياً :قياس ِّ
عد طُُر ُ
وانتشا اًر ،حيث تعتمد عمى تحميؿ ٍ
عدد مف الظَّواىر المعبرة عف در ة ر/ا الموظَّؼ وم مؿ مشاعره
َّ
تممس در ِة الر/ا الوظيفي َّ
معد ُؿ
الم ِع ْي َن ِة عمى ُّ
وأحاسيسو ت اه عممو ووظيفتو ،ومف ىذه الظواىر ُ
دوراف العمؿ والتغيُّب والتَّمارض و ير ذلؾ.
ِ
أظيرت الدراسات ليذه الظَّواىر وتحميميا َّ
أف األفراد الذيف لدييـ در ةٌ عاليةٌ مف الر/ا الوظيفي ال
وقد
انخفاض َّ
ِ
معدؿ دور ِ
يت اوز يابيـ إال نسبةً /ئيمةً ،ف/بلً ِ
اف العمؿ بينيـ ،بعكس أولئؾ الذيف ِيق ُّؿ
عف
عندىـ الر/ا الوظيفي ،ومف ىنا يمكف التَّنبؤ بالعوامؿ التي تدفع الموظَّؼ إلى االستمرار أو التخمي
ٍ
ٍ
ٍ
عف الوظيفة بطر ٍ
ِ
وبعيدة عف التحيُّز (الغامدي.)40-39 :2006 ،
وسيمة
دقيقة
يقة

عرض ألىميا وأكثرىا شيوعاً وىي:
ؽ قياس الر/ا الوظيفي فيي متعددةٌ ،وفيما يمي
أما طُُر ُ
ٌ
ٍ
استقصاءات أ َّ
ُعدت بدقَّ ٍة لقياس
 .1طريقة االستقصاء :وتعتمد ىذه الطَّريقة عمى إ ابات المفحوصيف عمى
الر/ا الوظيفي (أبو رحمة.)63 :2012 ،

صمـ عناصر االستقصاء أو االستبياف بطر ٍ
يقة تخدـ أىداؼ الباحثيف ،سواء كانوا داخمييف أو خار ييف ،وفي
ُ
وتُ َّ ُ
تتبلءـ مع مستويات األفراد المنوي استطبلعُ آرائيـ عف الر/ا الوظيفي (كبللدة.)53 :2011 ،
الوقت نفسو
ُ

بصفة شخصي ٍ
ٍ
وتت/مف ِ
َّة ،وو ياً لو ٍو لسؤاؿ األفراد عف
ىذه الطريقة مقابمة األفراد
 .2المقابمة:
َّ
فصح األفراد فييا عف مشاعرىـ بصو ٍرة أكثر عمقاً مف استخداـ قوائـ االستقصاء
ات اىاتيـ ،و الباً ما ُي ُ
ٍ
َّ
األمر أف يشعر فييا
أكثر دقَّةً ،ولن اح مثؿ ىذه المقاببلت يتطم ُ
ب ُ
ويمكف الحصوؿ فييا عمى معمومات َ
ليـ اإلدارة الحمايةَ وتؤكد حقَّيـ في الخصوصية أثناء إ راء المقاببلت،
العامموف بحريَّة الكبلـ وأف تُوفر ُ
وذلؾ خوفاً مف إح اميـ ِ
عف اإلفصاح عف آرائيـ ومشاعرىـ الحقيقيَّة (سمطاف.)198 :2004 ،

ِ
بمبلحظة سموؾ العامميف ،والذي ُّ
يدؿ بدوره
 .3طريقة المالحظة :وتعتمد ىذه الطَّريقة عمى قياـ الباحث
عمى مدى در ة ر/اء العامميف عف أعماليـ ،ويمكف مف خبلؿ ىذه الطَّريقة مبلحظة سموؾ العامميف عمى

أرض الواقع و مع المعمومات التي ليا عبلقةٌ بقياس در ة الر/ا الوظيفي (شاويش.)115 :2005 ،
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 .4طريقة تحميل البيانات الثانوية :وتعتمد ىذه الطَّريقة عمى تحميؿ البيانات الثَّانويَّة المتاحة والتي يمكف مف
المنظمة ،ومف أمثمة ىذه البيانات َّ
خبلليا استنتاج در ة الر/ا الوظيفي في َّ
معدالت الغياب ح ـ شكاوى

العامميفَّ ،
معدؿ دوراف العامميف ،نسبة التَّالؼ ،عدد الحوادث واالستقاالت  ...الخ (شاويش.)115 :2005 ،

أف لكؿ طر ٍ
يقة مف طُُر ِ
يؤيد الباحث َّ
ؽ قياس الر/ا الوظيفي مزاياىا وعيوبيا ،وعمى الباحث
ومما سبؽ ِّ
ؽ ،ويمكنو استخداـ أكثر مف طر ٍ
أف يفا/ؿ بيف ىذه الطُُّر ِ
يتـ تبلفي عيوب ىذه الطُُّرؽ
يقة حتى َّ
ويستطيع في الوقت ذاتو تحقيؽ المزايا ،وعمى كؿ ٍ
حاؿ في ب عمى الباحث توخي مبلءمة الطريقة

يتـ اختيارىا ،والتَّسييبلت واإلمكانيَّات المتاحة لو
المناسبة لم تمع البحث ،ومفردات العينة التي ُّ
الستخداـ كؿ طر ٍ
يقة ،ودر ة الدقَّة التي َّ
يتوخاىا لنتائ و.

الرضا
ثالثاً :العوامل المؤثِّرة في ِّ

الوظيفي:

امؿ كثيرٍة ومتعد ٍ
ٍ
مباشر
دة تُسيـ إسياماً مباش اًر و ير
يت ثَّر الر/ا ا
ُّ
لوظيفي لمعامميف سمباً أو إي اباً بعو َ
ِ
في َخْم ِ
ثبلث
ؽ الر/ا الوظيفي وتحديد مداه ،ويمكف تصنيؼ ىذه العوامؿ ،حسب رأي السقا إلى
ئيسة موٍ /
موعات ر ٍ
ٍ
َّحة بالشكؿ التالي:
م
شكؿ رقـ ()4

الم موعات الرئيسة لمعوامؿ المؤثرة في الر/ا الوظيفي
يزًوعت انعوايم انًشتبطت بان َّشخظيَّت
المجموعات الرئيسية لمعوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي

المجموعات الرئيسة لمعوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي

انعًش–انزُظ–انًؤهِّم انعهًي-عُواث انخبشة–انحانت انظحيَّت–
انشخظيَّت انمذساث انفشديَّت – ان َّذسرت انوظيفيَّت – انميى – االتِّزاهاث –
انذافعيَّت.
يزًوعت انعوايم انًشتبطت بزًاعت انعًم

انعاللت يع انشؤعاء–صيالء انعًم–تمذيش اآلخشيٍ
يزًوعت انعوايم انًشتبطت بانًؤ َّعغت

األجور والمكافآت المادية–عدالة العائد– ظروف العمل–المزايا و ِ
الخ ْدمات–فرص التقدم

السياسيات
والترقية–تدريب العاممين–االستقرار في العمل –محتوى العمل وتنوع العمل– ِّ

(السقا)31 :2009 ،
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أوالً :مجموع ُة العو ِ
امل المرتبطة بالشخصية:
تتمثَّؿ م موعة العوامؿ المرتبطة َّ
بالشخصيَّة بالنقاط التَّالية:
تباط إي ابي ٍ
 .1العمر :أظيرت بعض الدراسات و ود عبلقات ار ٍ
َّة بيف السف ودر ة الر/ا عف العمؿ
فكمَّما زاد عمر الفرد كمَّما زادت در ة الر/ا عف العمؿ ،ويرى البعض َّ
أف السَّبب في ذلؾ ربَّما يكوف في
طموحات الموظَّؼ التي تكوف مرتفعةً في بداية عمره ،لكنو في أ مب الحاالت ال يحصؿ عمى كؿ مراده
فيسبب ذلؾ عدـ الر/ا الوظيفي ،ولكف مع ُّ
تقدـ العمر يصبح الفرد أكثر و َّ
اقعيةً وتنخفض در ة
طموحاتو وير/ى بالواقع الفعمي ويترتَّب عمى ذلؾ زيادة الر/ا الوظيفي( .عبد الباقي.)174 :2004 ،

َّ
 .2الجنس :تشير الدراسات إلى َّ
الفردية المؤثرة عمى أداء العمؿ ما
أف ىناؾ القميؿ مف االختبلفات
ٍ
توص ِ
اختبلفات أساسيَّ ٍة في إنتا يةَّ العمؿ
ا/ات إلى عدـ و ود
بيف النساء والر اؿ  ،حيث
َّ
مت االفتر ُ
بيف الر اؿ والنساء ،وبنفس األسموب َّ
فينو ال تو د دالئؿ تشير إلى َّ
أف ال نس يؤثر عمى الر/ا عف
ٍ
اختبلفات بيف ال نسيف و ٍ
بشكؿ خاص حينما يكوف
العمؿ ،ومف بيف الق/ايا التي يظيَُر َّأنيا تُؤدي إلى
لدى العامؿ أطفا ٌؿ في سف ُّ
ئي و داو َؿ
األميات العامبلت
الدخوؿ لممدرسة ،حيث تُفُ /ؿ َّ
العمؿ ال ز َّ
َ
َّ
َّ
العائمية (العطية.)44 :2003 ،
باتيف
وذلؾ لمقياـ بوا
العمؿ المرنة
َ
المؤى ُل العممي :ال َّ
شؾ َّ
ِّ
.3
دور في ر/ا الفرد عف عممو ،فيناؾ عبلقةٌ إي ابيَّةٌ
أف لممستوى التعميمي ٌ
ِ
يات َّ
تحديد العبلقة بيف الر/ا الوظيفي ومتغي ِر
النظر في
تتبايف و ُ
بيف المينة والمستوى التَّعميمي ،و ُ

أف العامؿ األكثر تعمُّماً ِ
أف معظـ الدراسات أظيرت َّ
المؤىؿ العممي ،فقد تََبَّي َف َّ
يقارُف نفسوُ بمف يحتمُّوف
ُّ
وظائؼ إدارَّية عميا ،وبالتَّالي ُّ
ويرَّ ُح ذلؾ إلى َّ
أف
َ
تقؿ در ة ر/اه الوظيفي مقارنةً بالعامؿ األقؿ تعمماًُ ،
ِ
ُّ
تكوف مرتفعة (شاويش.)113 :2005 ،
طموحات الفرد األكثر تعمماً ُ

تناولت الكثير مف الدراسات متغير سنو ِ
ِ
ات الخبرة وعبلقتو بالر/ا الوظيفي ف ظيرت
 .4سنوات الخبرة:
ُ َ
عدد سنو ِ
إحصائي ٍة في ر/ا الموظَّفيف تر ع إلى ِ
ٍ
نتائج بعض الدراسات عدـ و ِ
َّ
ات الخبرة،
داللة
ود
ُ
َ
ٍ
بينما َّ
َّ
َّ
طردي ٍة بيف الر/ا
عبلقة
توصمت إلى و ود
ولعؿ الدراسات التي
أكدت دراساتٌ أخرى العكس،
َّ
أف الفرد كمَّما ازدادت خبرتوُ أصبح أكثر ُّ
الوظيفي ومتغير سنوات الخبرة ،أر عت ذلؾ إلى َّ
تمكناً في
َ
أما األخرى ف ر عت ذلؾ إلى زيادة الماؿ مع زيادة سنوات الخبرة (الحريري.)170 :2012 ،
عمموَّ ،
عد مف ِ
"البدنية" تُ ُّ
َّ
َّ
 .5الحالة الصحيةَّ :
الميمة التي تؤثر في الر/ا
أحد العوامؿ
الصحية
إف الحالة
َّ
أمر نفسي نات ٍج عف و ِ
ٍ
مرض سماني أو ٍ
الوظيفي ،حيث َّ
ود مشاك َؿ
أف العامؿ الذي يشكو مف أي
ِ
َّ
َّ
ثـ انخفاض مستوى األداء
عائمي ٍة والتي بدورىا تؤدي إلى
شخصي ٍة أو
انخفاض الر/ا الوظيفي ،ومف َّ
السميـ نفسياً وصحياً يمارس الكثير مف الفعاليات و َّ
َّ
تماعية ،التي بدورىا تشبع
النشاطات اال
فاإلنساف َّ
َّ
تماعية ،ويشعر بالر/ا (عباس.)180 :2003 ،
حا اتو اال
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يتميز بيا َّ
 .6الشخصيةَّ :
اإلنسانية ىي م موعة الخصائص التي َّ
َّ
الش َّ
الشخص ،وىي التي تحدد
خصية
عبلقة الفرد بكافَّة األفراد المتعامميف معو ،وتُحد ُد است ابتوُ في المواقؼ التي توا يو ،فكمَّما كانت
است ابتو ليذه المواقؼ عالية ،كمَّما كانت در ة ر/اه الوظيفي كبيرة (عبد الباقي.)80 :2004 ،
ٍ
 .7القدرات الفردية :لكؿ ٍ
/عؼ فيما يتعمَّؽ بقدرتو عمى العمؿ ،وىذا يعني عدـ
فرد نقاطُ َّ
قوٍة ونقاطُ
ٍ
مختمفة في العمؿ" وتتمثَّؿ في أنوا ٍع
قصد بالقدرة "طاقةُ الفرد إلن ِاز مياـ
وي ُ
تساوي األفراد في قدراتيـُ ،

ٍ
مختمفة مف القدرات مثؿ:

أداء مختَمَ ِ
ات ترتبط بالقدرة عمى ِ
ؼ المياـ الذىنيَّة ،وتتفاوت الحا ة إلى ىذه
أ -القدرات العقمية :وىي قدر ٌ
تت/مف القدرة عمى فيـ األفكار
القدرات باختبلؼ الوظائؼ خاصَّة بالنسبة لمستويات اإلدارة العميا التي
َّ
التصرؼ الحكيـ في المواقؼ والتغمُّب عمى العقبات.
المعقَّدة ،والتكيُّؼ الفعَّاؿ مع البيئة ،والتعمُّـ مف الخبرة ،و ُّ

ات عقمي ٌة أخرى :تتمثَّؿ في سرعة اإلدراؾ ،االستعداد لمحساب والرؤية المكانيَّة لؤلشياء كيؼ
ب -قدر ٌ
تبدو باختبلؼ األماكف التي تساىـ في سرعة اإلن از وكفاءة األداء.
ت -القدرات البدنية :تشير ىذه القدرة إلى أداء المياـ البدنيَّة المختمفة ،ومف أىـ تمؾ القدرات في م اؿ
البدني ،والمرونة والسُّرعة"
التحمؿ والتَّوازف ،التَّنسيؽ
"قوة
ُّ
بالقوة ،المرونة مثؿ َّ
األداء في العمؿ ما يرتبط َّ
ُّ

(سمطاف.)109 :2004 ،

 .8الدرجة الوظيفية :أشار الرشيدي في دراستو إلى أنَّو كمَّما ز ِ
ادت َّ
َّ
المسميات
الوظيفية أو
الدر ة
َّ
الوظيفية كمَّما كاف ىناؾ زيادةٌ في َّ
َّ
معدؿ الر/ا الوظيفي (الرشيدي .)72 :2011 ،وبالنسبة لممركز أو

الوظيفة التي يشغميا الفرد َّ
كبير عمى الر/ا الوظيفي ،ف صحاب المراكز اإلدارَّية المرتفعة
ثير اً
فيف ليا ت اً
الباً ما يكوف ر/اىـ أعمى مف العامميف األقؿ في المستوى اإلداري (عبد الباقي.)233 :2003 ،

َّنة عف أخرى" وتختمؼ ِ
وشؤوف معي ٍ
ٍ
ؼ ِ
ِ .9
ٍ
الق َي ُـ باختبلؼ
حاالت
عاـ لتف/يؿ
الق َيم :تُ َّ
الق َي ُـ ب َّنيا "مي ٌؿ ٌّ
عر ُ
عد االختبلفات في ِ
التخصُّصات المينيَّة ،فال ماعات المينيَّة المختمفة تؤمف ٍ
بقيـ مختمفة ،وتُ ُّ
الق َيِـ
مينة معي ٍ
عف األفراد العامميف في ٍ
مسؤوليةً زئيَّةً عفِ االنطباعات التي تُ َكوُنيا ِ
َّ
َّنة ،وباإل/افة
مسؤولةً
ىذه االختبلفات يمكف أف تؤدي إلى الصراع بيف المنظَّمات وداخؿ المنظَّمة الو ِ
فيف ِ
إلى ذلؾ َّ
احدة
ُ
ٍ
ُّصات ميني ٍ
ماعات ذات تخص ٍ
ٍ
مختمفة مع بع/يـ البعض ،فيمكف أف
َّة
أع/اء مف
عندما يتفاعؿ
ٌ
ينش نوعٌ مف الصراع والمشاكؿ داخؿ المنظَّمة (حسف.)152 :2001 ،
ِ
مفيوـ االت اىات ب َّنيا مشاعر الفرد نحو األشياء والحوادث واألشخاص ويمكف
 .10االتِّجاىات :يمكف تحديد
َّة أو ٍ
أبعاد سمبي ٍ
أف تكوف تمؾ المشاعر ذات ٍ
أبعاد إي ابي ٍَّة نتي ةَ خبرات الفرد المتراكمة وخبراتو السابقة ،وتمعب

ِ
أبعاده وصوِِره المختمفةَّ ،
االت اىات دو اًر أساسياً في بناء السُّموؾ التَّنظيمي لمفرد والتَّ ِ
ولعؿ الر/ا
ثير عميو مف
َ
عف العمؿ ىو أحد صور ات اىات الفرد نحو عممو في المنظَّمة التي يعمؿ فييا (حمود.)80 :2002 ،
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َّ
الدافعية محور اىتماـ المديريف في المنظَّمات المختمفة والذيف يسعوف باستمرٍار
 .11الدافعية :ال تزاؿ
َّ
معدؿ َّ
لتحقيؽ إنتا يَّ ٍة أعمى ،وتحسيف مستوى األداء ،وتقميص َّ
غيب ِ
ومعدؿ التَّ ُّ
عف
الدوراف الوظيفي،
معي ٍ
افعية تُمث ُؿ نقطة البداية واالنطبلؽ التي تتمثَّؿ في ُّ
ٍ
العمؿَّ ،
بنقص أو حا ٍة َّ
فالد َّ
نة ،وىذا
الشعور
ٍ
سموؾ معيَّ ٍف
ب حالةً مف التَّوتُّر والقمؽ وعدـ االرتياح لدى الفرد مما يحثُّو عمى اإلقداـ عمى
ُيسب ُ

عائؽ أماـ تحقيؽ ذلؾ
لتخفيؼ حالة التَّوتُّر ىذه ،فيذا ما ن ح في ذلؾ زالت حالة التَّوتُّر ،واذا ما وقؼ
ٌ
عتبر َّ
الد َّ
افعيةُ مف أكثر
ؽ الر/ا
ُّ
صاب الفرد باإلحباط وخيبة األمؿ وبالتالي ال يتحقَّ ُ
ُي ُ
الوظيفي ،ولذلؾ تُ ُ
َّ
الفردية ت ثي اًر عمى مستوى الر/ا الوظيفي لمفرد (حريـ.)110 :2004 ،
العوامؿ
ثانياً :مجموعة العوامل المرتبطة بجماعة العمل:
تتمثَّؿ العوامؿ المرتبطة ب ماعة العمؿ بالنقاط التالية:

 .1العالقة مع الرؤساء :أشارت نتائج الدراسات التي أُ ِرَيت عمى نمط اإلشراؼ الذي يتَّبعُ الرئيس مع
َّ
ِ
ٍ
فيف
مرؤوسيو إلى و ود عبلقة بيف نمط اإلشراؼ والر/ا الوظيفي عف العمؿ ،وقد تبيَّف ب َّف الموظ َ
ٍ
مستويات أعمى مف الر/ا في برامج تقييـ األداء عندما يستخدميا المدراء لتقديـ َّ
الدعـ في
ُيس موف
الر عة عمى تحقيؽ التَّطوير وعندما يتمقَّى الموظَّفوف
تطوير خطط العمؿ وعندما تُرك ُز التَّغذية َّا

ٍ
إي/احات حوؿ ما كاف متوقَّعاً منيـ (.)Karen ،2013: 1

ؽ تبادالً لممنافع بينو
 .2زمالء العمل :يبلحظ َّأنو كمَّما كاف تفاع ُؿ الفرد مع أفرٍاد آخريف في العمؿ يحق ُ
وبينيـ كانت ماعة العمؿ مصد اًر لر/ا الفرد عف عممو ،وكمَّما كاف تفاعؿ الفرد مع أفرٍاد آخريف يخمؽ
توتُّ اًر لديو كانت ماعة العمؿ سبباً الستياء الفرد مف عممو مما يؤثر سمباً عمى در ة ر/اه عف العمؿ.

ٍ
ٍ
َّ
بمستويات
إف األفراد الذيف يتمتَّعوف
عالية مف عبلقات َّ
الصداقة في أماكف العمؿ يمثموف عادةً
الميمة عند تحديد مستوى إنتا َّية
األشخاص األكثر ر/اً عف واقع عمميـ ،وتُعتبر ىذه أحد الميزات
َّ
ِ
الصداقات ىي زء متمـ لخمؽ ِ
المؤسسة ،ويرى بعض المؤلفيف َّ
وثقافة
بيئة
أف َّ
العمؿ لكؿ مف األفراد و َّ
ٌ ٌ
المؤسسات ،ونتي ةً لذلؾ َّ
األزَمات التي تتوا د بيف أفراد ماعات العمؿ يكوف مف
االتحاد داخؿ
َّ
فيف َ
السيؿ التَّعامؿ معيا عندما تحكـ ىذه ال ماعة
َّ
ٌ
عبلقات ودَّية ،وبذلؾ تكوف مث ُؿ ىذا العبلقات مفيدةً
لممؤسسة في حؿ النزاعات والحوادث األخرى ير المتوقَّعة (.)Reza et al، 2013: 18
َّ
 .3تقدير اآلخرين :يسعى الكثير مف األفراد إلى تقدير واحتراـ اآلخريف مف خبلؿ التحاقيـ بالعمؿ
يد ِ
مقابؿ ما يقدمونو مف ٍ
وخ ْدمات ،وقد َّ
أكدت نتائج العديد مف الدراسات َّ
يعمؿ
ؽ لكي
َ
أف الفرد قد ُخمِ َ
ُ

منتج في الم تمع الذي يعيش فيو ،ولكي يتوافر لديو ىذا ُّ
الشعور ي ب أف تتوافر لديو
ويشعر ب َّنو ٌ
َ
ِ
شعور
ياب ىذه العوامؿ أو معظميا يؤدي إلى
العديد مف العوامؿ التي تدفعو إلى الر/ا عف عممو ،و ُ
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ثـ ينخفض ُّ
حبو لمعمؿ ،ويتقيقر شعوره بالوالء واالنتماء لمعمؿ مع ما يتبعو مف
الفرد باإلحباط ،ومف َّ
ُّ
ٍ
آثار َّ
وتحد مف فعالية األداء وتحقيؽ األىداؼ.
سمبي ٍة تت ثَّر بيا التَّنظيمات،

أف ىناؾ دليبلً وا/حاً عمى َّ
كما َّ
لعامميف فرصاً لممشاركة في اتخاذ الق اررات واتباع
أف إعطاء ا
َ
َّ
أف/ؿ مف الر/ا
مستوى
البلمركزَّية في اتخاذىا ،وتبسيط اإل راءات وتحسيف ُنظُِـ االتصاؿ يؤدي إلى
َ
ً
بيف العامميف (السقا.)37-36 :2009 ،
ثالثاً :مجموعة العوامل المرتبطة بالمؤسسة:
بالمؤسسة بالنقاط التَّالية:
تتمثَّؿ م موعةُ العوامؿ المرتبطة
َّ

أف َّ
 .1األجور والمكافآت المادية :المتفحص لممدارس اإلدارية ي د َّ
كؿ المدارس قد أعطت اىتماماً كبي اًر
ِ
لمحوافز المادية ،حتى المدارس السُّموكيَّة التي َّ
ص مف أىميَّة ودور
ركزت عمى الحوافز ِير الماديَّة لـ تُنق ْ
الحوافز الماديَّة في تحفيز الفرد وتو ييو ،وتَرِ عُ أىميَّة األ ور والمكافآت الماديَّة التي يحصؿ عمييا الفرد
ؽ ُّ
الشعور باألمف واألماف،
إلى َّأنيا تُشبِعُ أكثر مف حا ٍة لدى الفرد ،فيي تُشبِعُ حا اتو الفسيولو يَّة ،وتحق ُ
لتقدير المؤس ِ
ِ
ظُر إلييا ٍ
َّ
َّسة ألىميَّتو (محيسف .)58 :2004 ،وا َّف
كرمز
وتوفُر لو مكانةً ا
تماعيةً ،كما ُين َ
يمنع
ب الر/ا أو السَّعادة فحسب واَّنما
األ ر ُيمثؿ
مصدر إشباع الحا ات الدنيا ،وا َّف توفُّره ال ُيسب ُ
َ
ُ
ِ
االستياء مف أف تستحوذ عمى الفرد (محمد ،داود.)12 :2010 ،
مشاعر
َ
ِ
قارُف َّ
 .2عدالة العائد :أو/ح العطية ب َّف الفرد ُي ِ
بمدخبلتِ ِو ،مياراتو
معد َؿ عوائده المستَمَ َمة قياساً ُ
ِ
ِ
قابميتو ،خبرتو ،ومستوى تعميمو ....الخ مع َّ
َّ
دخبلتِ ِيـ ،وا ْف نقص
بم َ
معدؿ عوائد األفراد اآلخر َ
يف قياساً ُ
عدؿ ما يستممو الفرد عف َّ
ُم َّ
وعدـ
االستياء
معدؿ ما يستممو يره فينو يشعر بعدـ العدالة وتكوف النَّتي ة
َ
َ
الر/ا (العطية.)178 :2003 ،

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ونظافة
/و/اء
رطوبة ،ح ار ٍرة،
إ/اءة،
تيوية،
 .3ظروف العمل :تُؤثر ظروؼ العمؿ الماديَّة مف
َ
عمى در ة تقبُّؿ الفرد لبيئة العمؿ ور/اه عنيا ،كما وتؤثر ىذه الظُّروؼ عمى بعض الظَّواىر
الدوراف ،الغيابَّ ،
كمعدالت َّ
َّ
معدالت الحوادث واألمراض .فكمَّما كانت
السُّموكيَّة ،لؤلفراد العامميف

َّ
المادية يدةً زاد ر/ا األفراد عف العمؿ (عباس.)179 :2003 ،
ظروؼ العمؿ
ظروف العمل المادية:

ِ
َّ
َّ
مصدر مف
الرطوبة والتَّ ُّموث ىي
العمؿ
ظروؼ
ألف
الماديةَ المتمثمةَ في الَّ/و/اء ،األنوار ،الح اررةُّ ،
َ
ٌ
تكامؿ يودىا في ِ
ِ
سبيؿ الحد
مصادر /غوط العمؿ التي ينبغي االىتماـ بيا إذا ما أرادت المنظَّمات
َ

الِ /
مف ىذه ُّ
وتوفير البيئة المبلئمة لمنتسبييا وذلؾ عف طريؽ:
غوط
َ
 تكييؼ أصوات األ يزة و َّ
المستخد َمة لتتبلءـ ومستوى السَّمع االعتيادي بالنسبة لؤلفراد.
المعدات
َ
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النو ِ
 أف تحرص المنظَّمات في تصميميا لمبانييا عمى استغبلؿ َّ
خاصةً في الببلد المشمسةَّ ،
ألف
افذ
َّ
تكوف عمى ات ٍ
ِ
َّ
صاؿ مع البيئة الخار يَّة ،مما يزيد
لمعينيف ب ْف
النوافذ ال تُوف ُر ال/وء فقط ،ولكف تسمح
َ
ِ
المتعة لدى َّ
الشخص وي د ُد نشاطَو.
مف
يتـ
 مف الوا ب عمى المنظَّمات تحديد المخاطر وما قد يترتَّب عمييا في المستقبؿ ،كما ينبغي أف َّ
تزويد األفراد ب ساليب الوقاية واألمف الصحي.
 ينبغي عمى المنظَّمة أف تقوـ بتدريب أفرادىا عمى األ يزة و َّ
المعدات ال ديدة ،وأف تُوف َر ليـ وسائؿ
الحماية مف مخاطر ىذه األ يزة ،وأف تقوـ بالفحص َّ
الدوري ليا لمت ُّكد مف سبلمتيا ومبلءمتيا لمعمؿ
فاألفراد الذيف يشعروف باألمف في بيئة العمؿ مف المحتمؿ أف يكونوا َّ
أقؿ ُعر/ةً لمُّ/غوط وبالتالي

أكثر إنتا اً (عمار.)86 :2006 ،

ذباً لمموظَّفيف ،وقد بدأت بعض

 .4المزايا و ِ
الخ ْد َمات :االمتيازات الوظيفيَّة مف أكثر األساليب
المؤسسات الفاعمة تتنافس عمى أف/ميا ،مثاؿ ذلؾ ىدايا َّ
الزواج أو الوالدة أو المبادرات ال ماعيَّة .وتُقدـ
َّ
َّ
ٍ
ٍ
ركات ر ِ
الش ِ
بعض َّ
داء أو
حبلت
كنت مسؤوالً
عشاء برَّيةً أو بحرَّيةً و يرىا ل ميع طاقـ الموظفيف ،واف َ
ُ
فبل تعزؿ موظَّفيؾ عف زمبلئيـ ،ذلؾ َّ
ألف اإلنساف بطب ِع ِو ي َن ُس باالنتماء (السقا.)18 :2009 ،
ٍ
ؽ َّ
مف التَّعمُّؽ
ص التقدم والترقية :عندما يشعر اإلنساف ب َّف أىدافو تتحقَّ ُ
فيف ذلؾ ي خ ُذهُ إلى مزيد َ
 .5فَُر ُ
بالمؤسَّسة التي يعمؿ فييا ،فالتَّ ُّ
قد ُـ والتَّرقيةُ مف العناصر المتعمقة بت ميف مستقبؿ الموظَّؼ واالستقرار
الوظيفي ،ومقدار األ ر الذي يحصؿ عميو ومدى تمبيتو لحا اتو َّ
الشخصيَّة ،وتناسبو مع ح ـ العمؿ الذي
لمتطور
تستمر ىذه العوامؿ عمى الفرص المتاحة لمترقي ،ومدى توافر الفرص
يؤديو الموظَّؼ ،وكذلؾ
ُّ
ُّ

الوظيفي (عبد الباقي.)176 :2004 ،
.6

تدريب العاممين :أف يشعر العامؿ ب َّف اإلدارة تحرص عميو وتتمسَّؾ بو لكفاءتو ،وذلؾ عف طريؽ تدريبو

وبالمنش ة (المغربي.)446 :2006 ،
المتكرر عمى ما ىو ٌ
ديد أو /روري ،األمر الذي يزيد ثقتو بنفسو ُ
ٍ
يت/منو مف مسؤولي ٍ
نوع في
َّة
 .7محتوى العمل وتنوع الميام :يمثؿ محتوى العمؿ وما
َّ
وصبلحية ودر ِة التَّ ُّ
منح صبلحي ٍ
المياـ َّ
َّات إلن ِاز عممو ،ولذلؾ يرتفع مستوى ر/اه عف العمؿَّ .
إف ىذه
أىميةً لمفرد ،عندما ُي َ ُ
الد ِ
النتي ة متوافقةٌ مع نظريَّة ىرزبيرغ فيما يتعمَّؽ بالعوامؿ َّ
َّ
افعة وتطبيقاتيا المتمثمة باإلثراء الوظيفي ،ومف
ية أخرى ير ب األفراد أصحاب الحا ات العميا ِ
ٍ
بمَن ِحيـ االستقبللية وتوفير بعض العناصر األخرى

إشباع ِ
عة ومتحد ٍ
الر عة واناطة مياـ متنو ٍ
لئلثر ِ
ية ليـ ،لذلؾ َّ
الر بة مف خبلؿ
فيف
اء الوظيفي كالتَّغذية َّا
ىذه َّ
َ
معد ِ
ِ
ِ
الوظائؼ يؤدي إلى رفع َّ
الت الر/ا الوظيفي لدييـ (عباس.)77-76 :2003 ،
إعادة تصميـ
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 .8االستقرار في العمل ااألمن الوظيفيا:

مف ُّ
المدةُ َّ
الميني ب َّنوُ َّ
َّ
الز َّ
الشيور واألعواـ التي يمتيف فييا اإلنساف عمبلً ما،
ؼ االستقرار
ُي َّ
منيةُ
ُّ
عر ُ
المينيةُ َ
َّة مستقبمي ٍ
وترتبط ىذه المينة بو ود ني ٍ
َّة لدى َّ
الشخص لبلستقرار في العمؿ ذاتو (.)Dockins، 2004: 29
السياسات :السياسات التي تتَّسـ بالمرونة ودر ة االست ابة كبيرةٌ ألي ظر ٍ
ؼ سواء في اإلطار
ِّ .9
الخار ي أو َّ
الداخمي لبيئة العمؿ ،في ب أف تتَّصؼ ىذه السياسات باالستقرار والثَّبات النسبي َّ
ألف مف

المعنوية ليـ باألداء ال يد ،لذلؾ تُ ُّ
َّ
عد ىذه
الروح
ش نيا تدعيـ وتعزيز الثقة واالرتياح لدى العامميف ورفع ُّ
نظيمية أث اًر عمى األفراد وال ماعات والمنظَّمة عمى ٍ
السياسات مف أكثر األ واء التَّ َّ
حد سواء في زيادة

مستوى الر/ا الوظيفي (حمود)173 :2002 ،
رابعاًِّ :
الرضا الوظيفي.
الرضا وعدم ِّ
ات ِّ
مؤشر ُ
أوالً ِّ /
الرضا الوظيفي
مؤشرات ِّ

ٍ
موعة مف المؤشرات َّ
أشار فميو وعبد الم يد ( )120 :2005إلى و ود م
الدالَّة عمى و ود ر/اً
وظيفي لدى العامميف تمثَّمت في التالي:

 .1اإلنتاجية المرتفعة :العبلقات اإلنسانيَّة ال يدة والفعَّالة تعني دائماً إنتا يَّةً مرتفعةً مف
العامميف وىذه الكفاية اإلنتا َّيةُ ترِ عُ لزيادة إحساس العامميف باالنتماء لممؤسَّسة ،وحرصيـ عمى
ٍ
عمؿ وشعورىـ ب َّف إدارة
مصمحتيا ،وتر ع أي/اً إلى إحساس العامميف بقيمة ما يقوموف بو مف
انب

المؤسَّسة تعمؿ دائماً عمى حؿ مشكبلتيـ ومشكبلت العمؿ لزيادة اإلنتاج وتحقيؽ ودتو.

 .2اختفاء الشائعات :عندما تنشط االتصاالت مف أعمى إلى أسفؿ مف القادة إلى التَّابعيف ،ومف أسفؿ

ُّ
الشائعات والقي ُؿ
وتقؿ
الرسميَّة لدى العامميف،
إلى أعمى مف التَّابعيف إلى القادة ،تتوفَُّر المعمومات َّ
ُ
لمشائعات في و العمؿ ،وما تُ ِ
فرغُ العامموف ألعماليـ ،ومعموـ األثر السَّيئ َّ
حدثُوُ ىذه
والقاؿ ،ويت َّ
ٌ
ؽ في أر اء المؤسَّسة ،وما تُ ِ
ٍ
َّ
بمبمة وا/طر ٍ
اب وتوتٍُّر وقم ٍ
ٍ
/رر بالعبلقات
محقُوُ مف
الشائعات مف
داخؿ المؤسَّسة.
اإلنسانيَّة والر/ا عف العمؿ
َ
َّة فع ٍ
عبلقات إنساني ٍ
ٍ
 .3انخفاض نسبة منازعات العمل :ال َّ
َّالة يستطيع العامموف إشباع
شؾ َّأنو في ظؿ
حا اتيـ الفسيولو يَّة ،وحا اتيـ َّ
ب ليؤالء العامميف َق ْد ًار مف الر/ا واالستقرار.
النفسيَّة واال تماعيَّة َّ
مما ُيسب ُ

ِ
بالغياب عدـ ح/ور العامؿ لمعمؿ في الوقت الذي ُيتوقَّعُ منو الح/ور فيو
قص ُد
 .4قمة الغيابُ :ي َ
ِ
والمشاركة في اإلنتاج طبقاً لبرنامج العمؿ ،وازدياد نسبة الغياب تُ ُّ
الروح
عد مف مظاىر
انخفاض ُّ
المعنويَّة والر/ا الوظيفي.
 .5انخفاض درجة مقاومة التغيير :في ظؿ العبلقات اإلنسانيَّة ال ي ِ
دة ور/ا العامميف عف عمميـ عادةً
بالتعرؼ عمى اعتر ِ
ا/ات العامميف ومخاوفيـ بالنسبة لمتغيُّر الذي سيحدث،
ييتـ القادة في المؤسَّسة
ُّ
ما ُّ
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ومحاولة طم نة العامميف ،واعدادىـ وتييئتيـ الستقباؿ التَّغيير والتَّعامؿ معو ،ومف ىنا ن د َّ
أف مقاومة
تقؿ إذا ساد المنشَةَ ٌّو مف العبلقات اإلنساني ِ
العامميف لمتَّغيير ِ
بكافة صو ِره وأشكالو وأنواعو ُّ
َّة ال يدة والفعَّالة.
ُ
 .6انخفاض معدل دوران العمل :دوراف العمؿ ىو ترؾ العمؿ واالنتقاؿ لعمؿ آخر ،ويمكف االفتراض َّأنوُ
تركو لو بطر ٍ
وقؿ احتما ُؿ ِ
الدافع لديو إلى البقاء في ىذا العمؿ َّ
كمَّما زاد ر/ا الفرد عف عممو زاد َّ
يقة
أظيرت ِ
ِ
َّ
ىناؾ عبلقَةً َّ
الدراسات َّ
ومعدؿ دوراف العمؿ ،بمعنى
سمبيةً بيف الر/ا عف العمؿ
أف
اختياريَّة ،وقد
َ
َّأنو كمَّما ارتفع الر/ا ِ
اف العمؿ إلى االنخفاض (سمطاف.)204 :2004 ،
عف العمؿ يميؿ دور ُ

التذمر أو عدـ الر/ا عند
 .7قمة الشكوى من جانب العاممين :تُعبر الشكوى والتظمُّمات عف حالة
ُّ
َّة أو وىمي ٍ
حالة حقيقي ٍ
الفرد نحو المنظَّمة وقد يكوف ىذا التظمُّـ فردياً أو ماعياً ،ويعبر عف ٍ
َّة ال تقوـ
ُ ُ
تكوف نتي ةً لما قد
عمى أساس ،وليس مف ال/روري أف تكوف الشكاوى نتي ةَ سوء اإلدارة ،واَّنما قد
ُ
يسود ال ماعة مف توتٍُّر داخمي ،وفي ىذه الحالة ي ب عمى اإلدارة الرشيدة أف تُعالِ َج أسباب ىذا التوتُّر

تيتـ بدراسة الشكاوى – حتى ولو
حتى يتحقَّؽ االنس اـ بيف األفراد ،كما ي ب عمى اإلدارة أي/اً أف َّ
َّ
َّ
مو/وعيةًَّ ،
ألف ت اىميا قد يؤدي إلى تفاقـ الحالة ووصوليا إلى در ٍة
عمميةً
كانت فرديَّة – دراسةً
تصعب فييا موا يتيا (المرسي ،إدريس.)135 :2005 ،

شكؿ رقـ ()5

يو/ح مؤشرات الر/ا الوظيفي
إلاهتاحيت املزجفعت
اختفاء الشائعاث

مؤشزاث الزطا الىظيفي

اهخفاض وسبت مىاسعاث العمل
قلت الغياب
اهخفاض درحت مقاومت التغيير
هقص معدل دوران العمل
قلت الشكاوي مً حاهب العاملين
رد بواسطة الباحث استنادا عمى أدبيات الدراسة)
(المصدرٌ :
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ثانياًِّ /
الرضا الوظيفي
مؤشرات عدم ِّ

أىـ مؤشرات عدـ الر/ا الوظيفي تتمثؿ فيما يمي:
يرى الدوسري ( )52 :2013ب ف ُّ
بشكؿ دائـ ،حيث َّ
ٍ
ٍ
أكدت
عمؿ يتطمَّب الح/ور
نقص المبلزمة في
 .1الغيابُ :ي َّ
عر ُ
ؼ الغياب ب َّنوُ
ُ

أف ىناؾ عبلقةً بيف َّ
ُقيمت في شركة "ىار فستر انترناشوناؿ " َّ
معدالت الغياب ومستوى الر/ا
در ٌ
اسات أ َ
الوظيفي ،فعندما يكوف َّ
معدؿ الغياب عالياً كاف ذلؾ دليبلً عمى انخفاض مستوى الر/ا لدى العامميف.
أف ذلؾ ُيكمؼ المنظَّمة َّ
 .2دوران العمل :وىو التَّرؾ واالستقالة مف العمؿ ،حيث َّ
عدة تكاليؼ منيا عمى
سبيؿ المثاؿ التَّدريب وتكمُفة التَّعييف وفقد الخبرات والكفاءات العالية وكذلؾ تشتُّت ماعة العمؿ.
الفرد إلى ادعاء

ناتج الباً عف عدـ الر/ا الوظيفي حيث يم
 .3التمارض :أي ادعاء المرض وذلؾ ٌ
ٍ
اء مف ِقَب ِؿ اإلدارة أو يرىا.
َ
ذلؾ مف /غوط يوا ييا في محيط العمؿ سو ً
 .4الشكاوى واإلضراب :ويعتبر ذلؾ مف أقوى مؤشرات عدـ الر/ا ،حيث يظير كآخر إ ر ٍ
اء لتعبير
ُ
الفرد عف عدـ الر/ا عف العمؿ مثبلً ،وييدؼ إلى لفت انتباه القيادة إليو َّ
لمنظر في و/عو.

ويرى الخيري (َّ )42-41 :2008
أف عدـ الر/ا الوظيفي يمث ُؿ ع ز الفرد عف التكيُّؼ السَّميـ مع
ظروؼ عممو الماديَّة أو اال تماعيَّة معاً ،وىناؾ مظاىر متعددةٌ لعدـ الر/ا نذكر منيا:
 .1قمَّة اإلنتاج مف حيث الكـ والكيؼ.
 .2اإلكثار مف الحوادث واألخطاء الفنيَّة.

 .3إساءة استخداـ اآلالت واألدوات والمواد الخاـ.

عذر واالنتقاؿ مف ٍ
بعذر أو بدوف ٍ
 .4كثرة التغيُّب والتَّمارض ٍ
عمؿ آلخر.
 .5البلمباالة والتَّكاسؿ و ُّ
الشعور باالكتئاب.

التمرد أو المشا بة.
 .6اإلسراؼ في الشكوى أو ُّ

الر ـ مف عدـ ر/اىـ عنو ،وخصوصاً أولئؾ الذيف
وي ب مبلحظة َّأنو قد ال يترؾ األفراد العمؿ عمى َّ
ص بسيطةٌ لبللتحاؽ ٍ
مطالب اقتصاديَّة كثيرة.
بعمؿ ديد ،والذيف لدييـ
ُ
لدييـ فَُر ٌ

الرضا عن العمل
خامساًِّ :
مسببات ِّ

يمكف تقسيـ مسببات الر/ا عف العمؿ إلى م موعتيف:

لمرضا:
أوالً:
ِّ
المسببات التنظيمية ِّ

شع ُر الفرد بالر/ا إذا َّ
تـ توزيع العوائد وفقاً
 .1نظام العوائد :مثؿ الحوافز ،والمكافآت ،والتَّرقياتَ ،
وي ُ
ٍ
َّ
لنظاـ َّ
وبالشكؿ العادؿ.
محدٍد ي/مف توافرىا بالقدر المناسب،
إف إدراؾ الفرد بمدى و وَدِة اإلشراؼ الواقع ِ
 .2اإلشرافَّ :
عميو يؤثر في در ة ر/اه عف الوظيفة.
َْ

واألمر ىنا يعتمد عمى إدراؾ الفرد وو ية نظره حوؿ عدالة المشرؼ واىتمامو بشؤوف المرؤوسيف وحمايتو ليـ.
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ِ
أنظمة عمؿ ،لوائح ،إ راءات ،وقواعد تنظيـ العمؿ
 .3سياسات المنظمة :وىي تشير إلى و ود
ٍ
بشكؿ ُيسي ُر العمؿ وال يعيقو.
التصرفات وتسمسميا
وتو/يح
ُّ

بالتنوع ،المرونة ،التكامؿ ،األىميَّة
سميـ يسمح
تصميـ
 .4تصميم العمل :حينما يكوف لمعمؿ
ُّ
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
نسبي بالر/ا عف العمؿ.
/ماف
كاممة يكوف ىناؾ
معمومات
واالستقبلؿ مع توافر
ٌّ
ٌ
ِ
ِ
 .5ظروف ٍ
َّ
العامميف عف
ذلؾ عمى ر/ا
العمؿ
ظروؼ
جيدة :كمَّما كانت
عمل ِّ
المادية مناسبةً ساعد َ
َ
ِ ُّ
يم ُّس اإل/اءة ،الح اررة ،التيوية ،ح ـ المكتب ،التميفوف ،ترتيب
عمميـ ،ومف أىـ ىذه الظروؼ ما َ

الح َرة و يرىا (شاويش.)230 :2005 ،
المكاتب ،ح ـ االتصاالت الشخصية وح ـ ُ

الناس بعمميـ وي اىدوف مف أ ؿ العمؿ في مثؿ تمؾ المؤسَّسات التي تُقدـ بيئةَ ٍ
ويتمتَّع َّ
ذات
عمؿ َ
أ وٍ
اء إي ابيَّة(Rabia et al, 2011: 243) .
لمرضا:
ثانياً:
ِّ
المسببات الشخصية ِّ

بحسب ما يرى شاويش ( )231 :2005فيف المسببات الشخصية لمر/ا تتمثؿ فيما يمي:

العمو بقَ ْد ِرِه كمَّما كاف
 .1احترام الذات :فكمما كاف ىناؾ مي ٌؿ لدى الفرد لبلعتداد برأيو ،واحتراـ ذاتو ،و ُّ
ٍ
ٍ
اعتداد
ببخس في قدرىـ ،أو عدـ
أقرب إلى الر/ا عف العمؿ ،أما أولئؾ األشخاص الذيف يشعروف
بالذات َّ
فينيـ عادةً ما يكونوف ير را/يف عف العمؿ.

تحمؿ الُّ/غوط في العمؿ والتعامؿ والتكيُّؼ معيا ،كمَّما كاف
 .2تحمل الضغوط :كمَّما كاف الفرد قاد اًر عمى ُّ
ٍ
أكثر ر/اً ،أما أولئؾ الذيف يتقاعسوف بسر ٍ
عقبات َّ
فينيـ عادةً ما يكونوف مستائيف.
عة وينياروف فور و ود

 .3المكانة االجتماعية :كمَّما ار ِ
َّ
تماعية ،أو الوظيفة واألقدميَّة كمَّما زاد ر/ا الفرد عف
تفعت المكانة اال
َّ
األقدمية زاد استياء الفرد.
عممو ،أما إذا قمَّت مكانة الفرد وظيفياً وا تماعياً وقمَّت

الرضا العام عن الحياة :يميؿ األفراد السعداء في حياتيـ إلى أف يكونوا سعداء في عمميـ ،أما
ِّ .4
التُّعساء في حياتيـ و ير الرا/يف عف ِ
نمط حياتيـ العائمي والزو ي واال تماعي فينَّيـ عادةً ما ينقموف
ىذه التَّعاسة إلى عمميـ.

الرضا عن العمل:
أنواع ِّ

الوظيفي عف العمؿ حسب ما يرى الرشيدي ( )91 :2011إلى:
ينقسـ الر/ا
ُّ

ويكوف الموظَّؼ قد
الرضا الكمي :ويتمثَّؿ في ر/ا الموظَّؼ عف ميع وانب ومكونات العمؿ،
ِّ .1
ُ
ذلؾ توافر ميع عناصر الر/اَّ ،
ألف ذلؾ
وصؿ إلى أقصى در ات الر/ا في عممو ،وال
يعكس َ
ُ
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ميمة ،وبالتالي َّ
فيف الموظَّؼ
يتوقَّؼ عمى طبيعة الموظَّؼ نفسو بحيث قد ال يعتبر ميع تمؾ العناصر َّ

العناصر التي تتوافؽ معو.
وحده ىو مف يستطيع أف ُيحدد
َ

الرضا الجزئي :ويتمثَّؿ ذلؾ في شعور الفرد الو داني عف بعض أ زاء ومكونات العمؿ ،ومف ىنا
ِّ .2
ٍ
ِ
بعض وانب العمؿ واكتفى بيا أو ربما ال زاؿ
كافية عف
يكوف الموظَّؼ قد وصؿ لدر ِة ر/اً
ُ
َّ
االستياء مو وداً َّ
ولكف الموظؼ يؤدي عممو.
ؽ أىداؼ المنظَّمات في تنمية العبلقة بيف المنظَّمة
ويعتبر تحقيؽ الر/ا مف الوسائؿ المي َّمة التي تحق ُ
ُ
الوظيفي وزيادة الر/ا في
السموؾ اإلبداعي لدييـ لممزيد مف ال يد ،فاالستقرار
والعامميف فييا ،وزيادة ُّ
ُّ
ٍ
العمؿ يساعد عمى احتفاظ المنظَّمة بقوة ٍ
طموحة لدييا الر بة في المزيد مف اإلنتا يَّة.
عمؿ
احة نفسي ٍَّة ي ٍ
أف الفرد الذي يتمتَّع بر ٍ
معد ٍؿ ٍ
دة يكوف ذا َّ
كما دلَّت الكثير مف الدراسات عمى َّ
عاؿ مف الكفاءة اإلنتا َّية.

الرضا الوظيفي:
سادساً :كيفية حدوث ِّ

أىداؼ معي ٍ
ٍ
َّنة وينشطوف في أعماليـ
يرى فرج ( )220 :2002ب ف الناس يعمموف كي يصموا إلى
ثـ َّ
العتقادىـ َّ
عما ىـ
فيف بمو يـ إياىا سي عميـ أكثر ر/اً َّ
ؽ ليـ ىذه األىداؼ ،ومف َّ
سي َحق ُ
أف األداء ُ
ننظر لمر/ا كنتي ٍة لمكشؼ ِ
عميو ،أي َّ
ؽ بيا
عف الكيفيَّة التي يتحقَّ ُ
أف األداء سيؤدي إلى الر/ا ،وحيف ُ

أف تمؾ العوامؿ تنتظـ في َن َس ٍ
والعوامؿ التي تسبقو وتُ َع ُّد مسؤولةً عف حدوثو ،سن ُد َّ
ؽ مف التَّفاعبلت
ُ
يتـ عمى النحو التالي:
ُّ

 .1الحاجات :لكؿ ٍ
أكثر مصادر ىذا اإلشباع إتاحة.
فرد حا ٌ
ات يسعى إلى إشباعياُ ،
وي َع ُّد العم ُؿ َ

الدافعيَّة ُّ
 .2الدافعية :تُول ُد الحا ات قد اًر مف َّ
تحث الفرد عمى التو ُّو نحو المصادر المتوقَّع إشباع تمؾ
الحا ات مف خبلليا.
أداء ٍ
الدافعيَّة إلى ٍ
تتحوؿ َّ
نشط لمفرد وبو ٍو خاص في عممو اعتقاداً منو َّ
 .3األداءَّ :
أف ىذا األداء وسيمةٌ
إلشباع حا ات الفرد.

 .4اإلشباع :يؤدي األدا ُء الفعَّاؿ إلى إشباع حا ات الفرد.
 .5الرضاَّ :
إف بموغ الفرد مرحمة اإلشباع مف خبلؿ األداء ال ُكؼء في عممو ي عموُ را/ياً عف العمؿ
باعتباره الوسيمة التي يتسنَّى لو مف خبلىا إشباع حا اتو.
الحوافز ومفيوميا:

إف الحوافز ىي دوماً ما ُّ
تحث عمى َّ
َّ
الدافعيَّة لمعمؿ ب ديَّة ،وكاف ال ُب َّد لرقي األداء الوظيفي لمعامميف
ٍ
ود ِ
ٍ
ٍ
تنظيـ أو مؤسَّسة ،مف و ِ
وعادؿ ُيو و العامميف لئلن از بالعمؿ ،ويزيد
مبلئـ
افز
في أي
نظاـ حو َ
لدييـ الشعور باالنتماء لممؤسَّسة التي يعمموف فييا ،وكانت دائماً المطالبة بالتوسُّع في استخداـ إدارة
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ٍ
ٍ
ٍ
وداعـ لمحا ات واألىداؼ
متبلئـ
وبشكؿ
الحوافز والمزايا اإل/افيَّة ،بما يشابو إدارة األ ور والرواتب،
التي تسعى إلييا منظَّمات األعماؿ (العكش.)21 :2007 ،

ِ
َّ
أنظمة التَّعوي/ات
وا َّف تصميـ وتطوير
المالية والحوافز مف أكثر وظائؼ الموارد البشرَّية تعقيداً
ٍ
ٍ
َّ
ألىميتيا
بشكؿ عاـ وادارة شؤوف العامميف فييا
المؤسسات
وحساسية إلدارة
َّ
بشكؿ خاص ،وذلؾ نتي ةً

البالغة لصاحب العمؿ والعامؿ عمى حد سواء ،فيي تُشكؿ عنص اًر أساسياً وميماً مف التَّكمُفَ ِة َّ
الكمية
لممؤسسة (أبو الروس ،السقا.)4 :2010 ،
َّ
كما عر ِ
فت الحوافز ب َّنيا العوامؿ التي تيدؼ إلى إثارة القوى الكامنة في الفرد ،والتي تُحدد نمط
ُ
التصرؼ المطموب ،عف طريؽ إشباع كافَّة احتيا اتو اإلنسانيَّة (المرنخ.)44 :2004 ،
السُّموؾ أو
ُّ
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ادلبحث انثانث

اجلايعاث انفهضطََُت

ُمقدمة.

أوالً :الجامعة اإلسالمية.

ثانياً :جامعة األقصى.
ثالثاً :جامعة األزىر.

رابعاً :آليات تقييم األداء في الجامعات الفمسطينية.
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ُمقدمة:

َّ
التزود بو ،وقد وَّ/حت
اىتـ اإلسبلـ العظيـ بالعمـ اىتماماً كبي اًر فدعا إليو
لقد َّ
وحث المسمميف عمى ُّ
كثير مف اآليات القرآنيَّة واألحاديث النبويَّة َّ
الشريفة أىميَّة العمـ والتعمُّـ.
ٌ
ميف في قولو َّؿ في عبله:
وقد بيَّنت اآليات القرآنيَّة مكانة العمماء والمتعم َ

ك وحيو وقُل ر ِّ ِ ِ
ِ
ك الْح ُّق وََل تَ ْعجل بِالْ ُقرآ ِ
ْما ﴾(طو)114 :
َن ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن يُ ْق َ
َْ ْ
ب ِز ْدني عل ً
ضى إِلَْي َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
﴿ فَتَ َعالَى اللَّوُ ال َْمل ُ َ َ
ت َآنَاء اللَّْي ِل س ِ
ِ
اج ًدا َوقَائِ ًما يَ ْح َذ ُر ْاْل َِخ َرةَ َويَ ْر ُجو َر ْح َمةَ َربِِّو قُ ْل َى ْل يَ ْستَ ِوي
َ
وقولو َّؿ في عبله ﴿:أ َْم َم ْن ُى َو قَان ٌ َ
َّ ِ
َّ ِ
ين ََل يَ ْعلَ ُمو َن إِنَّ َما يَتَ َذَّكر أُولُو ْاَلَلْبَ ِ
اب ﴾(الزمر.)9 :
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
الذ َ
ُ

ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ
َّ
س ُحوا ِفي ال َْم َجالِ ِ
يل
يل لَ ُك ْم تَ َف َّ
وقاؿ تعالى َّؿ ش نو ﴿:يَا أَيُّ َها الذ َ
س فَافْ َس ُحوا يَ ْف َس ِح اللوُ لَ ُك ْم َوإ َذا ق َ
ين آ ََمنُوا إ َذا ق َ
شزوا ي رفَ ِع اللَّوُ الَّ ِذين آَمنُوا ِمْن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم َدرج ٍ
ات َواللَّوُ بِ َما تَ ْع َملُو َن َخبِ ٌير ﴾(الم ادلة.)11 :
انْ ُ
َ ََ
َ َ
ش ُزوا فَانْ ُ ُ َ ْ
َْ َ
أما َّ
السنة النبويَّة المطيَّرة ف و/حت ف/ؿ العمماء ومنزلتيـ عند ا﵀ سبحانو وتعالى ،فعف كثير بف

قيس قاؿ :كنت الساً عند أبي الدرداء في مس د دمشؽ ف تاه ر ٌؿ فقاؿ :يا أبا الدرداء ،أتيتؾ
ٍ
لحديث بمغني َّأنؾ تُحدث بو عف النَّبي صمى ا﵀ عميو وسمـ
مف مدينة رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ
قاؿ :فما اء بؾ ت ارةٌ؟ قاؿ :ال ،قاؿ :وال اء بؾ يره؟ قاؿ :ال ،قاؿ :فيني سمعت رسوؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو وسمـ يقوؿ:

ك طَ ِري ًقا ي لْت ِم ِ ِ ِ
ضا لِطَالِ ِ
ب
َجنِ َحتَ َها ِر ً
ْجن َِّة َوإِ َّن ال َْم ََلئِ َكةَ لَتَ َ
" َم ْن َسلَ َ
ض ُع أ ْ
َّل اللَّوُ لَوُ طَ ِري ًقا إِلَى ال َ
س فيو عل ًْما َسه َ
ََ ُ
ال ِْعل ِْم وإِ َّن طَالِب ال ِْعل ِْم يست غْ ِفر لَو من فِي َّ ِ
ض حتَّى ال ِ
ْحيتَ ِ
ض َل ال َْعالِ ِم َعلَى ال َْعابِ ِد
ان فِي ال َْم ِاء َوإِ َّن فَ ْ
َ َْ ُ ُ َ ْ
الس َماء َو ْاَل َْر ِ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِل الْ َق َم ِر َعلَى َسائِ ِر الْ َك َواك ِ ِ
ارا َوََل د ْرَى ًما إِنَّ َما
َك َف ْ
اء ُى ْم َوَرثَةُ ْاَلَنْبيَاء وإِ َّن ْاَلَنْبيَاءَ لَ ْم يُ َوِّرثُوا دينَ ً
ب وإ َّن ال ُْعلَ َم َ
ِ
َخ َذ بِ َح ٍّ
ظ َوافِ ٍر".
َخ َذهُ أ َ
ْم فَ َم ْن أ َ
َوَّرثُوا الْعل َ
(سنف ابف ما ة ،كتاب المقدمة ،باب ف/ؿ العمماء والحث عمى طمب العمـ ،223( ،د.)87 :1
واعتبر اإلسبلـ طمب العمـ ِ
معادالً لمخروج في سبيؿ ا﵀ كما اء في حديث الرسوؿ صمَّى ا﵀ عميو
َ
ُ
ِِ
اف ِفي سبِ ِ
يؿ المَّ ِو َحتَّى َي ْرِ َع".
وسمَّـ" :مف َخ َرَج ِفي َ
طمَ ِب اْلعْمـ َك َ
َ
(سنف الترمذي ،كتاب العمـ عف رسوؿ ا﵀ ،باب ف/ؿ العمـ ( ،2647د.)29 :5
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أوالً :الجامعة اإلسالمية:
التاريخ والنشأة:

َّسات التَّعميـ العالي ،تعمؿ بيشر ِ
أكاديميةٌ مستقمَّةٌ مف مؤس ِ
َّ
اؼ و ازرة
ال امعة اإلسبلميَّة في زة مؤسَّسةٌ
ابطة ال امعات اإلسبلميَّة ،ور ِ
التَّربية والتَّعميـ العالي ،وىي ع/و في :اتحاد ال امعات العربيَّة ،ور ِ
ابطة
ٌ

ِ
ٍ
مف
تعاوف مع
امعات البحر األبيض المتوسط ،واالتحاد الدولي لم امعات ،وتربطيا عبلقات
الكثير َ
ال امعات العربيَّة واأل نبيَّة(http://www.iugaza.edu.ps) .

َّ
اإلسبلمية في زة سنة 1978و انبثاقاً عف معيد فمسطيف الديني (األزىر) الذي أُنشئ
نش ت ال امعة
عاـ 1954ـ ،وظمَّت ال امعة إلى عاـ 1991و ال امعةَ الوحيدة التي تخدـ قطاع زة ،حيث أنشئت
امعة األزىر في زة( .دليؿ ال امعة اإلسبلمية.)2004 ،

وتُوفر ال امعة لطمبتيا واً أكاديمياً ممتزماً بالقيـ اإلسبلميَّة مع مراعاة ظروؼ الشعب الفمسطيني وتقاليده،
وت/ع َّ
وتيتـ بال انب التطبيقي اىتماميا بال انب َّ
النظري،
كؿ اإلمكانيَّات المتاحة لخدمة العمميَّة التعميميَّة،
ُّ

وتيتـ بتوظيؼ وسائؿ التكنولو يا المتوفرة في خدمة العمميَّة التعميميَّة( .الموح)93 :2008 ،
كما
ُّ
َّ
اإلسبلمية لتحقيؽ اياتيا مف خبلؿ- :
وتسعى ال امعة

َّ
التعميمية في ال امعة وفقاً لمعايير ال ودة.
 .1رفع مستوى البرامج
 .2االرتقاء بالبحث العممي ودعمو واستثماره في ات اه تحقيؽ التَّنمية المستدامة.
 .3تعزيز دور ال امعة في خدمة الم تمع وتنميتو.

المؤسسي إدارياً وتقنياً.
/ .4بط ورفع كفاءة األداء
َّ
مة لمطَّ ِ
المقد ِ
امعية ومستوى ِ
الخ ْد َمات َّ
َّ
مبة والعامميف.
 .5االرتقاء بالبيئة ال

 .6دعـ عبلقات َّ
وت/ـ ال امعة
الشراكة والتَّعاوف مع المؤسَّسات المحميَّة واإلقميميَّة والدوليَّة (الع رمي.)64 :2013 ،
ُّ
اإلسبلميَّة /مف دوائرىا المختمفة نحو ( )467مف الموظَّفيف اإلدارييف َّ
موزعيف حسب ال دوؿ رقـ (.)3
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جدول ()1

يوضح عدد الموظفين اإلداريين في الجامعة اإلسالمية-غزة
ِّ
ذكور

إناث

المجموع

407

60

467

دائرة شؤوف الموظَّفيف ،ال امعة اإلسبلمية -زة ()2014
جدول ()2
( ُكميات الجامعة اإلسالمية وأقساميا)

ـ.

األقساـ

الكمية
عاـ

.1

الطب

.2

اليندسة

.3

الدين
أصول ِّ

العقيدة -الحديث –التَّفسير

.4

تكنولوجيا المعمومات

عمـ الحاسوب ُ-نظُ ُـ تكنولو يا المعمومات -تطوير البرم َّيات -تكنولو يا الوسائط
المتعددة وتطوير الويب

.5

التمريض

تمريض عاـ -القبالة القانونية – المختبرات -قسـ التَّدريب العممي

.6

اآلداب

.7

الشريعة والقانون

.8

العموم

.9

العموم الصحية

 .10التِّجارة

 .11التربية

المدنية -اليندسة المعمارَّية -اليندسة الكير َّ
َّ
بائية -ىندسة الحاسوب
اليندسة

َّ
ناعية -اليندسة َّ
اليندسة الص َّ
الميكانيكية
البيئية -اليندسة

المُّغة العربيَّة -المُّغة االن ميزيَّة -الصحافة واإلعبلـ – التَّاريخ – ال غرافيا -الخدمة
اال تماعيَّة
اإلسبلمية َّ -
َّ
الشريعة والقانوف
الشريعة
َّ
الكيمياء –الر َّ
الحيوية –الفيزياء –األحياء -التكنولو يا الحيوية-
يا/يات -الكيمياء
البيئة وعموـ األرض
َّ
الطبية المخبرَّية -البصرَّيات -العبلج الطَّبيعي
العموـ
المحاسبة بالمُّغة العر َّبية -المحاسبة بالمُّغة اإلن ميزَّية -إدارة األعماؿ بالمُّغة العر َّبية
إدارة األعماؿ بالمُّغة اإلن ميزَّية -االقتصاد واإلحصاء التَّطبيقي-السياسة واإلعبلـ
العموـ المالية والمصر َّفية -برنامج االقتصاد

النفس واإلرشاد َّ
المناىج وطُ ُرؽ التَّدريس -أصوؿ التَّربية -عمـ َّ
النفسي -التَّعميـ
األساسي
رد بواسطة الباحث
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ثانياً :جامعة األزىر:

التاريخ والنشأة:

أُنشئت امعة األزىر في زة عاـ 1991ـ كمؤس ٍ
َّسة لمتَّعميـ العالي لتُمبي طموحات َّ
الشعب الفمسطيني
وتكوف عنواناً لقدرة ىذا الشعب عمى البذؿ والعطاء ،وقد كاف قرار ياسر عرفات رئيس دولة فمسطيف
الشباب الفمسطيني في بمده وتدعيـ ذوره فييا ،وقد ِ
بينشاء ىذه ال امعة ىادفاً إلى رس َّ
نمت ال امعة

يستحؽ َّ
ُّ
كؿ اإلع اب والتقدير)www.alazhar.edu.ps).
نمواً سريعاً
ٍ
تتمتع جامعة األزىر باعتر ٍ
اؼ عربي ودولي ٍ
مف
مع العديد َ
كبير وتنسج عبلقات كثيرةً ومتنوعةً َ
االتحادات والمنظَّمات و َّ
الشبكات العربيَّة والدوليَّة المختمفة ،التي تدعـ وتُقوي حالة االعتراؼ بشياداتيا
وخري ييا وأنظمتيا األكاديميَّة.

وتمتاز جامعة األزىر في غزة بعضويتيا في:

 .1اتحاد ال امعات العر َّبية.
 .2اتحاد ال امعات اإلسبلميَّة.
 .3االتحاد الدولي لرؤساء ال امعات.
َّ .4
َّ
َّ
العممية.
األوروبية لمبحوث
الشبكة العر َّبية
الدولي ل امعات البحر األبيض المتوسط.
 .5االتحاد
ُّ

 .6المنظَّمة العر َّبية لممسؤوليف عف القبوؿ والتَّس يؿ في ال امعات العر َّبية.
َّ
الدولية (.)IAU
 .7اتحاد ال امعات
وتيدف جامعة األزىر ومن خالل رسالتيا إلى تحقيق التالي:
التخصصات المعر َّ
فية
مف الموارد البشرَّية المؤىمة في
ُّ
 .1تمبية احتيا ات الم تمع الفمسطيني والعربي َ
َّ
العممية.
المختمفة ،والبحوث
 .2العمؿ عمى التَّنمية المستدامة مع التَّركيز عمى توظيؼ تقنيَّات العصر في تحصيؿ العمـ والمعرفة.
ِ
أصالة التُّراث الفمسطيني والعربي واإلسبلمي.
 .3المحافظة عمى
 .4االلتزاـ بمبادئ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف ،وِق َيِـ العدالة والمساواة.
التنوع ،و َّ
َّ
تمعية.
الشراكة الم
 .5االلتزاـ بحكـ القانوف والشفافية والتَّسامح واالحتراـ وعدـ التَّمييز و ُّ
))www.alazhar.edu.ps

َّ
ييف َّ
عيف حسب
ُّ
موز َ
فيف اإلدار َ
مف الموظ َ
وت/ـ امعة األزىر /مف دوائرىا المختمفة نحو (َ )232
ال دوؿ رقـ (.)5
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جذول ()3
ٍوضح عذد انموظَّفَه اإلدارٍَه فٌ جامعت األسهز-غشة
ذكور

إناث

المجموع

212

20

232

دائرة شؤوف الموظَّفيف ،امعة األزىر -زة ()2014
جدول ()4

(كميات جامعة األزىر-وأقساميا)

ـ.
.1
.2

الكمية
طب فمسطين
كمية ِّ
كمية الدكتور حيدر عبد
لطب األسنان
الشافي ِّ

األقساـ
عاـ
عاـ

.3

الصيدلة

عاـ

.4

العموم الطبية التطبيقية

التصوير الطبيُّ -
الطب المخبري-العبلج الطبيعي

.5

اليندسة وتكنولوجيا

.6

العموم

الريا/يات -الكيمياء -الفيزياء -األحياء -ال يولو يا

.7

ِّ
الزراعة والبيئة

باتي ووقاية َّ
اإلنتاج َّ
النبات -الصناعات –اإلنتاج الحيواني والدوا ف
الن ُّ

.8

االقتصاد والعموم اإلدارية

إدارة األعماؿ (شعبة المُّغة العر َّبية – شعبة المُّغة اإلن ميزَّية).
المحػاسبػ ػػة (شعبة المُّغة العر َّبية – شعبة المُّغة اإلن ميزَّية).

.9

الحقوق

عاـ

.10

اآلداب والعموم اإلنسانية

التَّاريخ -ال غرافيػا – المُّغة اإلن ميزَّية – العر َّبية -عمـ اال تماع

.11

التربية

اإلسبلمية -عمـ َّ
َّ
ؽ التَّدريس
النفس-أصوؿ التربية -
الدراسات
المناىج وطُُر ُ
ُ

.12

الشريعة

عاـ

المعمومات

تكنولو يا المعمومات -اليندسة – ىندسة البرم َّيات

َّ
السياسية
اإلحصاء التَّطبيقي-االقتصاد -العموـ

رد بواسطة الباحث
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ثالثاً :جامعة األقصى:

التاريخ والنشأة:

ِ
ٍ
الحكومة المصرَّية ،وكاف
تحت إدا ِرة
ميف
َ
بدأت امعة األقصى سنة 1955و كمعيد لممعم َ
اليدؼ آنذاؾ ىو إعداد المعمميف وت ىيميـ.
بكمية التر ِ
َّ
ت َّ
الحكومية ،ومنذ ذلؾ الحيف أخذت الكميَّة
بية
وفي عاـ 1991و َّ
تطور المعيد إلى ُك َّمي ٍة ُع ِرفَ ْ
العممية ،وأساتذتياَّ ،
َّ
َّ
وخر ت كثي اًر مف
التعميمية ،وأقساميا
تتنامى شيئاً فشيئاً في ُخططيا
وطبلبياَّ ،
َّ
العممية والتربويَّة العالية مف َح َممَ ِة البكالوريوس والميسانس والدكتوراه
الباحثيف ذوي الكفاءة
سيف و
َ
المدر َ
عبر برنامج الدراسات العميا المشترؾ مع امعة عيف شمس ،ومع بداية ِ
العاـ ال امعي 2001/2000و
تـ تحويؿ َّ
الكمية إلى امعة األقصى )(www.alaqsa.edu.ps
َّ

وقد تمثمت أىداف جامعة األقصى االستراتيجية بالتالي:
تسعى ال امعة إلى نشر المعرفة ،وتعميؽ ذورىا ،وخدمة الم تمع الفمسطيني وتطويره
َّ
خاصةً
الوطنية وتر ِ
ٍ
ِ
َّ
اث الح/ارة العر َّبية
المفاىيـ
فمسفة تستند إلى
عامةً ،في إطار
والم تمع العربي واإلسبلمي َّ
اإلسبلمية ،وتسعى لتحقي ِ
َّ
ؽ ىذ ِه األىداؼ مف خبلؿ:
و
المؤسسي ل امعة األقصى مف خبلؿ تحسيف كفاءة َّ
َّ
لمعممية التعميميَّة
الدعـ المساند
 .1تعزيز التطوير
َّ
والبحث العممي وخدمة الم تمع.
األكاديمية في ال امعة مف خبلؿ توفير ٍ
بيئة ت َّ
َّ
عميمي ٍة فاعمة.
 .2تحسيف ودة البرامج
 .3المساىمة في تحسيف المعرفة والفيـ ك ٍ
السياسات حوؿ ق/ايا
ساس لدعـ اتخاذ الق اررات وصنع َّ
َّ
التعميمية والبحثيَّة
المؤسسات والمراكز
امعة األقصى والم تمع الفمسطيني ،مف خبلؿ التشبيؾ مع
َّ
ومؤسسات الم تمع المدني عمى المستوى المحمي واإلقميمي والعالمي.
َّ
الخ ْد ِ
عممية التَّنمية المستدامة لمم تمع الفمسطيني مف خبلؿ تقديـ ِ
مات التَّ َّ
َّ
عميمية
 .4المساىمة في
التطوعي وذلؾ َّ
ِ
َّ
َّ
التدر َّ
ومؤسسات
الرسمية
المؤسسات
بالشراكة مع
البحثية ،االستشارَّية والعمؿ
يبية،
َّ
َّ
الم تمع المدني والقطاع الخاص.
 .5تطوير ٍ
َّ
نظاـ تعميمي ميني متوس ٍط يرتكز عمى ُّ
التنموية.
التميز واإلتقاف ويمبي احتيا ات الم تمع
()www.alaqsa.edu.ps
وت/ـ امعة األقصى /مف دوائرىا المختمفة نحو ( )292مف الموظَّفيف اإلدارييف ال َّ
موزعيف حسب
ُّ

ال دوؿ رقـ (.)7
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جذول ()5
ٍوضح عذد انموظَّفَه اإلدارٍَه فٌ جامعت األلصي-غشة
ذكور

إناث

الم موع

214

78

292

دائرة شؤوف الموظَّفيف ،امعة األقصى -زة ()2014

جدول ()6

(كميات جامعة األقصى وأقساميا)

ـ.

األقساـ

الكمية

السكرتاريا الدو َّلية -تكنولو يا المعمومات واالتصاالت -تربية طفؿ-إدارة
َّ
االلكترونية -إدارة السياحة والفندقة –إدارة المنظَّمات ير
أعماؿ-الصحافة

.1

كمية مجتمع األقصى

.2

كمية التربية

.3

كمية العموم التطبيقية

الطبية-األحياء-الر َّ
َّ
يا/يات
الفيزياء-الكيمياء-الحاسوب-التكنولو يا

.4

كمية العموم اإلدارية

َّ
َّ
المصرفية
المالية و
إدارة أعماؿ-المحاسبةُ-نظُ ُـ المعمومات اإلدارَّية-العموـ
اإلسبلمية-المُّغة االن ميزَّية-المُّغة الفر َّ
َّ
نسية ال غرافيا-
المُّغة العر َّبية-الدراسات

العامة واإلعبلـ.
الحكومية -العبلج الوظيفي-العبلقات َّ

.5

كمية اآلداب والعموم
اإلنسانية

اإلشراؼ التربوي-تعميـ المرحمة األساسية-أصوؿ التَّربية-أساليب التَّدريس
عمـ َّ
َّ
التطبيقية
النفس-التكنولو يا والعموـ

الخاصة
التَّاريخ-عمـ اال تماع-عموـ المكتبات-اإلرشاد والتَّربية
َّ

.6

كمية اإلعالم

اإلعبلـ

.7

كمية الفنون الجميمة

التربية َّ
الفنية-التَّصوير-الديكور

.8

كمية التربية البدنية

الرياضة
و ِّ

المدرسية-قسـ التَّدريب الريا/ي-قسـ اإلدارة الر َّ
َّ
يا/ية
قسـ الريا/ة
رد بواسطة الباحث
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رابعاً :آليات تقييم أداء العاممين في الجامعات الفمسطينية:
ِ
مف خبلؿ مق ٍ
رسالتو بعنواف (استراتي يَّات إدارة الموارد البشرَّية ودورىا
ابمة لمباحث كحيؿ ( )2014في
َّ
الفمسطينية في قطاع زة) مع مدير شؤوف الموظَّفيف في
في تطوير كفاءة أداء العامميف في ال امعات

َّ
َّ
عممية تقييـ األداء
الساعة  ،12:00س ؿ الباحث عف واقع
ال امعة
اإلسبلمية بتاريخ َّ 2014/03/29
لمعامميف اإلدارييف في ال امعة ،وقد و َّ
/ح مدير شؤوف الموظَّفيف َّ
أف لدى ال امعة دليبلً خاصاً لتقييـ

َّ
الفمسطينية ،بحيث
ويعتبر مف أرقى األنظمة المو ودة في ال امعات
األداء ،وىو مف إعداد ال امعةُ ،
يحتوي عمى ٍ
تـ تقسيمو بحسب شرائح العامميف وأنواع وظائفيـ ،وأ/اؼ ب َّف
عدد مف نماذج التَّقييـ كما َّ
ٍ
ٍ
عممية التَّقييـ وحتَّى استخراج َّ
بدء مف َّ
َّ
النتائج ،كما أنَّو
وس َبةٌ ُّ
وتتـ إلكترونياً بشكؿ كامؿ ً
عممية التَّقييـ ُم َح َ
وحسب دليؿ التَّقييـ ُّ
يحؽ لمموظَّؼ بعد ظيور نتائج التَّقييـ واالطبلع عمى تقييمو التَّظمُّـ عمى نتي ة
مختصةٌ بدراسة ىذه التظمُّمات.
َّ
التَّقييـ ،حيث تقوـ ل نةٌ
ِ
الر عة لعمميَّة التَّقييـ َّ
و/ح ب َّف ال امعة تحاوؿ االستفادة
السؤاؿ عف مدى اإلفادة مف التَّغذية َّا
وعف ُّ

المستطاع.
منيا َ
قدر ُ
وفي مقابمتو مع مدير شؤوف الموظَّفيف في امعة األزىر بتاريخ  2014/01/15الساعة ،12:30

وسؤاؿ الباحث عف واقع تقييـ أداء العامميف اإلدارييف وما ىي اآلليات المتَّبعة في ذلؾ ،أفاد ب َّف َم ْف
يتـ
يقوـ بيذا العمؿ ىي وحدة ال ودة اإلدارية في ال امعة وىي تتبع نائب الرئيس لمشؤوف األكاديميَّة و ُّ
ُ
ذلؾ مف خبلؿ نماذج َّ
معدة مسبقاً ،بحيث يشارؾ في تعبئتيا الرئيس المباشر لمموظَّؼ وزمبلء الموظَّؼ

نتائج التَّقييـ معيا اًر
والموظَّؼ نفسو ،وحوؿ اإلفادة مف نتائج التَّقييـ ،أفاد ب َّف عمميَّة التَّقييـ تتـ ،وتُعتََب ُر
ُ
ٍ
بعقود مؤقَّتة ،وأفاد ب َّف ال امعة وعند
مف الموظَّفيف الذيف يعمموف
ميماً لمتَّرفيع والتَّرقية وتثبيت أي َ
َّ
فيف عمى ما تحتويو ممفاتيـ الوظيفيَّة مف تقارير إي ابيَّ ٍة أو
الحا ة ،تعتمد في تقييميا أي/اً لمموظ َ
سمبي ٍة عمى مدار سنو ِ
َّ
ات عمميـ.
ِ
شؤوف الموظَّفيف في امعة األقصى بتاريخ  2014/03/29الساعة ،11:30
وفي مقابمتو مع مدير
ِ
وعند السؤاؿ عف و ود ٍ
يتـ بالتَّنسيؽ مع ديواف
العامميف في ال
آلية لتقييـ
أفاد ب َّف التَّقييـ ُّ
امعة َ
َ
ٍ
َّ
وبشكؿ إلكتروني (أي َّ
عممية التَّقييـ تكوف محوسبة) وأ/اؼ َّأنوُ ي ب أف يقوـ
أف
الموظَّفيف سنوياً
ِ
مرؤوسيو ال ُّ
المسؤوؿ المباشر بكتابة تقر ٍ
يقؿ عف  40كممة ،وأفاد ب َّف ال امعة ومف خبلؿ
ير عف

النتائج ومعر ِ
تستفيد مف ىذا التَّقييـ ،وذلؾ بدراسة َّ
فة ما إذا
الم اف التي ُيشكمُيا م مس الشؤوف اإلدارَّية
ُ
كاف ىناؾ ُّ
شابوُ نوعٌ مف الم امبلت أو العاطفة ،كما
تحيٌز
سمبي أو إي ٌّ
ٌّ
ابي في ىذا التَّقييـ ،وىؿ َ
تتـ معال ة نقاط َّ
ال/عؼ مف خبلؿ التَّدريب أو
ثـ ُّ
ويسمح لمموظَّفيف بالتَّظمُّـ عمى نتائج التَّقييـ ،ومف َّ
ُ
َّ
النقؿ والسعي لحؿ كؿ المشاكؿ المتعمقة بالمو/وع.
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الخالصة:
األوؿ لتو/يح مفيوـ تقييـ األداء
تناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ ثبلثة مباحث رئيسةَّ ،
تطرؽ المبحث َّ

أىـ استخدامات تقييـ األداء ،أىداؼ تقييـ األداءُّ ،
الشروط الوا ب توافرىا في عممية تقييـ األداء

َّ
وتطرؽ الباحث أي/اً إلى إدارة عمميَّة
عممية تقييـ األداء ومعايير تقييـ األداء وخصائصيا،
خطوات
َّ
ثـ
ؽ المستخدمة في عمميَّة تقييـ األداء ،التَّغذية َّا
الر عة لعمميَّة تقييـ األداء ،ومف َّ
تقييـ األداء ،الطُُّر ُ
ؽ بالر/ا الوظيفي عف
مقترحات لتطوير عمميَّة تقييـ األداء ،وفي المبحث الثَّاني تناوؿ الباحث ما يتعمَّ ُ
عمميَّة تقييـ األداء المتَّبعة في ال امعات مف خبلؿ الحديث عف مفيوـ وأىميَّة الر/ا الوظيفي ،قياس

بات الر/ا الوظيفي عف العمؿ وأنواعو،
الر/ا الوظيفي ،العوامؿ المؤثرة في الر/ا الوظيفي ،مسب ُ
ِ
حدوث الر/ا الوظيفي ،كما وتناوؿ المبحث الثَّالث واألخير ال امعات
طرؽ إلى كيفيَّة
تـ التَّ ُّ
وأخي اًر َّ

الفمسطينيَّة محؿ الدراسة ،وآليَّة القياـ بعمميَّة تقييـ األداء في ىذه ال امعات.
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انفصم انثانث

انذراصاث انضابقت

أول :ممذمت.
سابمت
ثاوَا :انذراساث ان َّ
 :1/1انذراساث انخٌ حىاونج حمََم األداء.
 :2/1انذراساث انخٌ حىاونج انزضا انوظَفٌ
ثانثا :انخَّعهَك عهي انذراساث.
رابعاا :مصفوفت انفجوة انبحثََّت
انخالصت
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أوالً :مقدمة

بمو/وع ْي تقييـ أداء الموارد البشريَّة والر/ا
العديد مف الدراسات السَّابقة ذات العبلقة
يتناوؿ ىذا الفص ُؿ
َ
َ
َّة وأخرى عربي ٍ
اسات محمي ٍ
الوظيفي ،وذلؾ مف خبلؿ عر/يا مرتًّبةً ترتيباً زمنياً وتصنيفيا إلى در ٍ
َّة
باإل/افة إلى الدراسات األ نبيَّة ،والتي تُوُ /ح ُّ
التغيرات التي طرأت خبلؿ الفترة السَّابقة واظيار أو و
َّ
الشبو واالختبلؼ بيف ىذه الدراسات والدراسة التي يقوـ الباحث بيعدادىا واالستفادة مف توصياتيا
تـ تقسيـ الدراسات السَّابقة إلى ِع َّد ِة م موعات ،الم موعة األولى شممت الدراسات التي
ونتائ يا ،لذلؾ َّ

األوؿ :الدراسات المحميَّة واشتممت عمى
تناولت مو/وع تقييـ األداء
َّ
وت/منت ثبلثة محاور ،المحور َّ
فيت/مف الدراسات العربيَّة وشممت أربع در ٍ
ٍ
سبع در ٍ
أما المحور
المحور الثَّاني
أما
اسات
اساتَّ ،
سابقة و َّ
َّ ُ
ُ
أما الم موعة الثَّانية فقد تمثَّمت بالدراسات التي
فيخص الدراسات األ نبيَّة
الثَّالث
ُّ
ويتكوف مف دراستيفَّ ،
َّ
وست در ٍ
اسات محمي ٍ
ست در ٍ
ُّ
عشرةَ دراسةً منيا ُّ
اسات
َّة
بع
تناولت مو/وع الر/ا الوظيفي
َّ
َ
وت/منت أر َ
عربي ٍ
َّة ودر ِ
استاف أ نبيَّتاف.
الد ارسات التي تناولت تقييم األداء.
ِّ :1/1

الدراسات المحمية:
المحور األولِّ :

قات تطبي ِ
ق تقييم أداء العاممين في الييئات المحمية في
 .1دراسة (النجار )2013 ،بعنوانِّ :
امعو ُ
قطاع غزةا.
ِ
َّ
المحمية في محافظات
التعرؼ عمى معوقات تطبيؽ تقييـ أداء العامميف في الييئات
ىدفت ِّ
الدراس ُة إلى ُّ

قطاع زة ،وذلؾ مف خبلؿ دراسة المحاور التَّالية( :التَّحميؿ الوظيفي ،معايير التَّقييـ ،أساليب ونماذج
المقَيِـ ومينِيَّتُو ،دور المرؤوسيف) وعبلقتيا بتطبيؽ تقييـ األداء ،واستخدـ
التَّقييـ ،التَّغذية َّا
الر عة ،دور ُ
ِ
البيانات وأُ ِرَي ِت
مع
الوصفي
نيج
ىي وسيمة ِ
َّ
َّ
الباحث في ىذه الدراسة الم َ
التحميمي وكانت االستبانة َ
الدراسة عمى م تمع الدراسة الذي يشم ُؿ الموظَّفيف الذيف يشغموف الوظائؼ اإلشرافيَّة في الييئات
المحميَّة في محافظات زة وعددىـ (.)571
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ

ؼ
ْ /ع ٌ
 و ود معوقات تقييـ أداء العامميف في الييئات المحميَّة في محافظات قطاع زة ،حيث يو د َ
في تطبيؽ تقييـ األداء.
َّ 
أحد معوقات تطبيؽ تقييـ أداء العامميف.
أف التَّحميؿ الوظيفي ىو ُ
َّ 
أف المعايير المستخدمة ىي إحدى معوقات تطبيؽ أداء العامميف.

َّ 
أف أساليب التَّقييـ المستخدمة أي/اً مف معوقات تطبيؽ تقييـ أداء العامميف.
الر عة تُ َع ُّد مف ُمعوقات تطبيؽ تقييـ أداء العامميف ،إ/افةً إلى َّ
أف دور العامميف
 كذلؾ التَّغذية َّا
أي/اً ىو مف ُمعوقات تطبيؽ تقييـ أداء العامميف.
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 .2دراسة (مرتجى )2013 ،بعنوان :افعالية ِ
السنوي لمعمِّمي المرحمة الثانوية
نظام تقييم األداء
ِّ

الوظيفي من وجية نظرىم في محافظة غزةا.
بأدائيم
وعالقتو
ِّ
ُ
الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف در ة فعالية نظاـ تقييـ األداء السنوي لمعممي المرحمة الثانويَّة
ىدفت ِّ
وعبلقتيا باألداء الوظيفي لممعمميف مف و ية نظرىـ وبياف أثر المتغيرات (ال نس ،العمر ،سنوات

الخدمة ،نتي ة آخر تقييـ ألداء المعمـ) عمى متوسطات تقديرات المعمميف ليذه العبلقة.
واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدمت استبانتَْي ِف ك ٍ
وتكوف
داة ل مع البياناتَّ ،
َ
َّ
الحكومية في محافظة زة لمعاـ الدراسي 2012-2011ـ
م تمع الدراسة مف ميع معممي المدارس
تـ اختيارىا بطر ٍ
قت الدراسة عمى عي ٍ
والبالغ عددىـ ( )1384معمماً ومعممةً ،وطُب ِ
يقة عشو َّ
ائي ٍة
نة َّ
ٍ
بسيطة مف ( )325معمماً ومعممةً مف ُمعممي المرحمة ال َّ
ثانوية.
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ

الثانوية مف و ِ
ية ِ
َّ
ميف بمغت
 در ةُ فعالية نظاـ تقييـ األداء السنوي لمعممي المرحمة
نظر المعم َ
در ةً متوسطةً.
ِ
ِ
تباطي ٍة مو ٍ
ٍ
َّ
عبلقة ار َّ
فعالية نظاـ تقييـ األداء
الثانوي ِة لدر ِة
المرحمة
بة بيف تقديرات معممي
ود
و ُ
السنوي لممعمميف وتقديراتيـ لمستوى أدائيـ الوظيفي ،وكانت در ةُ تقدير أفرِاد العي ِ
نة ألدائيـ
َّ
الوظيفي كبيرةً داً.

 .3دراسة (أبو رزق )2012 ،بعنوان :انظام تقييم أداء ُمديري المدارس بوكالة الغوث الدولية في
وسُب ِل تطويرها.
غزة من وجية نظرىم ُ
ِ
َّ
الدولية في زة مف
التعرؼ عمى نظاـ تقييـ أداء مديري المدارس بوكالة الغوث
ىدفت ِّ
الدراسة إلى ُّ

ٍ
قياس
الوصفي التَّحميمي ،واستخدـ االستبانة ك داة
وسُب ِؿ تطويره ،واستخدـ الباحث المنيج
َّ
و ية نظرىـ ُ
وبمغ عدد العي ِ
َّ
الميدانية ( )200مدي ٍر ومديرة.
نة
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
 انخفاض تقدير مديري ومديرات المدارس لنظاـ تقييـ األداء ،وكاف تقدير مديري ومديرات المدارس
أل ِ
ىداؼ نظاـ تقييـ األداء أعمى تقدير.
 انخفاض تقدير مديري ومديرات المدارس ألدوات مع البيانات ولػنتائج التقييـ ،وكذلؾ انخفاض
تقدير مديري ومديرات المدارس لمفريؽ االستشاري وفريؽ التَّقييـ.

الوظيفي لمعاممين في
 .4دراسة (عناية )2011 ،بعنوان :اعالقة تقييم األداء بتخطيط المسار
ِّ
البمديات ال ُكبرى بقطاع غزةا.
ِ
الدراســة إلػػى د ارسػػة وتحميػػؿ العبلقػػة بػػيف مسػػتوى تطبيػػؽ نظػػاـ تقيػػيـ األداء والتَّخطػػيط لممسػػار
ىــدفت ِّ
الػوظيفي لمعػامميف فػي البم َّ
ػديات الكبػرى بقطػاع ػزة ،وذلػؾ مػف خػبلؿ بحػث طبيعػة العبلقػة بػيف مسػػتوى
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العناصػػر الرئيسػة لنظػػاـ تقيػػيـ األداء( .تحديػػد أىػػداؼ التَّقيػػيـ ،تحديػػد معػػايير التَّقيػػيـ وو/ػػوحيا ،تػػدريب

َّ
العكسية) والتَّخطيط لممسػار الػوظيفي ،ومػف ث َّػـ معرفػةُ تػ ثير ىػذه
المقَيميف ،تحميؿ نتائج التَّقييـ ،التَّغذية
ُ
ػي كم ػػا اسػػػتخدـ
ػفي التحميمػ ػ َّ
ػنيج الوص ػ َّ
األبع ػػاد عمػ ػػى تخط ػػيط المسػ ػػار ال ػػوظيفي ،واسػ ػػتخدـ الباح ػ ُ
ػث المػ ػ َ
االس ػػتبانة كػ ػ ٍ
داة ل م ػػع البيان ػػات م ػػف أفػ ػراد عين ػ ِػة الد ارس ػ ِػة الب ػػالِ ِغ ع ػػددىـ ( )186موظفػ ػاً م ػػف أص ػػحاب
المناصب اإلدارَّية.
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
تباطية ذات داللة إحص َّ
 و ود عبلقة ار َّ
ػائية بػيف مسػتوى تطبيػؽ نظػاـ تقيػيـ األداء والتَّخطػيط لممسػار

َّ
البمديات الكبرى بقطاع زة.
الوظيفي لمعامميف في

َّ
 و َّ
ػيف عمػػى تخطػػيط
أف ىنػػاؾ تػ اً
المقَيمػ َ
ثير إي ابيػاً لكػػؿ مػػف مسػػتوى التغذيػػة العكسػ َّػية ،ومسػػتوى تػػدريب ُ
المسار الوظيفي.
ؽ ِ
 كمػػا أظيػ ِ
ػرت الد ارسػػة عػػدـ و ػػود فػػرو ٍ
ذات داللػ ٍػة إحصػ َّ
ػائي ٍة فػػي مسػػتوى تطبيػػؽ نظػػاـ تقيػػيـ األداء
ػار الػػوظيفي وذلػػؾ بسػػبب المتغي ػرات (ال ػػنس ،المؤى ػؿ العممػػيَّ ،
والتَّخطػػيط لممسػ ِ
َّ
الوظيفي ػة ،عػػدد
الدر ػػة
سنوات ِ
الخ ْدمة).
 .5دراسة (أبو الروس وأبو ماضي )2011 ،بعنوان :امدى اىتمام الجامعات الفمسطينية بمتطمبات

رفع كفاءة عممية تقييم أداء العاممينا.
ٍ
ِ
َّ
موعة مف
الفمسطينية في قطاع َّزة بم
عرؼ عمى مدى اىتماـ ال امعات
ىدفت ِّ
الدراس ُة إلى التَّ ُّ
العامميف مثؿ تطوير المعايير و َّ
َّ
الر عة وا راء
النماذج والتَّغذية َّا
عممية تقييـ أداء
متطمَّبات رفع كفاءة
َ
ِ
المنيج
الباحثاف
التظمُّـ ومقابمة ما بعد التَّقييـ والتَّدريب ،وكذلؾ الثَّواب والعقاب إثر التَّقييـ ،واستخدـ
َ
تمع الدر ِ
المكوف مف
اسة
الوصفي ا
لتحميمي ،وكانت أداة مع البيانات االستبانة ،وطُبقت عمى م ِ
َّ
َّ
َّ

ِ
أصحاب المناصب اإلدارَّية العامميف في ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع زة
ييف
األكاديميي َف واإلدار َ
َّ
اإلسبلمية ،امعة األزىر ،امعة األقصى ،امعة القدس المفتوحة).
وىي (ال امعة
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
َّ 
أف مستوى اىتماـ ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع زة بمتطمَّبات رفع كفاءة عمميَّة تقييـ أداء
العامميف متدف.

داللة إحصائي ٍ
ٍ
 كما وأظيرت نتائج الدراسة عدـ و ِ
ود فرو ٍ
َّة بيذا الخصوص بيف ال امعات
ؽ ذات
الفمسطينيَّة تُعزى إلى ُمتغيرات ال نس ،العمر ،نوع الوظيفية ،المؤىؿ العممي وسنوات الخبرة.
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 .6دراسة (شاىين )2010 ،بعنوان :ا فاعمية وعدالة نظام تقييم أداء العاممين في الجامعات
نظيمي والثِّقة التنظيميةا.
الوظيفي والوالء الت
الفمسطينية وأثره عمى األداء
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
َّ
فاعمية وعدالة نظاـ تقييـ أداء العامميف في ال امعات الفمسطينيَّة
العبلقة بيف
تحميؿ
الدراس ُة إلى
ىدفت ِّ
َّ
وأثره عمى األداء الوظيفي والوالء التَّنظيمي والثقة التَّ َّ
اإلسبلمي ِة و امعة
نظيمي ِة في كؿ مف ال امعة
التحميمي ،واستخدـ ل مع البيانات استبانةً طُبقت عمى عي ٍ
نة
الوصفي
المنيج
األزىر .استخدـ الباحث
َّ
َّ
َ
ط َب َّ
قي ٍة بمغت ( )179فرداً مف م تمع الدراسة البالغ ( )250فردًا.
َ
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
َّ
الم َّ
اإلسبلمية.
طبؽ وعمى عدالت ِو لدى العامميف في ال امعة
 و ود ر/اً عمى نظاـ تقييـ األداء ُ
ٍ
معقولة في كبل ال ام ِ
وظير مستوى الثقة
عتيف
 وكاف مستوى األداء الوظيفي والوالء التَّنظيمي بدر ٍة
َ

َّ ِ
التَّ َّ
أكثر منو في امعة األزىر.
نظيمية مرتفعاً في ال امعة
اإلسبلمية َ
 ومستوى الر/ا ير ٍ
َّ
تـ بمو بيا محاسبة المقصريف
كاؼ حوؿ نظاـ الحوافز وكذلؾ
الكيفية التي ت ُّ
ُ
امعتَْيف.
في أدائيـ الوظيفي في كؿ مف ال َ

 .7دراسة (أبو حطب )2009 ،بعنوان :ا فاعمي ُة نظام تقييم األداء وأثره عمى أداء الموارد البشريةا.
ِ
عرؼ عمى فاعميَّة نظاـ تقييـ األداء وأثره عمى مستوى أداء العامميف في معيَّة
ىدفت ِّ
الدراسة إلى التَّ ُّ

عرؼ عمى
أصدقاء المريض الخيرَّية ،وذلؾ مف خبلؿ التَّحقُّؽ مف مدى فاعميَّة نظاـ تقييـ األداء بالتَّ ُّ
أف/ؿ الطُُّر ِ
َّ
لعممية التَّقييـ وأثرىا عمى تحسيف أداء العامميف.
خد َم ِة
ؽ والوسائؿ المستَ َ
الوصفي
المنيج
واستخدـ الباحث
التحميمي كما استخدـ الباحث استبانةً َّ
تـ توزيعيا عمى ( )121موظفاً
َّ
َّ
َ

يعمموف في ال معيَّة.
ٍ
وتوص ِ
مف َّ
النتائج أىميا:
مت ِّ
الدراسة إلى م موعة َ
ِ
ٍ
عبلقة ِ
ٍ
نظاـ ت ِ
إحصائي ٍة بيف فعالية ِ
األداء وكؿ مف التَّحم ِ
َّ
يؿ الوظيفي ،المعايير
قييـ
داللة
ذات
ود
 و ُ

الر عةَّ ،
مينية نظاـ التَّقييـ ،مستوى األداء.
المستخدمة ،أساليب التَّقييـ المستخدمة ،التَّغذية َّا
ٍ
أف عمميَّة التَّحميؿ الوظيفي في ال َّ
بشكؿ دوري ،و َّ
 كما َّبينت الدراسة َّ
أف
تـ م ار عتيا
معية ال ت ُّ
ِ
ِ
َّ
األداء في ال َّ
معية قميمة ،و َّ
عممية تقييـ األداء
األساليب المستخدمةَ في
أف
لتقييـ
المعايير المستَخدمة
َ
ٍ
معية ير كا ٍ
اخؿ ال َّ
مناسبة لطبيعة العمؿ.
فية و ُير
د َ
ُ
ات متعم ٍ
أي ق ارر ٍ
 وكانت آراء العي ِ
الر عة ،وال يتبع َّ
سمبيةً ت اه َّ
نة َّ
قة
عممي ِة التَّغذية َّا
عممية تقييـ األداء ُّ
ُ
بالحو ِ
َّ
َّ
المعنوية.
الماديةِ وتعديبلت األ ور وا َّلرواتب والحوافز
افز
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الدراسات العربية:
المحور الثانيِّ :
 .1دراسة (سعاد )2007 ،بعنوان :اتقييم فعالية نظام تقييم أداء العاممين في المؤسسة

االقتصادية في الجزائرا.
نظاـ تقييـ ِ
ِ
عرؼ عمى واقع تقييـ فعالية ِ
َّ
االقتصادية
المؤسسة
العامميف في
أداء
َّ
ىدفت ِّ
الدراس ُة إلى التَّ ُّ
َ
ِ
المنيج الوصفي
الوصفي التحميمي ،واستخدمت كبلً مف
المنيج
ال زائرَّية ،و
ِ
استخدمت الباحثةُ
َّ
َ
المقابمة ل مع البيانات ،وأُ ِري ِت الدراسةُ عمى عي ٍ
ِ
نة قواميا (ُ )110ع َّماؿ مف ُع َّماؿ
التحميمي و
َ
المؤسسة.
َّ
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
ؽ في المؤس ِ
مود ِ
َّسة يتَّسـ بال ُ ِ
َّ
المطبَّ ِ
َّ 
وعدـ المرونة.
أف نظاـ التقييـ ُ
ُ

العامة لممؤسَّسة وأىداؼ نظاـ تقييـ األداء ،مع و ِ
ٍ
 و َّ
نقص في
ود
ىناؾ قطيعةً بيف األىداؼ
أف
َّ
َ
االنس اـ والتَّعاوف بيف مستويات اليرـ التَّنظيمي.
 و ِ
ياب ٍ
المطَبَّؽ.
إطار قانوني يدعـ ُ
وينظ ُـ ويوُ /ح خطوات نظاـ تقييـ األداء ُ
ِ
ٍ
 و َّ
طرؼ اإلدارة العميا بمتابعة وتطبيؽ نظاـ تقييـ األداء.
اىتماـ مف
عدـ
أف
َ
ىناؾ َ

الصناعات اإل لكترونية
 .2دراسة (عمران )2007 ،بعنوان :اتقويم أداء العاممين في شركة ِّ

(سيرونيكس)ا األردن.

ِ
الدراس ُة إلى معرفة مستوى أداء العامميف مف و ية نظر المشرفيف عمييـ ،وىؿ يتعمَّؽ ىذا األداء
ىدفت ِّ
عممي ٍة تقيس أداء العامميف في َّ
ٍ
قياس َّ
الشركة.
ببعض المتغيرات ،ولتحقيؽ ذلؾ ُبنَِي ِت استمارة
مت الدراسة إلى م م ٍ
وتوص ِ
وعة مف َّ
النتائج أىميا:
َ
ِ
ِ
َّ
َّ
لكترونية مف و ية نظر المشرفيف
سـ مستوى أداء العامميف لوا باتيـ في شركة الصناعات اإل
 يت ُ
عمى عمميـ باإلن از اإلي ابي.

 يزداد مستوى أداء العامميف بزيادة المستوى التعميمي ليـ.

 يزداد مستوى أداء العامميف بزيادة مقدار األ ر الشيري الذي ي خذه العامؿ مف َّ
الشركة.
 يزداد مستوى أداء العامميف بزيادة اإل ازات التي ي خذونيا.

 يزداد مستوى أداء العامميف بزيادة التَّكريـ المادي والمعنوي لمعامميف.

 يزداد مستوى أداء العامميف بزيادة َّ
الدورات التدر َّ
يبية التي التحقوا بيا.
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 .3دراسة (الغامدي )2006 ،بعنوان :اتقويم أداء موظفي االستقبال في المستشفيات العسكرية –

بالرياض -السعوديةا.
دراس ٌة تطبيقي ٌة عمى المستشفى العسكر ِّ
ي ِّ

ِ
عرؼ عمى تقويـ أداء موظَّفي االستقباؿ في المستشفيات العسكريَّة ،وقد
ىدفت ِّ
الدراس ُة إلى التَّ ُّ
تـ توزيعيا عمى ( )182موظفاً وموظفةً مف أفراد العينة
استخدـ الباحث ل مع البيانات استبانةً َّ
الوصفي التحميمي.
واستخدـ الباحث المنيج
َّ

ٍ
وتوص ِ
أىميا:
الدراس ُة إلى م
مت ِّ
موعة مف النتائج ُّ
 ارتفاع مستوى كفاءة موظَّفي االستقباؿ في المستشفى العسكري بالرياض والخرج بو ٍو عاـ.
 ارتفاع ر/ا الم ار عيف عف أداء موظَّفي االستقباؿ بو ٍو عاـ.

نقص في التَّخطيط في مكاتب
يب يمبي احتياج موظَّفي االستقباؿ ،ويو د
 ال يو د تدر ٌ
ٌ
االستقباؿ.
ِ
باألداء الوظيفيا.
 .4دراسة (السكران )2004 ،بعنوان :االمناخ التنظيمي وعالقتُ ُو
قو ِ
عرؼ عمى تو ُّيات /ب ِ
ِ
ِ
نحو المناخ التَّنظيمي السَّائد
ات
ىدفت ِّ
الدراس ُة إلى التَّ ُّ
َّاط َّ
األمف الخاص َ
قوات األمف الخاصَّة ،طبيعة العبلقة بيف
ومستوى األداء الوظيفي مف و ية نظر /بَّاط قطاع َّ
تو ُّ يات َّ
الخاصة نحو المناخ التَّنظيمي ومستوى أدائيـ الوظيفي ،والعبلقة
قوات األمف
َّ
/باط قطاع َّ
قوات األمف الخاصَّة وتو ُّياتيـ نحو المناخ التَّنظيمي.
بيف الفروؽ الفرديَّة ل/بَّاط َّ

التحميمي في إ راء الدراسة ،واستخدـ االستبانة ك ٍ
مع
الوصفي
المنيج
واستخدـ الباحث
داة ل ِ
َّ
َّ
َ
البيانات ،وطُبقت عمى عي ٍ
المكوف مف (/ )550ابطاً.
نة قدرىا (/ )275ابطاً مف م تمع الدراسة
َّ
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
ابيةً مرتفعةً لدى أفراد العي ِ
ىناؾ تو ٍ
ُّيات إي َّ
َّ 
نة نحو المحاور التَّالية:
أف
َ
 االتصاالتُ ،نظُـ وا راءات العمؿ ،الييكؿ التَّنظيمي لممنظَّمة.
ٍ
 و ود تو ٍ
ِ
ؽ اتخاذ الق اررات ،تنمية الموارد
محايدة نحو
ُّيات
المحاور الثَّبلثة التَّالية(:الحوافز ،طُُر ُ

البشريَّة).

الدر ة الكمي ِ
َّة مر ٍ
ُّيات إي ابي ٍ
 و ود تو ٍ
تفعة لدى أفراد العينة نحو َّ
أدائيـ الوظيفي.
َّة لمستوى
ُ
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الدراسات األجنبية:
المحور الثالثِّ :

 .1دراسة )Count's 2004) :بعنوان:
"?"Police office performance appraisal system: how good are they
ِ
عرؼ عمى تقييـ أداء مراكز ُّ
الشرطة في بمديَّات كندا ،وأُ ِرَي ِت الدراسةُ عمى
ىدفت ِّ
الدراس ُة إلى التَّ ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
موعة مف /ب ِ
ٍ
َّاط ُّ
شرطة بمديَّات كندا
شرطة مف
قسـ
م
الشرطة مف ُرتَ ٍب مختمفة ُيمث َ
موف (َ )15
ٍ
وتوص ِ
مف َّ
النتائج مف أىميا:
مت ِّ
الدراس ُة إلى م موعة َ
أف /بَّاط ُّ
َّ 
الشرطة لـ ي خذوا الفرصة لمتَّعبير عف آرائيـ.
 لـ تكف ىناؾ تغذيةٌ ار عة.

َّ 
أدائيـ الوظيفي.
أف نظاـ تقييـ األداء لـ يؤدي إلى تحسيف
ُ
 بيَّنت الغالبيَّة العظمى مف ال/بَّاط َّ
أف المشرفيف عمى عمميَّات التَّقييـ لـ يتمقُّوا إال القميؿ.
 .2دراسة ) Ibrahim's 2003):بعنوان:
""Towards a TQM-driven HR performance Evaluation
ِ
ِ
البحث عف أنظمة قياس األداء لدى أقساـ الموارد البشريَّة في المؤسَّسات الصناعيَّة
الدراسة إلى
ىدفت ِّ
سياسات إدارِة ال ِ
ِ
ودة لبحث أنظمة
والت اريَّة ،حيث قاـ بدراسة ( )150مؤسَّسةً في بريطانيا تعتمد

قياس األداء لدى أقساـ الموارد البشريَّة في تمؾ المؤسَّسات ،وقامت الدراسة بتحديد مقومات إدارة
ٍ
ِ
ال ودة َّ
أنظمة قياس األداء ،وشممت العينةُ َّ
قطاعات صناعيَّةً وت ارَّيةً ذات
عدة
الشاممة وتطبيقاتيا في
ٍ
خبر ٍ
كافية في أنظمة إدارة ال ودة َّ
الشاممة وتطبيقاتيا في أنظمة قياس األداء.
ات

ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
َّ 
أىـ المعوقات التي تحوؿ دوف االستفادة مف استخدامات تقييـ األداء تتمثَّؿ في عدـ مو/وعيَّة
أف َّ
ِ
أنظمة إدارة ال ودة َّ
الشاممة.
التقييـ وبيَّنت كيؼ يمكف استخداـ نتائج قياس األداء في تحقيؽ أىداؼ

ِ
الرضا الوظيفي
الدراسات التي
ِّ :2/1
تناولت ِّ

الدراسات المحمية:
المحور األولِّ :

 .1دراسة (اسميم )2012 ،بعنوان :ااألنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام في كميات المجتمع

الوظيفي لمعاممين فيياا.
بالرضا
بمحافظات غزة وعالقتيا ِّ
ِّ
ِ
السائدة لدى رؤساء األقساـ في َّ
َّ
كمية الم تمع
تعرؼ عمى األنماط
القيادية َّ
ىدفت ِّ
الدراس ُة إلى ال ُّ

التحميمي
الوصفي
المنيج
بمحافظات زة وعبلقتيا بالر/ا الوظيفي لمعامميف فييا ،واستخدـ الباحث
َّ
َّ
َ
يت الدراسة عمى عي ٍ
داة لمقياس ،وأُ ر ِ
االستبانة ك ٍ
ِ
ِ
نة قواميا ( )202مف اإلدارييف
باستخداـ
الباحث
وقاـ
ُ
َ
العامميف في ُكميَّات الم تمع.
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ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
ِ
ٍ
ٍ
إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة في َّ
َّ
الدر ة ال ُك َّمية لؤلنماط
فروؽ ذات داللة
 تو ُد
ٌ
الترسمي تُعزى إلى متغير النَّوع لصالح ُّ
السائدة ،والنمط األوتوقراطي ،و َّ
ال َّ
الذكور.
النمط
ُّ
قيادية َّ
ُ
إحصائي ٍة بيف متوسطات تقدي ارت عي ِ
ٍ
نة الدراسة في َّ
َّ
الدر ة ال ُك َّمية لؤلنماط
داللة
فروؽ ذات
 ال تو د
ٌ
الن ِ
القيادية و َّ
َّ
مط األوتوقراطي تُعزى إلى ُمتغير الكميَّة.
طات تقديرات عي ِ
إحصائي ٍة بيف متوس ِ
ٍ
نة الدراسة في ال َّدر ة َّ
َّ
الكمية لمر/ا
داللة
ذات
 ال تو د
ٌ
فروؽ ُ
الوظيفي لمعامميف تُعزى إلى َّ
النوع.
الوظيفي لدى المشرفين
بالرضا
 .2دراسة (أبو رحمة )2012 ،بعنوان :اضغوط العمل وعالقتيا ِّ
ِّ
التربويين في محافظات غزةا.
ِّ
ِ
الدراسة إلى الكشؼ عف در ة تقدير المشرفيف التربوييف لمستوى /غوط العمؿ التي توا ييـ
ىدفت ِّ

التحميمي ،كما استخدـ
الوصفي
المنيج
ومعرفة در ة الر/ا الوظيفي لدييـ ،وقد استخدـ الباحث
َّ
َّ
َ
قياس ،وأُ ِري ِت الدراسةُ عمى عي ٍ
االستبانةَ ك ِ
ٍ
نة قواميا ( )189مشرفاً ومشرفةً تربويَّة.
داة
َ
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ

مستوى متوس ٍط مف /غوط العمؿ.
يتعرض المشرفوف التربويُّوف في محافظات زة إلى

َّ
ً
ٍ
داللة إحصائي ٍة في متوسطات تقدير أفراد العينة تُعزى لمتغير /غوط العمؿ التي
فروؽ ذات
 تو د
ٌ
توا ييـ.

توص ِ
مت الدراسة إلى َّ
فيف التربوييف في محافظات زة متوسطة.

َّ
أف در ة الر/ا الوظيفي لممشر َ
العاممين
الوظيفي لدى
بالرضا
 .3دراسة (القطراوي )2012 ،بعنوان :اسموك المخاطرة وعالقتو ِّ
ِّ
َ
ِ
وكالة الغوث الدولية (األونروا) في محافظات غزة.
برنامج الطوارئ في
في
ِ
الدراس ُة إلى معر ِ
ِ
فة سموؾ المخاطرة وعبلقتو بالر/ا الوظيفي لدى العامميف في برنامج الطوارئ
ىدفت ِّ

َّ
التحميمي مف
الوصفي
المنيج
الدولية (األونروا) في محافظات زة ،واستخدـ الباحث
في وكالة الغوث
َّ
َّ
َ
مكو ٍ
قت الدراسة عمى عي ٍ
بحثي ٍة (االستبانة) ل مع البيانات ،وطُب ِ
خبلؿ ٍ
أداة َّ
نة مف ()315
نة عشوائيَّ ٍة َّ
َّ
الدولية في محافظة زة.
موظفاً مف موظَّفي برنامج الطوارئ في وكالة الغوث

ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
َّ 
أف مستوى سموؾ المخاطرة ،لدى موظَّفي برنامج الطوارئ في وكالة الغوث الدولية في محافظة زة
مستوى متوسط.
يقع عند
ً
أف مستوى الر/ا الوظيفي لدى موظَّفي برنامج الطوارئ في وكالة الغوث ال َّ
َّ 
دولية في محافظة زة
مستوى يد.
يقع عند
ً
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ٍ
ٍ
َّ
العامميف في
بشكؿ عاـ لدى
إحصائي ٍة بيف الر/ا الوظيفي وسموؾ المخاطرة
داللة
 تو د عبلقةٌ ذات
َ
َّ
الدولية في محافظة زة.
برنامج الطوارئ في وكالة الغوث
العـاممين فـي
الوظيفي عمـى رغبـة
المسببة لمِّرضا
اأثر العوامل
ِّ
ِّ
َ
 .4دراسة (الحويحي )2008 ،بعنوانُ :
االستمرار بالعمل الصحيا.
ِ
ِ
ِ
ىـ ِ
ػامميف ف ػػي
ــدفت ِّ
الدراســـة إل ػػى تحدي ػػد أث ػ ِػر العبلق ػػة ب ػػيف العوام ػػؿ المس ػػببة لمر /ػػا ال ػػوظيفي ور ب ػػة الع ػ َ
االس ػػتمرار بالعم ػػؿ الص ػػحي ف ػػي قط ػػاع ػ ػزة ،والتَّع ػ ُّػرؼ عم ػػى أف /ػػؿ الوس ػػائؿ لتحس ػ ِ
ػيف مس ػػتوى الر /ػػا
ػتخدـ أداةً ل مػع البيانػات تمثَّمػت
المنيج
الوظيفي لدييـ ،وقد استخدـ الباحث
الوصفي التحميم َّ
َّ
َ
ػي ،كمػا اس َ
باالسػػتبانة وأُ ِرَيػ ِت الد ارسػػة عمػػى ( )184موظفػاً وىػػـ م تمػػع الد ارسػػة مػ َػف المػػوظَّفيف العػػامميف أصػػحاب
العقود َّ
الدائمة والمؤقَّتة ممف يعمموف في مر ِ
اكز االتحاد.

ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
َّ 
وظيفي في االتحاد.
ظروؼ العمؿ المتوفرة في االتحاد يدةٌ ،و َّأنو ال يو د استقرٌار
أف
ٌّ
َ
َّ بي ِ
الرواتػب والحػوافز َّ
بالمرؤوسيف يدةٌ ،و َّ
المقدمػة فػي االتحػاد ي ُػر
نت الدراسةُ أ َّف عبلقة الرؤساء
أف َّ
َ
ُم زَي ٍة وىي قميمةٌ.
ِ
َّ بي ِ
نت الدراسة َّ
شعور كبير.
بقيمة إن ازىـ ىو
العامميف في االتحاد
شعور
أف
َ
ٌ
َ

الوظيفي في شركة اال تِّصاالت
الرضا
اأثر المناخ الت
نظيمي عمى ِّ
ِّ
ِّ
 .5دراسة (الطيب )2008 ،بعنوانُ :
الفمسطينيةا.
ِ
ِ
َّ
الفمسطينية عمػى الر/ػا الػوظيفي
شركة االتصاالت
الدراس ُة إلى تقصي أثر المناخ التَّنظيمي في
ىدفت ِّ
ؽ ِ
لمعػامميف فييػا ،كمػا ى ِ
ػدفت الد ارسػةُ أي/ػاً إلػى التع ُّػرؼ عمػى مػدى و ِ
ػود فػرو ٍ
ذات دالل ٍػة إحص َّ
ػائي ٍة فػػي
ِ
ثير عناص ػ ِػر المن ػػاخ التَّنظيم ػػي عم ػػى الر /ػػا ال ػػوظيفي تُع ػػزى لمخص ػ ِ
ػامميف نح ػ َػو تػ ػ ِ
ػائص
ات اى ػػات الع ػ َ

ػث باس ِ
الديمو ر َّ
ػتخداـ
ػفي التحميم َّ
ػنيج الوص َّ
ػاـ الباح ُ
افية ألفػرِاد م تمػع الد ارسػة ،واسػتخدـ الباح ُ
ػث الم َ
ػي وق َ
االستبانة ل مع البيانات.
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
نحو الموافقة عمى تو ِ
ناخ تنظمي إي ابي في شركة االتصاالت.
افر ُم ٍ
 و ود تو ُّ و عاـ َ
ٍ
 و ِ
قوي ٍة بيف تو ِ
ابي ٍة َّ
عبلقة إي َّ
مناخ تنظيمي يٍد ومستوى الر/ا الوظيفي لمعػامميف فػي شػركة
ود
افر ٍ

االتصاالت الفمسطينيَّة.
ػود مسػ ػػتوى يػ ػٍد م ػػف الر/ػ ػػا ال ػػوظيفي ب ػػيف العػ ػػامميف فػ ػي ش ػ ِ
 أظي ػ ِ
ػركة االتصػ ػػاالت
ػرت الد ارسػ ػةُ و ػ َ
َ
َ
ً
الفمسطينيَّة.
ؽ ِ
ػود ف ػػرو ٍ
ذات داللػ ػ ٍة إحص ػ َّ
ػائي ٍة الس ػػت ابات أفػ ػرِاد العين ػ ِػة تُع ػػزى لمتغيػ ػر (ال ػػنس-مك ػػاف العم ػػؿ)
 و ػ َ
الذكور ول ِ
لصالح ُّ
فئة العامميف في قطاع زة.
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نظيمي لدى العاممين في
الوظيفي عمى الوالء الت
الرضا
 .6دراسة (عويضة )2008 ،بعنوان :اأثر ِّ
ِّ
ِّ
المنظمات األىمية بمحافظات غزةا.
العبلقة بيف الو ِ
ِ
ِ
ِ
تحديد ِ
الء التَّنظيمي والر/ا الوظيفي لدى العامميف في
أثر
لدراسة إلى
ىدفت ا ِّ

َّ
الوصفي
المنيج
الباحث
األىمية ،واستخدـ
المنظَّمات
التحميمي في إ راء الدراسة كما استخدـ االستبانةَ
َّ
َّ
ُ
َ
قت الدراسة عمى عي ٍ
داة ل مع البيانات وطُب ِ
ك ٍ
نة قدرىا ( )80منظمةً أىميَّة.
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
َّ
ِ
أف ىناؾ مستوى ٍ
َّ
َّ 
األىمية بمحافظات زة.
عاؿ مف الوالء التَّنظيمي في المنظمات
ً
َّ
َّ 
األىمية بمحافظات
مستوى يداً نسبياً إل مالي الر/ا الوظيفي لمعامميف في المنظَّمات
أف ىناؾ
ً
زة.
ٍ
 إ/افةً لو ِ
عبلقة إي َّ
ابي ٍة بيف عوامؿ الر/ا الوظيفي المتعمقة بالعمؿ في المنظَّمة وبيف العوامؿ
ود

المؤثرة في الوالء التَّنظيمي لمموظَّفيف في أعماليـ ومنظَّماتيـ األخرى.
إحصائي ٍة في است ِ
ٍ
ؽ ِ
 كما أظي ِ
رت الدراسة عدـ و ِ
ود فرو ٍ
َّ
ابة المبحوثيف حوؿ أثر الر/ا
داللة
ذات
َّ
األىمية الفمسطينيَّة في محافظات
المؤسسات
عمى الوالء التَّنظيمي لدى العامميف في
َّ

زة تُعزى

لمتغيرات (ال نس ،العمر ،الحالة اال تماعية عدد األبناء ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخبرة ،مكاف
الراتب).
العمؿ،
المسمى الوظيفيَّ ،
َّ

الدراسات العربية
المحور الثانيِّ :

الوظيفي في كمية التقنية
بالرضا
 .1دراسة (الدوسري )2013 ،بعنوان :ااألنماط القيادية وعالقتيا ِّ
ِّ
ِ
وجية ِ
نظر الموظفينا.
بالخرج من
ِ
ِ
عبلقة أنماط القيادة اإلداريَّة بالر/ا الوظيفي في الكميَّة التقنيَّة
عرؼ عمى
ىدفت ِّ
الدراس ُة إلى التَّ ُّ
وتكوف م تمع
بالخرج مف و ية نظر العامميف فييا ،واستخدـ الباحث المنيج
الوصفي التحميميَّ ،
َّ
مكونةً مف
الدارسة مف موظَّفي الكميَّة التقنيَّة بالخرج وعددىـ ( )125موظفاً ،وكانت عينةُ الدراسة َّ
( )109مف الموظفيف ،وقد استخدـ الباحث االستبانة ك ٍ
داة ل مع البيانات.

ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
النمطِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
 توفُّ ِر الر/ا الوظيفي بدر ة متوسطة ،وو ِ
ود عبلقة عكسيَّة بيف مستوى الر/ا الوظيفي و َّ

القيادي األوتوقراطي،
عبلقة طردي ٍ
ٍ
عبلقة طردي ٍ
ٍ
النمط القيادي التشاوري ،وو ِ
َّة بيف مستوى الر/ا الوظيفي و َّ
َّة
ود
 و ود
بيف مستوى الر/ا الوظيفي و َّ
النمط القيادي الحر.
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الوظيفي لمموارد البشرية
الرضا
اأثر ضغوط العمل عمى ِّ
ِّ
 .2دراسة (شفيق )2010 ،بعنوانُ :
بالمؤسسة الصناعيةا.
ِ
الدراس ُة إلى معرفة ت ِ
ثير /غط العمؿ بمصادرِه عمى الر/ا الوظيفي لمموارد البشرَّية في
ىدفت ِّ
َّ
الصناعية (مؤسَّسة إنتاج الكيرباء-سونمغاز –ب ي ؿ) واستخدـ الباحث في الدراسة
المؤسسة
َّ
التحميمي ،وكانت وسيمةُ مع البيانات االستبانة ،وأُ ِري ِت الدراسة عمى عي ٍ
نة
الوصفي
المنيج
َّ
َّ
َ
َ
ِ
ِ
مكو ٍ
/غط العمؿ بمصادره عمى
ىدفت الدراسةُ إلى معرف ِة ت ثير
نة مف ( )65موظَّفاً وقد
عشوائيَّ ٍة َّ

َّ
إنتاج الكيرباء-سونمغاز– ب ي ؿ.
الصناعية
المؤسسة
الر/ا الوظيفي لمموارد البشرَّية في
َّ
َّ
بمؤسسة ِ

ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
مستويات مر ٍ
ٍ
َّ 
تفعة مف /غط العمؿ
مؤسسة إنتاج الكيرباء تُعاني مف
أف الموارد البشرَّية في َّ
ٍ
ٍ
منخف/ة مف الر/ا الوظيفي.
بمستويات
وتتمتَّع
ذات د ٍ
عكسي ٍة ِ
ٍ
ِ
َّ
َّ
َّ 
إحصائي ٍة مع الر/ا الوظيفي.
اللة
بعبلقة
العمؿ بمصادرِه يرتبطُ
أف /غطَ

المشرفين
نظيمي لدى
وعالقتو بااللتزام الت
االرضا الوظيفي
 .3دراسة (فممبان )2009 ،بعنوانِّ :
ِّ
ُ
َ
ِ
ِ
بمدينة مكة المكرمةا.
المشرفات التربويات بإدارِة التربية والتعميم
التربويين و
َ
ىدفت ِ
عرؼ عمى مستوى الر/ا الوظيفي ومستوى االلتزاـ التَّنظيمي لدى
ىذه ِّ
الدراس ُة إلى التَّ ُّ

المشرفيف التربوييف والمشرفات التر َّ
بويات ،والوقوؼ عمى عبلقة كؿ مف االلتزاـ التَّنظيمي والر/ا
ِ
ِ
َّ
نيج
الشخصية ،وقد
الوظيفي ببعض المتغيرات
استخدمت الباحثةُ
منيج البحث الوصفي المسحي وم َ
َ
ِ
البحث الوصفي االرتباطيَّ ،
وتكونت عينةُ الدراسة مف ( )103مشرفيف تربوييف و ( )175مشرفةً
ِ
تر َّ
استخدمت الباحثة االستبانة أداةً ل مع البيانات.
بويةً مف مختمؼ مراكز اإلشراؼ التربوي ،و

ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
كؿ المشرفيف التربوييف والمشر ِ
بويات يتمتَّعوف بمستوى ٍ
أف َّ
فات التر َّ
َّ 
عاؿ مف الر/ا الوظيفي.
ً
ابي ٍة بيف الر/ا الوظيفي ب ِ
ٍ
 و ِ
عبلقة إي َّ
بعاده وااللتزاـ التَّنظيمي.
ود

عي ٍ
االرضا الوظيفي ودافعي ُة اإل ِ
نة من المرشدين
نجاز لدى ِّ
 .4دراسة (الخيري )2008 ،بعنوانِّ :
المدرسيين بمر ِ
العام في محافظَتَ ِي الميث والقنفذةا.
ِّ
احل التعميم ِّ

ِ
الدراسة إلى الكشؼ ِ
َّ
ودافعية اإلن ِاز لدى المرشديف المدرسييف
عف العبلقة بيف الر/ا الوظيفي
ىدفت ِّ
لدى عينة الدراسة في محافظَتَ ِي المَّيث والقنفذة ،وقد استخدـ الباحث في الدر ِ
اسة معامؿ ارتباط بيرسوف
اختبار(ت) ،وتحميؿ التبايف األحادي االت اه ،وكانت وسيمةُ مع البيانات االستبانة ،وأُ ِرَي ِت الدراسةُ
مكو ٍ
عمى عي ٍ
نة مف ( )98مرشداً مف المرشديف المدرسييف الذيف يعمموف في مدارس التَّعميـ
نة عشوائيَّ ٍة َّ
َّ
الحكومية بالمراحؿ(االبتدائي ،والمتوسط ،والثَّانوي) لمبنيف في محافَظَتَ ِي المَّيث والقنفذة.
العاـ
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ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
ٍ
َّ
ودافعية اإلن از،
 و ود عبلقة بيف در ات الر/ا الوظيفي ودر ات

فروؽ بيف متوسطات در ات المرشديف المدرسييف مف عي ِ
نة الدراسة في الر/ا الوظيفي
 ال تو د
ٌ
تر ع إلى متغير سنو ِ
ات الخبرة.
الوظيفي لدى العاممين في
الرضا
 .5دراسة (الجريد )2007 ،بعنوان:
االتحفيز ودوره في تحقيق ِّ
ُ
ِّ
ِ
منطقة الجوفا.
شرطة
ِ
َّ
المطبقة عمى العامميف في شرطة ال وؼ وبيف
الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف ُنظُِـ الحوافز
ىدفت ِّ

المدخؿ المسحي ِ
ِ
الوصفي عف طري ِ
وقد
ؽ
الر/ا الوظيفي ليؤالء الموظَّفيف ،واستخدـ الباحث المنيج
َّ
الباحث عمى االستبانة ك ٍ
وتكوف م تمع الدراسة مف العامميف في شرطة
اعتمد
داة ل مع البياناتَّ ،
ُ

منطقة ال وؼ مف رتبة مبلزـ إلى رتبة عقيد ،وبمغ عددىـ (/ )200ابط.
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
داللة إحصائي ٍ
ٍ
تباط طردي ٍ
عبلقة ار ٍ
ِ
َّة بيف تطبيؽ الحوافز والر/ا الوظيفي.
َّة ذات
 و ود

االرضا الوظيفي لدى العاممين في سجن مدينة تبوكا.
 .6دراسة (الغامدي )2006 ،بعنوانِّ :
ِ
التعرؼ عمى مستوى الر/ا الوظيفي لمعامميف في س ف مدينة تبوؾ والوسائؿ التي
ىدفت ِّ
الدراسة إلى ُّ
يمكف مف خبلليا تحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف في الس ف.

الوصفي التحميمي ،كما استخدـ أداةً ل مع البيانات تمثَّمت باالستبانة
المنيج
واستخدمت الدراسة
َّ
َ
مكو ٍ
نة عشوائي ٍ
وأُ ِري ِت الدراسة عمى عي ٍ
نة مف ( )153فرداً و/ابطاً.
َّة َّ
َ
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
وخاصةً انب الثقة في َّ
َّ 
النفس،
أف العامميف في س ف تبوؾ را/وف وظيفياً عف عمميـ في الس ف
َّ
التفوؽ و َّ
الن اح.
و ُّ

َّ 
أف العامميف في س ف تبوؾ را/وف عف فعالية الوسائؿ واي ابيَّاتيا في تحقيؽ الر/ا الوظيفي
وباألخص :الح/ور المبكر ،االنتظاـ في العمؿ ،تقبُّؿ ُّ
الزمبلء ،ت ُّنب المشاكؿ والعمؿ ال اد.

71

الفصؿ الثالث :الدراسات السابقة -----------------------------------------------

المحور الثالث :الدراسات األجنبية.

 .1دراسة ( )Cook & Crossman: 2004بعنوان:
"An Empirical study of the Relationship between performance Appraisal
politics and Job Satisfaction".
ػث فحصػ ِ
ِ
الدراســة إلػػى التعػ ُّػرؼ عمػػى مسػػتوى الر/ػػا الػػوظيفي مػػف َّ
ػت
ىــدفت ِّ
عممي ػات تقيػػيـ األداء ،حيػ ُ

َّ
ِ
يف وفػػي نفػػس الوقػػت ُيقَػي ُـ ىػػو اآلخػريف ومسػػتوى الر/ػػا
العبلقػػة بػػيف كػػوف الموظػؼ ُيقَػَّي ُـ مػػف قَبػ ِؿ اآلخػر َ
يشعر بو َّراء َّ
مؤسسػة فػي أمريكػا ،وو ػد َّ
أف العدالػة والثقػة
الذي
عمميات التَّقييـ ،درس الباحث (َّ )382
ُ
ػث عمػى الر/ػا لػدى المػوظَّفيف ،ومػف أىػـ عوامػؿ الثقػة أف يشػعر
في النظاـ مف أىـ المميػزات التػي تبع ُ

ؼ َّأنوُ يستطيع أف ُيقَيـ اآلخريف كما ُيقَي ُموُ اآلخروف.
الموظَّ ُ
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
َّ
َّ
َّ 
يتـ تقييمو مف ِقَب ِؿ اآلخريف.
يقوـ
بعممية التَّقييـ لآلخريف ،بينما وفي نفس الوقت ُّ
أف الموظؼ ُ
 .2دراسة ( :)Hughes: 2006بعنوان:
""Teacher Evaluation Practices and Teacher Job Satisfaction

ِ
وتـ قيػاس تقيػيـ
ىدفت ِّ
الدراسة إلى إي اد العبلقة بيف ممارسات تقييـ أداء المعمميف ور/اىـ الوظيفيَّ ،
أداء المعممػػيف مػػف الممػػؼ َّ
الشخصػػي المتػػوفر لػػدييـ فػػي اإلدارة المدرسػػيَّة ،وتػ َّػـ قيػػاس الر/ػػا الػػوظيفي
لػػدييـ مػػف خػػبلؿ اسػػتبانة ،وكانػ ِ
ػت العين ػةُ مػػف المعممػػيف فػػي المػػدارس متوسػػطة الح ػػـ فػػي المقاطعػػات

الواقعػػة فػػي الوسػػط الغربػػي ،وتػ َّػـ قيػػاس العبلقػػة بػػيف تقيػػيـ األداء والر/ػػا الػػوظيفي تبعػاً لمتغيػػر (ال ػػنس

سنوات الخدمة ،المؤىؿ األكاديمي).
ٍ
وتوص ِ
موعة مف َّ
النتائج أىميا:
مت الدراسة إلى م
َ
 و ػػود عبلقػ ٍػة بػػيف ممارسػػات تقيػػيـ األداء والر/ػػا الػػوظيفي مػػف و يػػة نظػػر المعممػػيف تبع ػاً لممتغيػػر

(ال نس ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ األكاديمي).

ثالثا :التعميق عمى الدراسات السابقة.

الدراسات السابقة:
الدراسة الحالية من ِّ
أوجو استفادة ِّ

ٍ
السابقة استفاد الباحث مف تمؾ ال يود في َّ
االت يمكف إ ماليا
عدة م
في /وء عرض الدراسات َّ
باآلتي:

المحمية والعر َّبية واأل َّ
َّ
نبية التي تناولت مو/وع البحث ،مما وفَّر الوقت
 .1االىتداء لبعض المصادر
وال يد عمى الباحث.
السابقة في المساعدة في تحديد المتغيرات الرئيسة والفرعيَّة لمبحث ومدى
 .2االستفادة مف الدراسات َّ
َّ
إمكانية ت سيس العبلقة بينيما.
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ِ
مشكمة البحث ،أىداؼ البحث ،أىميَّة البحث
السابقة في تحديد
تـ االستفادةُ مف الدراسات َّ
 .3كما َّ
السابقة في تحقيؽ ىدؼ البحث الحالي.
سيتـ االستفادة مف الدراسات َّ
وصيا ة مني يَّة البحث ،و ُّ
أىمية تقييـ األداء لما يترتَّب عميو مف و/ع ُخ ٍ
 .4كما َّ
السابقة عمى َّ
طط وبرامج تساعد
أكدت الدراسات َّ
ِ
أىداؼ المنظَّمة والعامميف عمى حد سواء ،وتحقيؽ مسػتوى ع ٍ
ػاؿ مػف الر/ػا لػدى العػامميف.
عمى تحقيؽ
ً

َّ
بعممية تقييـ األداء مػف
ورأت ب/رورة تطبيؽ وتفعيؿ وتحسيف نظاـ المكافآت والحوافز المو ود ،وربطو
أ ؿ الت ثير عمى إنتا َّية الموظَّؼ وتحسيف أدائو ،و َّ
أكدت أي/اً عمػى /ػرورة تطػوير نظػاـ تقيػيـ األداء
ٍ
واستخداـ أساليب وطُُر ٍ
مختمفة لتقييـ األداء الوظيفي وفقػاً لطبيعػة الوظػائؼ واختبلفيػا ،ورأت ب/ػرورة
ؽ
تغذية ار ٍ
ٍ
عة تتبع َّ
َّ
عممية تقييـ األداء لكشؼ
العكسية لنظاـ تقييـ األداء وو ود
االىتماـ بمستوى التَّغذية

ال/عؼ ،ولتفادي إفساد ال يد والفائدة مف َّ
القوة و َّ
عممية التَّقييـ.
نقاط َّ
الروات ػػب بحي ػػث تتَّف ػػؽ م ػػع
كم ػػا َّبين ػػت  /ػػرورة تحس ػػيف الظُّػ ػروؼ المعيش ػ َّػية لمع ػػامميف ،وتحس ػػيف مس ػػتوى َّ
متطمَّبات الحياة ،و َّ
يبية لمقائميف عمى َّ
أكدت عمى العمؿ عمى تكثيؼ الدورات التدر َّ
عممية التَّقييـ مف أ ؿ
تطوير قدراتيـ ومياراتيـ لو/ع ٍ
ٍ
عادؿ لتقييـ العامميف.
نظاـ
الدراسات السابقة:
الدراسة الحالية و ِّ
أوجو التشابو بين ِّ

مف حيث المنيج تبيف َّ
الوصفي التَّحميمي لدراسة مو/وع
السابقة استخدمت المنيج
أف معظـ الدراسات َّ
َّ
تقييـ األداء والر/ا الوظيفي ،وىذه خاص َّػيةٌ مشػتركةٌ بػيف البحػوث السَّػابقة ،والبحػث الحػالي َّ
يتبنػى نفػس

السػ ػابقة ،كم ػػا اعتم ػػد أ مبي ػػا عم ػػى أس ػػموب
الم ػػنيج الوص ػػفي التحميم ػػي مسترش ػػداً ب ػػالبحوث والد ارس ػػات َّ
االستقصػػاء فػػي مػػع البيانػػات مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ االسػػتبياف ك ػ ٍ
ػالي
ػث الحػ ُّ
داة ل مػػع البيانػػات ،والبحػ ُ

نفس األداة التي َّ
تبنتيا الدراسات السَّابقة.
استخدـ َ

الدراسة الحالية ِ
الدراسات السابقة:
عن ِّ
مي ُز ِّ
أوجو تُ ِّ
ٌ
تمي ِ
الحالية ِ
َّ
َّ
السابقة في مو/ػوعيا ،حيػث َّأنيػا سػعت لمتع ُّػرؼ عمػى واقػع تقيػيـ
عف الدراسات َّ
زت الدراسةُ
أداء الم ػوارد البش ػريَّة وعبلقتػػو بتحقيػػؽ الر/ػػا الػػوظيفي لػػدى العػػامميف فػػي ال امعػػات الفمسػػطينيَّة وبيػػاف

العبلقة بينيما ،وىو مو/وعٌ ندرت الدراسات فيو.
ػوعي تقيػػيـ األداء والر/ػػا الػػوظيفي بشػ ٍ
ػكؿ منفصػ ٍػؿ ،فمنيػػا مػػا تنػػاوؿ
فقػػد تناولػػت بعػػض الد ارسػػات مو/ػ َ ْ
محػػور تقيػػيـ األداء ك حػػد متغي ػرات الد ارسػػة ،بيػػدؼ الكشػػؼ عػػف أبعػػاده وعناص ػره وت ػ ثيره عمػػى بعػػض
ػات أخػػرى مو/ػػوع الر/ػػا الػػوظيفي وعبلقتػػو
المتغي ػرات األخػػرى أو مػػدى ت ػ ثُّره بيػػا ،فيمػػا تناولػػت د ارسػ ٌ
ببعض المتغيرات األخرى وت ثيرهُ عمييا أو ت ثُّره بيا.
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رابعاً :مصفوفة الفجوة البحثية

الدراسات التي تناولت موضوع تقييم األداء
أوالًِّ :
الدراسات المحمية
المحور األولِّ :

جدول ()7
مصفوفة الفجوة البحثية

الباحث
الن ار
()2013

مرت ى
()2013
أبو رزؽ

()2012
عناية
()2011
شاىيف
()2010
أبو حطب
()2009

الدراسات السابقة
أىم ما ركزت عميو ِّ

رك ِ
رك ِ
زت الدراسة عمى متغير تقييـ األداء مف خبلؿ َّ
َّ
السابقة أىـ
زت الدراسات َّ

()2007
عمراف
()2007
الغامدي

()2006

ُيميز

ما

الكشؼ عف معوقات تقييـ أداء العامميف في الييئات عمى إظيار العبلقة بيف الدراسة
َّ
المحمية في قطاع زة
ِ
الدراسات
عف
بعض المتغي ارت التي
رك ِ
َّ
زت الدراسة عمى متغير تقييـ األداء مف خبلؿ
وردت في دراستنا – السَّابقةَّ ،أنيا وبعد
دراسة فعالية نظاـ تقييـ األداء السنوي لمعممي
تـ استعراض
المتغير المستقؿ ،تقييـ أف َّ
المرحمة الثانوية وعبلقتو ب دائيـ الوظيفي مف و ية
أداء الموارد البشرَّية الدراسات السَّابقة
نظرىـ في محافظة زة.
َّ
الحالية

زت الدراسة عمى متغير تقييـ األداء لمديري والذي ُيقاس مف خبلؿ ومتغيرات الدراسة
رك ِ
َّ
(طُُر ِ
ؽ

تقييـ

َّ
فيف
األداء

المدارس في وكالة الغوث
رك ِ
َّ
زت الدراسة عمى متغير تقييـ األداء مف حيث معايير تقييـ األداء
َّ
المؤىؿ
ي
عبلقتو بتخطيط المسار الوظيفي لمعامميف في الكادر البشر ُّ
َّ
البمديات الكبرى في قطاع زة.
َّ
بعممية تقييـ
لمقياـ
َّ
ركزت الدراسة عمى ِ
َّ
فاعمية وعدالة نظاـ تقييـ
أثر
الر عة
األداء ،التغذية َّا
األداء عمى األداء الوظيفي والوالء التَّنظيمي والث ِ
قة
مف َّ
عممية تقييـ األداء)
َّ
التَّ َّ
الفمسطينية.
نظيمية في ال امعات

أياً

مف

الباحثيف عمى حد
عمـ الباحث لـ
يتناوؿ

عمميَّة

الربط

بيف
(واقع

المتغي َرْيف

فاعمية نظاـ تقييـ األداء والمتغير التَّابع ،تحقيؽ تقييـ أداء الموارد
رَّك ِ
زت الدراسة عمى ِ
َّ
أثر
عمى أداء الموارد البشرَّية في

المريض الخيرَّية.

َّ
معية أصدقاء الر/ا الوظيفي ،والذي البشرية
ُيقاس

مف

(الحوافز،

الدراسات العربية
المحور الثانيِّ :
سعاد

الفجوة البحثية

الدراس ُة الحالية
ِّ

رك ِ
َّ
َّ
فعالية
عرؼ عمى واقع تقييـ
زت الدراسة عمى التَّ ُّ

َّ
االقتصادية
المؤسسة
نظاـ تقييـ أداء العامميف في
َّ

وتحقيؽ

الوظيفي

خبلؿ :الر/ا

ظروؼ لدى العامميف في

العمؿ ،عبلقات العمؿ ال امعات
االستقرار

َّ
الفمسطينية
الوظيفي)

دوف إظيار العبلقة ما قطاع

ال زائرَّية.
فة مستوى أداء العامميف مف بيف
زت الدراسة عمى معر ِ
رك ِ
َّ

و ية نظر المشرفيف عمييـ ،في شركة الصناعات الفرعية

ىذه

في

زة) ،فيي
األولى

المتغيرات الدراسة

والمتغيرات التي ربطت بيف

َّ
لكترونية (سيرونيكس)" األردف.
اإل
َّ
رك ِ
َّ
زت الدراسة عمى ُّ
ٍ
أي در ٍ
سابقة إلى عمى
اسة
التعرؼ عمى تقويـ أداء موظفي ُّ
َّ
االستقباؿ في المستشفيات العسكرَّية ،دساعت
تطبيقيةٌ

تتطرؽ ىذيف المتغي َرْيف،
الرئيسة كما لـ
َّ
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َّ
عممية تقييـ الباحث.
الربط بيف
َّ

السكراف

()2004

عمى المستشفى العسكري في الرياض -السعوديَّة
رك ِ
َّ
عرؼ عمى تو ُّ يات َّ
زت الدراسة عمى التَّ ُّ
/باط األداء الوظيفي وتحقيؽ
َّ
َّ
الوظيفي
قوات األمف الخاص نحو المناخ التنظيمي السائد الر/ا
ومستوى األداء الوظيفي مف و ية نظر َّ
/باط
لمعامميف.
الخاصة
قوات األمف
َّ
قطاع َّ

المحور الثالث :الدراسات األجنبية
رك ِ
َّ
التعرؼ عمى تقييـ أداء مراكز ُّ
الشرطة في َّ
بمديات كندا.
زت الدراسة عمى ُّ

Count's
()2004
ِ
رك ِ
َّ Ibrahim's
المؤسسات
أنظمة قياس األداء لدى أقساـ الموارد البشرَّية في
زت الدراسة عمى البحث عف
َّ
()2003
َّ
الصناعية والت ارَّية في بريطانيا.
الرضا الوظيفي
ثانياًِّ :
الدراسات التي تناولت موضوع ِّ
الدراسات المحمية
المحور األولِّ :
اسميـ

()2013
أبو رحمة
()2012
القطراوي
()2012
عوي/ة
()2008
الطيب
()2008

ِ
رك ِ
َّ
القيادية السائدة لدى رؤساء األقساـ في َّ
َّ
كميات الم تمع
عبلقة األنماط
زت الدراسة عمى

بمحافظات زة
رك ِ
َّ
زت الدراسة عمى تو/يح عبلقة الر/ا الوظيفي ب/غوط العمؿ لممشرفيف التربوييف في محافظات
زة.
رك ِ
َّ
زت الدراسة عمى سموؾ المخاطرة وعبلقتو بالر/ا الوظيفي لدى العامميف في برنامج الطوارئ في
وكالة الغوث ال َّ
دولية في محافظات زة.

َّ
َّ
األىمية
ركزت الدراسة عمى تناوؿ أثر الر/ا الوظيفي عمى الوالء التَّنظيمي لمعامميف في المنظَّمات
في محافظات زة.
رك ِ
َّ
زت الدراسة عمى ِ
َّ
الفمسطينية
أثر المناخ التَّنظيمي عمى الر/ا الوظيفي في شركة االتصاالت

الحويحي

رك ِ
َّ
زت الدراسة عمى قياس أثر العوامؿ المسببة لمر/ا الوظيفي عمى ر بة العامميف في االستمرار

()2008

بالعمؿ

انمحور انثاوٌ :انذراساث انعزبََّت
الدوسري
()2013
شفيؽ
()2010
فممباف

()2009
الخيري
()2008
ال ريد

رك ِ
َّ
الكمية َّ
التعرؼ عمى عبلقة أنماط القيادة اإلدارَّية بالر/ا الوظيفي في َّ
التقنية
زت الدراسة عمى ُّ

بالخرج مف و ية نظر العامميف فييا.
رك ِ
َّ
زت الدراسةُ عمى معرفة ت ثير /غط العمؿ بمصادره عمى الر/ا الوظيفي لمموارد البشرَّية في

َّ
الصناعية (شركة إنتاج الكيرباء-سونمغاز – ب ي ؿ).
المؤسسة
َّ
رك ِ
َّ
عرؼ عمى مستوى الر/ا الوظيفي ومستوى االلتزاـ التَّنظيمي لدى المشرفيف
زت الدراسة عمى التَّ ُّ
التربوييف والمشرفات التر َّ
المكرمة.
بويات في إدارة التربية والتَّعميـ بمدينة مكة
َّ
رك ِ
َّ
َّ
ودافعية اإلن ِاز لدى المرشديف المدرسييف
زت الدراسة عمى كشؼ العبلقة بيف الر/ا الوظيفي
لدى عينة الدراسة في محافَظَتَ ِي المَّيث والقنفذة.

رك ِ
َّ
َّ
المطبقة عمى العامميف في شرطة ال وؼ وبيف
زت الدراسة عمى معرفة العبلقة بيف ُنظُِـ الحوافز
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()2007
الغامدي
()2006

الر/ا الوظيفي ليؤالء الموظَّفيف.
رك ِ
َّ
لتعرؼ عمى مستوى الر/ا الوظيفي لمعامميف في س ف مدينة تبوؾ والوسائؿ
زت الدراسة عمى ا ُّ
التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف في الس ف.

الدراسات األجنبية
المحور الثالثِّ :
& Cook
مؤس ٍ
رك ِ
َّ
التعرؼ عمى مستوى الر/ا الوظيفي مف َّ
سات
عمميات تقييـ األداء في َّ
زت الدراسةُ عمى ُّ
Crossman
أمر َّ
يكية.
)(2004
Hughes
()2006

رك ِ
َّ
وتـ قياس
زت الدراسةُ عمى إي اد العبلقة بيف ممارسات تقييـ أداء المعمميف ور/اىـ الوظيفيَّ ،

تقييـ أداء المعمميف.

( رد بواسطة الباحث)

الخالصة
ت/م ِ
ٍ
ِ
مف
نت
ؽ بع/يا بمو/وع تقييـ األداء ،وقد
َّ
اسات السابقةُ
َ
مو/وعات ِع َّدةً يتعمَّ ُ
تناولت الدر ُ
العديد َ
ِ
َّ
بعممية التقييـ (األداء الوظيفي – تحديد احتيا ات التدريب – الوالء
ثير أو تت ُثر
المتغيرات التي ليا ت ٌ
التنظيمي – تخطيط المسار الوظيفي – رفع األداء).

ٍ
ِ
ت في أثر العبلقة بيف كؿ مف (الوالء التنظيمي – األنماط
انب
وذلؾ إلى
مو/وعات أخرى بحثَ ْ
أثرىا أو ت ثُّرىا بالر/ا الوظيفي.
القياديَّة – /غوط العمؿ – اإلنتا يَّة – الحوافز) و ُ
الس ِ
انب الدر ِ
وت تي ىذه الدراسة استكماالً ل و ِ
حيث مدى عبلقة المتغير المستقؿ (تقييـ
ابقة مف
اسات َّ
ُ
أداء الموارد البشرية) عمى المتغير التابع (الر/ا الوظيفي) لدى العامميف في ال امعات.
ٍ
إ/افة عممي ٍ
ٍ
وبالتالي مف المتوقَّ ِع أف تُس ِيـ ِ
ِ
ديدة مف خبلؿ الوقوؼ عمى
َّة
تقديـ
ىذه الدراسةُ في
َ
تو/يح العبلقة ما بيف واقع تقييـ أداء الموارد البشريَّة وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لدى العامميف في
ال امعات الفمسطينيَّة.
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انفصم انزابع

انطزٍقت واإلجزاءاث

مقدمة.
الدراسة.
أوالً :منيجية ِّ
الدراسة.
ثانياً :مجتمع ِّ
الدراسة.
عينة ِّ
ثالثاًِّ :
الدراسة.
رابعاً :خطوات بناء أداة ِّ
الدراسة.
خامساً:
صدق وثبات أداة ِّ
ُ
سادساً :المعالجات اإلحصائية.
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ُمقدمــــــــة:

يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفاً لمػػنيج الد ارسػػة ،واألف ػر ُاد ىػػـ م تمػػع الد ارسػػة وعينتيػػا ،وكػػذلؾ أداة الد ارسػػة
المستخدمة وطُُرؽ إعدادىا ،وصدقيا وثباتيػا ،كمػا يتَّ /ػمف ىػذا الفصػؿ وصػفاً لئل ػراءات التػي قػاـ بيػا
َّ
اإلحصائية التي اعتمػد الباحػث عمييػا فػي
الباحث في تقنيف أدوات الدراسة وتطبيقيا ،وأخي اًر المعال ات

تحميؿ الدراسة.

الدراسة
أوالً :منيجية ِّ

يمكف االعتبار ب فَّ منيج الدراسة ىو الطريقة التي يتتبَّع الباحث خطاىا ،ليصؿ في النياية إلى نتائج
تتعمَّؽ بالمو/وع محؿ الدراسة ،وىو األسموب المنظَّـ المستخدـ لحؿ مشكمة الدراسة ،إ/افةً إلى َّأنو

ِ
العْمـ الذي ُيعنى بكيفية إ راء البحوث العممية.
وتعد ىذه الدراسة مف األبحاث الميدانية التي استخدمت المنيج الوصفي التحميمي ،الذي يدرس الظاىرة
كما تو د في الواقع ،ويساىـ في وصفيا وصفًا دقيقًا ويو/ح خصائصيا عف طريؽ مع البيانات
وتحميميا وتفسيرىا ،وي تي استخداـ الباحث ليذا المنيج بيدؼ دراسة واقع تقييم أداء الموارد البشرية
وعالقتو بتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاممين في الجامعات الفمسطينية.

ِ
نوعيف مف البيانات
ق جمع البيانات :اعتمد الباحث عمى
طُُر ُ
 .1البيانات األولية :وذلؾ بالبحث في ال انب الميداني بتوزيع استبيانا ٍت لدر ِ
اسة بعض مفردات الدراسة
ميع المعمومات َّ
ِ
ثـ تفريغيا وتحميميا باستخداـ برنامج
وحصر وت ِ
البلزمة في مو/وِع الدراسة ،ومف َّ
ٍ
لدالالت ِ
ٍ
َّ
قيمة
ذات
اإلحصائية المناسبة بيدؼ الوصوؿ
 SPSSاإلحصائي واستخداـ االختبارات
ومؤشر ٍ
ات تدعـ مو/وع الدراسة.

الخاصة أو المتعمقة بالمو/وع
 .2البيانات الثانوية :قاـ الباحث بم ار عة ال ُكتُ ِب والدوريات والمنشورات
َّ
ٍ
بشكؿ عممي ،وكاف ىدؼ الباحث مف خبلؿ الم وء
أي م ار ع تسيـ في إثراء الدراسة
قيد الدراسة ،و ُّ
س والطُُّر ِ
التعرؼ عمى األُ ُس ِ
َّ
َّ
السميمة في كتابة األبحاث ،وكذلؾ
ؽ
لممصادر
العممية َّ
الثانوية في الدراسةُّ ،
وتحدث في م اؿ الدراسة.
تصوٍر عاـ عف آخر المست َّدات التي حدثت
أخذ ُّ
ُ
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الدراسة
ثانياً :مجتمع ِّ
الرقم

جدول رقم ()8
الدراسة
توزيع الموظفين في الجامعات وفق مجتمع ِّ

اسم المؤسسة التعميمية

1
2
3

َّ
اإلسبلمية
ال امعة

إجمالي عدد الموظفين

نسبة الجامعة

467

%47.1

امعة األقصى

292

%29.5

امعة األزىر

232

%23.4

المجموع

991

%100

المصدر :شؤوف الموظَّفيف في ال امعات ()2014

اسػػتيدفت الد ارسػػة ميػػع المػػوظَّفيف اإلداريػػيف العػػامميف فػػي ال امعػػات الفمسػػطينيَّة فػػي قطػػاع ػ َّػزة مػػف
ٍ
ِ
ىي األكبر مف بيف امعات قطاعات ػزة والمتمثمػة فػي
خبلؿ اختيار ثبلث امعات بطريقة قصدية كونيا َ
(ال امعة اإلسبلميَّة ،امعة األقصى ،امعة األزىر) ،حيث يبمُغُ إ مالي عػدد العػامميف فػي ىػذه ال امعػات
َّ
موظَّف ػاً يعممػػوف فػػي ال امعػػة اإلسػػبلميَّة )292( ،موظَّف ػاً يعممػػوف فػػي
( )991عػػامبلً ،مػػوزعيف عمػػى (َ )467
َّ
موٌ /ح في ال دوؿ رقـ ()9
امعة األقصى )232( ،موظَّفاً يعمموف في امعة األزىر ،كما ىو
جدول ()9

توزيع الموظفين حسب وظائفيم في ِّ
كل جامعة
اسم الجامعة

الجامعة اإلسالمية

مدير دائرة

ذكور

إناث

إجمالي

المسمى الوظيفي

32

0

32

نائب مدير

8

3

11

28

3

31

279

49

328

60

5

65

مدير دائرة

16

5

21

نائب مدير

1

2

3

14

12

26

124

45

169

أخرى

59

14

73

مدير دائرة

29

2

31

8

0

8

13

0

13

131

10

141

31

8

39

رئيس قسـ
َّ
موظؼ إداري
أخرى

جامعة األقصى

جامعة األزىر

رئيس قسـ
موظَّؼ إداري

نائب مدير

رئيس قسـ
موظَّؼ إداري
أخرى

الدراسة
المجموع الكمِّي لمجتمع ِّ
( رد بواسطة الباحث بُا ًء عهى بياَاث شؤوٌ انًوظفيٍ في انزايعاث انخالحت)
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الدراسة
عينة ِّ
ثالثاًِّ :

قاـ الباحث باختيار عي ٍ
الدراسة
نة مف الموظَّفيف اإلدارييف العامميف في ال امعات المذكورة مف م تمع ِّ

َّ
وفؽ طريقة العينة العشو َّ
الطبقية حسب متغير ال امعة وقد بمغ ح ـ العينة ( )277مفردةً مف
ائية
وتـ حساب
الموظَّفيف اإلدارييف في ال امعات (ال امعة اإلسبلميَّة ،امعة األقصى ،امعة األزىر) َّ
ح ـ العينة حسب (سيكاراف.)421 :2006 ،

جدول رقم ()10

االستبانات الموزعة والمستردة ونسبة االسترداد حسب ِّ
كل جامعة
َّ
اإلسبلمية
ال امعة

االستبانات الموزعة

االستبانات المستردة

نسبة االسترداد

الرقم

130

117

% 90

2

امعة األقصى

82

72

%87.80

3

امعة األزىر

65

52

%80

277

241

% 87

1

الجامعة

المجموع

وتـ استر اع ()245
تـ توزيع االستبانة عمى أفراد العينة حسب نسبة كؿ امعة مف م تمع الدراسة َّ
َّ
ٍ
استبانات نظ اًر لعدـ تحقُّؽ ُّ
الشروط المطموبة لئل ابة عمى االستبياف،
تـ استبعاد ()4
استبانةً ،وبعد التَّفحُّص َّ
ُّح في ال دوؿ رقـ (.)11
وبذلؾ يكوف عدد االستبانات التي خ/عت لمدراسة ( )241استبانةً كما ىو موٌ /

وال داوؿ التَّالية تُبيف خصائص وسمات عي ِ
نة الدراسة كما يمي:
ُ
عي ِ
الدراسة حسب الجنس:
نة ِّ
توزيع ِّ
جدول رقم ()11

متغير الجنس
الدراسة
عينة ِّ
حسب ِّ
توزيع ِّ
َ
التكرار

النسبة المئوية

192

%79.7

أنثى

49

المجموع

241

%20.3
%100

الجنس
ذكر

أف  % 79.7مف عي ِ
الدراسة مف ُّ
يبي ُف دوؿ رقـ (َّ )12
الدراسة مف اإلناث.
الذكور و %20.3مف عينِ ِة ِّ
نة ِّ
شاؽ ويحتاج ل ٍ
الباحث ِ
يد متو ٍ
أف العمؿ في ال امعات ٌّ
ىذه ِّ
النسبة إلى َّ
اصؿ ،وذلؾ يتوفَّر في
ويعزو
ُ

ُّ
َّ
الفمسطينية في تشغيؿ الذكور أكثر ،أ/ؼ إلى َّ
أف
أكثر منو في اإلناث ،لذا تر ب ال امعات
الذكور َ
ِ
ِ
ِ
العادات والتقاليد ُّ
تحد مف مشاركة النساء في ٍ
الممقاة
األعباء المنز َّلية
بسبب
كثير مف األعماؿ اإلدارية
ِ
كاىؿ اإلناث.
عمى
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عي ِ
الدراسة حسب العمر:
نة ِّ
توزيع ِّ

جدول رقم ()12

عي ِ
متغير العمر
نة ِّ
الدراسة حسب ِّ
توزيع ِّ
العمر

أقؿ مف  25عاماً

مف  35-25عاماً

مف  45 – 36عاماً
أكثر مف  45عاماً
المجموع

التكرار

النسبة المئوية

22

%9.1

95

%39.4

71

%29.5

53

%22

241

%100

تكونت عينةُ الدراسة مف ( )241مست يباًَّ ،
موزعيف حسب الفئة العمرَّية عمى نحو  %48.5كانت
َّ
أعمارىـ أقؿ مف ( )35سنة ،بينما  %29.5أعمارىـ تتراوح بيف ( )36إلى أقؿ مف ( )45سنة ،في

حيف َّ
أف  %22كانت أعمارىـ مف ( )45سنةً ف كثر ،وال دوؿ رقـ ( )13يوُ /ح ذلؾ ،ويتبيَّ ُف مف ذلؾ
َّ
دوف سف ( )45سنةً مف الموظَّفيف اإلدارييف قد مثَّؿ  %78ويعزو الباحث ذلك إلى أن النسبة
أف ما َ
مف ال يؿ الشاب الفتي الذي تقوـ عمى كاىمو أعباء
األعظـ مف العامميف اإلدارييف في ال امعات ىـ َ
العمؿ اإلداري في ال امعات مو/ع الدراسة.
المؤىل العممي:
ِّ
الدراسة حسب
عينة ِّ
توزيع ِّ

جدول رقم ()13

المؤىل العممي
ِّ
متغير
عينة ِّ
الدراسة حسب ِّ
توزيع ِّ
المؤىل العممي
ِّ
دبموـ

التكرار

ِّ
النسبة المئوية

71

%29.5

بكالوريوس

136

%56.4

يارغتيش

30

%12.4

دكتوراه

4

%1.7

المجموع

241

%100

حسب المؤىؿ العممي ،حيث تشير النتائج
يتَّ/ح مف خبلؿ ال دوؿ رقـ ( )14توزيع أفراد عينة الدراسة
َ
أف ما نسبتو  %85.9مف موظَّفي ال امعات ىـ مف َح َممَ ِة َّ
في ال دوؿ َّ
الدر ة العمميَّة األولى (دبموـ
الحاصميف عمى َّ
َّ
العممية العميا (ما ستير ودكتوراه)
الدر ة
وبكالوريوس) ،بينما كانت نسبةُ الموظَّفيف
َ
 ،%14.1ويستنتج الباحث مما سبق أن معظـ الموظَّفيف ىـ مف َح َممَ ِة َّ
ثـ
الدر ة العمميَّة األولىَّ ،
لح َممَ ِة َّ
الدر ة العمميَّة العميا ،ويعزو الباحث ذلك إلى أف طبيعة العمؿ
يبلحظُ ب َّف النسبة األخرى ىي َ
اإلداري في ال امعات تحتاج إلى َح َممَة َّ
الدر ة العممية األولى وال تحتاج إلى َح َممَة الدر ة العممية العميا.
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الدراسة حسب سنوات الخبرة:
عينة ِّ
توزيع ِّ

سنوات الخبرة

أقؿ مف  5سنوات

جدول رقم ()14

عي ِ
متغير سنوات الخبرة
نة ِّ
الدراسة حسب ِّ
توزيعُ ِّ
النسبة المئوية
التكرار
44

%18.3

 10 – 5سنوات

62

%25.7

 15-11سنة

66

%27.4

أكثر مف  15سنة

69

%28.6

المجموع

241

%100

أف  %18.3مف عي ِ
يبيف دوؿ رقـ ( )15توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنو ِ
ات الخبرة ،حيث يتبيَّف َّ
نة
َ
ُ
الدراسةُّ ،
تقؿ سنوات خبرتيـ في الم اؿ اإلداري عف ( )5سنوات ،بينما  %25.7مف أفراد العينة تتراوح
خبرتيـ في الم اؿ اإلداري في ال امعات ما بيف ( )5إلى أقؿ مف ( )10سنوات ،في حيف َّ
أف
 %27.4مف إ مالي ح ِـ العينة سنوات خبرتيـ في الم اؿ اإلداري في ال امعات تتراوح ما بيف
( )11إلى أقؿ مف ( )15سنة ،بينما ما نسبتو  %28.6مف أفراد عي ِ
نة الدراسة تبمغ َّ
مدة خبرتيـ في

الم اؿ اإلداري في ال امعات أكثر مف ( )15سنة.

ويرى الباحث أنو وعمى الر ـ مف الَّ/ائقة الماليَّة التي تعيشيا ال امعات الفمسطينيَّة نتي ة الحصار
أف التوسُّع واستيعاب ِ
عاممِْي َف ُ ُدٍد لـ يتوقَّؼ َّ
والخبلفات السياسيَّة إال َّ
ألف المسيرة التعميميَّة واإلقباؿ عمى
ال امعات مستمر إ/افة إلى فتح تخصصات ديدة ومتنوعة ،والزيادة المستمرة في النمو السكاني.
عي ِ
نة ال ِّدراسة حسب ِ
مكان العمل:
توزيع ِّ

جدول رقم ()15

متغير مكان العمل
عينة ِّ
الدراسة حسب ِّ
توزيع ِّ
َّ
اإلسبلمية
ال امعة

التكرار

النسبة المئوية

مكان العمل

117

%48.5

امعة األقصى

72

%29.9

امعة األزىر

52

%21.6

المجموع

241

%100

يبيف دوؿ رقـ ( )16توزيع أفرِاد عي ِ
نة الدراسة حسب مكاف العمؿ ،ويتَّ/ح َّ
أف  %48.5مف عينة
ُ ُ
اإلسبلمية" ،بينما  %29.9مف عي ِ
َّ
نة الدراسة يعمموف في " امعة األقصى"
الدراسة يعمموف في "ال امعة
أف  %21.6مف عي ِ
في حيف َّ
نة الدراسة يعمموف في " امعة األزىر".
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اإلسبلمية  %48.5مف إ مالي عي ِ
َّ
مف ال دوؿ َّ
نة الدراسة ،ويعزو الباحث
أف نسبة ال امعة
ويتَّ/ح َ
َّ
اإلسبلمية وعدد الطبلب الذي يفوؽ عدد الطبلب في ال امعات األخرى فييا.
ذلك إلى عمر ال امعة
الدراسة حسب المسمى الوظيفي:
عينة ِّ
توزيع ِّ

جدول رقم ()16

متغير المسمى الوظيفي
عينة ِّ
الدراسة حسب ِّ
توزيع ِّ
مدير دائرة

التكرار

ِّ
النسبة المئوية

12

%5

نائب مدير

15

%6.2

34

%14.1

162

%67.2

أخرى

18

%7.5

المجموع

241

%100

المسمى الوظيفي

رئيس قسـ
موظَّؼ إداري

فيبلحظُ مف خبلؿ ال دوؿ
المسمى الوظيفي،
ال دوؿ رقـ ( )17يو/ح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب
َّ
َ
أف أعمى ٍ
َّ
ثـ يمي ذلؾ
نسبة مف م موع أفراد عينة الدراسة ىي فئة الموظَّفيف اإلدارييف بنسبة َّ ،%67.2

مسمى وظيفي أخرى بنسبة  ،%7.5ثـ فئة نائب
ثـ يمي ذلؾ فئة َّ
فئةُ رئيس القسـ بنسبة َّ ،%14.1
مسمى مدير دائرة بنسبة .%5
مدير بنسبة  ،%6.2وأخي اًر فئة َّ

الدراسة (االستبانة)
رابعاً :خطوات بناء أداة ِّ

تـ إعداد االستبانة عمى َّ
النحو التالي:
وقد َّ
ٍ
استبانة َّ
أولي ٍة مف أ ؿ استخداميا في مع البيانات والمعمومات.
 .1إعداد

 .2عرض االستبانة عمى المشرؼ مف أ ؿ اختبار مدى مبلءمتيا ل مع البيانات.
ٍ
بشكؿ أولي حسب ما يراه المشرؼ.
 .3تعديؿ االستبانة

ٍ
موعة مف المحكميف والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ ُّ
النصح واإلرشاد وتعديؿ
تـ عرض االستبانة عمى م
َّ .4

وحذؼ ما يمزـ.
 .5إ راء در ٍ
ميداني ٍة َّ
َّ
أولي ٍة لبلستبانة وتعديميا حسب ما يناسب.
اسة اختبارَّي ٍة
 .6توزيع االستبانة عمى ميع أفراد العينة ل مع البيانات البلَّزمػة لمد ارسػة ،ولقـد تـم تقسـيم االسـتبانة
إلى ثالث ِة أ ٍ
قسام كما ٌلً:
ِ
البيانات َّ
ويتكو ُف مف ( )6فقرات.
الشخصيَّة لعينة الدراسة
مف
َّ
القسم األولَّ :
يتكوف َ
وتـ تقسيمو إلى خ ِ
مسة محاور كما يمي:
القسم الثاني :تتناوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية َّ
ُ
األوؿ :المعايير المستخدمة في َّ
ويتكوف مف ( )8فقرات.
عممية تقييـ األداء
َّ
المحور َّ
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ويتكوف مف( )9فقرات.
المحور الثَّاني :الطُُّرؽ المستخدمة في تقييـ األداء
َّ
َّ
ويتكوف مف ( )5فقرات.
المؤىؿ لتقييـ األداء
ي
المحور الثَّالث :الكادر البشر ُّ
َّ

ويتكوف مف ( )5فقرات.
الرابع :دعـ اإلدارة العميا لتقييـ األداء
المحور َّ
َّ
َّ
ويتكوف مف ( )8فقرات.
لعممية تقييـ األداء
الر عة
المحور الخامس :التَّغذية َّا
َّ
تـ تقسيمو إلى أر ِ
بعة محاور كما يمي:
القسم الثالث :يتناول تحقيق الرِّضا الوظيفيِّ من عملية تقييم األداء ،وقد َّ
ُ
األوؿ :انحوافض ويتكون من ( )6فقرات.
المحور َّ

المحور الثَّاني :ظروف العمل ويتكون من ( )5فقرات.
المحور الثَّالث :عالقات العمل ويتكون من ( )6فقرات.
الرابع :االستقرار الوظيفي ويتكون من ( )5فقرات.
المحور َّ
وقد كانت اإلجابات على حسب مقٌاس لٌكارت الخماسً كما هو موضح فً جدول رقم ()18
جدول رقم ()17
مقياس اإلجابات

الدرجة

5

4

3

2

1

التصنيف

أوافق بشدة

أوافق

محايد

غير موافق

غير موافق

خامساًِ :
الدراسة.
ق وثبات أداة ِّ
ص ْد ُ

بشدة

ِ
دؽ االستبانة يعني الت ُّكد مف َّأنيا سوؼ تقيس ما أُ ِع َّدت لقياسو (العساؼ ،)429 :1995 ،كما
ص ُ
قصد بالصدؽ "شموؿ االستبانة لكؿ العناصر التي ي ب أف تدخؿ في التَّحميؿ مف ناحية ،وو/وح
ُي ُ
ٍ
ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومةً لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات وآخروف:2001 ،
فقراتيا ومفرداتيا مف
 ،)179وقد قاـ الباحث بالت ُّكد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:

صدق فقرات االستبيانَّ :تـ الت ُّكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف.
ُ

الم َح ِّكمين)
دق الظاىري لألداة
ِّ .1
ُ
الص ُ
(صدق االستبيان من وجية نظر ُ
ٍ
َّ
الم َحكمػػيف ت لَّفػػت مػػف ()9
قػػاـ الباحػػث بعػػرض أداة الد ارسػػة فػػي صػػورتيا
األولي ػة عمػػى م موعػػة مػػف ُ
أع/اء مف المحكميف َذوي ِ
الخ ِ
يف بالمو/وع قيد الدراسة.
َُ
برة والمختص َ
َ
ويو/ح الممحػؽ رقػـ ( )1أسػماء المحكمػيف الػذيف قػاموا مشػكوريف بتحكػيـ ِ
أداة الد ارسػة ،وقػد طمػب الباحػث مػف
ُ
َ
ُ
المحكمػػيف إبػػداء آرائيػػـ فػػي مػػدى مبلئمػػة العبػػارات لقيػػاس مػػا ُو/ػ ِػعت أل مػػو ،ومػدى و/ػػوح صػػيا ة العبػػارات
ُ
ومػػدى مناس ػػبة ك ػػؿ عب ػػا ٍرة لممحػػور ال ػػذي ينتم ػػي إلي ػػو ،ومػػدى كفاي ػػة العب ػػار ِ
ات لتغطي ػػة كػػؿ مح ػ ٍ
ػور م ػػف مح ػػاور

متغيرات الدراسة األساسيَّة ىذا باإل/افة إلى اقتراح ما يرونػو /ػرورياً مػف تعػديؿ صػيا ة العبػارات أو حػذفيا،
ات ديػ ػ ٍ
أو إ/ػ ػػافة عبػ ػػار ٍ
َّ
األوليػ ػػة (الخصػ ػػائص
ػدة ألداة الد ارسػ ػػة ،وكػ ػػذلؾ إبػ ػػداء آرائيػ ػػـ فيمػ ػػا يتعمَّػ ػػؽ بالبيانػ ػػات
َّ
الوظيفية المطموبة مف المبحوثيف) ،إلى انب مقياس ليكرت المستخدـ في االستبانة.
الشخصيَّة و
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َّ
ػاـ الباحػػث بػػي راء التَّعػػديبلت التػػي اتَّفػػؽ
واسػػتناداً إلػػى المبلحظػػات والتو ييػػات التػػي أبػػداىا ُ
المحكمػػوف قػ َ
تـ تعديؿ صيا ِة العبار ِ
ات وحػذؼ أو إ/ػافةُ الػبعض اآلخػر منيػا ،حتػى
المحكميف ،حيث َّ
عمييا معظـ ُ
أخذت االستبانة شكميا النيائي.

ِ .2
الداخمي لفقرات االستبانة
دق اال تِّساق
ِّ
ص ُ
تػ َّػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لفق ػرات االسػػتبياف عمػػى عينػ ِػة الد ارسػػة االسػػتطبل َّ
عية البػػالغ ح ميػػا ()30

مفردة ،وذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرٍة و َّ
الدر ػة َّ
بـي ُن ال ػداوؿ
الكميػة لممحػور التَّابعػة لػو وتُ ِّ
َّ
مػف رقػـ (َّ )20-19
االحتماليػة
أف معػامبلت االرتبػاط دالَّػةٌ عنػػد مسػتوى داللػة ( ،)0.05حيػث أ َّف القيمػة

لكػػؿ فق ػ ٍرة أقػػؿ مػػف  0.05وقيمػػة  rالمحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة  rال َّ
دولي ػة والتػػي تسػػاوي  ،0.361وبػػذلؾ
تُعتَبر فقرات االستبانة صادقةً لما و ِ
َ /عت لقياسو
َُ
ُ
جدول رقم ()18
الصدق الداخمي لفقرات القسم الثاني-تقييم أداء الموارد البشرية
ِّ
الفقرة
م.
1

معامل

االرتباط

القيمة

االحتمالية

خدمة في عممية تقييم األداء في مؤسستك
المستَ َ
المعايير ُ

المعايير التي تُستخدـ في َّ
عممية تقييـ األداء وا/حة.

0.414

0.023

0.645

0.000

0.785

0.000

4

يساىـ الموظَّؼ ورئيسو المباشر في و/ع معايير األداء.

0.566

0.001

5

يعتمد تحديد عناصر تقييـ األداء عمى الوصؼ الوظيفي.

0.630

0.000

6

َّ
مو/وعية.
المستخد َمة
معايير التَّقييـ
َ
يتـ تطوير معايير تقييـ األداء سنوياً.
ُ

0.667

0.000

0.600

0.000

0.624

0.000

2
3

7
8
م.
1
2
3
4
5
6

المعايير التي تُستخدـ في َّ
عممية تقييـ األداء كافيةٌ وشاممة.
يتـ شرح معايير األداء لكؿ مف المشرفيف والموظَّفيف.
ُّ

َّ
عممية تقييـ األداء قادرة عمى قياس أداء الموظَّؼ
معايير األداء التي تُستخدـ في
ٍ
فعاؿ.
بشكؿ َّ
المستخد َمة في تقييم األداء:
الط ُرق
َ

يتـ تقييـ األداء بالمشاركة بيف الرؤساء والمرؤوسيف.
ُّ
ٍ
بشكؿ دوري.
يتـ تقييـ األداء
ُّ

يساىـ الموظَّؼ في تقييـ أداء رئيسو المباشر.

الخ ْد ِ
ؤخ ُذ بآراء المنتفعيف مف ِ
مات في تقييـ أداء العامميف.
ُي َ
ٍ
مختمفة حسب طبيعة الوظائؼ.
يتـ استخداـ نماذج
ُّ

المقَي ُـ بالمعمومات المتراكمة عف الموظَّؼ لدى قسـ شؤوف الموظَّفيف في
يستعيف ُ
َّ
عممية تقييـ األداء.
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0.386

0.035

0.598

0.000

0.669

0.000

0.717

0.000

0.662

0.000

0.412

0.024
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7
8
9
م.
1
2
3
4

َّ
الشخصية.
يعتمد أسموب تقييـ األداء لمعامميف عمى مبلحظات المدراء
ٍ
بناء عمى نتائج التَّقييـ.
ُّ
يتـ اختيار أف/ؿ طريقة مف طُ ُرؽ تقييـ األداء ً
َّ
المقَي ُـ َّ
بعممية التَّقييـ.
ت ُّتـ مقارنة األداء الفعمي لمموظؼ بالمعايير المتَّفؽ عمييا حيف يقوـ ُ
الكادر البشري المؤىل لتقييم األداء:
يوِف ُر التَّدريب الميارة الكافية لدى القائميف عمى َّ
عممية تقييـ األداء.
يتـ تطوير طُ ُر ِ
بناء عمى نتائج تقييـ األداء.
ُّ
المقَي َ
ميف ً
ؽ تدريب ُ

المقَيـ الشفافية في تقييـ أداء مرؤوسيو.
يمتمؾ ُ
َّ
إ/افية عند
ويزود الموظَّفيف بتفاصيؿ
يشرح الرئيس إ راءات تقييـ األداء ُ
استفساراتيـ عف تمؾ اإل راءات.

5

يسعى نظاـ تقييـ األداء لدفع المشرفيف إلى تنمية مياراتيـ وامكاناتيـ الفكرَّية لموصوؿ
تقييـ ٍ
إلى ٍ
سميـ ومو/وعي لؤلداء.

م.

دعم اإلدارة العميا لتقييم األداء:

1

تستفيد اإلدارة العميا مف نتائج تقييـ األداء.

2
3
4
5
م.
1
2
3
4
5
6
7
8

0.498

0.005

0.377

0.040

0.583

0.001

0.565

0.001

0.745

0.000

0.715

0.000

0.595

0.001

0.615

0.000

0.698

0.000

أشعر بو ود است ٍ
َّ
لعممية تقييـ األداء.
ابة ودعٍـ مف اإلدارة العميا

0.745

0.000

عبلقة ٍ
ٍ
إف َّ
َّ
طيبة بينيما.
عممية تقييـ األداء تتيح الم اؿ لمتواصؿ بيف اإلدارة واألفراد وخمؽ

0.645

0.000

0.543

0.002

0.614

0.000

َّ
لمتعرؼ عمى مستوى أداء المرؤوسيف
عممية تقييـ األداء
تيدؼ اإلدارة العميا مف
ُّ
َّ
لمسؤوليات الموكمة ليـ.
لممياـ وا
تسعى اإلدارة إلى معرفة أىـ اإلن ازات التي يحققيا الموظَّؼ مف خبلؿ تقييـ األداء
وذلؾ مف أ ؿ تقديـ الحوافز المناسبة لو.
التغذية الراجعة لعممية تقييم األداء:

يتـ إطبلع الموظَّفيف عمى نتائج تقييـ أدائيـ الوظيفي.
ُّ

الر عة نقاط َّ
القوة في أداء الموظَّؼ.
تكشؼ التَّغذية َّا
ال/عؼ و َّ
تو د ل نة َّ
لمنظر في التَّظمُّمات واالعترا/ات عمى نتائج التَّقييـ.
الر عة في تطوير أداء الموظَّؼ.
عادةً تسيـ التَّغذية َّا

تساىـ َّ
الر عة المتَّبعة في تحفيز الموظَّفيف.
عممية التَّغذية َّا

لتطور الوظائؼ.
ُّ
يتـ تطوير نماذج تقييـ األداء تبعاً ُّ
يتـ تصميـ برامج تدر ٍ
يب لرفع َّ
معدالت األداء.
ُّ

مبدأ الشفافية في تقييـ األداء يؤدي إلى تحقيؽ الثقة بالعدالة ومنع ُّ
الظمـ بيف الموظَّفيف.

قيمة  rال دولية عند مستوى داللة  0.05ودر ة حرية " "28تساوي 0.361
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0.487

0.006

0.393

0.032

0.483

0.007

0.462

0.010

0.536

0.002

0.460

0.010

0.561

0.001

0.543

0.002
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جدول رقم ()19

الوظيفي من عممية تقييم األداء
الرضا
ِّ
الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني-تحقيق ِّ
ِّ
م.

معامل

الفقرة

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.485

0.007

2

تعمؿ َّ
عممية تقييـ األداء عمى تحقيؽ االستقرار الوظيفي.

0.729

0.000

3

المؤسسة مع نتائج تقييـ األداء.
تتناسب الحوافز التي تمنحيا
َّ

0.597

0.000

0.524

0.003

0.585

0.001

0.699

0.000

الحوافز:
1

4
5
6

يتـ ربط الحوافز والمكافآت بنتائج تقييـ األداء.
ُّ

َّ
استثنائي ٍة نتي ة تقرير تقييـ األداء السنوي.
يتـ منح عبلوٍة
ُّ
ِ
أدائو إي َّ
ويحاسب إذا كانت نتائج
يكاف الموظَّؼ عندما تكوف نتائج تقييـ
ابية ُ
تقييـ أدائو َّ
سمبية.
نظاـ الحوافر َّ
َّ
عممية تقييـ األداء
النا ـ عف نتائج
َّ
المو/وعية ويعمؿ عمى تحسيف األداء.
و

م.

ظروف العمل:

ي ٌد يمتاز بالعدالة

1

يساعد نظاـ تقييـ األداء عمى تحسيف وتطوير ظروؼ العمؿ.

0.661

0.000

2

أشعر ب َّف مكاف وظروؼ عممي تؤثر عمى تقييـ أدائي.

0.723

0.000

0.436

0.016

4

أشعر بالر/ا ِ
َّ
اإلمكانيات والوسائؿ المتوفرة في العمؿ إلن ازه بكفاءة.
عف

0.622

0.000

5

َّ
عممية تقييـ األداء في متابعة آخر مست َّدات العمؿ
تـ االستفادة مف نتائج
ت ُّ
والسعي إلى تطويره.

0.719

0.000

3

م.
1

تـ االستفادة مف نتائج َّ
عممية تقييـ األداء في تحسيف ظروؼ وعبلقات العمؿ.
ت ُّ

عالقات العمل:

فينو يتعامؿ معي بكؿ َّ
عندما يتَّخذ رئيسي ق ار اًر يتعمَّؽ بتقييـ أدائي َّ
مود ٍة واحتراـ.

0.715

0.000

0.605

0.000
0.000

2

َّ
ينتظر َّ
عممية تقييـ األداء.
يتقدـ رئيسي المباشر بمساعدتي عمى حؿ مشكبلت العمؿ وال ُ
ال تت ثَّر العبلقة بيني وبيف رئيسي وزمبلئي نتي ة تقييـ األداء.

0.682

4

َّ
بعممية تقييمي.
أثؽ بزمبلئي لو قاموا

0.512

0.004

الرؤساء في تقييـ أداء الموظَّفيف.
أشعر بعدالة ُّ

0.520

0.003

6

تحرص اإلدارة عمى تنمية العبلقة مع العامميف.

0.684

0.000

م.

االستقرار الوظيفي:

1

تعاوف اإلدارة والزمبلء وبيئة العمؿ يساعد عمى تحقيؽ االستقرار الوظيفي.

3
5

0.714

0.000

0.643

0.000

3

يشعر العامموف في ال امعة باالستقرار واألمف الوظيفي.

0.524

0.003

4

َّ
المقَيميف.
أشعر باالستقرار واألمف الوظيفي نتي ة خبرة
ومينية ُ

0.424

0.020

0.584

0.001

2

5

االستقرار الوظيفي يت ثَّر سمباً أو إي اباً بنتائج تقييـ األداء.

نتائج تقييـ األداء ال تمثؿ لي تيديداً أو خوفاً.
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الدراسة.
صدق اال تِّساق
البنائي لمحاور ِّ
ِّ
ُ
َّ
دوؿ رقـ ( )21يبي ُف معامبلت االرتباط بيف معدل ِّ
ٍ
المعدؿ الكمي لفقػرات
محور من محاور الدراسة مع
كل
االسػػتبانة ،والػػذي يبػػي ُف َّ
أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالَّ ػةٌ عنػػد مسػػتوى داللػػة  ،0.05حيػػث أ َّف القيمػػة
ٍ ُّ
أكبر مف قيمة  rال َّ
َّ
دولية والتي تساوي .0.361
االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف  0.05وقيمة  rالمحسوبة ُ
جدول رقم ()20
معامل االرتباط بين معدل ِّ
ٍ
الكمي لفقرات االستبانة
الدراسة مع المعدل
محور من محاور ِّ
كل
ِّ
معامم
عىوان انمحور
انمحور
انمسم
الرحباط
األوؿ المعايير المستخدمة في َّ
مؤسستؾ 0.826
عممية تقييـ األداء في َّ
َّ
0.842
الثَّاني الطُّ ُرؽ المستخدمة في تقييـ األداء
تقييم أداء الموارد
َّ
0.783
المؤى ُؿ لتقييـ األداء
ي
الثَّالث الكادر البشر ُّ
البشرية
0.917
الرابع دعـ اإلدارة العميا لتقييـ األداء
َّ
َّ
لعممية تقييـ األداء
الر عة
الخامس التَّغذية َّا

الرضا
تحقيق ِّ

الوظيفي من
ِّ
عممية تقييم األداء

انمَمت
الحخمانَت
0.000
0.000
0.000
0.000

0.737

0.000

الحوافز

0.857

0.000

الثَّالث

ظروؼ العمؿ

0.878

0.000

عبلقات العمؿ

0.681

0.000

الرابع
َّ

االستقرار الوظيفي

0.413

0.023

األوؿ
َّ

الثَّاني

قيمة  rال َّ
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ثبات فقرات االستبانة :Reliability
أم ػػا ثب ػػات أداة البح ػػث فيعن ػػي الت ُّكػ ػد م ػػف َّ
أف اإل اب ػػة س ػػتكوف واح ػػدةً تقريبػ ػاً ل ػػو تك ػ َّػرر تطبيقي ػػا عمػػػى
ٍ
أوقات مختمفة (العساؼ .)430 :1995 ،وقد أ رى الباحث خطػوات الثَّبػات عمػى
األشخاص ذاتيـ في
العي ِ
االستطبلعية نفسيا بطريقَتَي ِف ىما طريقةُ التَّ زئة الن َّ
َّ
صفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.
نة
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 .1طريقة التجزئة ِّ
النصفية :Split-Half Coefficient
جدول رقم ()21

معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)
انمسم

تقييم أداء

الموارد البشرية

المعايير المستخدمة في َّ
مؤسستؾ
عممية تقييـ األداء في َّ
الطُّ ُرؽ المستخدمة في تقييـ األداء
َّ
المؤىؿ لتقييـ األداء
ي
الكادر البشر ُّ

معامم
معامم
الرحباط
الرحباط
انمصحح
0.8314 0.7115

0.0000

0.8475 0.7354

0.0000

0.8274 0.7056

0.0000

دعـ اإلدارة العميا لتقييـ األداء

0.8503 0.7396

0.0000

َّ
لعممية تقييـ األداء
الر عة
التَّغذية َّا

0.8898 0.8015

0.0000

الحوافز

0.9056 0.8275

0.0000

الثَّالث

ظروؼ العمؿ

0.8595 0.7536

0.0000

عبلقات العمؿ

0.8714 0.7721

0.0000

الرابع
َّ

االستقرار الوظيفي

0.8681 0.7669

0.0000

جميع الفقرات

0.8990 0.8165

0.0000

انمحور

عىوان انمحور

األوؿ
َّ

الثَّالث
الرابع
َّ

الثَّاني

الخامس
الرضا
تحقيق ِّ
الوظيفي من
ِّ
عممية تقييم
األداء

األوؿ
َّ

الثَّاني

انمَمت
الحخمانََّت

قيمة  rال دولية عند مستوى داللة  0.05ودر ة حرية " "28تساوي 0.361

دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()α≤0.05

الزو يَّة المرتَّبة لكؿ ب ٍ
ومعدؿ األسئمة َّ
َّ
تـ إي اد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف ُم َّ
عد،
عدؿ األسئمة الفرديَّة المرتَّبة
َّ
ُ
تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتَّصحيح ( Spearman-Brown
وقد َّ

 )Coefficientحسب المعادلة التالية:
معامؿ الثبات =

2س
أف ىناؾ معامؿ ٍ
حيث ر معامؿ االرتباط وقد بيَّف دوؿ رقـ (َّ )22
ثبات كبي اًر

 1س

الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طم نينة.
نسبياً لفقرات االستبياف حيث بمغ  0.9056مما يش ُع
َ
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 .2طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
جدول رقم ()22

معامل الثبات (طريقة والفا كرونباخ)
انمسم

عىوان انمحور

انمحور

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

8

0.8475

9

0.8607
0.8472

الموارد

انخَّانج

المعايير المستخدمة في َّ
مؤسستؾ
عممية تقييـ األداء في َّ
ُّ
الط ُرؽ المستخدمة في تقييـ األداء
َّ
المؤىؿ لتقييـ األداء
ي
الكادر البشر ُّ

5

البشرية

ان َّشابع

دعـ اإلدارة العميا لتقييـ األداء

5

0.8892

8

0.9014

األ َّول

الحوافز

6

0.9235

انخَّاَي

ظروؼ العمؿ

5

0.8754

انخَّانج

عبلقات العمؿ

6

0.9047

ان َّشابع

االستقرار الوظيفي

5

0.8993

جميع الفقرات

57

0.9368

األ َّول
تقييم أداء

انخَّاَي

َّ
لعممية تقييـ األداء
الر عة
انخايظ التَّغذية َّا
الرضا
تحقيق ِّ
الوظيفي من
ِّ
عممية تقييم
األداء

يقة ٍ
استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطر ٍ
ثانية لقياس الثَّبات ،وُيبي ُف دوؿ
رقـ (َّ )23
أف معامبلت الثَّبات مرتفعةٌ حيث بمغت  0.9272مما يدفع الباحث إلى استخداـ االستبانة
بكؿ طم نينة.

سادساً :المعالجات اإلحصائية.

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ البيانات التي َّتـ ت ميعيا ،فقد َّتـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائيَّة المناسبة
الحَ ِزـ اإلحصائيَّة لمعموـ اال تماعيَّة )Statistical Package for Social Science (SPSS
باستخداـ ُ

َّ
خد َمة في تحميؿ البيانات:
وفيما يمي م موعةٌ مف األساليب
اإلحصائية المستَ َ
تـ ترميز وادخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي ،حسب مقياس ليكرت الخماسي ،ولتحديد ِ
طوؿ فترِة
َّ .1
تـ حساب المدى
مقياس ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعميا) المستخدـ في محاور الدراسةَّ ،

ثـ تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة لمحصوؿ عمى طوؿ الفقرة أي ()0.8=5/4
(َّ )4=1-5
ىذه القيمة إلى أقؿ ٍ
تـ إ/افة ِ
قيمة في المقياس (وىي الواحد الصحيح) وذلؾ لتحديد الحد
ذلؾ َّ
بعد َ
األعمى لمفترة األولى ،و دوؿ رقـ ( )24يو/ح أطواؿ الفترات كما يمي:
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جدول رقم ()23
مقياس ليكرت الخماسي
أكبش يٍ
أكبش يٍ
3.40-2.60
2.60-1.80

أكبش يٍ
4.20-3.40

أكبش يٍ
5-4.20

محايد

موافق

موافق بشدة

4

5
%100-%84
جيد جداً

الفترة

1.80-1

درجة التوافر
الوزن

غير موافق بشدة

غير موافق

1

2

3

الوزن النسبي

%36-%20

%52-%36

%68-%52

%84-%68

الدرجة المتحصمة

ضعيف جداً

ضعيف

متوسط

جيد

المتحصمة

َّ
المئوي ػة لمتعػ ُّػرؼ عمػػى الص ػفات الشخصػ َّػية لمفػػردات الد ارسػػة وتحديػػد
 .2تػ َّػـ حسػػاب التَّك ػ اررات والنسػػب

تت/منيا أداة الدراسة.
است ابات أفرادىا ت اه عبارات المحاور الرئيسة التي
َّ

 .3المتوسط الحسابي  Meanوذلؾ لمعرفة مػدى ارتفػاع أو انخفػاض اسػت ابات أفػراد الد ارسػة عػف كػؿ

عبػػا ٍرة مػػف عبػػارات متغي ػرات الد ارسػػة األساسػ َّػية ،مػػع العمػػـ ب َّن ػوُ يفيػ ُػد فػػي ترتيػػب العبػػارات حسػػب أعمػػى
متوس ٍط حسابي (كشؾ.)89 :1996 ،
 .4ت َّػـ اسػتخداـ االنحػراؼ المعيػاري ) (Standard Deviationلمتع ُّػرؼ عمػى مػدى انحػراؼ اسػت ابات
ػور مػف المح ِ
أفراد الدراسة لكؿ عبا ٍرة مف عبارات متغيرات الدراسة ،ولكػؿ مح ٍ
ػاور الرئيسػة عػف متوسػطيا
بلحػظُ َّ
ي ُيو/ػ ُح التَّشػتُّت فػػي اسػػت ابات أفػراد الد ارسػػة لكػػؿ عبػػا ٍرة مػػف
أف االنحػراؼ المعيػػار َّ
وي َ
الحسػػابيُ ،
ترك ػ ِ
عبػػارات متغي ػرات الد ارسػػة إلػػى انػػب المح ػاور الرئيس ػة ،فكمَّمػػا اقتربػػت قيمتػػوُ مػ َػف الص ػفر كمَّمػػا َّ
زت
ي واحػػداً صػػحيحاً ف ػ عمى فيػػذا
االسػػت ابات وانخفػػض تش ػتُّتيا بػػيف المقيػػاس (إذا كػػاف االنح ػراؼ المعيػػار ُّ
يعني عدـ ُّ
تركز االست ابات وتشتُّتيا).
 .5اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .6معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات.
 .7معادلة سبيرماف براوف لمثبات.

 .8اختبار كولوم روؼ-سمرنوؼ لمعرفة نوع البيانات ىؿ تتَّبع التَّوزيع الطبيعي أـ ال

(.)1-Sampl K-S

 .9اختبػار  tلمتوسػط عين ٍػة واح ٍ
ػدة  One sample T testلمعرفػة الفػرؽ بػيف متوسػط الفقػرة والمتوسػط

الحيادي "."3

 .10تحميؿ التبايف األُحادي لمفروؽ بيف ثبلثة متوسطات ف كثر.
 .11اختبار شفيو لمفروؽ المتعددة بيف المتوسطات.
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انفصم اخلايش

َخائج انذراصت ادلَذاََت
وحفضريْا

أوالً :اختبار التوزيع الطبيعي.
الدراسة.
ثانياً :تحميل فقرات ومحاور ِّ
الدراسة.
ثالثاً :تحميل فرضيات ِّ
الخالصة.
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مقدمة:

َّ
فر/يات الدراسة ،تمييداً لئل ابة عمى أسئمة
استعرض الباحث في ىذا الفصؿ تحميؿ البيانات واختبار
التوصؿ إلييا مف خبلؿ اإل راءات اإلحصائية
تـ
ُّ
الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي َّ

وتـ وصؼ عينة الدراسة حسب البيانات الديمو ر َّ
َّ
تـ إ راء المعال ات
افية ،وكذلؾ َّ
التحميميةَّ ،
َّ
تـ استخداـ
اإلحصائية لمبيانات المت معة مف استبانة الدراسة والمتعمقة بفقرات وأبعاد الدراسة ،إذ َّ
َّ
َّ
تـ عر/يا
اإلحصائية لمعموـ اال
الحزِـ
تماعية ( )SPSSلمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي َّ
برنامج َ
وتحميميا في ىذا الفصؿ.

أوالً :اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف-سمرنوف ()1-Sample K-S
جدول رقم ()24

اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
انمسم

تقييم أداء
الموارد

البشرية

تحقيق
الرضا
ِّ

الوظيفي من
ِّ
عممية تقييم
األداء

انمحور

عىوان انمحور

عدد
الفقرات

قيمة
Z

القيمة
االحتمالية

األول

المعايير المستخدمة في ع َّ
مؤسستؾ
ممية تقييـ األداء في َّ

8

1.096

0.181

انخاَي

الطُّرؽ المستخدمة في تقييـ األداء

9

1.108

0.172

انخانج

َّ
المؤىؿ لتقييـ األداء
ي
الكادر البشر ُّ

5

1.069

0.203

انشابع

دعـ اإلدارة العميا لتقييـ األداء

5

1.025

0.244

انخايظ

َّ
لعممية تقييـ األداء
الر عة
التَّغذية َّا

8

1.061

0.211

األول

الحوافز

6

0.666

0.767

انخاَي

ظروؼ العمؿ

5

0.628

0.825

انخانج

عبلقات العمؿ

6

0.719

0.679

انشابع

االعتمشاس انوظيفي

5

0.700

0.711

57

0.704

0.704

جمَع انمحاور

اختبار
أستخدـ اختبار كولم روؼ-سمرنوؼ لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التَّوزيع الطَّبيعي أـ ال وىو
ٌ
ي في حالة اختبار الفر/يَّاتَّ ،
ألف معظـ االختبارات المعمميَّة تشترط أف يكوف توزيع البيانات طبيعياً.
/رور ٌّ
ٍ
ويو/ح ال دوؿ رقـ ( )25نتائج االختبار حيث َّ
أكبر مف 0.05
أف القيمة االحتمالية لكؿ
محور ُ
(  ) sig.  0.05وىذا ُّ
يدؿ عمى َّ
الطبيعي وي ب استخداـ االختبارات المعمميَّة.
أف البيانات تتبع التوزيع
َّ
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الدراسة.
ثانياً :تحميل فقرات ومحاور ِّ
ٍ
اختبار  Tلمعينة الواحدة (  )One Sample T testلتحميؿ فقرات االستبانة  ،وتكوف الفقرة
تـ استخداـ
َّ
إي َّ
ابي ػةً بمعنػػى َّ
أف أف ػراد العينػ ِػة يوافقػػوف عمػػى محتواىػػا إذا كانػػت قيمػػة  tالمحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة t
ال دوليػػة والتػػي تسػػاوي ( 1.97أو القيمــة االحتماليــة اقػػؿ مػػف  0.05والػػوزف النسػػبي اكبػػر مػػف ،)% 60
وتكوف الفقرة َّ
سمبيةً بمعنى َّ
أف أفػ ارد العينػة ال يوافقػوف عمػى محتواىػا إذا كانػت قيمػة  tالمحسػوبة أصػغر

مف قيمة  tال دوليػة والتػي تسػاوي ( 1.97-أو القيمـة االحتماليـة اقػؿ مػف  0.05والػوزف النسػبي أقػؿ مػف
 ،)% 60وتكوف آراء العينة في الفقرة محايدةً إذا كانت القيمة االحتمالية ليا أكبر مف 0.05
تحميل القسم األ ول :تقييم أداء الموارد البشرية.

اوال :تحميل فقرات المحور األول :المعايير المستخدمة في عممية تقييم األداء في مؤسستك.
جدول رقم ()25

تحميل فقرات المحور األول (المعايير المستخدمة في عممية تقييم األداء في مؤسستك)

6
7
8

المتوسط
الحسابي

5

االنحراف
المعياري

4

الوزن
النسبي

3

قيمة t

2

القيمة
االحتمالية

م
1

الفقرات

3.54

0.953

70.79

8.789

0.000

3.31

0.956

66.14

4.987

0.000

3.17

1.074

63.49

2.520

0.012

2.88

1.101

57.68

-1.639

0.103

3.26

0.984

65.23

4.123

0.000

3.35

0.924

66.97

5.859

0.000

3.15

1.025

62.90

2.201

0.029

3.15

0.979

62.90

2.303

0.022

3.23

0.782

64.51

4.477

0.000

المعايير التي تُستخدـ في َّ
عممية تقييـ األداء وا/حة.
المعايير التي تُستخدـ في َّ
عممية تقييـ األداء كافية
وشاممة.
ح معايير األداء لكؿ مف المشرفيف و َّ
الموظفيف.
يتـ شر

يساىـ الموظَّؼ ورئيسو المباشر في و/ع معايير األداء.
يعتمد تحديد عناصر تقييـ األداء عمى الوصؼ الوظيفي.
َّ
مو/وعية.
المستخدمة
معايير التَّقييـ
َ

يتـ تطوير معايير تقييـ األداء سنوياً.
ُّ

َّ
عممية تقييـ األداء قادرة
معايير األداء التي تُستخدـ في
ٍ
فعاؿ.
عمى قياس أداء الموظَّؼ
بشكؿ َّ
جميع الفقرات

قيمة  tال دولية عند مستوى داللة " "0.05ودر ة حرية " "240تساوي 1.97

تػ َّػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج َّ
مبينػػة فػػي ػػدوؿ رقػػـ ( )26والػػذي يبػػيف آراء أف ػراد عينػػة

الد ارسػػة فػػي فق ػرات المحػػور األوؿ (المعػػايير المسػػتخدمة فػػي َّ
مؤسسػػتؾ) وتبػػيف
عممي ػة تقيػػيـ األداء فػػي َّ
النتائج أ َّف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:

َّ
االحتماليػة تسػاوي " "0.000وىػي أق ُّػؿ مػف
 .1في الفقرة رقـ " "1بمغ الػوزف النسػبي " "%70.79والقيمػة
 0.05مما ُّ
يدؿ عمى أَّف "المعايير التي تُستخدـ في َّ
عممية تقييـ األداء وا/حةٌ بدر ٍة يدة".

94

انفظم انخايظَ /تائذ انذساعت انًيذاَيت وتفغيشها -------------------------------------

 .2في الفقرة رقػـ " "6بمػغ الػوزف النسػبي " "%66.97والقيمػة االحتماليػة تسػاوي " "0.000وىػي أق ُّػؿ مػف
 0.05مما ُّ
َّ
مو/وعيةٌ بدر ٍة متوسطة".
يدؿ عمى أ َّف "معايير التَّقييـ المستخدمة
كما تُبيف النتائج أ َّف َّ
أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:

 .1في الفقرة رقـ " "8بمغ الوزف النسػبي " "%62.90والقيمػة االحتماليػة تسػاوي " "0.022وىػي أق ُّػؿ مػف
 0.05ممػػا يػ ُّ
ػدؿ عمػػى أ َّف "معػػايير األداء التػػي تُسػػتخدـ فػػي َّ
عممي ػة تقيػػيـ األداء قػػادرةٌ عمػػى قيػػاس أداء

الموظَّؼ بدر ٍة متوسطة ".

 .2في الفقرة رقـ " "4بمغ الوزف النسبي " "%57.68والقيمة االحتمالية تساوي " "0.103وىػي أكب ُػر مػف
يدؿ عمى مساىمة الموظَّؼ ورئيسو المباشر بدر ٍة متوس ٍ
 0.05مما ُّ
طة في و/ع معايير األداء.
ٍ
الحسابي ل ميع فقرات المحور األوؿ (المعايير المستخدمة في ع َّ
عام ٍة َّ
يتبي ُف َّ
ممية
أف المتوسط
وبصفة َّ
َّ
النسبي يساوي
ي يساوي  0.782والوزف
مؤسستؾ) تساوي  ،3.23واالنحراؼ المعيار ُّ
تقييـ األداء في َّ
ُّ

أكبر مف الوزف النسبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  4.477وىي أكبر
 %64.51وىي ُ
دولية والتي تساوي  ،1.97والقيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي ُّ
مف قيمة  tال َّ
أقؿ مف  0.05مما

ُّ
َّ
َّ
امعية متوفرةٌ بدر ٍة
المؤسسات ال
عممية تقييـ األداء في
يدؿ عمى أ َّف المعايير المستخدمة في
َّ
ٍ
متوسطة عند مستوى داللة   0.05
األوؿ "المعايير المستخدمة في عممية تقييم األداء في مؤسستك"
فيما يتعمَّؽ بنتي ة فقرات المحور َّ

يبلحظُ َّأنيا تتفق مع كؿ مػف د ارسػة عػدواف ( )2006والتػي خمُصػت إلػى َّ
أف معػايير األداء المسػتخدمة فػي
َ

عممي ػ ػة تقيػ ػػيـ األداء مو/ػ ػ َّ
َّ
ػوعية وثابتػ ػػة ،ود ارسػ ػػة أبػ ػػو ما/ػ ػػي ( )2007والتػ ػػي خمُصػ ػػت إلػ ػػى َّ
أف المعػ ػػايير

عممية تقيػيـ األداء فػي ال امعػات الفمس َّ
المستخد َمة في َّ
ػطينية وا/ػحةٌ ومقبولػة ،ود ارسػة نعػيـ ( )2012والتػي
َ
ػتـ بش ػ ٍ
أف َّ
صػ ػت إل ػػى َّ
ػكؿ دوري باالعتم ػػاد عم ػػى مع ػػايير وا /ػػحة ود ارس ػػة عكاشػػػة
عمميػ ػة تقيػ ػػيـ األداء ت ػ ُّ
َخمُ َ
صت إلى َّ
أف نظاـ تقييـ األداء يشتمؿ عمى معايير يمكنيا قياس أداء العنصر البشري.
( )2008والتي خمُ َ

واختمفـــت نتي ػػة الد ارسػػة مػػع كػػؿ مػػف د ارسػػة النونػػو ( )2004والتػػي خمُصػػت إلػػى عػػدـ و ػػود معػػايير
وا/ػ ٍ
ػحة لػػؤلداء وعػػدـ عمػػـ الموظَّ ػؼ بيػػا ،ود ارسػػة ع ػواد ( )2005التػػي خمُصػػت إلػػى و ػػود خمػ ٍػؿ فػػي
توصيؼ المعايير التي تستند عمييا عممَّية تقيػيـ األداء ،ود ارسػة ال ويعػدي ( )2007التػي خمُصػت إلػى
عػػدـ و ػػود معػػايير مو/ػ َّ
ػوعي ٍة لتقيػػيـ األداء تناسػػب طبيعػػة الوظػػائؼ ،ود ارسػػة الن ػػار ( )2013والتػػي

خمُصػػت إلػػى َّ
أف معػػايير تقيػػيـ األداء المسػػتخدمة تُعتبػ ُػر إحػػدى معوقػػات تطبيػػؽ تقيػػيـ أداء العػػامميف فػػي
َّ
ػتـ
الييئات
المحمية في محافظػات قطػاع ػزة ،ود ارسػة أبػو حطػب ( )2009والتػي خمُصػت إلػى َّأنػو ال ي ُّ
إع ػػبلـ الع ػػامميف بمع ػػايير األداء المطموب ػػة م ػػنيـ بص ػػو ٍرة وا /ػ ٍ
ػحة و َّأني ػػا ي ػػر مو /ػ َّ
ػوعي ٍة و ي ػ ُػر كافي ػ ٍػة
وشػػاممة ،ود ارسػػة عكاشػػة ( )2008التػػي خمُصػػت إلػػى عػػدـ و ػػود م ار عػ ٍػة دورَّي ػ ٍة لممعػػايير والمقػػاييس
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المعتمػػدة ف ػػي  /ػػوء التطػ ُّػورات والمتغيػ ػرات ال دي ػػدة ،ود ارسػػة س ػػعاد ( )2007الت ػػي َّبين ػت َّ
أف أكث ػ َػر م ػػف
 %80مف أفراد العينة ال عمـ لدييـ ب ميع المعايير التي ُيقََّيموف عمى أساسيا.
خد َمة في تقييم األداء.
ق المستَ َ
ثانيا :تحميل فقرات المحور الثاني :الط ُر ُ
جدول رقم ()26

تحميل فقرات المحور الثاني (الط ُرق المستخدمة في تقييم األداء)

6
7
8
9

المقَيـ بالمعمومات المتراكمة عف الموظَّؼ لدى
يستعيف ُ
قسـ شؤوف الموظَّفيف في َّ
عممية تقييـ األداء.

يعتمد أسموب تقييـ األداء لمعامميف عمى مبلحظات
َّ
الشخصية.
المدراء
يتـ اختيار أف/ؿ طر ٍ
يقة مف طُُر ِ
بناء
ُّ
ؽ تقييـ األداء ً
َّ
عمى نتائج التقييـ.
تـ مقارنة األداء الفعمي لمموظَّؼ بالمعايير المتَّفؽ
ت ُّ
َّ
بعممية التَّقييـ.
المقَيـ
يقوـ
حيف
عمييا
ُ
جميع الفقرات

المتوسط
الحسابي

5

االنحراف
المعياري

4

يؤخذ بآراء المنتفعيف ِ
بالخ ْدمات في تقييـ أداء العامميف.
ٍ
مختمفة حسب طبيعة الوظائؼ.
يتـ استخداـ نماذج
ُّ

الوزن
النسبي

3

يساىـ الموظَّؼ في تقييـ أداء رئيسو المباشر.

قيمة t

2

يتـ تقييـ األداء بالمشاركة بيف الرؤساء والمرؤوسيف.
ُّ
ٍ
بشكؿ دوري.
يتـ تقييـ األداء
ُّ

القيمة
االحتمالية

م
1

الفق ارت

3.04

1.134

60.75

0.511

0.610

3.27

1.143

65.39

3.664

0.000

2.71

1.234

54.27

-3.603

0.000

3.00

1.078

60.08

0.060

0.952

3.17

1.119

63.49

2.417

0.016

3.18

1.065

63.65

2.663

0.008

3.33

1.024

66.64

5.035

0.000

3.14

1.001

62.74

2.124

0.035

3.15

1.011

63.07

2.357

0.019

3.11

0.820

62.23

2.113

0.036

قيمة tال دولية عند مستوى داللة " "0.05ودر ة حرية " "240تساوي 1.97

تػ َّػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج َّ
مبين ػةٌ فػػي ػػدوؿ رقػػـ ( )27والػػذي يبػػيف آراء أف ػراد عينػػة
ؽ المسػتخدمة فػي تقيػػيـ األداء) وتَُبػي ُف النتػائج أ َّف أعمػى فقػرتيف
الد ارسػة فػي فقػرات المحػور الثَّػاني (الطُّػ ُر ُ
حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:
 .1في الفقرة رقـ " "7بمغ الوزف النسبي " "%66.64والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىػي أق ُّػؿ مػف

 0.05مما ُّ
يدؿ عمى أَّنو "يعتمد أسموب تقييـ األداء لمعػامميف عمػى مبلحظػات المػدراء الشخص َّػية بدر ػة

متوسطة".
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 .2فػػي الفقػرة رقػػـ " "2بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%65.39والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ
ٍ
مف  0.05مما ُّ
بشكؿ دوري بدر ٍة متوسطة".
"يتـ تقييـ األداء
يدؿ عمى أَّنو ُّ
النتائج أ َّف َّ
كما تُبي ُف َّ
أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:
َّ
الحتماليػة تسػػاوي " "0.952وىػػي أقػ ُّػؿ
 .1فػػي الفقػرة رقػػـ " "4بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%60.08والقيمػػة ا
يدؿ عمى أ َّف در ة األخذ بآراء المنتفعيف مف ِ
مف  0.05مما ُّ
الخ ْدمات في تقييـ أداء العامميف ىي در ةٌ

متوسطة".

 .2فػػي الفقػرة رقػػـ " "3بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%54.27والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ
مف  0.05مما ُّ
يدؿ عمى أ َّف "الموظَّؼ ال يساىـ في تقييـ أداء رئيسو المباشر بدر ة متوسطة".
وبصػ ٍ
عامػ ٍة يتبػ َّػيف َّ
ؽ المسػػتخدمة فػػي تقيػػيـ
ػفة َّ
أف المتوسػط الحسػ َّ
ػابي ل ميػػع فقػرات المحػػور الثَّػاني (الطُّػ ُر ُ
النسبي يساوي  %62.23وىي أكبػر
األداء) تساوي  ،3.11واالنحراؼ المعياري يساوي  0.820والوزف
ُّ

مف الوزف النسبي المحايػد " "%60وقيمػة  tالمحسػوبة تسػاوي  2.113وىػي أكب ُػر مػف قيمػة  tال دوليػة
والتػي تسػاوي  ،1.97والقيمػة االحتماليػة تسػاوي  0.036وىػي أق ُّػؿ مػف  0.05ممػا ي ُّ
ؽ
ػدؿ عمػى أ َّف الطُّػ ُر َ
المستخدمة في تقييـ األداء متوفرةٌ بدر ٍة متوس ٍ
طة عند مستوى داللة   0.05
فيما يتعمَّؽ بنتي ة فقرات المحور الثاني "الط ُرق المستخدمة في تقييم األداء"
يبلحػظُ َّأنيػا تتفـق مػػع كػؿ مػف د ارسػة شػاىيف ( ،)2010ود ارسػػة عػدواف ( ،)2006ود ارسػة أبػو ما/ػػي
َ
ػكؿ دوري ومنػ ٍ
ػتـ تقيػػيـ أداء العػػامميف بشػ ٍ
ػتظـ ،ود ارسػػة نعػػيـ ()2012
( )2007حيػػث خمص ػوا إلػػى َّأن ػو يػ ُّ
أف آراء أفراد العينة كانت إي َّ
التي خمُصت إلى َّ
ابيةً في اإل ابة عمى فقرة "الطُُّرؽ المسػتخدمة فػي تقيػيـ
األداء" ،ودراسة عايشي ( )2006والتي خمُصت إلػى َّ
أف مػا نسػبتو  %94.83مػف المرؤوسػيف يف/ػموف
أف تُقَّّيـ أعماليـ مف طرؼ الرئيس المباشر لمعرفتو واطبلعو عمى كؿ ما يقوموف بو.
واختمفت نتي ة الدراسة مع كؿ مف دراسة عدواف ( )2006التي خمُصت إلى َّ
أف المراكز تعتمد في
يقة و ٍ
تقييـ أداء موظَّفييا عمى طر ٍ
احدة فقط مف طُُر ِ
ؽ التَّقييـ ،ودراسة النونو ( )2004التي خمُصت إلى

يتـ مشاركةُ الموظَّؼ في تقييـ رئيسة المباشر و َّ
أف عمميَّة تقييـ األداء تقعُ عمى عاتؽ الرئيس
َّأنو ال ُّ
المباشر وال يو د ُّ
َّ
عممية التَّقييـ ،ودراسة أبو رم/اف ( )2004والتي
تعد ٌد في ال يات المشاركة في
خمُصت إلى َّ
يتـ تقييـ أداء العامميف فييا حصمت عمى أدنى در ات الر/ا الوظيفي،
أف الطَّريقة التي ُّ

عممية تقييـ األداء في المركز َّ
َّ
ودراسة عواد ( )2005التي خمُصت إلى َّ
تتركز في شخص الرئيس
أف
أف أسموب تقييـ األداء لممعمـ يعتمد عمى َّ
المباشر ،ودراسة مرت ى ( )2013التي خمُصت إلى َّ
ذاتية

المدير ،ودراسة بحر وعبد الواحد ( )2011التي خمُصت إلى َّ
أف األساليب المستخدمة في تقييـ األداء
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ير كافية و ير مناسبة لطبيعة العمؿ وتعتمد عمى مبلحظات المدراء مما يؤدي إلى عدـ العدالة
أف المراكز تعتمد في تقييـ أداء موظَّفييا عمى طر ٍ
والتَّ ُّ
حيز ،ودراسة عدواف ( )2006التي أظيرت َّ
يقة
و ٍ
احدة فقط مف طُُر ِ
ؽ التَّقييـ.
ثالثا :تحميل فقرات المحور الثالث :الكادر البشري المؤىل لتقييم األداء
جدول رقم ()27

تحميل فقرات المحور الثالث (الكادر البشري المؤىل لتقييم األداء)
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

2

يتـ تطوير طُُر ِ
بناء عمى نتائج تقييـ األداء.
ُّ
الم َقيميف ً
ؽ تدريب ُ

قيمة t

1

يوِفر التَّدريب الميارة الكافية لدى القائميف عمى َّ
عممية تقييـ األداء.

القيمة
االحتمالية

م

الفقرات

0.000 7.632 69.54 0.971 3.48
0.000 4.035 65.06 0.974 3.25

3

المقَيـ الشفافية في تقييـ أداء مرؤوسيو.
يمتمؾ ُ
يشرح الرئيس إ راءات تقييـ األداء ويزود الموظَّفيف بتفاصيؿ
0.053 1.944 62.66 1.060 3.13
َّ
إ/افية عند استفساراتيـ عف تمؾ اإل راءات.

5

0.000 4.500 66.14 1.059 3.31

4

0.000 3.800 64.81 0.983 3.24

يسعى نظاـ تقييـ األداء إلى دفع المشرفيف إلى تنمية مياراتيـ
تقييـ ٍ
وامكاناتيـ الفكرَّية لموصوؿ إلى ٍ
سميـ ومو/وعي لؤلداء.
جميع الفقرات

0.000 5.070 65.64 0.864 3.28

قيمة  tال دولية عند مستوى داللة " "0.05ودر ة حرية " "240تساوي 1.97

تػ َّػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمعينػػة الواحػ ِ
ػدة و َّ
النتػػائج ُم َبَّين ػةٌ فػػي ػػدوؿ رقػػـ ( )28الػػذي ُي َب ػي ُف آراء أف ػراد عينػػة
المؤىػؿ لتقيػيـ األداء) وتُبػي ُف َّ
َّ
النتػائج أ َّف أعمػى فقػرتيف
ي
الدراسة في فقرات المحور الثَّالث (الكػادر البشػر ُّ
حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:

 .1فػػي الفق ػرة رقػػـ " "1بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%69.54والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ مػػف
 0.05مما ُّ
يدؿ عمى اَّف "التدريب يوفر الميارة الكافية لدى القائميف عمى َّ
عممية تقييـ األداء بدر ٍة يدة".
 .2فػػي الفقػرة رقػػـ " "5بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%66.14والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ
مف  0.05مما ُّ
يدؿ عمى أ َّف "نظاـ تقييـ األداء يسعى إلى دفع المشرفيف إلػى تنميػة ميػاراتيـ وامكانػاتيـ

تقييـ ٍ
الفكرَّية لموصوؿ إلى ٍ
سميـ ومو/وعي لؤلداء بدر ٍة متوسطة".

النتائج أ َّف َّ
كما تُبي ُف َّ
أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:
 .1فػػي الفقػرة رقػػـ " "3بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%64.81والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ
ُّ
"المقَيـ يمتمؾ الشفافية في تقييـ أداء مرؤوسيو بدر ٍة متوسطة".
مف  0.05مما يدؿ عمى أ َّف ُ
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 .2في الفقرة رقـ " "4بمغ الػوزف النسػبي " "%62.66والقيمػة االحتماليػة تسػاوي " "0.053وىػي أكبػر
مف  0.05مما ُّ
َّ
إ/افي ٍة عند
يدؿ عمى أ َّف "الرئيس يشرح إ راءات تقييـ األداء ويزود الموظَّفيف بتفاصيؿ
استفساراتيـ عف تمؾ اإل راءات بدر ٍة متوسطة".
ٍ
َّ
عامػ ٍة يتب َّػيف َّ
المؤىػؿ لتقيػيـ
ي
ػابي ل ميػع فقػرات المحػور الثَّالػث (الكػادر البشػر ُّ
وبصفة َّ
أف المتوسػط الحس َّ
أكبر
األداء) تساوي  ،3.28واالنحراؼ المعياري يساوي  0.864وانوصٌ النسبي يساوي  %65.64وىي ُ

مف الوزف النسبي المحايػد " "%60وقيمػة  tالمحسػوبة تسػاوي  5.070وىػي أكب ُػر مػف قيمػة  tال دوليػة
َ
ُّ
ػادر
والتي تساوي  ،1.97والقيمة االحتمالية تسػاوي  0.000وىػي أق ُّػؿ مػف َّ 0.05
ممػا يػدؿ عمػى أ َّف الك َ
مؤى ٌؿ بدر ٍة متوس ٍ
المؤىؿ لتقييـ األداء َّ
َّ
ي
طة عند مستوى داللة   0.05
البشر َّ
ؽ بنتي ة فقرات المحور الثَّالث "الكادر البشري المؤىل لتقييم األداء"
فيما يتعمَّ ُ
يبلحظُ َّأنيا تتفق مع كؿ مف دراسة عدواف ( )2006والتي خمُصت إلى َّ
أف ال ية المسؤولة عف عمميَّة
َ
الميمة.
تقييـ األداء لدييا مف الخبرة والميارة ما يؤىميا لمقياـ بيذه
َّ

واختمفت نتي ة الدراسة مع كؿ مف دراسة الن ار ( )2013والتي خمُصت إلى َّ
المقَيـ (الرئيس)
أف دور ُ
َّ
المحمية في محافظات قطاع زة ،ودراسة النونو
ُيعتبر أحد معوقات تطبيؽ تقييـ أداء العامميف في الييئات

أف َّ
ىناؾ /عفًا في مستوى كفاءة القائميف عمى َّ
عممية التَّقييـ ،و َّ
النظاـ يفتقر
( )2004التي خمُصت إلى أ َّف َ
إلى وسائؿ متنو ٍ
عة ل مع المعمومات َّ
البلزمة َّ
لعممية التَّقييـ ،ودراسة أبو رزؽ ( )2012التي خمُصت إلى َّ
أف

ٍ
منخف/ة ،ودراسة أبو ما/ي ()2007
فريؽ التَّقييـ يتمتَّع بالخبرة الكافية في م اؿ التَّقييـ اإلداري بدر ٍة

َّ
حيث كاف رأي أفراد العينة سمبياً حوؿ اإل ابة عمى َّ
بعممية
المؤسسة توفُر التَّدريب ل ميع الذيف يقوموف
أف
َّ
عممي ِ
ٍ
ذوف َّ
تقييـ األداء ،ودراسة بحر وعبد الواحد ( )2011والتي أظيرت َّ
بشكؿ
ات التَّقييـ
ميف ُيَنف َ
المقَي َ
أف ُ
ٍ
بشكؿ عممي ودوف مو/وعية.
عشوائي لعدـ قدرتيـ عمى تطبيؽ التَّقييـ
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رابعاً :تحميل فقرات المحور الرابع :دعم اإلدارة العميا لتقييم األداء.
جدول رقم ()28

تحميل فقرات المحور الرابع (دعم اإلدارة العميا لتقييم األداء)

3.30

4.186 66.06 1.123

0.000

3.18

2.478 63.65 1.144

0.014

3.22

3.494 64.32 0.959

0.001

3
4
5

المتوسط
الحسابي
3.18

2.644 63.57 1.047

0.009

َّ
إف عممية تقييـ األداء تتيح الم اؿ لمتواصؿ بيف
ٍ
ٍ
وخ ْم ِ
ؽ عبلقة طيبة بينيما.
اإلدارة واألفراد َ
تيدؼ اإلدارة العميا مف َّ
عرؼ عمى
عممية تقييـ األداء إلى التَ ُّ
مستوى أداء المرؤوسيف لممياـ والمسؤوليات الموكمة ليـ.
َّ
الموظؼ
تسعى اإلدا ةر إلى معرفة أىـ اإلن ازات التي يحققيا
مف خبلؿ تقييـ األداء وذلؾ مف أ ؿ تقديـ الحوافز المناسبة لو.
جميع الفقرات

االنحراف
المعياري

2

أشعر بو ود است ٍ
ابة ٍ
ودعـ مف اإلدا ةر العميا َّ
لعممية تقييـ األداء.

3.09

1.307 61.83 1.084

0.192

م

الوزن
النسبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

1

تستفيد اإلدارة العميا مف نتائج تقييـ األداء.

3.32

4.629 66.47 1.085

0.000

الفقرات

قيمة  tال دولية عند مستوى داللة " "0.05ودر ة حرية " "240تساوي 1.97

ػائج َّ
مبين ػةٌ فػػي ػػدوؿ رقػػـ ( )29والػػذي يبػػيف آراء أف ػراد عينػػة
تػ َّػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمعينػػة الواحػػدة والنتػ ُ
البحث في فقرات المحور الرابع (دعم اإلدارة العميا لتقييم األداء) وتُبيف َّ
النتائج أ َّف أعمى فقرتيف حسػب
الوزف النسبي ىما كما يمي:

 .1فػػي الفقػرة رقػػـ " "1بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%66.47والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ
مف  0.05مما ُّ
تستفيد مف نتائج تقييـ األداء بدر ٍة متوسطة".
يدؿ عمى أ َّف "اإلدارة العميا
ُ
 .2فػػي الفقػرة رقػػـ " "4بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%66.06والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ
مف  0.05مما ُّ
تيدؼ مف َّ
عمميػة تقيػيـ األداء إلػى التع ُّػرؼ عمػى مسػتوى أداء
يدؿ عمى أ َّف "اإلدارة العميا
ُ

َّ
المسؤوليات الموكمة ليـ بدر ٍة متوسطة".
المرؤوسيف لممياـ و

النتائج أ َّف َّ
كما تُبيف َّ
أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:

 .1في الفقرة رقـ " "3بمغ الوزف النسبي" "%63.57والقيمة االحتمالية تسػاوي" "0.009وىػي أق ُّػؿ مػف
 0.05ممػػا يػ ُّ
وخْم ػ ِ
َّ
ؽ عبلقػ ٍػة
ػدؿ عمػػى أ َّف
"عممي ػة تقيػػيـ األداء تتػػيح الم ػػاؿ لمتواصػػؿ بػػيف اإلدارة واألف ػراد َ

طي ٍ
بة بينيما بدر ٍة متوسطة".

 .2في الفقرة رقـ " "2بمغ الػوزف النسػبي " "%61.83والقيمػة االحتماليػة تسػاوي " "0.192وىػي أكبػر
يدؿ عمى "و ود است ٍ
ٍ
مف  0.05مما ُّ
َّ
لعممية تقييـ األداء بدر ٍة متوسطة".
ودعـ مف اإلدارة العميا
ابة
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ٍ
عام ٍة َّ
يتبي ُف َّ
الرابع (دعـ اإلدارة العميا لتقييـ األداء)
أف المتوسط
الحسابي ل ميع فقرات المحور َّ
وبصفة َّ
َّ
أكبر مف
تساوي  ،3.22واالنحراؼ المعياري يساوي  0.959والوزف النسبي يساوي  %64.32وىي ُ

ِ
أكبر مف قيمة  tال دولية والتي
الوزف النسبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  3.494وىي ُ
أقؿ مف  0.05مما ُّ
تساوي  ،1.97والقيمة االحتمالية تساوي  0.001وىي ُّ
يدؿ عمى دعـ اإلدارة العميا
لتقييـ األداء بدر ٍة متوس ٍ
طة عند مستوى داللة   0.05

الرابع ادعم اإلدارة العميا لعممية تقييم األداءا
ؽ بنتي ة فقرات المحور َّ
فيما يتعمَّ ُ
يبلحػظُ َّأنيػػا تتفــق مػػع كػػؿ مػػف د ارسػػة عايشػػي ( )2006والتػػي خمُصػػت إلػػى َّ
المؤسسػػة تسػػتخدـ
أف إدارة
َّ
َ
نتائج تقييـ األداء عند اتخاذىا لمق اررات اإلدارَّية المتعمقة بشؤوف األف ارد ،واختمفت نتي ة الدراسة مع كؿ

مػػف د ارسػػة سػػعاد ( )2006والتػػي خمُصػػت إلػػى َّ
أف نتػػائج تقيػػيـ األداء ال تخ/ػػع لمم ار عػػة مػػف طػػرؼ
اإلدارة العميػػا ،ود ارسػػة ع ػواد ( )2005والتػػي خمُصػػت إلػػى و ػػود /ػ ٍ
ػعؼ فػػي نظػػاـ تقيػػيـ األداء وعػػدـ

فعػ ػ ٍ
ديػ ػة وااللتػ ػزاـ م ػػف ِقَبػ ػ ِؿ ال ي ػػات اإلشػ ػر َّ
ال َّ
اؿ ،ود ارس ػػة ع ػػدواف
السػ ػمطة لتطبي ػػؽ نظ ػ ٍػاـ َّ
افية العمي ػػا ف ػػي ُّ
( )2006التي كاف رأي المبحوثيف فييا بدر ٍة محايدة.
خامسا :تحميل فقرات المحور الخامس :التغذية الراجعة لعممية تقييم األداء.
جدول رقم ()29

تحميل فقرات المحور الخامس (التغذية الراجعة لعممية تقييم األداء)

3.39

1.116

67.72

5.366

0.000

3.07

1.170

61.49

0.991

0.323

3.24

1.107

64.81

3.375

0.001

3.22

1.044

64.40

3.272

0.001

3.14

1.066

62.74

1.995

0.047

7

يتـ تصميـ برامج تدريب لرفع َّ
معدالت األداء.
ُّ

3.07

1.054

61.49

1.100

0.272

8

مبدأ الشفافية في تقييـ األداء يؤدي إلى تحقيؽ الثقة
بالعدالة ومنع الظُّمـ بيف الموظَّفيف.

3.34

1.183

66.80

4.464

0.000

جميع الفقرات

3.25

0.929

64.96

4.142

0.000

1
2
3
4
5
6

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

3.51

1.269

70.21

6.246

0.000

م

الفقرات
يتـ إطبلع الموظَّفيف عمى نتائج تقييـ أدائيـ الوظيفي.
ُّ
الر عة نقاط َّ
القوة في أداء الموظَّؼ.
تكشؼ التَّغذية َّا
ال/عؼ و َّ

تو د ل نةٌ َّ
لمنظر في التَّظمُّمات واالعترا/ات عمى نتائج التَّقييـ.
الر عة في تطوير أداء الموظَّؼ.
عادةً تسيـ التَّغذية َّا

تساىـ َّ
الر عة المتَّبعة في تحفيز الموظَّفيف.
عممية التَّغذية َّا

لتطور الوظائؼ.
ُّ
يتـ تطوير نماذج تقييـ األداء تبعاً ُّ

قيمة  tال دولية عند مستوى داللة " "0.05ودر ة حرية " "240تساوي 1.97
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تػ َّػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمعينػ ِػة الواحػ ِ
ػدة و َّ
ػائج ُم َّبين ػةٌ فػػي ػػدوؿ رقػػـ ( )30الػػذي ُيبػػي ُف آراء أف ػراد عينػ ِػة
النتػ ُ
البحػػث فػػي فق ػرات المحػػور الخــامس (التغذيــة الراجعـــة لعمميــة تقيــيم األداء) وتُبػػي ُف َّ
النتػػائج أ َّف أعمػػى
فقرتيف حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:

 .1فػػي الفقػرة رقػػـ " "1بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%70.21والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ
ُّ
"يتـ إطبلعُ الموظَّفيف عمى نتائج تقييـ أدائيـ الوظيفي" بدر ٍة يدة.
مف  0.05مما يدؿ عمى أَّنو ً
 .2فػػي الفق ػرة رقػػـ " "2بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%67.72والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ مػػف
 0.05مما ُّ
الر عة تكشؼ نقاط َّ
القوة في أداء الموظَّؼ" بدر ٍة متوسطة.
يدؿ عمى أ َّف "التَّغذية َّا
ال/عؼ و َّ

أف َّ
كما تُبي ُف َّ
النتائج َّ
أقؿ فقرتَْي ِف حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:
 .1في الفقرة رقـ " "3بمغ الوزف النسبي " "%61.49والقيمة االحتماليػة تسػاوي " "0.323وىػي أكب ُػر مػف 0.05
ود ل ٍ
مما ُّ
نة َّ
يدؿ عمى َّ
"تتـ بدر ٍة متوسطة".
لمنظر في التَّظمُّمات واالعترا/ات عمى نتائج التَّقييـ ُّ
أف "و َ

َّ
االحتماليػة تسػاوي " "0.272وىػي أكبػر
النسبي "  "%61.49والقيمة
 .2في الفقرة رقـ " "7بمغ الوزف
ُّ
مف  0.05مما ُّ
يتـ تصميـ برامج تدر ٍ
يب لرفع َّ
معدالت األداء بدر ٍة متوسطة.
يدؿ عمى أَّنو ُّ
ٍ
َّ
عام ٍة َّ
يتبيف َّ
لعمميػة تقيػيـ
الر عػة
الحسابي ل ميع فقػرات المحػور الخػامس (التَّغذيػة َّا
أف المتوسط
وبصفة َّ
َّ
لنسبي يساوي  %64.96وىػي أكب ُػر
ي يساوي  0.929والوزف ا
األداء) تساوي  ،3.25واالنحراؼ المعيار ُّ
َّ
مف الوزف النسبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحسػوبة تسػاوي  4.142وىػي أكب ُػر مػف قيم ِػة  tال دوليػة
والتػ ػػي تسػ ػػاوي  ،1.97والقيمػ ػػة االحتماليػ ػػة تسػ ػػاوي  0.000وىػ ػػي أقػ ػ ُّػؿ مػ ػػف  0.05ممػ ػػا يػ ػ ُّ
ػدؿ عمػ ػػى أ َّف
عمميػة تقيػيـ األداء" بدر ٍػة متوسػ ٍ
الر عػة التػي تسػاعد فػي َّ
َّ
َّ
طة
بعمميػة التَّغذيػة َّا
التعميمية تقوـ
"المؤسسات
َّ
عند مستوى داللة   0.05

فيما يتعمَّؽ بنتي ة فقرات المحور الخامس االتغذية الراجعة لعممية تقييم األداءا

ػتـ إخبػػار المرؤوسػػيف
يبلحػظُ َّأنيػػا تتفــق مػػع كػػؿ مػػف د ارسػػة عايشػػي ( )2006والتػػي خمُصػػت إلػػى َّأنػو يػ ُّ
َ
ػتـ تزويػػد المرؤوسػػيف بالتَّغذيػػة
بنتػػائج تقيػػيـ األداء ،ود ارسػػة عػػدواف ( )2006والتػػي خمُصػػت إلػػى َّأن ػو يػ ُّ

الر عة حوؿ أدائيـ ،ودراسة عكاشة ( )2008والتػي خمُصػت إلػى َّ
أف الموظَّػؼ يطَّمػع عمػى نتػائج تقيػيـ
َّا
أدائػو ،ود ارسػة مرت ػػى ( )2013التػي خمُصػػت إلػى َّأنػو ُيسػمح لممعمػـ بػػاالطبلع عمػى نتي ػػة تقيػيـ أدائػػو
الر عػة بدر ٍػة متوسػطة ،ود ارسػة عكاشػة ( )2008التػي خمُصػت إلػى َّ
أف أفػراد
السنوي ،وتتوفَّر التَّغذية َّا
العينػػة يتَّفقػػوف ب ػ َّف الموظَّ ػؼ يطَّمػػع عمػػى نتػػائج تقييمػػو السػػنوي ليػ َّ
ػتمكف مػػف تعزيػػز نقػػاط القػ َّػوة وتطػػوير
وتحسػػيف نقػػاط ا َّ
ل /ػعؼ ،ود ارسػػة شػػاىيف ( )2010والتػػي َّبينػػت َّ
الر عػػة فػػي
أف ىنػػاؾ نظام ػاً لمتَّغذيػػة َّا
مم ػا يزيػػد مػػف َّ
ػبلمية يسػػمح بالكشػػؼ عػػف نقػػاط القػ َّػوة و َّ
ال امعػػة اإلسػ َّ
عممي ػة التَّحفيػػز
ال /ػعؼ فػػي األداء َّ
وتطوير مستوى أداء العامميف.
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واختمفت نتي ة الدراسة مع كؿ مػف د ارسػة النونػو ( )2004والتػي خمُصػت إلػى َّ
أف نظػاـ تقيػيـ األداء ال
الر عػة لنتػائج تقيػيـ أداء المػوظَّفيف ،ود ارسػة عػواد ( )2005التػي خمُصػت إلػى َّ
أف
يوف ُر فرصةً لمتَّغذيػة َّا
الر عػػة ،ود ارسػػة الن ػػار ( )2013التػػي خمُصػػت إلػػى َّ
أف التَّغذيػػة
نظػػاـ تقيػػيـ األداء ال يسػػمح بالتَّغذيػػة َّا
َّ
المحميػة فػي محافظػات قطػاع ػزة
الر عة ىػي إحػدى معوقػات تطبيػؽ تقيػيـ أداء العػامميف فػي الييئػات
َّا
يتـ إطبلع الموظَّفيف عمى نتػائج تقيػيـ أدائيػـ و َّ
أف
ودراسة أبو حطب ( )2009التي خمُصت إلى َّأنو ال ُّ
الر عة ير متوف ٍرة في ال َّ
معية ،ودراسة أبو ما/ػي ( )2007والتػي خمُصػت إلػى الحا ػة إلػى
التَّغذية َّا
مناقشػػة المػػوظَّفيف بنتػػائج تقيػػيـ أدائيػػـ ،ود ارسػػة مرت ػػى ( )2013التػػي خمُصػػت إلػػى َّ
أف اسػػت ابة أف ػراد
الر عة كانت متوسطة.
العينة حوؿ توافر التَّغذية َّا

 تحميل محاور القسم األول :تقييم أداء الموارد البشرية.
جدول رقم ()30
تحميل محاور القسم األول :تقييم أداء الموارد البشرية
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

م

الفقرات

64.51

0.000 4.477

62.23

0.036 2.113
0.000 5.070

1

مؤسستؾ 0.782 3.23
المعايير المستخدمة في َّ
عممية تقييـ األداء في َّ
0.820 3.11
الطُّ ُرؽ المستخدمة في تقييـ األداء
0.864 3.28
َّ
المؤىؿ لتقييـ األداء
ي
الكادر البشر ُّ

65.64

4

0.959 3.22

64.32

0.001 3.494

0.929 3.25

64.96

0.000 4.142

0.766 3.21

64.16

0.000 4.217

2
3
5

دعـ اإلدارة العميا لتقييـ األداء

َّ
لعممية تقييـ األداء
الر عة
التَّغذية َّا

جميع المحاور

قيمة  tال دولية عند مستوى داللة " "0.05ودر ة حرية " "240تساوي 1.97

ِ
مبَّين ػةٌ فػػي ػػدوؿ رقػػـ ( )31الػػذي ُي َب ػي ُف آراء أف ػراد عينػػة
تػ َّػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج َ
البحث في محاور القسـ األوؿ ( تقييـ أداء الموارد البشرَّية) وتُبي ُف َّ
النتائج َّ
ػابي ل ميػع
أف المتوسط الحس َّ
فقػرات المحػاور تسػاوي  ،3.21واالنحػراؼ المعيػاري يسػاوي  0.766والػوزف النسػبي يسػػاوي %64.16
أكبر مػف قيم ِػة
وىي أكبر مف الوزف النسبي المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  4.217وىي ُ
أقؿ مف  0.05مما ُّ
 tال دولية والتي تساوي  ،1.97و القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي ُّ
يدؿ عمى
يتـ بدر ٍة متوس ٍ
طة عند مستوى داللة   0.05
أ َّف "تقييـ أداء الموارد البشرَّية" ُّ
ؽ بنتي ة محاور القسـ األوؿ اتقييم أداء الموارد البشريةا
فيما يتعمَّ ُ
يبلحظُ َّأنيا تتفق مع كؿ مف دراسة سعاد ( )2007التي أظيرت َّ
أف ميع أفراد العينة ُيقروف بو وِد
َ
ٍ
أف َّ
المؤسسة والعامميف فييا ،ودراسة أبو ما/ي ( )2007التي َّبينت َّ
عممية تقييـ
نظاـ لتقييـ أداء أفراد
َّ
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ٍ
ٍ
َّ
ومنتظـ ،و َّ
معايير ونماذج
أف
وبشكؿ دوري
المحدد
تـ دراسة نتائ يا في الموعد
تتـ وتُن َ ُز ،وت ُّ
األداء ُّ
َ
تقييـ األداء المعموؿ بيا في ال امعات مقبولة ،وتراعي عند اختيار معايير األداء الوصؼ الوظيفي
ود مو ٍ
المؤسسة ،ودراسة شاىيف ( )2010التي خمُصت إلى و ِ
افقة مف ِقَب ِؿ اإلدارييف عمى
المو ود في
َّ
َّ
َّ
َّ
بالفاعمية ،ودراسة عايشي ( )2006التي
اإلسبلمية يتَّسـ
أف نظاـ تقييـ األداء المو ود في ال امعة
خمُصت إلى َّ
المؤسسة ينظروف إلى تقييـ األداء عمى َّأنو ميـ.
أف األفراد العامميف في
َّ

أف م ِف استُ ِ
قص َيت آ ارؤىـ
واختمفت نتي ة الدراسة مع كؿ مف دراسة النونو ( )2004والتي خمُصت إلى َّ َ
يروف عدـ توفُّر متطمَّبات وسياسات تقييـ أداء الموظَّفيف في نظاـ تقييـ األداء ،ودراسة أبو حطب

َّ
( )2009التي خمُصت إلى َّ
عممية تقييـ األداء ير كافية و ير مناسبة
أف األساليب المستخدمة في
لطبيعة العمؿ ،ودراسة شاىيف ( )2010التي خمُصت إلى عدـ فعالية نظاـ تقييـ األداء المو ود في
امعة األزىر.

الوظيفي من عممية تقييم األداء.
الرضا
 تحميل محاور القسم الثاني :تحقيق ِّ
ِّ
أوالً :تحميل فقرات المحور األول :الحوافز

جدول رقم ()31

تحميل فقرات المحور االول (الحوافز)

5
6

3.25

65.06 1.012

3.885

0.000

2.90

58.01 1.110

-1.393

0.165

2.91

58.17 1.232

-1.151

0.251

2.98

59.59 1.199

-0.269

0.788

نظاـ الحوافر َّ
النا ـ عف نتائج َّ
عممية تقييـ األداء ي ٌد
َّ
المو/وعية ويعمؿ عمى تحسيف األداء.
يمتاز بالعدالة و

2.87

57.43 1.127

-1.771

0.078

جميع الفقرات

3.00

60.03 0.994

0.022

0.983

المتوسط
الحسابي

4

3.10

61.91 1.174

1.262

0.208

يتـ ربط الحوافز والمكافآت بنتائج تقييـ األداء.
ُّ

تعمؿ َّ
عممية تقييـ األداء عمى تحقيؽ االستقرار الوظيفي.
المؤسسة مع نتائج
تتناسب الحوافز التي تمنحيا
َّ
تقييـ األداء.
ٍ
استثنائية نتي ة تقرير تقييـ األداء السنوي.
يتـ منح عبلوٍة
َّ
الموظؼ عندما تكوف نتائج تقييـ أدائو إي ابية
يكاف
ويحاسب إذا كانت نتائج تقييـ أدائو َّ
سمبية.

االنحراف
المعياري

3

الوزن
النسبي

2

قيمة t

1

القيمة
االحتمالية

م

الفقرات

قيمة  tال دولية عند مستوى داللة " "0.05ودر ة حرية " "240تساوي 1.97

النتائج مبيَّنةٌ في دوؿ رقـ ( )32والذي يبيف آراء أفراد عي ِ
نة الو ِ
تـ استخداـ اختبار  tلمعي ِ
احدة و َّ
نة
َّ
َُ
َُ ُ
البحث في فقرات المحور األ َّوؿ (الحوافز) وتبي ُف َّ
النتائج أ َّف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىما
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كما يمي:

 .1في الفقرة رقـ " "2بمغ الوزف النسبي " "%65.06والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي ُّ
أقؿ مف
 0.05مما ُّ
أف " َّ
يدؿ عمى َّ
عممية تقييـ األداء تعمؿ عمى تحقيؽ االستقرار الوظيفي" بدر ٍة متوسطة.
 .2في الفقرة رقـ " "1بمغ الوزف النسبي " "%61.91والقيمة االحتمالية تساوي " "0.208وىي أكبر مف
 0.05مما ُّ
يتـ ربط الحوافز والمكافآت بنتائج تقييـ األداء" بدر ٍة متوسطة.
يدؿ عمى َّأنو" ُّ

كما تَُبي ُف النتائج أ َّف َّ
أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:

أكبر مف
 .1في الفقرة رقـ " "3بمغ الوزف النسبي " "%58.01والقيمة االحتمالية تساوي " "0.165وىي ُ
 0.05مما ُّ
يدؿ عمى َّ
المؤسسة تتناسب مع نتائج تقييـ األداءا بدر ٍة متوسطة.
أف "الحوافز التي تمنحيا
َّ
 .2في الفقرة رقـ " "6بمغ الوزف النسبي " "%57.43والقيمة االحتمالية تساوي " "0.078وىي أكبر
مف  0.05مما ُّ
َّ
عممية تقييـ األداء ي ٌد ويمتاز بالعدالة
يدؿ عمى أ َّف "نظاـ الحوافر النا ـ عف نتائج
والمو/وعيَّة ويعمؿ عمى تحسيف األداءا بدر ٍة متوسطة.

وبصػ ػ ٍ
عام ػ ػ ٍة يتبػ ػ َّػيف َّ
ػابي ل ميػ ػػع فق ػ ػرات المحػ ػػور األ َّوؿ (الح ػ ػوافز) تسػ ػػاوي 3.00
ػفة َّ
أف المتوس ػ ػط الحسػ ػ َّ

واالنح ػراؼ المعيػػاري يسػػاوي  0.994والػػوزف النسػػبي يسػػاوي  %60.03وىػػي أكبػ ُػر مػػف الػػوزف النسػػبي
المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  0.022وىي ُّ
أقؿ مف قيمة  tال دولية والتي تساوي ،1.97
والقيمة االحتمالية تساوي  0.983وىي أكبر مف  0.05مما ُّ
المؤسسة
يدؿ عمى أ َّف الحوافز التي تمنحيا
َّ
ُ
ٍ
تتناسب مع نتائج تقييـ األداء بدر ٍة متوسطة عند مستوى داللة   0.05
األوؿ "الحوافز"
فيما يتعمَّؽ بنتي ة فقرات المحور َّ

يبلحػ ػظُ َّأني ػػا تتفـــق م ػػع ك ػػؿ م ػػف د ارس ػػة أب ػػو رم /ػػاف ( )2004الت ػػي خمُص ػػت إل ػػى َّ
أف مس ػػتوى الر /ػػا
َ
ػنخفض وفػػي أدنػػى در ػ ِ
طب ػ ِ
الم َّ
ػات ُس ػمَّـ الر /ػا
ؽ مػ
ٌ
الػػوظيفي لمعػػامميف فػػي ال امعػػات عػػف نظػػاـ الح ػوافز ُ
الػػوظيفي ود ارسػػة أبػػو رحمػػة ( )2012التػػي خمُصػػت فػػي اإل ابػػة عمػػى فقػرات م ػػاؿ الحػوافز والمكافػػآت
ٍ
إلى ٍ
ٍ
أف العامميف يحصموف عمى ٍ
منخف/ة ،ودراسة فممباف ( )2008التي خمُصت إلى َّ
مناسب
قدر
نسبة
مػػف التَّحفيػػز والتَّش ػ يع بدر ػ ٍػة متوس ػ ٍ
طة ،ود ارسػػة اسػػميـ ( )2013خمُصػػت إلػػى َّ
أف ىنػػاؾ توفيق ػاً بدر ػ ٍػة
الرواتب والحوافز والتَّرقيات".
متوسطة في اإل ابة عمى فقرات م اؿ " َّ

واختمفــت نتي ػةُ الد ارسػػة مػػع كػػؿ مػػف د ارسػػة سػػعاد ( )2007والتػػي خمُصػػت إلػػى َّ
أف  %94.5مػػف آراء
المبحػػوثيف كانػػت إ ػػابتيـ عمػػى فق ػرة "ىػػؿ لمح ػوافز التػػي اسػػتفادت منيػػا عبلق ػةٌ َّ
بالدر ػػة التَّ َّ
قييمي ػة التػػي

تحص ػمت عمييػػا" .بػػنعـ ،ود ارسػػة حػػويحي ( )2008التػػي خمُصػػت إلػػى َّ
أف العػػامميف يػ ُػر ار/ػػيف عػػف
َّ
الرواتب والحوافز َّ
أف َّ
المقدمة ليـ ،ودراسة أبو ما/ي ( )2007التي خمُصت إلى َّ
عممية تقييـ األداء ال
َّ
َّ
َّ
المعنوية،
الرواتب والحوافز
يتبعيا ق اررات متعمقة بالحوافز
المادية وتعديبلت األ ور و َّ
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ود ارس ػػة أبػ ػػو رزؽ ( )2012التػ ػػي خمُصػ ػػت إلػ ػػى َّأن ػ ػو ال يترتَّػ ػب عمػ ػػى نتػ ػػائج التَّقي ػػيـ تعزيػ ػػز (سػ ػػمبي –
أف ىن ػػاؾ خمػ ػبلً وا /ػػحاً ف ػػي َّ
إي ػػابي) ،ود ارس ػػة عػ ػواد ( )2005والت ػػي خمُص ػػت إل ػػى َّ
عمميػ ػات ص ػػيا ة
َّ
ػتـ ربطيػا بنتػائج التَّقيػيـ ،ود ارسػة عوي/ػة ()2008
الحوافز
ػنح لمموظَّػؼ وال ي ُّ
المادية والمعنويػة التػي تُم ُ
التػي خمُصػت إلػى عػدـ موافقػة المبحػوثيف عمػى محتػػوى فقػرة "أحصػؿ مػف عممػي عمػى حػوافز إ/ػ َّ
ػافية"،
َّ
أف نظاـ تقييـ األداء يفتقر إلى منح حوافز َّ
ودراسة النونو ( )2004والتي خمُصت إلى َّ
معنوية
مادية أو
أو مػػنح عػػبلوات ترقيػػة أو ترفيػػع لممػػوظَّفيف ،ود ارسػػة السػػقا ( )2009والتػػي خمُصػػت إلػػى َّ
أف رأي أف ػراد

العينة في اإل ابة عمى فقرة "الترقيات االستثنائية أساس اعتمادىا كفاءة األداء" بدر ٍة منخف/ة.
ثانيا :تحميل فقرات المحور الثاني :ظروف العمل
جدول رقم ()32
تحميل فقرات المحور الثاني (ظروف العمل)

5

المتوسط
الحسابي

4

االنحراف
المعياري

3

َّ
عممية تقييـ األداء في
يتـ االستفادة مف نتائج
ُّ
تحسيف ظروؼ وعبلقات العمؿ.
َّ
اإلمكانيات والوسائؿ المتوفرة
أشعر بالر/ا عف
في العمؿ إلن ازه بكفاءة.
َّ
ت ُّتـ االستفادة مف نتائج عممية تقييـ األداء في
متابعة آخر مست دات العمؿ والسعي إلى تطويره.
جميع الفقرات

الوزن
النسبي

2

أشعر ب َّف مكاف وظروؼ عممي تؤثر عمى تقييـ أدائي.

قيمة t

1

يساعد نظاـ تقييـ األداء عمى تحسيف وتطوير
ظروؼ العمؿ.

القيمة
االحتمالية

م

الفقرات

3.41

0.000 6.330 68.30 1.018

3.50

0.000 7.694 69.96 1.005

3.28

0.000 4.428 65.64 0.989

3.27

0.000 4.058 65.39 1.032

3.18

0.005 2.811 63.65 1.008

3.33

0.000 6.251 66.59 0.818

قيمة  tال دولية عند مستوى داللة " "0.05ودر ة حرية " "240تساوي 1.97

النتائج ُم َبيَّنةٌ في دوؿ رقـ ( )33الذي ٌيبي ُف آراء أفراد عينة
َّ
تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة و ُ
البحث في فقرات المحور الثَّاني (ظروؼ العمؿ) وتَُبي ُف النتائج أ َّف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي
ىما كما يمي:
 .1في الفقرة رقـ " "2بمغ الوزف النسبي " "%69.96والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي ُّ
أقؿ
مف  0.05مما ُّ
يدؿ عمى أ َّف ُّ
"الشعور ب َّف مكاف وظروؼ عممي تؤثر عمى تقييـ أدائي" بدر ٍة يدة.
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 .2في الفقرة رقـ " "1بمغ الوزف النسبي " "%68.30والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي ُّ
أقؿ مف
 0.05مما ُّ
يدؿ عمى أ َّف "نظاـ تقييـ األداء يساعد عمى تحسيف وتطوير ظروؼ العمؿ" بدر ٍة يدة.
كما تُبيف النتائج أ َّف َّ
أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:
 .1في الفقرة رقـ " "4بمغ الوزف النسبي " "%65.39والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي ُّ
أقؿ
مف  0.05مما ُّ
يدؿ عمى "الشعور بالر/ا عف اإلمكانيات والوسائؿ المتوفرة في العمؿ إلن ازه بكفاءة"
بدر ٍة متوسطة.

 .2في الفقرة رقـ "  "5بمغ الوزف النسبي "  "%63.65والقيمة االحتمالية تساوي " "0.005وىي ُّ
أقؿ
مف  0.05مما ُّ
تـ االستفادة مف نتائج عممية تقييـ األداء في متابعة آخر مست دات
يدؿ عمى أنَّو "ت ُّ

العمؿ والسعي إلى تطويره" بدر ٍة متوسطة.

وبصفة َّ ٍ
ٍ
يتبػَّيف َّ
ػابي ل ميػع فقػرات المحػور الثَّػاني (ظػروؼ العمػؿ) تسػاوي 3.33
أف المتوسػط الحس َّ
عامة َ
واالنح ػراؼ المعيػػاري يسػػاوي  0.818والػػوزف النسػػبي يسػػاوي  %66.59وىػػي أكبػ ُػر مػػف الػػوزف النسػػبي

أكبر مف قيمة  tال َّ
دولية والتي تساوي ،1.97
المحايد" "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  6.251وىي ُ
أقؿ مف  0.05مما ُّ
والقيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي ُّ
َّ
اإلمكانيات والوسػائؿ إلن ػاز
يدؿ عمى توفُّر

بكفاءة وبدر ٍة متوس ٍ
ٍ
العمؿ
طة عند مستوى داللة   0.05
فيما يتعمَّؽ بنتي ة فقرات المحور الثَّاني "ظروف العمل"

يبلحظُ َّأنيا تتفق مع كػؿ مػف د ارسػة اسػميـ ( )2013والتػي خمُصػت إلػى و ػود موافق ٍػة بدر ٍػة كبيػرٍة فػي
َ
اإل ابة عمى فقرات م ػاؿ "ظػروؼ العمػؿ وطبيعتػو" ،ود ارسػة حػويحي ( )2008والتػي خمُصػت إلػى َّ
أف
أفػ ػراد العين ػػة ار /ػػوف ع ػػف ظ ػػروؼ العم ػػؿ ف ػػي االتح ػػاد بدر ػ ٍػة كبيػ ػرة ،ود ارس ػػة ع ػػدواف ( )2006والت ػػي
أف اإلدارة تنظ ػر إلػػى َّ
خمُصػػت إلػػى َّ
أف العوامػػؿ البيئيػػة تػػؤثر عمػػى ال يػػد والقػػدرة عمػػى أداء العمػػؿ لػػذا
ي ارعػػي المركػػز العوامػ َػؿ َّ
البيئيػةَ لممػػوظَّفيف بدر ػ ٍػة كبيػ ٍرة ،ود ارسػػة أبػػو حطػػب ( )2009التػػي خمُصػػت إلػػى

َّأن ػو ُيسػػتفاد مػػف َّ
عممي ػة تقيػػيـ األداء فػػي تحسػػيف ظػػروؼ العمػػؿ ،ود ارسػػة أبػػو رم/ػػاف ( )2004والتػػي
الوظيفي لدى العامميف فػي ال امعػات الفمس َّ
خمصت إلى َّ
ػطينية فػي قطػاع ػزة قػد حقَّػؽ أعمػى
أف الر/ا
َّ
مستوى في م اؿ "الظُّروؼ المبلئمة لمعمؿ".
ً
نسبة متوس ٍ
واختمفت نتي ة الدراسة مع كؿ مف دراسة أبو رحمة ( )2012والتي حصمت عمى ٍ
طة حوؿ
اإل ابة عمى فقرة "ظروؼ وطبيعة العمؿ".
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ثالثا :تحميل فقرات المحور الثالث-عالقات العمل
جدول رقم ()33

تحميل فقرات المحور الثالث (عالقات العمل)

1
2

3.58

71.54 1.034

8.655

0.000

3

3.62

10.217 72.45 0.946

0.000

4

3.24

64.90 1.001

3.796

0.000

5

تحرص اإلدارة عمى تنمية العبلقة مع العامميف.

3.24

64.90 1.030

3.690

0.000

6

جميع الفقرات

3.46

69.16 0.814

8.731

0.000

المتوسط
الحسابي
3.49

69.71 0.984

7.662

0.000

م

عندما يتَّخذ رئيسي ق ار اًر يتعمَّؽ بتقييـ أدائي َّ
فينو
يتعامؿ معي بكؿ َّ
مود ٍة واحتراـ.
َّ
يتقدـ رئيسي المباشر بمساعدتي عمى حؿ
مشكبلت العمؿ وال ينتظر َّ
عممية تقييـ األداء.
ال تت ثَّر العبلقة بيني وبيف رئيسي وزمبلئي
نتي ة تقييـ األداء.
َّ
بعممية تقييمي.
أثؽ بزمبلئي لو قاموا

أشعر بعدالة الرؤساء في تقييـ أداء الموظَّفيف.

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

3.57

71.45 1.002

8.871

0.000

الفقرات

قيمة  tال دولية عند مستوى داللة " "0.05ودر ة حرية " "240تساوي 1.97

تػ َّػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمعينػ ِػة الواحػػدة و َّ
ػائج ُم َبَّين ػةٌ فػػي ػػدوؿ رقػػـ ( )34الػػذي ُي َب ػي ُف آراء أف ػرِاد عينػػة
النتػ ُ
ػائج أ َّف أعمػى فقػرتيف حسػب الػوزف النسػبي
البحث في فقرات المحور الثَّالث (عبلقات العمػؿ) وتُبػي ُف النت ُ
ىما كما يمي:
َّ
االحتماليػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ
 .1فػػي الفقػرة رقػػـ " "4بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%72.45والقيمػػة
مف  0.05مما ُّ
َّ
بعممية تقييمي" بدر ٍة يدة.
"أثؽ بزمبلئي لو قاموا
يدؿ عمى أني ُ
 .2فػي الفقػرة رقػػـ " "3بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%71.54والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ
مف  0.05مما ُّ
يدؿ عمى أ َّف "العبلقة بيني وبيف رئيسي وزمبلئي ال تت ثَّر نتي ة تقييـ األداء".
النتائج أ َّف َّ
أقؿ فقر ِ
كما تُبي ُف َّ
تيف حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:

 .1في الفقرة رقـ " "5بمغ الوزف النسبي " "%64.90والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي ُّ
أقؿ مف
 0.05مما ُّ
يدؿ عمى أ َّف ُّ
الشعور بعدالة الرؤساء في تقييـ أداء الموظَّفيف ىو بدر ٍة متوسطة.
 .2في الفقرة رقـ " "6بمغ الوزف النسبي " "%64.90والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي ُّ
أقؿ مف
 0.05مما ُّ
يدؿ عمى أ َّف "اإلدارة تحرص عمى تنمية العبلقة مع العامميف" بدر ٍة متوسطة.

ٍ
عام ٍة َّ
يتبي ُف َّ
الحسابي ل ميع فقرات المحور الثَّالث (عبلقات العمؿ) تساوي ،3.46
أف المتوسط
وبصفة َّ
َّ
واالنحراؼ المعياري يساوي  0.814والوزف النسبي يساوي  %69.16وىي أكبر مف الوزف النسبي

أكبر مف قيمة  tال دولية والتي تساوي ،1.97
المحايد " "%6وقيمة  tالمحسوبة تساوي  8.731وىي ُ
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أقؿ مف  0.05مما ُّ
والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي ُّ
يدؿ عمى أ َّف اإلدارة تحرص عمى تنمية

العبلقة مع العامميف عند مستوى داللة   0.05

فيما يتعمَّؽ بنتي ة فقرات المحور الثَّالث "عبلقات العمؿ"
يبلحػظُ َّأنيػا تتفـق مػع كػؿ مػف د ارسػة أبػو رحمػة ( )2012التػي خمُصػت إلػى حصػوؿ فقػرة "العبلقػة مػػع
َ
الزمبلء والرؤساء" إلى ٍ
نسبة مرتفع ٍػة ،ود ارسػة حػويحي ( )2008التػي خمُصػت إلػى حصػوؿ فقػرة "عبلقػة

الرؤسػػاء بالمرؤوسػػيف" عمػػى ر/ػػا العػػامميف عػػف عبلقػػة الرؤسػػاء بالمرؤوسػػيف ود ارسػػة فمميػػاف ()2008

تفع حوؿ اإل ابة عمى فقرات م اؿ "العبلقات مع الزمبلء والرؤسػاء"،
التي خمُصت إلى و ود ر/اً مر ٍ
ود ارسػػة عػػدواف ( )2006التػػي خمُصػػت إل ػى و ػػود تعػ ٍ
ػاوف بػػيف ال ػرئيس المباشػػر ومرؤوسػػيو لر بتػػو فػػي
ٍ
عبلقة وموافق ٍػة بدر ٍػة كبيػرٍة
العمؿ بروح الفريؽ الواحد ،ودراسة اسميـ ( )2013التي خمُصت إلى و ود

في اإل ابة عمى م اؿ "العبلقة بيف العامميف".

رابعا :تحميل فقرات المحور الرابع-االستقرار الوظيفي
جدول رقم ()34

تحميل فقرات المحور الرابع (االستقرار الوظيفي)
المتوسط
الحسابي

5

االنحراف
المعياري

4

الوزن
النسبي

3

قيمة t

2

القيمة
االحتمالية

م
1

الفقرات
تعاوف اإلدارة والزمبلء وبيئة العمؿ يساعد عمى
تحقيؽ االستقرار الوظيفي.
االستقرار الوظيفي يت ثر سمباً أو إي اباً بنتائج تقييـ األداء.

3.71

11.088 74.11 0.988

0.000

3.54

70.87 0.979

8.624

0.000

يشعر العامموف في ال امعة باالستقرار واألمف الوظيفي.

3.25

65.06 1.064

3.694

0.000

3.27

65.48 1.053

4.039

0.000

3.51

70.29 0.992

8.052

0.000

3.46

69.16 0.779

9.123

0.000

أشعر باالستقرار واألمف الوظيفي نتي ة خبرة
َّ
المقَيميف.
ومينية ُ
نتائج تقييـ األداء ال تُمث ُؿ لي تيديداً أو خوفاً.
جميع الفقرات

قيمة  tال دولية عند مستوى داللة " "0.05ودر ة حرية " "240تساوي 1.97

تػ َّػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج ُم َبَّين ػةٌ فػػي ػػدوؿ رقػػـ ( )35الػػذي ُي َب ػي ُف آراء أف ػراد عينػػة
ػائج أ َّف أعمػػى فق ػرتيف حسػػب الػػوزف
البحػػث فػػي فق ػرات المحػػور َّا
الربػػع (االسػػتقرار الػػوظيفي) وتُبػػي ُف النتػ ُ

النسبي ىما كما يمي:

 .1فػػي الفقػرة رقػػـ " "1بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%74.11والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ
مف  0.05مما ُّ
يدؿ عمى أ َّف "تعاوف اإلدارة والزمبلء وبيئة العمؿ يساعد عمى تحقيؽ االستقرار الوظيفي"
بدر ٍة يدة.

109

انفظم انخايظَ /تائذ انذساعت انًيذاَيت وتفغيشها -------------------------------------

 .2فػػي الفقػرة رقػػـ " "2بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%70.87والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ
مف  0.05مما ُّ
الوظيفي يت ثَُّر سمباً أو إي اباً بنتائج تقييـ األداء" بدر ٍة يدة.
يدؿ عمى أ َّف "االستقرار
َّ
كما تَُبيف النتائج أ َّف َّ
أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:
 .1فػػي الفقػرة رقػػـ " "4بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%65.48والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ
ُّ
ُّ
المقَيمػػيف"
مػػف  0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى أ َّف در ػػة "الشػعور باالسػػتقرار واألمػػف الػػوظيفي نتي ػػة خبػرة ومينيػػة ُ
ىي در ةٌ متوسطة.
 .2فػػي الفقػرة رقػػـ " "3بمػػغ الػػوزف النسػػبي " "%65.06والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي " "0.000وىػػي أقػ ُّػؿ مػػف

 0.05مما ُّ
يدؿ عمى َّ
أف "شعور العامميف في ال امعة باالستقرار واألمف الوظيفي" ىو بدر ٍة متوسطة.

وبصػ ٍ
عام ػ ٍة يتََب ػَّي ُف َّ
الربػػع (االسػػتقرار الػػوظيفي) تسػػاوي
ػابي ل ميػػع فق ػرات المحػػور َّا
ػفة َّ
أف المتوس ػط الحسػ َّ
 ،3.46واالنح ػراؼ المعيػػاري يسػػاوي  0.779والػػوزف النسػػبي يسػػاوي  %69.16وىػػي أكبػػر مػػف الػػوزف

النسػػبي المحايػػد " "%60وقيمػػة  tالمحسػػوبة تسػػاوي  9.123وىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة  tال دوليػػة والتػػي تسػػاوي
 ،1.97والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي  0.000وىػػي أقػػؿ مػػف  0.05ممػػا يػ ُّ
ػدؿ عمػػى َّ
أف در ػػة "شػػعور العػػامميف

َّ
في ال امعة باالستقرار واألمف الوظيفي نتي ة خبرة
المقَيميف" يدةٌ عند مستوى داللة   0.05
ومينية ُ
الرابع "االستقرار الوظيفي"
فيما يتعمَّؽ بنتي ة فقرات المحور َّ

يبلحظُ َّأنيا تتفق مع كؿ مف دراسة اسميـ ( )2013التي خمُصت إلى و ود مو ٍ
افقة بدر ٍة كبيرٍة في
َ

اإل ابة عمى فقرات م اؿ "االستقرار الوظيفي" ،ودراسة عوي/ة ( )2008التي خمُصت في اإل ابة
المؤسسة" لموافقة المبحوثيف بدر ٍة كبيرة.
عمى فقرة "أشعر باألماف الوظيفي في
َّ
واختمفت نتي ة الدراسة مع كؿ مف دراسة حويحي ( )2008التي خمُصت إلى عدـ ر/ا العامميف عف

االستقرار الوظيفي في االتحاد ،ودراسة أبو رم/اف ( )2004حيث كانت اإل ابات عمى فقرة "مدى
و ود استقرٍار وظيفي في عممؾ بال امعة" تُشير إلى انخفاض مستوى الر/ا الوظيفي لمعامميف.
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الرضا الوظيفي من عممية تقييم األداء
تحميل محاور القسم الثاني :تحقيق ِّ
جدول رقم ()35

تحميل محاور القسم الثاني :تحقيق الرضا الوظيفي من عممية تقييم األداء
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

3.00

0.994

60.03

0.022

0.983

2

ظروؼ العمؿ

3.33

0.818

66.59

6.251

0.000

3

عبلقات العمؿ

3.46

0.814

69.16

8.731

0.000

االستقرار الوظيفي

3.46

0.779

69.16

9.123

0.000

جميع المحاور

3.30

0.750

66.08

6.294

0.000

م
1

4

الفقرات
الحوافز

قيمة  tال دولية عند مستوى داللة " "0.05ودر ة حرية " "240تساوي 1.97

تػ َّػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج ُم َبَّين ػةٌ فػػي ػػدوؿ رقػػـ ( )36الػػذي ُي َب ػي ُف آراء أف ػرِاد عينػػة
الد ارسػػة فػػي محػػاور القسػػـ الثػػاني (تحقيػػؽ الر/ػػا الػػوظيفي مػػف َّ
ػائج َّ
أف
عممي ػة تقيػػيـ األداء) وتَُب ػي ُف النتػ ُ

ػابي ل ميػػع فق ػرات المحػػاور يسػػاوي  ،3.30واالنح ػراؼ المعيػػاري يسػػاوي  0.750والػػوزف
المتوس ػط الحسػ َّ
النسػػبي يسػػاوي  %66.08وى ػو أكبػػر مػػف الػػوزف النسػػبي المحايػػد " "%60وقيمػػة  tالمحسػػوبة تسػػاوي
 6.294وىي أكبر مف قيمة  tال دولية والتي تساوي  ،1.97و القيمػة االحتماليػة تسػاوي  0.000وىػي
عممي ػة تقيػػيـ األداء بدر ػ ٍػة متوسػ ٍ
مم ػا يػ ُّ
ػدؿ عمػػى تحقيػػؽ الر/ػػا الػػوظيفي مػػف َّ
ػطة عنػػد
أقػ ُّػؿ مػػف َّ 0.05
مستوى داللة .   0.05

أف نتي ة الدراسة تتفق مع د ارسػة عػايش ( )2008التػي خمُصػت إلػى َّ
ويبلحظُ َّ
أف المػوظَّفيف فػي شػركة
َ
َّ
الفمسطينية را/وف عف وظائفيـ ،وتختمف مع دراسة السقا ( )2008والتي خمُّصت إلى َّ
أف
االتصاالت

آراء أفراد العينة أ ابت عمى فقرة "عممية تقييـ األداء ساىمت في رفػع مسػتوى الر/ػا الػوظيفي" بصػورٍة
إي َّ
ابي ػ ػ ٍة منخف/ػ ػ ٍػة لمر/ػ ػػا الػ ػػوظيفي ،ود ارس ػػة أبػ ػػو رم/ػ ػػاف ( )2014التػ ػػي خمُص ػػت إلػػػى أ َّف مػ ػػوظَّفي
ػطينية فػػي قطػػاع ػ َّػزة يتمتَّعػػوف بدر ػ ِػة ر /ػاً متوس ػ ٍ
ال امعػػات الفمسػ َّ
طة عػػف عمميػػـ فػػي تمػػؾ ال امعػػات
ٍ
بشكؿ عاـ عمى ميع م االت الر/ا عف العمؿ.

ثانثاا :اخخبار فزضََّاث انذراست.
الفرضية الرئيسة األولى:
ٍ
وظيفي لدى
الرضا ال
ال توجد عالق ٌة ذات
داللة إحصائي ٍة بين تقييم أداء الموارد البشرية وتحقيق ِّ
ِّ
العاممين في الجامعات الفمسطينية وتتفرع منيا الفرضيات التالية:
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ٍ
ٍ
ِ
استخدام طُُر ِ
ق تقييم األداء في
داللة بين
داللة إحصائي ٍة عند مستوى
 .1ال توجد عالق ٌة ذات
الوظيفي لمعاممين.
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة وتحقيق الِّرضا
ِّ
جدول رقم ()36
الرضا الوظيفي
معامل االرتباط بين استخدام طُُرق تقييم األداء في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة وتحقيق ِّ
لمعاممين عند مستوى داللة   0.05
انمحور
استخدام
األداء

طُُرق

في

اإلحصاءاث
تقييم معامؿ االرتباط

َّ
االحتمالية
الجامعات القيمة

الفمسطينية في قطاع غزة ح ـ العينة

الحوافز

ظروف
العمل

عالقات

االستقرار

0.721

0.649

0.679

0.572

0.757

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

241

241

241

241

241

العمل

الوظيفي

جميع المحاور

(وتحقيق الرضا
الوظيفي لمعاممين)

َّ
الفمسطينية في
تـ استخداـ اختبار بيرسوف إلي اد العبلقة بيف استخداـ طُُرؽ تقييـ األداء في ال امعات
َّ
قطاع زة وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف عند مستوى داللة  ،   0.05والنتائج ُم َبَّينةٌ في دوؿ
أف القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أ ُّ
رقـ ( ،)37الذي ُي َبي ُف َّ
قؿ مف  0.05وقيمة  rالمحسوبة
ٍ
عالقة بين
تساوي  0.757وىي أكبر مف قيمة  rال دولية والتي تساوي  0.172مما يدل عمى وجود

استخدام طُُرق تقييم األداء في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة
لمعاممين عند مستوى داللة   0.05

الوظيفي
وتحقيق الِّرضا
ِّ

ٍ
ٍ
ٍ
أف استخداـ طُرؽ ٍ
ويعزو الباحث ذلؾ إلى َّ
ومتناسبة مع طبيعة الوظائؼ،
وكافية
مناسبة أل راض التَّقييـ
تقييـ
ُ
ٍ
ومستخدمة بطر ٍ
ٍ
سميمة لتُحقؽ اليدؼ الذي و/عت مف أ موُّ ،
كؿ ىذا سينعكس مباشرةً عمى الر/ا الوظيفي
يقة
ُ
لمعامميف ،وىذا ما دلَّت عميو النتائج التي أظيرت ر/ا العامميف عف طُُرؽ التَّقييـ المتَّبعة في ال امعات
أف إدارة ال امعات َّ
فينما ُّ
تمكنت بعد ىذا العمر َّ
الفمسطينيَّة ،والتي إف دلَّت َّ
تدؿ عمى َّ
الزمني والخبرة المتراكمة في
العمؿ مف استخداـ طُرؽ ٍ
تقييـ تتناسب مع وصؼ الوظيفة مما َّأدى لر/ا العامميف عف ىذه الطرؽ.
ُ
أف نتي ة الدراسة تتفق مع دراسة نعيـ ( )2012التي خمُصت إلى َّ
ويبل َحظُ َّ
أف آراء أفراد العينة كانت
إي َّ
ابيةً في اإل ابة عمى فقرة "الطُُرؽ المستخدمة في تقييـ األداء" ،وتختمف مع دراسة بحر وعبد الواحد
ٍ
ٍ
( )2011التي خمُصت إلى َّ
مناسبة لطبيعة
كافية و ير
أف األساليب المستخدمة في تقييـ األداء ير
ُّ
التحيز وعـ العدالة.
العمؿ وتعتمد عمى مبلحظات المدراء مما يؤدي إلى

ٍ
داللة إحصائي ٍة بين استخدام معايير تقييم األداء في الجامعات الفمسطينية
توجد عالق ٌة ذات
 .2ال
ُ
في قطاع غزة وتحقيق الِّرضا الوظيفي لمعاممين.
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جذول رلم ()37

َّ
الفمسطينية في قطاع زة وتحقيق
معامل االرتباط بين استخداـ معايير تقييـ األداء في ال امعات
الرضا
الوظيفي لمعاممين عند مستوى داللة   0.05
ِّ
ِّ
انمحور
استخدام
األداء

معايير
في

ظروف

عالقات

االستقرار
الوظيفي

الوظيفي لمعاممين)

0.638

0.578

0.720

0.000

0.000

241

241

اإلحصاءاث

الحوافز

تقييم معامؿ االرتباط

0.685

0.592

0.000

0.000

0.000

241

241

241

َّ
االحتمالية
الجامعات القيمة

الفمسطينية في قطاع غزة ح ـ العينة

جميع المحاور

العمل

العمل

(وتحقيق الرضا

تـ استخداـ اختبار بيرسوف إلي اد العبلقة بيف استخداـ معايير تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينيَّة
َّ

في قطاع زة وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف عند مستوى داللة    0.05والنتائج ُم َبَّينةٌ في دوؿ
أف القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أ ُّ
رقـ ( )38الذي ُي َبي ُف َّ
قؿ مف  0.05وقيمة  rالمحسوبة
ٍ
عالقة بين
تساوي  0.720وىي أكبر مف قيمة  rال دولية والتي تساوي  0.172مما يدل عمى وجود

الوظيفي
استخدام معايير تقييم األداء في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة وتحقيق الِّرضا
ِّ
لمعاممين عند مستوى داللة   0.05
ويعزو الباحث ِ
َّ
ىذه النتي ة إلى َّ
الفمسطينية في قطاع
أف ال امعات

َّ
َّ
َّ
لعممية التقييـ.
مو/وعية ال
ال
مستمدة مف توصيؼ الوظائؼ والمبلئمةَ أي/اً

زة تستخدـ المعايير العمميَّة

أف نتي ة الدراسة تتفق مع دراسة أبو ما/ي ( )2007التي خمُصت إلى َّ
بلحظُ َّ
أف معايير األداء
وي َ
ُ
الوظيفي المو ود في
المعموؿ بيا في ال امعات مقبولةٌ ،وتراعي عند اختيار معايير األداء الوصؼ
َّ

المؤسسة ،واختمفت مع دارسة عواد ( )2005التي خمُصت إلى َّ
خطير في و/ع
َّ
اً
أف ىناؾ خمبلً
وتوصيؼ المعايير التي تستند إلييا َّ
عمميات التَّقييـ.
ذات د ٍ
ي المؤىل لعممية تقييم األداء في
 .3ال
اللة إحصائي ٍة بين توافر الكادر البشر ِّ
توجد عالق ٌة ُ
ُ
وظيفي لمعاممين.
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة وتحقيق الِّرضا ال
ِّ
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جدول رقم ()38
ي المؤىل لعممية تقييم األداء في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة وتحقيق
معامل االرتباط بين توافر الكادر البشر ِّ
الرضا الوظيفي لمعاممين عند مستوى داللة   0.05
ِّ
ِّ
اإلحصاءاث

الحوافز

توافر الكادر البشري المؤىل معامؿ االرتباط

انمحور

لعممية تقييم األداء في الجامعات القيمة االحتمالية
الفمسطينية في قطاع غزة

ح ـ العينة

ظروف

عالقات

العمل

العمل

االستقرار

جميع المحاور

(وتحقيق الرضا

الوظيفي
الوظيفي لمعاممين)

0.690

0.661

0.673

0.613

0.757

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

241

241

241

241

241

َّ
َّ
لعممية تقييـ األداء في
المؤىؿ
تـ استخداـ اختبار بيرسوف إلي اد العبلقة بيف توافر الكادر البشري
َّ

َّ
الفمسطينية في قطاع
ال امعات

زة وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف عند مستوى داللة   0.05

أف القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أ ُّ
والنتائج ُم َبيَّنةٌ في دوؿ رقـ ( )39والذي ُي َبي ُف َّ
قؿ مف 0.05
وقيمة  rالمحسوبة تساوي  0.757وىي أكبر مف قيمة  rال دولية والتي تساوي  0.172مما يدل عمى
ٍ
ي المؤىل لعممية تقييم األداء في الجامعات الفمسطينية في قطاع
وجود
عالقة بين توافر الكادر البشر ِّ

غزة وتحقي ِ
ق الِّرضا
الوظيفي لمعاممين عند مستوى داللة   0.05
ِّ

يعزو الباحث ذلك إلى توافر الخبرة والميارة لدى ال ية المسؤولة عف َّ
الحكـ
عممية تقييـ األداء تُمكُنيا مف ُ
ٍ
صحيح ،وىذا ما دلَّت عميو َّ
السابقة والتي أظيرت و ود
بشكؿ
عمى مستوى كفاءة وسموؾ الموظَّؼ
النتي ة َّ
ٍ
ٍ
َّ
المؤىؿ َّ
لعممية تقييـ األداء وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.
عبلقة بيف توافر الكادر البشري
أف نتي ة الدراسة تتفق مع دراسة عدواف ( )2006التي خمُصت إلى َّ
بلحظُ َّ
أف الرئيس المباشر يممؾ
وي َ
ُ
ٍ
ٍ
َّ
عالية ،واختمفت مع دراسة أبو رزؽ ()2012
بكفاءة
المو/وعية ما يؤىموُ لتقييـ مرؤوسيو
مف الخبرة و
والتي خمُصت إلى َّ
أف فريؽ التَّقييـ يتمتَّع بالخب ِرة الكافية في م اؿ التَّقييـ اإلداري بدر ٍة منخف/ة.
ٍ
داللة إحصائي ٍة بين دعم اإلدارة العميا لعممية تقييم األداء في الجامعات
 .4ال توجد عالق ٌة ذات

في لمعاممين.
الفمسطينية في قطاع غزة وتحقيق الِّرضا الوظي ِّ
جدول رقم ()39

َّ
َّ
الفمسطينية في قطاع زة
لعممية تقييـ األداء في ال امعات
معامم الرحباط بَه دعـ اإلدارة العميا
وححمَك انزضا انوظَفٌ نهعامهَه عىذ مسخوى دلنت   0.05
اإلحصاءات

الحوافز

المحور

دعم اإلدارة العميا لعممية تقييم معامؿ االرتباط

األداء في الجامعات الفمسطينية القيمة االحتمالية

في قطاع غزة

ح ـ العينة

جميع المحاور

ظروف

عالقات

االستقرار

العمل

العمل

الوظيفي
الوظيفي لمعاممين)

(وتحقيق الرضا

0.715

0.705

0.658

0.616

0.773

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

241

241

241

241

241
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َّ
لعممية تقييـ األداء في ال امعات
تـ استخداـ اختبار بيرسوف إلي اد العبلقة بيف دعـ اإلدارة العميا
َّ
الفمسطينية في قطاع زة وتحقي ِ
َّ
ؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف عند مستوى داللة    0.05والنتائج ُم َبيَّنةٌ
أف القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أ ُّ
في دوؿ رقـ ( )40الذي ُي َبي ُف َّ
قؿ مف  0.05وقيمة r
المحسوبة تساوي  0.773وىي أكبر مف قيمة  rال دولية والتي تساوي  0.172مما يدل عمى وجود
ٍ
عالقة بين دعم اإلدارة العميا لعممية تقييم األداء في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة وتحقيق

الوظيفي لمعاممين عند مستوى داللة .   0.05
الِّرضا
ِّ
حيث أنَّيا مسؤولة عف متابعة نتائج عممية تقييـ األداء،
يعزو الباحث ىذه النَّتي ة إلى دور اإلدارة العميا ُ
المستقبمية ،وو ود َّ
َّ
دي ٍة مف ىذه
ولتتحقؽ مف ودة العمؿ ،ولتستخدـ نتائج التَّقييـ في اتخاذ الق اررات
القوة ومعال ة نقاط َّ
ال يات اإلشر َّ
ال/عؼ ،ولقياس
افية لتطبيؽ نتائج تقييـ األداء مف أ ِؿ تعزيز نقاط َّ
مدى ر/ا الموظفيف عف عممية تقييـ األداء ونتائ يا.

ــق م ػػع د ارس ػػة عايش ػػي ( )2006الت ػػي خمُص ػػت إل ػػى َّ
بلحػ ػظُ َّ
المؤسس ػػة
أف إدارة
َّ
أف نتي ػػة الد ارس ػػة تتفـ ُ
وي َ
ُ
ـف مػػع د ارسػ ِػة
تسػػتخدـ نتػػائج تقيػػيـ األداء عنػػد اتخاذىػػا لمقػ اررات اإلدارَّيػة المتعمقػػة بشػػؤوف األفػراد ،وتختمـ ُ

سعاد ( )2007التي خمُصت إلى َّ
أف نتائج تقييـ األداء ال تخ/عُ لمم ار عة مف طرؼ اإلدارة العميا.
ٍ
داللة إحصائي ٍة بين التغذية الراجعة لعممية تقييم األداء في الجامعات
توجد عالق ٌة ذات
 .5ال
ُ

الوظيفي لمعاممين.
الرضا
الفمسطينية في قطاع غزة وتحقيق ِّ
ِّ

جدول رقم ()40

َّ
َّ
الفمسطينية في قطاع زة
لعممية تقييـ األداء في ال امعات
لر عة
معامم الرحباط بَه التَّغذية ا َّا
وتحقيؽ انزضا انوظَفٌ نهعامهَه عىذ مسخوى دلنت   0.05
المحور

ظروف

عالقات

االستقرار

العمل

العمل

الوظيفي

الوظيفي لمعاممين)

0.705

0.690

0.825

0.000

0.000

241

241

اإلحصاءات

الحوافز

التغذية الراجعة لعممية معامؿ االرتباط

0.765

0.715

0.000

0.000

0.000

241

241

241

تقييم األداء في الجامعات القيمة االحتمالية
الفمسطينية في قطاع غزة ح ـ العينة

جميع المحاور

(وتحقيق الرضا

َّ
لعممية تقييـ األداء في ال امعات
لر عة
تـ استخداـ اختبار بيرسوف إلي اد العبلقة بيف التَّغذية ا َّا
َّ

َّ
الفمسطينية في قطاع زة وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف عند مستوى داللة    0.05والنتائج ُم َبيَّنةٌ
أف القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أ ُّ
في دوؿ رقـ ( )41الذي ُيبي ُف َّ
قؿ مف  0.05وقيمة r
كبر مف قيمة  rال دولية والتي تساوي  0.172مما يدل عمى وجود
المحسوبة تساوي  0.825وىي أ ُ
ٍ
عالقة بين التغذية الراجعة لعممية تقييم األداء في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة وتحقيق

الوظيفي لمعاممين عند مستوى داللة .   0.05
الِّرضا
ِّ
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يعزو الباحث ىذه النتي ة إلى َّ
أف الموظَّؼ عندما يشعر بمصداقيَّة عمميَّة تقييـ األداء التي يخ/ع ليا،
ٍ
ٍ
اء الماديَّة أو
وب َّف ىناؾ يةً عميا تتابع ىذه النتائج مف خبلؿ تغذية ار عة تعود عميو بالمنفعة سو ً
المعنويَّة ،وعندما يعمـ نقاط ال/عؼ والقوة لديو فينو يسعى لتعزيز نقاط القوة لديو وعبلج نقاط ال/عؼ.
أف نتي ة الدراسة تتفق مع دراسة شاىيف ( )2010التػي خمُصػت إلػى َّ
ويبلحظُ َّ
أف ىنػاؾ نظامػاً لمتَّغذيػة
َ
مما يزيد مف َّ
القوة و َّ
َّ
عممية
الر عة في ال امعة
َّا
ال/عؼ في األداء َّ
اإلسبلمية ،يسمح بالكشؼ عف نقاط َّ
وتختمف مع دراسة النونػو ( )2004التػي خمُصػت إلػى َّ
أف نظػاـ
التَّحفيز وتطوير مستوى أداء العامميف،
ُ
تقييـ األداء ال ُيوف ُر فرصةً لمتَّغذية ال َّار عة لنتائج تقييـ أداء الموظَّفيف.
الفرضية الرئيسة الثانية:
ٍ
متوسط استجابات المبحوثين حول تقييم أداء الموارد
داللة إحصائي ٍة بين
فروق ذات
ال توجد
ِّ
ٌ
لممتغيرات الشخصية (الجنس ،العمر ،الجامعة ،سنوات
يفي تُعزى
ِّ
البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظ ِّ
المؤىل).
ِّ
الخبرة ،الوظيفة،

ات فرعية كالتالي:
ويتفرع من ىذه الفرضية فرضي ٌ

ٍ
متوسط استجابات المبحوثين حول تقييم أداء الموارد
داللة إحصائي ٍة بين
فروق ذات
-2.1ال توجد
ِّ
ٌ
يفي تُعزى إلى الجنس.
البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظ ِّ
جدول رقم ()41
نتائج اختبار t
الرضا الوظيف ِّي
حسب الفروق بين
ِّ
متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم أداء الموارد البشرية وبين تحقيق ِّ
ُيعزى إلى الجنس
المحور
تقييم أداء الموارد البشرية
الوظيفي من عممية تقييم
الرضا
تحقيق ِّ
ِّ
األداء
جميع فقرات االستبانة (واقع تقييم أداء الموارد
الوظيفي لدى
الرضا
البشرية وعالقتو بتحقيق ِّ
ِّ
العاممين في الجامعات الفمسطينية)

الجنس العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

192

3.230

0.761

49

3.121

0.789

ذكر

192

3.308

0.764

أنثى

49

3.289

0.702

ذكر

192

3.260

0.737

أنثى

49

3.186

0.731

ذكر

أنثى

قيمة t
0.894

القيمة

االحتمالية
0.372

0.154

0.877

0.632

0.528

قٌمة  tالجدولٌة عند درجة حرٌة " "239ومستوى داللة  0.05تساوي1.97

تـ استخداـ اختبار  tالختبار الفروؽ بيف متوسطات است ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية
َّ

وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي تُعزى إلى ال نس عند مستوى داللة  ،   0.05و َّ
النتائج ُمَبيَّنةٌ في دوؿ
أف قيمة  tالمحسوبة ل ميع المحاور م تمعةً تساوي  0.632وىي ُّ
رقـ ( )42الذي ُيَبي ُف َّ
أقؿ مف قيمة t
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ال دوليَّة والتي تساوي  ،1.97كما َّ
أف القيمة االحتماليَّة ل ميع المحاور تساوي  0.528وىي أكبر مف

 0.05مما يدل عمى عدم وجود فرو ٍ
متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم أداء الموارد
ق بين
ِّ

يفي تُعزى إلى الجنس عند مستوى داللة   0.05
البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظ ِّ

يعزو الباحث ذلؾ إلى َّ
أف المبحوثيف ذكػو اًر كػانوا أـ إناثػاً ،يسػري عمػييـ نفػس نظػاـ تقيػيـ األداء ،ونفػس
السياسة واألنظمة والقوانيف تُ َّ
طبؽ عمى الطَّرفيف دوف تمييز ،لذا كاف رأييـ متقارباً ،مما يعني َّ
أف متغير
ي حوؿ َّ
عممية تقييـ األداء وتحقيؽ الر/ا الوظيفي.
أثر وىر ٌّ
ال نس ليس لو ٌ
وتتفـــق نتي ػػة ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػع نتي ػػة الن ػػار( )2013بع ػػدـ و ػػود ف ػػرو ٍ
ؽ ذات دالل ػ ٍػة إحص ػ َّ
ػائي ٍة ف ػػي
َّ
المحمي ػة فػػي محافظػػات قطػػاع ػزة
اسػػت ابات المبحػػوثيف حػػوؿ تطبيػػؽ تقيػػيـ أداء العػػامميف فػػي الييئػػات
تُعزى لمتغير ال نس ،وتتفق مع دراسة أبو ما/ي ( )2007التي أظيرت عدـ و ود فػرو ٍ
ؽ ذات دالل ٍػة

َّ
َّ
سطينية حوؿ معوقات تقييـ األداء تُعزى إلى ال نس ،وتتَّفػؽ مػع د ارسػة أبػو
إحصائي ٍة بيف ال امعات الفم
ٍ
حطب ( )2009التي أظيرت عدـ و ود فرو ٍ
َّ
إحصائي ٍة في اسػت ابات عينػة الد ارسػة تُعػزى
داللة
ؽ ذات
إلى ال نس.

ٍ
متوسط استجابات المبحوثين حول تقييم أداء الموارد
داللة إحصائي ٍة بين
فروق ذات
-2.2ال توجد
ِّ
ٌ
يفي تُعزى إلى العمر عند مستوى داللة .   0.05
وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظ ِّ
البشرية َ
جدول رقم ()42
متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم أداء
نتائج تحميل التباين األُحادي ) (One Way ANOVAبين
ِّ
الوظيفي إلى العمر
الرضا
الموارد البشرية وبين تحقيق ِّ
ِّ
مجموع درجة متوسط قيمة القيمة
مصدر التباين
البيان
المربعات الحرية المربعات اFا االحتمالية
بيف الم موعات

تقييم أداء الموارد البشرية

داخؿ الم موعات 237 138.351
الم موع

الوظيفي من عممية
الرضا
تحقيق ِّ
ِّ
تقييم األداء

بيف الم موعات
الم موع

أداء

الموارد

1.277

3

الوظيفي لدى العاممين
الرضا
بتحقيق ِّ
ِّ
في الجامعات الفمسطينية)

1.930

3

240 129.706

قٌمة  Fالجدولٌة عند درجة حرٌة " "237 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.64
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0.426
0.565

0.521 0.754

240 135.151

وعالقتو داخؿ الم موعات 237 127.775

المجموع

0.584

240 140.820

داخؿ الم موعات 237 133.874

جميع فقرات االستبانة (واقع تقييم بيف الم موعات
البشرية

2.469

3

0.823
0.240 1.410

0.643
1.193 0.539

0.313
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متوسـطات اســتجابات المبحـوثين حــول تقيــيم
ت َّػـ اسػتخداـ اختبػػار تحميػؿ التَّبػايف األُحػػادي الختبػار الفػروؽ بػػيف
ِّ

ػائج
أداء المـوارد البشــرية وبــين تحقيــق ِّ
الرضــا الــوظ ِّ
يفي تُعــزى إلــى العمــر عنػػد مسػػتوى داللػػة    0.05والنتػ ُ
مبيَّنةٌ في دوؿ رقـ ( )43الػذي يبػي ُف َّ
أف قيمػة  Fالمحسػوبة ل ميػع المحػاور م تمعػة تسػاوي  1.193وىػي أق ُّػؿ
َ
َّ
مف قيمة  Fال دوليَّة والتي تسػاوي  ،2.64كمػا َّ
االحتماليػة ل ميػع المحػاور تسػاوي  0.313وىػي أكبػر
أف القيمػة

مػػف  0.05ممــا يــدل عمــى عــدم وجــود فــرو ٍ
متوسـطات اســتجابات المبحــوثين حــول تقيــيم أداء المـوارد
ق بــين
ِّ
يفي تُعزى إلى العمر عند مستوى داللة   0.05
البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظ ِّ

َّ
يعزو الباحث ذلؾ إلى َّ
المطبؽ يخ/ع لو ميع الموظَّفيف اإلدارييف في ال امعات
أف نظاـ تقييـ األداء

َّ
الفمسطينية بغض النَّظر عف الفئات العمرَّية لدييـ.

ؽ ذات ٍ
النتي ة مع دراسة أبو ما/ي ( )2007التي أظيرت عدـ و ود فرو ٍ
فق ىذه َّ
داللة إحصائي ٍَّة بيف
وتت ُ
ال امعات الفمسطينيَّة حوؿ معوقات تقييـ األداء تُعزى إلى متغير العمر ،ودراسة أبو حطب ( )2009التي أظيرت
ؽ ذات ٍ
عدـ و ود فرو ٍ
داللة إحصائي ٍَّة في است ابات عينة الدراسة تُعزى لممتغيرات الشخصيَّة تمثَّمت في متغير

ٍ
النتي ة مع دراسة بحر وعبد الواحد ( )2001والتي أظيرت و ود فرو ٍ
العمر .واختمفت ىذه َّ
داللة
ؽ ذات
َّ
إحصائي ٍة تُعزى لمتغير العمر.
ٍ
متوسط استجابات المبحوثين حول تقييم أداء الموارد
داللة إحصائي ٍة بين
فروق ذات
-2.3ال توجد
ِّ
ٌ
المؤىل العممي.
ِّ
يفي تُعزى إلى
البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظ ِّ
جدول رقم ()43

متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم أداء
نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين
ِّ
المؤىل العممي
ِّ
الوظيفي إلى
الرضا
الموارد البشرية وبين تحقيق ِّ
ِّ

البيان

مصدر التباين
بيف الم موعات

تقييم أداء الموارد البشرية

جميع فقرات االستبانة (واقع تقييم

أداء الموارد البشرية وعالقتو

0.482

3

0.161

المربعات الحرية المربعات

داخؿ الم موعات 237 140.338
الم موع

الوظيفي من عممية
الرضا
تحقيق ِّ
ِّ
تقييم األداء

مجموع

درجة

متوسط

0.592

قيمة

القيمة

اFا االحتمالية

0.846 0.272

240 140.820

بيف الم موعات

0.407

3

داخؿ الم موعات 237 134.744
الم موع

0.136
0.569

0.869 0.239

240 135.151

بيف الم موعات

0.250

3

داخؿ الم موعات 237 129.455
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البيان

مصدر التباين

الوظيفي لدى
الرضا
بتحقيق ِّ
ِّ
العاممين في الجامعات الفمسطينية)

المجموع

مجموع

درجة

متوسط

المربعات الحرية المربعات

قيمة

القيمة

اFا االحتمالية

قٌمة  Fالجدولٌة عند درجة حرٌة " "237 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.64

متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين حـول
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التَّبايف األُحادي الختبػار الفػروؽ بػيف
َّ
ِّ

يفي تُعـزى إلـى المؤىِّـل العممـي عنػد مسػتوى داللػة
تقييم أداء الموارد البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضـا الـوظ ِّ
   0.05والنتائج ُم َّبينةٌ في دوؿ رقـ ( )44الذي ُيبي ُف َّ
أف قيمة  Fالمحسوبة ل ميع المحاور م تمعةً

َّ
تسػػاوي  0153وىػػي أقػ ُّػؿ مػػف قيمػػة  Fال دوليػػة والتػػي تسػػاوي  ،2.64كمػػا َّ
االحتمالي ػة ل ميػػع
أف القيمػػة

المحػػاور تسػػاوي  0.928وىػػي أكب ػػر مػػف  0.05ممـــا يـــدل عمـــى عـــدم وجـــود فـــرو ٍ
وســـطات
ق بـــين مت ِّ

يفي تُعـزى إلـى المؤىِّـل
استجابات المبحوثين حول تقييم أداء الموارد البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظ ِّ
العممي عند مستوى داللة   0.05
ِّ
َّ
يعزو الباحث ىذه النتي ة إلػى َّ
لعمميػة التَّقيػيـ يممكػوف مػؤىبلً عمميػاً ولػو
أف ميػع المػوظَّفيف الخا/ػعيف

بالحػػد األدنػػى ،وىػػـ ي ػػروف َّ
أف واقػػع تقيػػيـ أداء المػ ػوارد البش ػريَّة وتحقيػػؽ الر/ػػا ال ػػوظيفي لػػيس لػػو أث ػ ٌػر
ي عمى أبعاد َّ
عمميػة التَّقيػيـ والر/ػا الػوظيفي بسػبب المؤىػؿ العممػي ،وأف المعػايير وطػرؽ أسػاليب
وىر ٌّ
التقييـ ثابتة ل ميع المؤىبلت العممية لمعامميف في ال امعات.

ٍ
النتي ة مع دراسة أبو ما/ي ( )2007التي أظيرت عدـ و ود فرو ٍ
وتتفق ىذه َّ
َّ
إحصائي ٍة
داللة
ؽ ذات

َّ
الفمسطينية حوؿ معوقات تقييـ األداء تُعزى إلى متغير المؤىؿ العممي ودراسة أبو حطب
بيف ال امعات
ٍ
( )2009التي أظيرت عدـ و ود فرو ٍ
َّ
إحصائي ٍة في است ابات عينة الدراسة تُعزى لمتغير
داللة
ؽ ذات

ود فرو ٍ
ؽ
المؤىؿ العممي .واختمفت ىذه النتي ة مع دراسة بحر وعبد الواحد ( )2001التي أظيرت و َ
ٍ
َّ
إحصائي ٍة تُعزى لمتغير العمر.
داللة
ذات
ٍ
متوسط استجابات المبحوثين حول تقييم أداء الموارد
داللة إحصائي ٍة بين
فروق ذات
-2.4ال توجد
ِّ
ٌ
يفي تُعزى إلى سنوات الخبرة.
البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظ ِّ
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جدول رقم ()44
متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم أداء
نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين
ِّ
يفي إلى سنوات الخبرة
الموارد البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظ ِّ
درجة متوسط قيمة القيمة
مجموع
مصدر التباين
البيان
المربعات الحرية المربعات اFا االحتمالية
بيف الم موعات
تقييم أداء الموارد البشرية

الوظيفي من عممية
الرضا
تحقيق ِّ
ِّ
تقييم األداء

3

0.935

داخؿ الم موعات 138.015

237

0.582

الم موع

140.820

240

بيف الم موعات

2.101

3

0.700

داخؿ الم موعات 133.050

237

0.561

135.151

240

الم موع

2.805

جميع فقرات االستبانة (واقع تقييم بيف الم موعات
أداء الموارد البشرية وعالقتو
داخؿ الم موعات 127.289
الوظيفي لدى
الرضا
بتحقيق
ِّ
ِّ
129.706
العاممين في الجامعات الفمسطينية) المجموع
2.417

3

0.806

237

0.537

0.189 1.605

0.293 1.248

0.215 1.500

240

قٌمة  Fالجدولٌة عند درجة حرٌة " "237 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.64

متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين حـول تقيـيم
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التَّبايف األُحادي الختبار الفػروؽ بػيف
َّ
ِّ

يفي تُعـزى إلـى سـنوات الخبـرة عنػد مسػتوى داللػة   0.05
أداء الموارد البشرية وبين تحقيـق ِّ
الرضـا الـوظ ِّ

مبَّينػةٌ فػي ػدوؿ رقػـ ( )45الػذي ُيبػي ُف َّ
أف قيمػة  Fالمحسػوبة ل ميػع المحػاور م تمعػةً تسػػاوي 1.500
والنتػائج َ
وىي ُّ
َّ
أقؿ مػف قيمػة  Fال َّ
دوليػة والتػي تسػاوي  ،2.64كمػا َّ
االحتماليػة ل ميػع المحػاور تسػاوي 0.215
أف القيمػة
وىي أكبر مف  0.05مما يدل عمى عدم وجود فرو ٍ
متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين حـول تقيـيم أداء
ق بين
ِّ

يفي تُعزى إلى سنوات الخبرة عند مستوى داللة   0.05
الموارد البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظ ِّ

ٍ
َّ
إحصائي ٍة حوؿ واقع تقييـ أداء المػوارد
داللة
فروؽ وىرَّيةٌ ذات
يبلحظُ مف النتي ة السابقة ب َّنو ال تو د
ٌ
َ
البش ػرَّية وتحقيػػؽ الر/ػػا الػػوظيفي تُعػػزى لسػػنوات الخب ػرة ،ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى َّ
أف سػػنوات الخب ػرة ال
عبلقة ليا بتغيير است ابات المبحوثيف حوؿ َّ
عممية تقييـ األداء وتحقيؽ الر/ا الوظيفي.
وتتفق نتي ة ىذه الدراسة مع دراسة الن ار ( )2013التي أظيرت عدـ و ود فرو ٍ
ؽ في است ابات

َّ
المحمية في محافظات قطاع زة تُعزى لمتغير
المبحوثيف حوؿ تطبيؽ تقييـ أداء العامميف في الييئات
ٍ
عبلقة بيف نظرة الموظَّفيف لتطبيؽ
سنوات الخدمة ،ودراسة النونو ( )2004والتي أظيرت عدـ و ود
تقييـ األداء وبيف سنوات الخبرة لدى الموظَّفيف .واختمفت نتي ة ىذه الدراسة مع دراسة بحر وعبد

ٍ
الواحد ( )2011التي أظيرت و ود فرو ٍ
َّ
إحصائي ٍة بيف سنوات الخبرة وعدـ مو/وعيَّة
داللة
ؽ ذات
َّ
َّ
مو/وعية.
المقَيـ عمى أف يكوف أكثر
المدراء ،فكمما زادت سنوات الخبرة ،زادت قدرة ُ
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ٍ
متوسط استجابات المبحوثين حول تقييم أداء الموارد
داللة إحصائي ٍة بين
فروق ذات
-2.5ال توجد
ِّ
ٌ
يفي تُعزى إلى مكان العمل.
البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظ ِّ

جدول رقم ()45
متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم
حادي ) (One Way ANOVAبين
ِّ
نتائج تحميل التباين األُ ِّ
الوظيفي إلى مكان العمل
الرضا
أداء الموارد البشرية وبين تحقيق ِّ
ِّ
القيمة
درجة متوسط قيمة
مجموع
مصدر التباين
البيان
االحتمالية
المربعات الحرية المربعات اFا
بيف الم موعات

تقييم أداء الموارد البشرية

الوظيفي من عممية
الرضا
تحقيق ِّ
ِّ
تقييم األداء

2

4.407

داخؿ الم موعات 132.007

238

0.555

الم موع

140.820

240

بيف الم موعات

13.992

2

6.996

داخؿ الم موعات 121.159

238

0.509

135.151

240

الم موع

8.813

7.945

13.743

0.000

0.000

جميع فقرات االستبانة (واقع تقييم
أداء

الموارد

البشرية

وعالقتو
لدى

الوظيفي
الرضا
بتحقيق
ِّ
ِّ
العاممين في الجامعات الفمسطينية)

بيف الم موعات

2

5.244

داخؿ الم موعات 119.218

238

0.501

129.706

240

المجموع

10.487

10.468

0.000

قٌمة  Fالجدولٌة عند درجة حرٌة " "238 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.03

متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين حـول
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األُحادي الختبػار الفػروؽ بػيف
َّ
ِّ

يفي تُعــزى إلــى مكــان العمــل عنػػد مسػػتوى داللػػة
تقيــيم أداء الم ـوارد البشــرية وبــين تحقيــق ِّ
الرضــا الــوظ ِّ
   0.05والنت ػػائج َّ
مبينػ ػةٌ ف ػػي ػػدوؿ رق ػػـ ( )46وال ػػذي ُيب ػػي ُف َّ
أف قيم ػػة  Fالمحس ػػوبة ل مي ػػع المح ػػاور

م تمعةً تساوي  10.468وىي أكبر مف قيمة  Fال دولية والتي تساوي  ،3.03كما ًّ
أف القيمة االحتمالية
ل ميػػع المحػػاور تسػػاوي  0.000وىػػي أقػ ُّػؿ مػػف  0.05ممـــا يـــدل عمـــى وجـــود فـــرو ٍ
متوســـطات
ق بـــين
ِّ

يفي تُعـزى إلـى مكـان
استجابات المبحوثين حول تقييم أداء الموارد البشـرية وبـين تحقيـق ِّ
الرضـا الـوظ ِّ
العمل عند مستوى داللة   0.05
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جدول رقم ()46

متغير مكان العمل
اختبار شفيو لمفروق بين
المتوسطات حسب ِّ
ِّ
انمحور
تقييم أداء الموارد البشرية

انفزق بَه
انمخوسطاث
ال امعة االسبلمية

الجامعة
االسالمية

امعة االزىر

*-0.486

امعة االقصى

الوظيفي من عممية
الرضا
تحقيق ِّ
ِّ
تقييم األداء
جميع فقرات االستبانة (واقع تقييم
أداء

الموارد

البشرية

وعالقتو
لدى

*-0.219

ال امعة االسبلمية
امعة االزىر

امعة االقصى

امعة االقصى

*0.486

*0.219
-0.267

0.267
*0.565

*-0.565
*-0.394

ال امعة االسبلمية
امعة االزىر

جامعة
االزىر

جامعة
االقصى

*0.394
-0.171

0.171
*0.517

*-0.517

*0.286
-0.230

الوظيفي
الرضا
بتحقيق
ِّ
ِّ
الفمسطينية)
الجامعات
 )47أ َّف الفػػروؽ بػػيف "ال امعػػة اإلسػ َّ
ػبلمية" و " امعػػة األزىػػر" لصػػالح
ػدوؿ رقػػـ (
العاممينػارفيش ػفيو ػ
ويبػػيف اختبػ
ُ
*-0.286

0.230

ػروؽ بػػيف "ال امعػػة اإلسػػبلميَّة" و " امعػػة األقصػػى"
"ال امعػػة اإلسػػبلمية" بنسػػبة 0.0.517كمػػا تو ػػد فػ ٌ
َّ
سبلمية" بنسبة 0.286
ولصالح "ال امعة اإل
وبناء عمى ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض عدم وجود فرو ٍ
متوسطات
ق بين
ِّ
ً
يفي إلى مكان العمل
استجابات المبحوثين حول تقييم أداء الموارد البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظ ِّ

َّ
َّ
َّ
الفر/ية البديمة التي تفترض
العدمية وقبوؿ
الفر/ية
عند مستوى داللة  ،   0.05ويعني ذلؾ رفض
ٍ
و ود فرو ٍ
َّ
إحصائي ٍة عند مستوى داللة ( )0.05حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية وبيف
داللة
ؽ ذات

َّ
فر/ية الباحث.
تحقيؽ الر/ا الوظيفي تُعزى لمكاف العمؿ ،وىذه النَّتي ة ال تتَّفؽ مع

ويعزو الباحث ذلك إلى َّ
أف مستوى تحقؽ الر/ا الوظيفي المعتمد عمى تقييـ األداء في ال امعة
اإلسبلمية أكبر مف مستواه في ال امعات األخرى.
جدول رقم ()47
لمتغير مكان العمل في
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واألوزان النسبي ُة
ِّ
ِّ
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة
انمحور

تقييم أداء الموارد البشرية
الوظيفي من عممية
الرضا
تحقيق ِّ
ِّ

انجامعت

المتوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

ال امعة االسبلمية

3.38

67.61

0.633

امعة االزىر

2.89

57.89

0.834

امعة االقصى

3.16

63.23

0.837

ال امعة االسبلمية

3.55

70.92

0.589
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امعة االزىر

2.98

59.62

0.766

امعة االقصى

3.15

63.04

0.835

ال امعة االسبلمية

3.44

68.89

0.596

امعة االزىر

2.93

58.56

0.783

امعة االقصى

3.16

63.16

0.809

تقييم األداء
جميع فقرات االستبانة (واقع تقييم
أداء الموارد البشرية وعالقتو
الوظيفي لدى
الرضا
بتحقيق
ِّ
ِّ
العاممين في الجامعات الفمسطينية)

ٍ
يبلحظ مف َّ
داللة إحصائي ٍة حول
فروق جوىري ٌة ذات
السابقة في ال دوؿ رقـ ( )48بأن ُو توجد
النتي ة َّ
ٌ
َ
لمتغير مكان العمل ،وتُبي ُف ب َّف محور
الوظيفي تُعزى
الرضا
ِّ
واقع تقييم أداء الموارد البشرية وتحقيق ِّ
ِّ
تقييـ أداء الموارد البشرَّية في ال امعة اإلسبلميَّة ا َّ
ثـ امعة
ثـ امعة األقصى َّ
حتؿ المرتبة األولىَّ ،

الوظيفي لمعامميف في ال امعة اإلسبلميَّة قد
األزىر ،كما تََبيَّ َف في محور الر/ا الوظيفي ب َّف الر/ا
َّ
ثـ امعة األزىر ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى در ة االستقرار
ثـ امعة األقصى َّ
حصؿ عمى أعمى در ٍة َّ

اإلداري الذي وصمت إليو ال امعة اإلسبلميَّة ،وو/وح االنظمة والقوانيف التي تخ/ع ليا عممية تقييـ
ثـ كاف ل امعة األقصى َّ
الدر ة التالية وكاف
األداء والشفافية التي تتمتع بيا عممية تقييـ األداءَّ ،

ل امعة األزىر المرتبة األخيرة في الر/ا الوظيفي عف َّ
عممية تقييـ األداء.

ٍ
ٍ
متوسط استجابات المبحوثين حول تقييم أداء الموارد
إحصائية بين
داللة
فروق ذات
توجد
-3.6ال
ِّ
ٌ
ُ
المسمى الوظيفي.
البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظ ِّ
يفي تُعزى إلى ُ
جدول رقم ()48

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم أداء
المسمى الوظيفي
الموارد البشرية وبين تحقيق الرضا الوظيفي إلى ُ

البيان

مجموع

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

1.859

4

0.465

داخؿ الم موعات 138.961

236

0.589

الم موع

140.820

240

بيف الم موعات

2.335

4

0.584

داخؿ الم موعات 132.816

236

0.563

135.151

240

1.879

4

0.470

236

0.542

بيف الم موعات
تقييم أداء الموارد البشرية

الوظيفي من عممية
الرضا
تحقيق ِّ
ِّ
تقييم األداء

درجة

متوسط

الم موع

جميع فقرات االستبانة (واقع تقييم بيف الم موعات

أداء الموارد البشرية وعالقتو داخؿ الم موعات 127.827
لوظيفي لدى
الرضا ا
بتحقيق
ِّ
ِّ
129.706
المجموع
العاممين في الجامعات الفمسطينية)
قٌمة  Fالجدولٌة عند درجة حرٌة " "236 ،4ومستوى داللة  0.05تساوي 2.41
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240

قيمة

القيمة

0.789

0.533

اFا

1.037

0.867

االحتمالية

0.389

0.484

انفظم انخايظَ /تائذ انذساعت انًيذاَيت وتفغيشها -------------------------------------

متوسـطات اســتجابات المبحـوثين حــول تقيــيم
ت َّػـ اسػتخداـ اختبػػار تحميػؿ التَّبػايف األُحػػادي الختبػار الفػروؽ بػػيف
ِّ

المســمى الــوظيفي عنػػد مسػػتوى داللػػة   0.05
أداء الم ـوارد البشــرية وبــين تحقيــق ِّ
الرضــا الــوظ ِّ
يفي إلــى ُ

والنتائج َّ
مبينػةٌ فػي ػدوؿ رقػـ ( )49والػذي يبػي ُف َّ
أف قيمػة  Fالمحسػوبة ل ميػع المحػاور م تمعػةً تسػاوي 0.867
َّ
وىػي أقػ ُّػؿ مػػف قيمػة  Fال دوليػػة والتػػي تسػاوي  ،2.41كمػػا َّ
االحتماليػةَ ل ميػػع المحػػاور تسػػاوي 0.484
أف القيمػةَ

وىي أكبر مف  0.05مما يدل عمى عدم وجود فـرو ٍ
متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين حـول تقيـيم أداء
ق بـين
ِّ

المسمى الوظيفي عند مستوى داللة   0.05
الموارد البشرية وبين تحقيق ِّ
الرضا الوظيفي تُعزى إلى ُ

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف ميع الموظفيف مع اختبلؼ مسمياتيـ الوظيفية ،يتحقؽ ليـ الر/ا عف عممية تقييـ
األداء ،حاؿ تـ تقييميـ بطريقة سميمة وشفافة ووا/حة.
ؽ ذات دالل ٍػة إحص ٍ
اتفقت نتي ة ىذه الدراسة مػع د ارسػة أبػو ما/ػي ( )2007التػي أظيػرت عػدـ و ٍ
ػود فػرو ٍ
ػائية
المسػ َّػمى الػػوظيفي ود ارسػػة أبػػو حطػػب
بػػيف ال امعػػات الفمسػػطينيَّة حػػوؿ معوقػػات تقيػػيـ األداء تُعػػزى إلػػى متغيػػر ُ
ؽ ذات داللػ ٍػة إحصػػائي ٍ
( )2009التػػي أظيػػرت عػػدـ و ػػود فػػرو ٍ
َّة فػػي اسػػت ابات عينػػة الد ارسػػة تُعػػزى لممتغي ػرات

َّ
المس َّػمى الػوظيفي .واختمفـت نتي ػة ىػذه الد ارسػة مػع د ارسػة الن ػار ( )2013والتػي
الشخصػيَّة تمثمػت فػي متغيػر ُ

َّ
أظيػػرت َّ
المحميػػة فػػي
أف ىنػػاؾ فروق ػاً فػػي اسػػت ابات المبحػػوثيف حػػوؿ تطبيػػؽ تقيػػيـ أداء العػػامميف فػػي الييئػػات

سمى الوظيفي.
الم َّ
محافظات زة تُعزى لمتغير ُ

جدول رقم ()49

الدراسة
ضح نتائج اختبار فروض ِّ
يو ِّ
اختبار الفرض

الفرضية الرئيسة األولى

ٍ
َّ
داللة
 .1ال تو د عبلقةٌ ذات
إحصائي ٍة بيف استخداـ يتبيَّف مف نتي ة االختبار في دوؿ رقـ ( )37ب َّنو تو د عبلقةٌ
الفمسطينية في قطاع بيف استخداـ طُُرؽ تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينيَّة وتحقيؽ
َّ
طُ ُرؽ تقييـ األداء في ال امعات
الر/ا الوظيفي لمعامميف عند مستوى داللة   0.05
زة وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.
ٍ
َّ
داللة
 .2ال تو د عبلقةٌ ذات
إحصائي ٍة بيف استخداـ يتبيَّف مف نتي ة االختبار في دوؿ رقـ ( )38ب َّنو تو د عبلقةٌ
معايير تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينية في قطاع بيف استخداـ معايير تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينيَّة وتحقيؽ
الر/ا الوظيفي لمعامميف عند مستوى داللة   0.05
زة وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.
ٍ
َّ
إحصائي ٍة بيف توافر
داللة
 .3ال تو د عبلقةٌ ذات
َّ
يتبيف مف نتي ة االختبار في دوؿ رقـ ( )39ب َّنو تو د
َّ
المؤىؿ لع َّ
الكادر البشري
َّ
َّ
لعممية تقييـ األداء
المؤىؿ
ممية تقييـ األداء في عبلقةٌ بيف توافر الكادر البشري
َّ
الفمسطينية وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف
الفمسطينية في قطاع زة وتحقيؽ الر/ا في ال امعات
َّ
ال امعات

الوظيفي لمعامميف.

عند مستوى داللة   0.05
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اختبار الفرض

الفرضية الرئيسة األولى

ٍ
َّ
يتبيف مف نتي ة االختبار في دوؿ رقـ ( )40ب َّنو تو د
َّ
إحصائي ٍة بيف دعـ
داللة
 .4ال تو د عبلقةٌ ذات
َّ
لعممية تقييـ األداء في
لعممية تقييـ األداء في ال امعات عبلقةٌ بيف دعـ اإلدارة العميا
َّ
اإلدارة العميا
َّ
الفمسطينية في قطاع
لمعامميف.

َّ
الفمسطينية وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف عند
زة وتحقيؽ الر/ا الوظيفي ال امعات

مستوى داللة   0.05

ٍ
َّ
يتبيف مف نتي ة االختبار في دوؿ رقـ ( )41ب َّنو تو د
داللة إح َّ
صائي ٍة بيف التَّغذية
 .5ال تو د عبلقةٌ ذات
َّ
لعممية تقييـ األداء في
الر عة
ينية عبلقةٌ بيف التَّغذية َّا
لعممية تقييـ األداء في ال امعات الفمسط َّ
َّ
لر عة
ا َّا
َّ
الفمسطينية وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف عند
ال امعات
في قطاع زة وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.
مستوى داللة   0.05

اختبار الفرض
الفرضية الرئيسة الثانية
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
إحصائي ٍة بيف متوسط است ابات
داللة
فروؽ ذات
إحصائية بيف متوسط ال تو د
داللة
فروؽ ذات
 ال تو دٌ
ٌ
است ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية وبيف تحقيؽ

وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي تُعزى إلى متغير الر/ا الوظيفي تُعزى إلى متغير ال نس عند مستوى
داللة    0.05حسب ما َّ
يتبيف في ال دوؿ رقـ (.)43
ال نس.
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
إحصائية بيف متوسط است ابات
داللة
فروؽ ذات
إحصائية بيف متوسط ال تو د
داللة
فروؽ ذات
ال تو دٌ
ٌ
است ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية وبيف تحقيؽ

وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي تُعزى إلى متغير العمر .الر/ا الوظيفي تُعزى إلى متغير العمر عند مستوى
داللة    0.05حسب ما َّ
يتبيف في ال دوؿ رقـ (.)44
ٍ
ٍ
َّ
َّ
إحصائي ٍة بيف متوسط است ابات
داللة
فروؽ ذات
حصائي ٍة بيف متوسط ال تو د
داللة إ
فروؽ ذات
 ال تو دٌ
ٌ

است ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية وبيف تحقيؽ الر/ا

وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي تُعزى إلى المؤىؿ الوظيفي تُعزى إلى متغير المؤىؿ العممي عند مستوى
داللة    0.05حسب ما َّ
يتبيف في ال دوؿ رقـ (.)45
العممي.
ٍ
ٍ
َّ
َّ
إحصائي ٍة بيف متوسط است ابات
داللة
وؽ ذات
داللة
فروؽ ذات
 ال تو دإحصائي ٍة بيف متوسط ال تو د فر ٌ
ٌ
است ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية وبيف تحقيؽ الر/ا

وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي تُعزى إلى سنوات الوظيفي تُعزى إلى متغير المؤىؿ العممي عند مستوى
داللة    0.05حسب ما َّ
يتبيف في ال دوؿ رقـ (.)46
الخبرة.
ٍ
ٍ
َّ
َّ
إحصائي ٍة بيف متوسط است ابات
داللة
فروؽ ذات
إحصائي ٍة بيف متوسط ال تو د
داللة
فروؽ ذات
 ال تو دٌ
ٌ
است ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية وبيف تحقيؽ الر/ا

وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي تُعزى إلى مكاف العمؿ .الوظيفي تُعزى إلى متغير المؤىؿ العممي عند مستوى
داللة    0.05حسب ما َّ
يتبيف في ال دوؿ رقـ (.)47
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
إحصائية بيف متوسط است ابات
داللة
فروؽ ذات
إحصائي ٍة بيف متوسط ال تو د
داللة
فروؽ ذات
 ال تو دٌ
ٌ
است ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرية وبيف تحقيؽ الر/ا

المسمى الوظيفي عند مستوى داللة
المسمى الوظيفي تُعزى إلى متغير
وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي تُعزى إلى
َّ
َّ
   0.05حسب ما َّ
يتبيف في ال دوؿ رقـ (.)50
الوظيفي.
رد بواسطة الباحث
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جدول رقم ()50

الدراسة
يوضح نتائج تحقيق أىداف ِّ
ِّ
مكان تحقق اليدف

اليدف

عممية تقييـ أداء الموارد تَبَّيف مف اإل ابة عمى محاور ىذا القسـ و ود تقييـ ٍ
َّ
أداء
عرؼ عمى واقع
 .1التَّ ُّ
َ َ
ٍ
َّ
َّ
بنسبة
الفمسطينية
وظيفي لمموارد البشرَّية في ال امعات
الفمسطينية في قطاع زة.
البشرَّية في ال امعات
متوس ٍ
ٍ
بوزف نسبي  %64.16ويتَّ/ح ذلؾ مف خبلؿ
طة
َّ
الفمسطينية أف
ال دوؿ رقـ ( ،)31وىذا يتطمَّب مف ال امعات

َّ
بعممية تقييـ األداء.
أكبر
تولى اىتماماً َ
َّ
عممية يتبيَّف مف ال دوؿ رقـ ( )36و ود ر/اً عف واقع عمميَّة تقييـ
 .2الكشؼ عف مستوى الر/ا الوظيفي عف
أداء الموارد البشريَّة في ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع زة
بدر ٍة متوسطة.

تقييـ األداء.

َّ
َّ
عممية تقييـ األداء في
الر/ا الوظيفي عف
 .3تحميؿ العبلقة بيف واقع
عممية تقييـ أداء الموارد اتَّ/ح ب َّف واقع َّ

َّ
الفمسطينية في قطاع
البشرَّية في ال امعات

الفمسطينية متوسط ٍ
َّ
بوزف نسبي  %66.08كما َّبينت
زة ال امعات

وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف

النتائج في ال دوؿ رقـ ()36

الوظيفي لمعامميف.

وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف عند مستوى داللة   0.05

 .4التَّحقؽ مف عبلقة استخداـ طُ ُرؽ تقييـ األداء في يتبيَّف مف نتائج ال دوؿ رقـ ( )37و ود عبلقة بيف استخداـ
َّ
الفمسطينية في قطاع زة وتحقيؽ الر/ا طُُرؽ تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع زة
ال امعات
 .5إظيار العبلقة بيف استخداـ معايير تقييـ األداء لقد بمغت معامؿ االرتباط بيف استخداـ معايير تقييـ األداء في
َّ
الفمسطينية في قطاع
في ال امعات

الر/ا الوظيفي لمعامميف

َّ
الفمسطينية في قطاع زة وتحقيؽ الر/ا الوظيفي
َّزة وتحقيؽ ال امعات
 0.720عند مستوى داللة    0.05مما ُّ
يدؿ عمى و ود
ٍ
عبلقة بينيما ،وىذا ما اتَّ/ح مف خبلؿ ال دوؿ رقـ ()38

 .6تحديد عبلقة مدى توافر الكادر البشري الكؼء لقد َّ
تبيف في دوؿ رقـ ( )39و ود عبلقة بيف توافر الكادر

َّ
َّ
عممية تقييـ األداء وتحقيؽ الر/ا
المؤىؿ إل راء
فمسطينية في البشري
َّ
َّ
عممية تقييـ األداء في ال امعات ال
في
حيث كانت قيمة
الوظيفي عند مستوى داللة ،   0.05
ُ
قطاع زة وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.
معامؿ االرتباط 0.757
َّ
لعممي ػة تقيػػيـ األداء
 .7الت ُّكد مف عبلقة دعـ اإلدارة العميا لعممَّية تقييـ تبػ َّػيف و ػػود عبلقػ ٍػة بػػيف دعػػـ اإلدارة العميػػا
األداء في ال امعات الفمسط َّ
ينية في قطاع
وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف.

زة فػ ػػي ال امعػ ػػات الفمسػ ػ َّ
ػطينية فػ ػػي قطػ ػػاع ػ ػزة وتحقيػ ػػؽ الر/ػ ػػا
ال ػػوظيفي ف ػػي ال ػػدوؿ رق ػػـ ( ،)40حي ػػث كانػ ػت قيم ػػة معام ػػؿ
االرتباط 0.757

ٍ
َّ
الر عة
عبلقة بيف التَّغذية َّا
عممية تقييـ في ال دوؿ رقـ ( )41اتَّ/ح و ود
 .8إظيار عبلقة التَّغذية الَّار عة مف

َّ
الفمسطينية في قطاع
األداء في ال امعات

وتحقيؽ الر/ا الوظيفي.

زة مػ ػػف َّ
عمميػ ػ ػة تقي ػ ػػيـ األداء وتحقي ػ ػػؽ الر /ػ ػػا ال ػ ػػوظيفي ،وكانػ ػ ػت
معامؿ االرتباط عند مستوى داللة 0.773   0.05
رد بواسطة الباحث

126

انفظم انخايظَ /تائذ انذساعت انًيذاَيت وتفغيشها -------------------------------------
جدول رقم ()51

الدراسة
يوضح نتائج اإلجابة عن أسئمة ِّ
نتيجة السؤال

السؤال

ُّ
يدؿ ال دوؿ رقـ ( )31عمى َّ
أف عمميَّة تقييـ أداء الموارد
 .1ما واقع تقييـ أداء الموارد البشرية في ال امعات
تتـ في ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع زة بدر ٍة
الفمسطينية في قطاع زة؟
البشرية ُّ

متوسطة عند مستوى داللة   0.05

ُّ
يدؿ ال دوؿ رقـ ( )36عمى تحقيؽ الر/ا الوظيفي مف َّ
عممية
 .2ما واقع الر/ا الوظيفي عف عممية تقييـ األداء
ٍ
تقييـ األداء بدر ٍة
في ال امعات الفمسطينية في قطاع زة؟
متوسطة عند مستوى داللة   0.05
ُّ
يدؿ ال دوؿ رقـ ( )41( ،)40( ،)39( ،)38( ،)37عمى
 .3ىؿ تو د عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى
ٍ
عبلقة ذات داللة إحصائية بيف واقع تقييـ أداء الموارد
داللة    0.05بيف واقع تقييـ أداء الموارد و ود
البشرية وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي في ال امعات البشرية وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي لدى العامميف عند

الفمسطينية في قطاع زة؟

مستوى داللة   0.05

ُّ
يدؿ ال دوؿ رقـ ( )49( ،)45( ،)44( ،)43( ،)42عمى
 .4ىؿ تو د فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط
است ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرية عدـ و ود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط است ابات
وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي تعزى لممتغيرات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرية وبيف تحقيؽ الر/ا
الشخصية؟

الوظيفي تعزى لممتغيرات الشخصية (ال نس ،العمر ،المؤىؿ

العممي ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي).

ويدؿ ال دوؿ رقـ ( )46عمى و ود فروؽ ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير مكاف العمؿ.
رد بواسطة الباحث

انخالطت:
تن ػػاوؿ الباح ػػث ف ػػي ى ػػذا الفص ػػؿ إ ػ ػراء م موع ػ ٍػة م ػػف األس ػػاليب اإلحص ػ َّ
ػائية لتحمي ػػؿ البيان ػػات الت ػػي تَػ ػ َّـ
ػي
ت ميعيا ،فقد أ رى الباحث
اختبار التَّوزيع الطبيعي لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التَّوزيع الطبيع َّ
َ
أـ ال ،و/رورتو الختبار الفرَّ /ػيات ،كمػا ت َّػـ اسػتخداـ اختبػار tلمعينػة الواح ِ
ػدة لتحميػؿ فقػرات االسػتبانة،

تـ استخداـ اختبػار بيرسػوف إلي ػاد العبلقػات مػا بػيف المتغيػرات ،واسػتخدـ الباحػث تحميػؿ االنحػدار
كما َّ
الخط ػػي المتع ػػدد لمعرف ػػة أث ػػر المتغيػ ػرات المس ػػتقمَّة عم ػػى المتغيػ ػر التَّػ ػابع ،وت ػ َّػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار tإلي ػػاد
الف ػػروؽ ب ػػيف متوسػ ػطات اس ػػت ابات المبح ػػوثيف ح ػػوؿ تقي ػػيـ أداء المػ ػوارد البشػ ػرَّية وب ػػيف تحقي ػػؽ الر /ػػا
الػػوظيفي ،واسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار تحميػػؿ التَّبػػايف األحػػادي الختبػػار الفػػرو ِ
ؽ بػػيف متوسػطات اسػػت ابات

المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرَّية وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي تُعزى لممتغيرات الشخصيَّة.

127

الفصؿ السادس  /النتائج والتوصيات-------------------------------------------

---------------------

انفصم انضادس

انُخائج وانخوصَاث

مقدمة:
الدراسة.
أوالً :نتائج ِّ
الدراسة.
ثانياً :توصيات ِّ
ثالثاً :دراسات مقترحة.
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مقدمة:

يتناوؿ ىذا الفصؿ َّ
وصؿ إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة ،وأىـ التَّوصيات
تـ التَ ُّ
ممخصاً ألىـ النَّتائج التي َّ
المقترحة في /وء َّ
النتائج التي تسعى لعبلج نقاط َّ
ال/عؼ مف أ ؿ تحقيؽ األىداؼ المر َّوة مف
التعرؼ عمى واقع تقييـ أداء الموارد البشرَّية وعبلقتو بتحقيؽ الر/ا الوظيفي لدى العامميف في
خبلؿ ُّ

َّ
الفمسطينية في قطاع زة.
ال امعات

ا
أولَ :خائج انذراصت

نتائج دراسة واقع تقييـ أداء الموارد البشرَّية وعبلقتو بتحقيؽ الر/ا الوظيفي لدى العامميف في
أظيرت
ُ
َّ
الفمسطينية في قطاع زة ،والتي سبؽ تحميميا ما يمي:
ال امعات
بالمتغير المستقل (تقييم أداء الموارد البشرية).
 .1النتائج المتعمِّقة
ِّ
أف ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع زة تقوـ بي راء عمميَّة تقييـ ٍ
توص ِ
َّمت الدراسة إلى َّ
أداء لمموارد البشريَّة
س عممي ٍ
أف ىذه العمميَّة ال تستند إلى أ ِ
ُس ٍ
َّة ومو/وعيَّة ،حيث َّأنيا حصمت عمى ٍ
لدييا ،إال َّ
وزف نسبي

أىميا فيما يمي:
متوس ٍط بقيمة  %64.16ولتو/يح النقاط المتعمقة بتقييـ أداء الموارد البشريَّة نورد َّ

 بي ِ
َّنت الدراسة ب َّف فقرات محور المعايير المستخدمة في عمميَّة تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينيَّة

النسبي  %64.51مما يؤثر عمى نتائج عمميَّة التَّقييـ ،وعمى قدرة
كانت بدر ة متوسطةٌ حيث بمغ الوزف
ُّ
ٍ
بشكؿ فعَّاؿ ،و َّ
أف المعايير المستخدمة في عمميَّة تقييـ األداء في
ىذه المعايير عمى قياس أداء الموظَّؼ

يتـ شرحيا
ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع زة كافية وشاممة بدر ة يدة بوزف نسبي  ،%70.79وأنَّو ُّ
لكؿ مف المشرفيف والموظَّفيف بدر ة متوسطة بوزف نسبي  ،%63.49و َّ
أف الموظَّؼ ورئيسو المباشر
يساىماف بو/ع معايير األداء بدر ة متوسطة ٍ
يتـ تطوير معايير تقييـ
بوزف نسبي  ،%57.68و َّأنو ُّ

األداء سنوياً بدر ة متوسطة بوزف نسبي  ، %62.90و َّ
بناء عمى
أف و/ع المعايير ي ب أف ُّ
يتـ ً
ِ
تتـ عمميَّة تقييـ األداء َّ
أظيرت الدراسة َّ
أف معايير
بالشكؿ السَّميـ والمطموب ،و
الوصؼ الوظيفي حتى ُّ
األداء المستخدمة في ال امعات الفمسطينيَّة يدة ووا/حةٌ ٍ
بوزف نسبي .%70.79

ِ
أظيرت الدراسة ب َّف فقرات محور طُُر ِ
َّ
الفمسطينية قد حصمت
ؽ تقييـ األداء المو ودة في ال امعات

ٍ
َّ
عممية التَّقييـ بيف الرؤساء
بوزف نسبي  ،%62.23و َّأنو تو د مشاركةٌ في
عمى در ة متوسطة

والمرؤوسيف بدر ة متوسطة بوزف نسبي  ،%60.75و َّ
أف ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع زة تستخدـ
نماذج مختمفة حسب طبيعة الوظائؼ بدر ة متوسطة بوزف نسبي  ،%63.49و َّ
ؽ المستخدمة
أف الطُُّر َ
في عمميَّة تقييـ األداء تعتمد عمى مبلحظة المدراء َّ
الش َّ
خصية بدر ة متوسطة بوزف نسبي ،%66.64
أف األخذ بآراء المنتفعيف مف ِ
و َّ
الخ ْد َمات في تقييـ األداء يحتاج إلى تفعيؿ وتطوير بوزف نسبي
أف الموظَّؼ يقوـ بعمميَّة تقييـ رئيسو المباشر بدر ة متوسطة ٍ
بوزف نسبي  ،%54.27و َّ
 ،%60.08و َّ
أف
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تـ االستعانة بالمعمومات
يتـ بصو ٍرة دوريَّ ٍة بدر ة متوسطة بوزف نسبي  %65.39وأنَّو ي ُّ
تقييـ األداء ُّ
َّ
عممية تقييـ األداء بدر ة متوسطة بوزف نسبي
المتراكمة عف الموظَّؼ لدى شؤوف الموظَّفيف في
.%63.65
توص ِ
المؤىؿ قد حصمت عمى در ة متوسطة ب ٍ
َّ
مت الدراسة إلى َّ
وزف
أف فقرات محور الكادر البشري

َّ

َّ
نسبي َّ %65.64
عممية تقييـ األداء بدر ة
وتبيف أَ َّف التَّدريب يوف ُر الميارة الكافية لدى القائميف عمى
يتـ تطوير طُُر ِ
بناء عمى نتائج تقييـ األداء بدر ة
يدة بوزف نسبي  ،%69.54و َّأنو ُّ
المقَيميف ً
ؽ تدريب ُ

متوسطة بوزف نسبي  ،%65.06و َّ
المقَيـ يمتمؾ الشفافية في تقييـ أداء مرؤوسيو بدر ة متوسطة
أف ُ
بوزف نسبي  ،%64.81ويسعى نظاـ تقييـ األداء إلى دفع المشرفيف إلى تنمية مياراتيـ وامكاناتيـ
ٍ
تقييـ سميـ ومو/وعي بدر ة متوسطة بوزف نسبي  ،%66.14و َّ
أف الرئيس يشرح
لموصوؿ إلى

َّ
َّ
عممية
إ/افي ٍة عند استفسارىـ عف إ راءات
يتـ تزويدىـ بتفاصيؿ
لمموظَّفيف إ راءات تقييـ أدائيـ و ُّ
التَّقييـ بدر ة متوسطة بوزف نسبي .%62.66
توص ِ
َّ
مت الدراسة إلى َّ
لعممية تقييـ األداء قد حصمت عمى در ة
أف فقرات محور دعـ اإلدارة العميا

َّ

متوسطة ب ٍ
َّ
لعممية تقييـ األداء بدر ة
حقيقي مف اإلدارة العميا
دعـ
ٌّ
وزف نسبي  ،%64.32و َّأنوُ يو د ٌ
متوسطة بوزف نسبي  ،%61.83وأ َّف اإلدارة العميا تستفيد مف نتائج تقييـ األداء بدر ة متوسطة بوزف
َّ
أف الموظَّفيف ال يشعروف ب َّ
عممية تقييـ األداء ،و َّ
نسبي  ،%66.47و َّ
أف
دية است ابة اإلدارة لنتائج

َّ
عرؼ عمى مستوى أداء المرؤوسيف وأىـ اإلن ازات
اإلدارة العميا تيدؼ مف
عممية تقييـ األداء إلى التَّ ُّ

التي يحققونيا بدر ة متوسطة بوزف نسبي .%63.65

توص ِ
َّ
مت الدراسة إلى َّ
لعممية تقييـ األداء قد حصمت عمى در ة
الر عة
أف فقرات محور التَّغذية َّا

َّ
متوسطة ب ٍ
يتـ إطبلع الموظَّفيف عمى نتائج تقييـ أدائيـ الوظيفي بعد عمميَّة
وزف نسبي  ،%64.96و َّأنو ُّ

تقييـ األداء بدر ة يدة ٍ
َّ
بوزف نسبي  ،%70.21و َّ
ب عمييا الكشؼ عف
عممية التَّغذية َّا
أف
الر عة يترتَّ ُ
َّ
القوة و َّ
عممية
ال/عؼ في األداء الوظيفي بدر ة متوسطة بوزف نسبي  ،%67.72وعادةً تسيـ
نقاط َّ
الر عة المتَّبعة في تحفيز الموظَّفيف بدر ة متوسطة بنسبة  ،%64.81وتو د ل نةٌ َّ
لمنظر في
التَّغذية َّا
التَّظمُّمات واالعترا/ات عمى نتائج التَّقييـ بدر ة متوسطة بوزف نسبي .%61.49
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الرضا الوظيفي).
 .2النتائج المتعمِّقة
ِّ
بالمتغي ِر التابع (تحقيق ِّ
عممية تقييـ األداء كاف بصو ٍرة متوس ٍ
ِ
طةٍ ،
َّ
أظيرت الدراسة َّ
بوزف نسبي
أف مستوى الر/ا الوظيفي عف
الر بيف بتحقيؽ امتيازات وتحسيف ظروؼ عمميـ عف
 %66.08أي َّأنو ال يرقى لتمبية طموح العامميف َّا
يرىـ لقياميـ ب عماليـ عمى أكمؿ و و.

َّ
َّ
عممية تقييـ األداء ،ولتو/يح النقاط المتعمقة
تتمخض عنو
وير ع ذلؾ إلى عدـ اىتماـ اإلدارة بما

بتحقيؽ الر/ا الوظيفي ِ
أىميا فيما يمي:
نورُد َّ

ِ
أظيرت الدراسة َّ
أف فقرات محور الحوافز التي تمنحيا المؤسَّسة تتناسب مع نتائج تقييـ األداء بدر ٍة

متوس ٍ
طة في ال امعات الفمسطينيَّة ٍ
بوزف نسبي  ،%60.03مما يؤثر عمى مستوى الر/ا الوظيفي لدى

العامميف ،وىذا يؤدي بدوره إلى شعور الموظَّفيف باإلحباط بسبب مساواتيـ ببع/يـ البعض دوف َّ
النظر
إلى األداء ،فيو د ربطٌ لمحوافز والمكافآت الممنوحة مف ال امعات بنتائج تقييـ األداء بدر ة متوسطة

بوزف نسبي  ،%61.91و َّ
أف الحوافز التي تمنحيا ال امعات تتناسب مع نتائج تقييـ األداء بدر ة
يتـ منح عبلوٍة استثنائي ٍ
متوسطة ٍ
َّة نتي ة تقرير تقييـ األداء بدر ة متوسطة
بوزف نسبي  ،%58.01وأنو ُّ
ٍ
أف الموظَّؼ يكاف عندما تكوف نتائج تقييمو إي َّ
بوزف نسبي  ،%58.17و َّ
ابيةً وال ُيحاسب إف كانت نتائج
تقييمو سمبيَّة بدر ة متوسطة ٍ
أف نظاـ الحوافز َّ
بوزف نسبي  ،%59.59و َّ
النا ـ عف نتائج عمميَّة تقييـ

األداء يد يمتاز بالعدالة والمو/وعيَّة و يعمؿ عمى تحسيف األداء بدر ة متوسطة بنسبة .%57.43

أف فقرات محور ظروؼ العمؿ قد حصمت عمى در ة متوسطة ٍ
 بيَّنت نتائج الدراسة َّ
بوزف نسبي

 %66.59وب َّف نظاـ تقييـ األداء يعمؿ عمى تحسيف وتطوير ظروؼ العمؿ ٍ
بوزف نسبي  ،%68.30و َّ
أف

ثير عمى تقييـ األداء ٍ
يتـ االستفادة مف نتائج
بوزف نسبي  ،%69.96و َّأنو ُّ
مكاف العمؿ وظروفو ليما ت ٌ
عمميَّة تقييـ األداء في تحسيف ظروؼ العمؿ بدر ة متوسطة بوزف نسبي  ،%65.64و َّأنو يتـ االستفادة مف
نتائج عمميَّة تقييـ األداء في متابعة آخر مست دات العمؿ بدر ة متوسطة بوزف نسبي .%63.65

َّ
الفمسطينية ،بدر ة
ود ر/اً عف عبلقات العمؿ المو ودة في ال امعات
 أظيرت
نتائج الدراسة و َ
ُ
نسبي  ،%69.16إذ تو ُد َّ
مودةٌ واحترٌاـ عندما يتَّخ ُذ الرئيس المباشر ق ار اًر يتعمَّؽ بمرؤوسيو
وزف
ُّ
يدة ب ُ
ِ
أف الرئيس المباشر َّ
بدر ة يدة ٍ
بوزف نسبي  ،%71.45و َّ
مشكبلت
يتقدـ بمساعدة مرؤوسيو عمى حؿ

ٍ
َّ
بوزف نسبي  ،%69.71و َّ
أف العبلقة ال تت ثَّر بيف الرئيس
عممية التَّقييـ
العمؿ وال ينتظر نتائج
والمرؤوسيف نتي ة تقييـ األداء بدر ة يدة بوزٍف نسبي  ،%71.54و َّ
أف ثقة الموظَّفيف بزمبلئيـ كبيرةٌ

في حاؿ قاموا بتقييـ بع/يـ ٍ
بوزف نسبي  ،%72.45وتبيَّف َّ
أف ىناؾ ُّشعور بعدالة الرؤساء في تقييـ
أداء الموظَّفيف بدر ة متوسطة بوزف نسبي  ،%64.90و َّ
أف اإلدارة تحرص عمى تنمية العبلقة مع
العامميف بدر ة متوسطة بوزف نسبي .%64.90
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َّ بي ِ
النسبي لبلستقرار الوظيفي كاف يداً َّ %69.16
وتبيف َّ
نت الدراسة َّ
أف تعاوف اإلدارة
أف الوزف
َّ
والزمبلء وبيئة العمؿ يساعد عمى تحقيؽ االستقرار الوظيفي بدر ة يدة ٍ
بوزف نسبي ،%74.11و َّ
أف
ٍ
بوزف نسبي  ،%70.87و َّ
أف
الوظيفي يت ثَّر سمباً واي اباً بنتائج تقييـ األداء بدر ة يدة
االستقرار
َّ
العامميف في ال امعة يشعروف باألمف واالستقرار الوظيفي بدر ٍة متوسطة بوزف نسبي  ،%65.06و َّ
أف
َّ
االستقرار و َّ
المقَيميف بدر ة متوسطة بوزف نسبي ،%65.48
الوظيفي يت ثَّر نتي ةَ خبرِة
األمف
َّ
ومينية ُ
أف نتائج تقييـ األداء ال تمث ُؿ تيديداً أو خوفاً لمموظَّفيف بدر ة يدة ٍ
و َّ
بوزف نسبي .%70.29
الدراسة.
 .3النتائج المتعمِّقة بفرضيات ِّ
ٍ
ٍ
إحصائي ٍة بيف كؿ مف (استخداـ طُُر ِ
َّ
عبلقة إي َّ
ؽ تقييـ األداء-استخداـ معايير
داللة
ابي ٍة ذات
 .1و ود
َّ
َّ
لعممية تقييـ األداء التَّغذية
المؤىؿ لعمميَّة تقييـ األداء-دعـ اإلدارة العميا
األداء-توافر الكادر البشري

َّ
َّ
الفمسطينية
لعممية تقييـ األداء) وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف اإلدارييف في ال امعات
الر عة
َّا
عند مستوى داللة .   0.05

طات است ِ
داللة إحصائيَّ ٍة بيف متوس ِ
ٍ
ؽ ِ
 .2عدـ و ود فرو ٍ
ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد
ذات
َّ
الفمسطيني ِة تُعزى إلى كؿ مف (ال نس-العمر-
البشرَّية وتحقيؽ الر/ا الوظيفي لمعامميف في ال امعات

المؤىؿ العممي-سنوات الخبرة) عند مستوى داللة .   0.05

إحصائي ٍة بيف متوسطات است ِ
ٍ
ؽ ِ
 .3و ود فرو ٍ
َّ
ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد
داللة
ذات

البشرَّية وتحقيؽ الر/ا الوظيفي تُعزى إلى متغير (مكاف العمؿ) ،عند مستوى داللة    0.05وير ع
ٍ
امعة وطريقة التَّعامؿ مع
ذلؾ إلى االختبلفات بيف ال امعات وطبيعة العمؿ فييا ،وتو ُّ يات إدارة كؿ

األفراد والمعايير التي تتَّبعيا ُّ
ٍ
الخاصة بو ،وظروؼ العمؿ
مؤسسة ،فمكؿ
َّ
كؿ َّ
مكاف طبيعتوُ وأساليبوُ
التي تختمؼ مف ٍ
مكاف آلخر.
 .4النتيجة المتعمِّقة بتحقيق الرضا الوظيفي من عممية تحقيق األداء.

أظيرت نتائج الدراسة ،ب ف تحقيؽ الر/ا الوظيفي مف عممية تقييـ األداء كاف بدر ة متوسطة بوزف
نسبي %66.08عند مستوى داللة .   0.05
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ا
ثاََا :حوصَاث انذراصت.

تـ
في /وء نتائج البحث التي َّ
توصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ تحميؿ البيانات المتعمقة بالدراسة َّ
وصؿ إلى محوريف مف التَّوصيات ىي:
التَّ ُّ
بالمتغير المستقل (تقييم أداء الموارد البشرية).
أوالً :التوصيات المتعمِّقة
ِّ
َّ
مو/وعيةً ومفيومةً وقابمةً لقياس أداء الموظَّؼ
 .1العمؿ عمى تطوير معايير تقييـ األداء بحيث تكوف
ٍ
فعاؿ ،وأف يؤخذ بعيف االعتبار عند و/عيا وا بات ومسؤوليات كؿ وظيفة ،وأف يشارؾ
بشكؿ َّ

الرؤساء والمرؤوسوف وَذ ُو العبلقة في و/ع وتحديد المعاييرَّ ،
األقدر عمى تحقيقيا وااللتزاـ بيا
ألنيـ
ُ
َّ
عممية تقييـ
يتـ شرحيا وتو/يحيا لكؿ مف المشرفيف والموظَّفيف ،مما ي عؿ نتائج
والدفاع عنيا ،وأف َّ

أكثر دقَّةً ومو/وعيَّة.
األداء َ

ٍ
أساليب وطُُر ٍ
مختمفة لتقييـ األداء الوظيفي وفقاً لطبيعة الوظائؼ ،كما وي ب استخداـ
ؽ
 .2استخداـ
َ
نموذج و ٍ
نماذج متعد ٍ
احد لكؿ الوظائؼ ،بحيث تكوف
دة حسب نوعيَّة الوظائؼ وعدـ استخداـ
ٍ
َ
َّ
َّ
/وعيةً وحتى يشعر العامموف باالرتياح
مو/وعيةً ومناسبةً لطبيعة العمؿ ،وذلؾ لتحقيؽ العدالة والمو
يات متعد ٍ
ٍ
َّ
دة في عمميَّة تقييـ أداء الموظَّؼ ،وذلؾ مف أ ؿ
لعممية التَّقييـ ،و/رورة االعتماد عمى
المصداقية و َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
يتـ
الذاتية والعوامؿ
النزاىة والعدالة وت نُّب
عممية التَّقييـ
إكساب
الشخصية ،وي ب أف َّ

تقييـ األداء بالمشاركة بيف الرؤساء والمرؤوسيف وذوي العبلقة ،وال تقتصر عمى الرئيس المباشر

وي ب أف يشارؾ العامموف في تصميـ نماذج تقييـ األداء واالطبلع عمييا مسبقاً ومعرفة ما تشممو مف
ٍ
معمومات وفيميا يداً.
الرؤساء لمتدريب عمى تطبيؽ تقييـ األداء ،واالىتماـ بتحسيف كفاءتيـ ،وكذلؾ ال يات
 .3إخ/اعُ ُّ
عممية التَّقييـ ،مف خبلؿ عقد دور ٍ
الميمة ،حتى تكوف َّ
المشاركة في َّ
عممية
ات تدريبيَّ ٍة تؤىميـ لمقياـ بيذه
َّ
َّ
َّ
بعممية التَّقييـ ،و/رورة
أكثر دقَّةً ،وأي/اً تعريفيـ ب ىـ المعوقات المتعمقة
تقييـ األداء
مو/وعيةً و َ
لعممية تقييـ األداء وربط برامج وخطط التَّدريب بنتائج تحميؿ األداء لتغطية أو و َّ
َّ
النقص
اإلعداد ال يد

َّ َّ
َّ
الوظيفية لمموظَّؼ قبؿ إ راء
المقَيـ معرفة المياـ
الذي ظير نتي ة
عممية التقييـ ،كما وي ب عمى ُ
ٍ
استفسار ي وؿ في خاطرىـ بخصوص َّ
َّ
عممية تقييـ أدائيـ.
عممية التَّقييـ وتزويد الموظَّفيف ب ي
ٍ
َّ
تـ
عممية تقييـ األداء اىتماماً كبي اًر ،وأف ت/ع
 .4عمى اإلدارة العميا أف تُولي
آليات ثابتةً لكي ت َّ
ِ
بتحديد االحتيا ات التَّدر َّ
يبية واستخداميا في تطوير العمؿ
االستفادة مف نتائج تقييـ األداء ،وذلؾ

لتحسيف أداء العامميف وزيادة مياراتيـ وتطوير سموكيـ ،وتعزيز المبدأ ب َّف اليدؼ مف نظاـ تقييـ األداء
أكثر مف كونو محاسبةً ومساءلةً لمموظَّؼ ،وأف تسعى لرفع مستوى وعي
ي
ىو
ىدؼ تطوير ٌّ
ٌّ
ٌ
وبنائي َ
َّ
العامميف ب َّ
عممية تقييـ األداء الوظيفي ،و/رورة تعزيز دور اإلدارة العميا في تثقيؼ الموظَّفيف
ىمية
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ىمية َّ
ب َّ
تيـ ال امعة والموظَّؼ والبحث
عممية تقييـ األداء لت ثيرىا عمى العديد مف الق اررات الحيويَّة التي ُّ
َّ
ألىمية نظاـ تقييـ األداء.
عف تدني أسباب مستوى إدراكيـ

و/ع ٍ
فع ٍ
َّ
َّ
عممية تقييـ األداء
عممية تقييـ األداء لبلستفادة مف نتائج
اؿ لمتَّغذية َّا
نظاـ َّ
الر عة يتبعُ
ُ ْ .5
اطف َّ
القوة في األداء الوظيفي ،وبما يساعد عمى تعميؽ الفيـ لطبيعة عمؿ
بحيث
ال/عؼ و َّ
ُ
يكشؼ َم َو َ
عرؼ عمى نتائج تقييـ
ؼ مف التَّ ُّ
الموظَّؼ وادراؾ المشاكؿ والمعوقات التي قد يعانييا ،ويمك َف الموظَّ َ
أدائو الوظيفي ،كما ي ب استخداـ نتائج تقييـ األداء في تحديد االحتيا ات التدريبيَّة لمعامميف

واستخداميا في تطوير العمؿ وتحسيف أدائيـ ومياراتيـ ،إ/افةً إلى و ِ
وب توعية العامميف بحقيـ في
ٍ
بشكؿ دي ،ليتحقًّؽ لدييـ الر/ا
الر عة ،واتاحة الفرصة ليـ لمتظمُّـ ودراسة التظمُّمات
التَّغذية َّا
َّ
المو/وعية مف تطبيؽ تقييـ أدائيـ.
الشعور بالعدالة و
الوظيفي و
ُّ
ُ

الرضا الوظيفي).
ثانياً :التوصيات المتعمِّقة
ِّ
بالمتغير التابع (تحقيق ِّ
ٍ
فع ٍ
َّ
الفمسطينية في قطاع زة لتش يع الموظَّفيف عمى األداء ال يد
اؿ في ال امعات
 .1و/ع
نظاـ َّ
والتَّعاوف مع عمميات تقييـ األداء مف خبلؿ ربط اإلن از المتحقؽ مف الموظَّؼ بالمكافآت والترقيات
أثر في ُّ
والحوافز ،لما لو مف كبير ٍ
وتطور مستوى األداء ،كما وي ب تفعيؿ نظاـ المكافآت
تقدـ
ُّ
والحوافز بشقَّييا اإلي ابي والسَّمبي ،و/رورة أال تكوف نتائج تقييـ األداء الوظيفي وسيمةً فقط يعتمد

عمييا عند منح أو ح ب العبلوة أو الترقية ،بؿ يتَّسع استخداـ تمؾ النماذج لتطوير العمؿ المستقبمي
ومتابعة أداء الموظَّؼ خبلؿ سنوات عممو الوظيفي ،وي ب رفع مستوى وعي العامميف ب َّ
ىمية عمميَّة

َّ
َّ
المعنوية.
المادية و
تقييـ األداء الوظيفي وعبلقتيا بالتَّرقيات والعبلوات والحوافز

 .2االستفادة مف نتائج عمميَّة تقييـ األداء في تطوير وتحسيف ظروؼ العمؿ ،وتوفير المناخ المبلئـ في

الفمسطينية في قطاع زة ،لما في ذلؾ مف ت ٍ
َّ
ثير إي ابي عمى مستوى الر/ا الوظيفي.
ال امعات

مود ٍة طي ٍ
 .3تعزيز وتطوير وتحسيف العبلقة بيف اإلدارة والعامميف ،لخمؽ أ واء َّ
بة تساىـ في تطوير

المؤسسة وتكامميما ،مف خبلؿ االحتراـ والتقدير والتَّعاوف المثمر والعمؿ بروح الفريؽ المتعاوف.
الفرد و َّ

 .4تعزيز ُّ
الش عور باألمف واالستقرار الوظيفي ،وذلؾ مف خبلؿ الت كيد عمى حسف نوايا اإلدارة ت اه

أف ىدفيا ىو تطوير العمؿ واالرتقاء بالعامميف ،و َّ
العامميف ،و َّ
أف نتائج تقييـ األداء ال عبلقة ليا بتيديد
المستقبؿ الوظيفي لمعامميف.
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ا
ثانثا :دراصاث يقرتحت.

 .1واقع عممية تقييـ أداء الموارد البشرية مف عممية التخطيط االستراتي ي في ال امعات الفمسطينية في

قطاع زة.

 .2واقع األخذ بنتائج تقييـ أداء الموارد البشرية في عممية التحفيز والتطوير والتدريب والترقيات.
 .3دور اإلدارة العميا في ال امعات الفمسطينية في زيادة ثقة الموظفيف اإلدارييف بعممية تقييـ األداء.

وسُب ِؿ عبل يا.
 .4أسباب /عؼ ثقة العامميف اإلدارييف في ال امعات الفمسطينية بعممية تقييـ أدائيـ ُ

135

انًشارـــــع----------------------------------------------------------

قائًت ادلزاجع وادلالحق

ب العربية.
أوالً :ال ُكتُ ُ
ثانياً :الرسائل العممية.

ثالثاً :الدوريات واألبحاث.

رابعاً :المواقع اإللكترونية.
خامساً :المراجع األجنبية.
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قائًت ادلزاجـــع
أولا :انكخب انعزبََّت.
الحريري ،محمد ( .)2012إدارة الموارد البشرية ،دار البداية ناشروف وموزعوف ،عماف.
اتيجي تكاممي ،إقراء َّ
لمنشر والتَّوزيع الطَّبعة
السالـ ،مؤيد ( .)2009إدارة الموارد البشرية -مدخ ٌل استر ٌّ
األولى ،عماف.
السالـ ،مؤيد وصالح ،عادؿ ( .)2006إدارةُ الموارد البشرية – مدخ ٌل استراتيجي،
العالمي ،عماف.

دا ار لمكتاب

السالـ ،مؤيد وصالح ،عادؿ ( .)2002إدارة الموارد البشرية – مدخ ٌل استراتيجي ،عالَ ُـ ال ُكتُ ِب
عماف.
الحديثَّ ،
السممي ،عمى ( .)2003إدارة الموارد البشرية ،دار ريب لمطباعة و َّ
النشر والتَّوزيع ،القاىرة.
الوظائف االستراتيجية في إدارة الموارد ،دار اليازوري َّ
لمنشر
العزاوي ،ن ـ و واد ،عباس (.)2010
ُ
عماف.
والتَّوزيعَّ ،
العساؼ ،صالح حمد ( .)1995المدخـل إلى البــحث في العمــوم السموكية ،مكتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العبيػكػ ػػاف،
َّ
الرياض
العطية ،ما دة ( .)2003سموك المنظمة – سموك الفرد والجماعة ،دار ُّ
الشروؽ َّ
لمنشر والتَّوزيع
عماف.
الطَّبعة األولىَّ ،
عماف.
الكبللدة ،طاىر ( .)2013إدارة الموارد البشرية الحديثة ،دار البداية ناشروف وموزعوفَّ ،
الكبللدة ،طاىر ( .)2011اال تِّجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية ،دار زىراف لمطباعة و َّ
عماف.
النشر َّ
المدىوف ،محمد ( .)2005إدارة وتنمية الموارد البشرية ،إبداع لمطباعة و َّ
النشر ،الطَّبعة األولى زة.
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المرسي ،ماؿ الديف ( .)2006اإلدارة االستراتيجية لمموارد البشرية– المدخل لتحقي ِ
ق ميزٍة تنافسي ٍة
لمنظ ِ
مة القرن الحادي والعشرين ،الدار ال امعيَّة ،اإلسكندريَّة.
عممي إلدارة
وتطبيق
ونماذج
ات
ٌّ
ٌ
المرسي ،ماؿ وادريس ،ثابت ( .)2005السمو ُك التنظيمي – نظري ٌ
ٌ
السموك في المنظماتَّ ،
الدار ال امعيَّة ،القاىرة.
المغربي ،عبد الحميد ( .)2007دليل اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية ،دار المكتبة العصريَّة

َّ
لمنشر والتَّوزيع ،مصر.

س سموك الفرد والجـماعة في التنظيـم ،دار
سـ ُ
المغربي ،كامؿ ( .)2006السموك التنظيمي-مفاىيم وأُ ُ
الفكر َّ
عماف ،األردف.
لمنشر ،الطَّبعة الثَّانيةَّ ،
الييتي ،خالد ( .)2010إدارة الموارد البشرية -مدخ ٌل استراتيجي ،دار وائؿ َّ
عماف.
لمنشر ،الطبعة الثَّالثة َّ
الييتي ،خالد ( .)2003إدارة الموارد البشرية -مدخ ٌل استراتيجي ،دار وائؿ َّ
عماف.
لمنشرَّ ،
وحاالت عممية ،الطَّبعة األولى دار
ي
إطار نظر ٌّ
ٌ
أبو شيخة ،نادر ( .)2010إدارة الموارد البشرية – ٌ
صفاء َّ
عماف ،األردف.
لمنشر والتَّوزيعَّ ،
أبو شيخة ،نادر ( .)2000إدارة الموارد البشرية ،دار صفاء َّ
عماف.
لمنشر والتَّوزيعَّ ،
برنوطي ،سعاد ( .)2004إدارة الموارد البشرية-إدارة األفراد ،دار وائؿ لمطباعة والنشر ،الطبعة
عماف ،األردف.
الثانيةَّ ،
حريـ ،حسيف ( .)2004السموك التنظيمي-سموك األفراد والجماعات في منظمات األعمال ،دار
الحامد َّ
عماف.
لمنشر والتَّوزيعَّ ،

حسف ،راوية ( .)2001السموك في المنظمات ،مدخ ُل بناء المياراتَّ ،
امعية َّ
َّ
لمنشر والتَّوزيع،
الدار ال
اإلسكندرَّية ،مصر.
حمود ،خ/ير ،والخرشة ،ياسيف ( .)2005إدارةُ الموارد البشرية ،الطَّبعة األولى ،دار المسيرة َّ
لمنشر
عماف.
والتَّوزيع والطباعةَّ ،
حمود ،خ/ير ( .)2002السموك التنظيمي ،دار صفاء َّ
عماف
لمنشر والتَّوزيع ،الطَّبعة األولىَّ ،
درة ،عبد الباري والصبَّاغ ،زىير ( .)2008إدارةُ الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين ،دار
وائؿ َّ
عماف.
لمنشر والتَّوزيعَّ ،
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ربايعة ،عمى ( .)2003إدارة الموارد البشرية :الطَّبعة األولى ،دار صفاء َّ
عماف.
لمنشر والتَّوزيعَّ ،
زويمؼ ،ميدي ( .)2003أداء األفراد ،دار صفا َّ
عماف.
لمنشر والتَّوزيعَّ ،
سمطاف ،محمد ( .)2004السموك التنظيمي ،دار ال امعة ال ديدة ،اإلسكندريَّة.
سيكاراف ،أوما ( .)2006طرق البحث في اإلدارة – مدخل لبناء الميارات البحثية ،تر مة د.
إسماعيؿ عمي بسيوني ،دار المريخ لمنشر ،الرياض.
شاويش ،مصطفى ( .)2011إدارة الموارد البشرية ،دار ُّ
عماف ،األردف.
الشروؽَّ ،
شاويش ،مصطفى ( .)2005إدارة الموارد البشرية -إدارة األفراد ،دار ُّ
الشروؽ لمطباعة و َّ
النشر
عماف.
والتَّوزيعَّ ،

شاويش ،مصطفى ( .)2000إدارة الموارد البشرية ،دار ُّ
عماف.
الشروؽ َّ
شحادة ،نظمي وال يوس ،محمد والباشا ،محمد والحمبي ،رياض ( .)2000إدارة الموارد البشرية دار
صفا َّ
عماف.
لمنشر والتَّوزيعَّ ،

لمن ِ
فق منظور ماىر ،دار المسيرة َّ
عماف.
شر والتَّوزيعَّ ،
عبَّاس ،أنس ( .)2011إدارة األعمال ِو َ
عبَّاس ،سييمة ( .)2003إدارة الموارد البشرية ،مدخ ٌل استراتيجي ،دار وائؿ َّ
لمنشر والتَّوزيع الطَّبعة
عماف.
األولىَّ ،
عبد الباقي ،صبلح الديف ( .)2005مبادئ السموك التنظيميَّ ،
الدار ال امعيَّة ،اإلسكندريَّة.
امعية لمطَّبع و َّ
َّ
النشر
عبد الباقي ،صبلح الديف ( .)2004السموك الفعال في المنظمات ،الدار ال

والتَّوزيع ،اإلسكندرَّية.

تطبيقي معاصر ،دار ال امعة ال ديدة
عبد الباقي ،صبلح الديف ( .)2003السموك التنظيمي-مدخ ٌل
ٌّ
اإلسكندريَّة.
عبد الباقي ،صبلح الديف ( .)2002اال تِّجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،دار ال امعة

ال ديدة َّ
لمنشر والتَّوزيع ،اإلسكندرَّية.

عبد الباقي ،صبلح الديف( .)2000إدارة الموارد البشريةَّ ،
الدار ال امعيَّة َّ
عماف.
لمنشرَّ ،
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عبد الفتَّاح ،محمود ( .)2000فاعمية بعض أشكال التغذية الراجعة عمى سموك الموظفين ،دار الفكر

َّ
لمنشر والتَّوزيع ،القاىرة.

عبيدات ،ذوقاف وعدس ،عبد الرحمف وعبد الخالؽ ،كايد ( .)2001البحث العممي ،مفيومو أدواتو،

عماف.
وأساليبو ،دار الفكرَّ -

س اإلدارِة المعاصرة ،دار الصفاء َّ
عماف.
لمنشرَّ ،
ُس ُ
عميَّاف ،ربحي ( .)2007أ ُ
فميو ،فاروؽ وعبد الحميد ،محمد ( .)2005السموك التنظيمي في إدارِة المؤسسات التعميمية ،دار
عماف.
المسيرةَّ ،

\

لمن ِ
تو اإلدارية ،دار ريب َّ
شر والتَّوزيع ،القاىرة.
فرج ،طريؼ ( .)2002السموك القيادي وفعالي ُ
الخ ْد ِ
مجاالت ِ
ِ
ِ
مة االجتماعية دار
اإلحصاء واستخداماتُيا في
كشؾ ،محمد بي ت ( .)1996مبادئ
الحرة ،اإلسكندريَّة ،مصر.
الطباعة َّ
الرضا الوظيفي( ،تر مة د .خالد العامري) دار الفاروؽ َّ
لمنشر القاىرة.
كيبمر ،كاي (.)2003
تحقيق ِّ
ُ
امعية لمطباعة و َّ
َّ
النشر ،اإلسكندرَّية.
ماىر ،أحمد ( .)2006إدارةُ الموارد البشرية ،الدار ال

مصطفى ،أحمد ( .)2008إدارةُ الموارد البشرية –رؤي ٌة استراتيجي ٌة معاصرة ،دار َّ
الني/ة العربيَّة ،مصر.
نصر ا﵀ ،حنا ( .)2002إدارة الموارد البشرية ،دار زىراف لمطباعة و َّ
عماف.
النشر والتَّوزيعَّ ،

ثانياً :الرسائل العممية
اسميـ ،فادي ( .)2013األنماط القيادية السائدةُ لدى رؤساء األقسام في كميات المجتمع بمحافظات
الوظيفي لمعاممين فييا ،رسالة ما ستير ،كميَّة التَّربية ،ال امعة اإلسبلميَّة زة.
بالرضا
غزة وعالقتيا ِّ
ِّ
المتوسطة بمدينة مكة المكرمة من
الببلدي ،صالح ( .)2009الرضا الوظيفي لمديري المدارس
ِّ
وجية نظرىم ،رسالة ما ستير ،امعة أـ القرىَّ ،
المكرمة.
مكة
َّ

الوظيفي لدى العاممين في شرطة منطقة
الرضا
ال ريد ،عارؼ ( .)2007التحفيز ودوره في تحقيق ِّ
ِّ
الجوف ،رسالة ما ستير ،قسـ العموـ اإلداريَّة ،امعة نايؼ العربيَّة لمعموـ األمنيَّة ،السعودية.
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عي ٍ
ين
نة من
الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى ِّ
الخيري ،حسف (ِّ .)2008
الم ْد َر ِس ِّي َ
َ
المرشدين َ
ظتَ ِي الميث والقنفذة ،رسالة ما ستير ير منشورة ،قسـ عمـ َّ
النفس ،كميَّة
بمراحل التعميم
العام بمحافَ َ
ِّ
َّ
السعودية.
التَّربية ،امعة أـ القرى،

الوظيفي في كمية التقنية بالخرج رسالة ما ستير
بالرضا
الدوسري ،حسيف ( .)2013األنماط القيادية وعالقتيا ِّ
ِّ
ير منشورة ،قسـ العموـ اإلداريَّة ،كميَّة الدراسات العميا ،امعة نايؼ العربيَّة لمعموـ األمنيَّة ،الرياض.

الرضا لدى موظفي المؤسسات الحكومية في قطاع غزة عن نظام
السقَّا ،شفا ( .)2009مدى ِّ

التعويضات المالية :حالةٌ در َّ
اسية ،و ازرة الشؤوف اال تماعية ،رسالة ما ستير ير منشورة ،قسـ إدارة
َّ
اإلسبلمية  -زة.
األعماؿ ،كميَّة الت ارة ،ال امعة

السكراف ،ناصر ( .)2004المناخ التنظيمي وعالقتو باألداء الوظيفي ،رسالة ما ستير ،كميَّة

َّ
األمنية ،الرياض.
الدراسات العميا ،امعة نايؼ العر َّبية لمعموـ

الشمراني ،ادة ( .)2009أثر التغذية العكسية عمى تطوير األداء الوظيفي :دراسةٌ عمى األ يزة

الحكوميَّة في مدينة الرياض .رسالة ما ستير ،قسـ إدارة األعماؿَّ ،
كمية إدارة األعماؿ ،امعة الممؾ
سعود السعوديَّة.

َّ
تطبيقية ،رسالة ما ستير ير
الرضا الوظيفي
وعالقتو باإلنتاجية :دراسةٌ
الشيري ،عمى (ِّ .)2002
ُ
َّ
منشورة ،قسـ العموـ اإلدارَّيةَّ ،
السعودية.
كمية الدراسات العميا ،أكاديميَّة نايؼ العربيَّة لمعموـ األمنيَّة
َّ
الوظيفي في شركة اال تِّصاالت
الرضا
المناخ الت
أثر
ِ
نظيمي عمى ِّ
ِّ
ِّ
الطيب ،إيياب (ُ .)2008
َّ
الفمسطينية ،رسالة ما ستير ،قسـ إدارة األعماؿَّ ،
اإلسبلمية  -زة.
كمية الت ارة ،ال امعة
الع رمي ،عدناف ( .)2013دور تحديد االحتياجات التدريبية القائمة عمى تكنولوجيا المعمومات في

العاممين في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة ما ستير
تطوير الميارات اإلدارية لدى
َ
َّ
أكاديمية اإلدارة والسياسة ،امعة األقصى زة.
الوظيفي في و ازرات الس ِ
ِ
ِ
ِ
مطة
األداء
تحسين
المكافآت وأثرهُ في
العكش ،عبلء ( .)2007نظام الحوافز و
ِّ
الفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة ما ستير ير منشورة .قسـ إدارة األعماؿَّ ،
كمية الت ارة ال امعة
َّ
اإلسبلمية  -زة.

العاممين في سجن مدينة تبوك .رسالة ما ستير ير
الرضا الوظيفي لدى
الغامدي ،حمداف (ِّ .)2006
َ
منشورة .قسـ العموـ اال تماعيَّة ،كميَّة الدراسات العميا ،امعة نايؼ العربيَّة لمعموـ األمنيَّة الرياض.
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الغامدي ،عبد ا﵀ ( .)2006تقويم أداء موظفي االستقبال في المستشفيات العسكرية ،قسـ العموـ

َّ
اإلداريَّةَّ ،
األمنية الرياض.
كمية الدراسات العميا ،امعة نايؼ العر َّبية لمعموـ

برنام ِج
العاممين في
الوظيفي لدى
بالرضا
المخا َ
ط َرِة وعالقتُ ُو ِّ
ِّ
َ
َ
القطراوي ،رياض ( .)2012سمو ُك ُ
الطوار ِ
ئ في َوكالة الغوث الدولية (األونروا) في محافظات غزة ،رسالة ما ستير ير منشورة ،قسـ
عمـ النَّفسَّ ،
كمية التَّربية ،امعة األزىر -زة.

الرضا الوظيفي :دراس ٌة مقارن ٌة لوجيات
الموح ،أحمد (ِّ .)2008
الصراعات التنظيمية وانعكاساتيا عمى ِّ
لعاممين في ِ
جام َعتَ ِي األزىر واإلسالمية ،رسالة ما ستير ير منشورة ،قسـ إدارة األعماؿ ،كميَّة
نظر ا
َ
َّ
اإلسبلمية  -زة.
الت ارة ،ال امعة
لمعاممين وأدائيم
الوظيفي
الرضا
المرنخ ،ميرفت ( .)2004تقييم مدى تأثير بيئة العمل عمى ِّ
ِّ
َ
َّ
تطبيقية ،رسالة ما ستير ير منشورة
ألعماليم في منشآت القطاع
الصناعي في قطاع غزة :دراسةٌ
ِّ
َّ
قسـ إدارة األعماؿَّ ،
اإلسبلمية  -زة.
كمية الت ارة ،ال امعة
ِ
محافظات
العاممين في الييئات المحمية في
قات تطبيق تقييم أداء
الن ار ،محمد (ِّ .)2013
معو ُ
َ
قطاع غزة ،رسالة ما ستير ير منشورة ،قسـ إدارة اإلعماؿَّ ،
كمية االقتصاد والعموـ اإلدارَّية ،امعة
األزىر -زة.
إسماعيؿ ،نوار ( .)2005تقييم أداء الموارد البشرية ومدى مساىمتو في رفع أداء المنشآت العامة،
نموذج شركات ال َغ ْز ِل والنسيج في الساحل السوري ،رسالة ما ستير ير منشورةَّ ،
كمية االقتصاد،
امعة تشريف سوريا.

العاممين في
أثرهُ عمى مستوى أداء
أبو حطب ،موسى ( .)2009واقعُ تقييم أداء
َ
َ
العاممين و ُ
ِ
أصدقاء المر ِ
َّ
المؤسسات الصحية غير الحكومية في قطاع غزة ،حالةٌ در َّ
يض الخيرَّية
معية
اسيةٌ عمى

َّ
اإلسبلمية  -زة.
دراسة ما ستير ير منشورة ،ال امعة

ربويين في
المشرفين الت
الوظيفي لدى
بالرضا
أبو رحمة ،محمد ( .)2012ضغوطُ العمل وعالقتيا ِّ
ِّ
َ
َ
ِ
محافظات غزة ،رسالة ما ستير ير منشورة ،قسـ أصوؿ التَّربية -إدارة تر َّ
بوية ،كميَّة التربية ،ال امعة

َّ
اإلسبلمية  -زة.

نظام تقييم أداء مديري المدارس في وكالة الغوث الدولية بغزة من وجية نظرىم
أبو رزؽ (ُ .)2012
وسُب ُل تطويره ،رسالة ما ستير ،كميَّة التَّربية ،قسـ أصوؿ التَّربية ،امعة األزىر -زة.
ُ
الوظيفي لدى العاممين في الجامعات الفمسطينية
الرضا
أبو رم/اف ،ن وى (.)2004
قياس مستوى ِّ
ِّ
ُ
َّ
اإلسبلمية  -زة.
في قطاع غزة ،رسالة ما ستير ،ال امعة
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وسُب ُل عالجيا،
قات تقييم أداء
أبو ما/ي ،خالد (ِّ .)2007
معو ُ
َ
العاممين في الجامعات الفمسطينية ُ
َّ
اإلسبلمية  -زة.
رسالة ما ستير ير منشورة ،ال امعة
ِ
َّ
الرضا الوظيفي لدى
ميدانيةٌ
القائم باال تِّصال في الصحافة الفمسطينية .دراسةٌ
أحمد ،حسف (ِّ .)2007
في قطاع زة .رسالة ما ستير ير منشورة ،قسـ إدارة األعماؿ ،كميَّة الت ارة ،ال امعة اإلسبلميَّة  -زة.

العاممين في المؤسسة االقتصادية الجزائرية
تقييم فعالية نظام تقييم أداء
سعاد ،بع ي ()2007
َ
ُ
رسالة ما ستير ،كميَّة العموـ االقتصاديَّة ،امعة محمد بو/ياؼ ال زائر.
العاممين في الجامعات الفمسطينية وأثرهُ عمى
شاىيف ،ما د ( .)2010فاعمي ُة وعدالة نظام تقييم أداء
َ
التنظيمي والثِّقة التنظيمية ،رسالة ما ستير ير منشورةَّ ،
كمية الت ارة ال امعة
الوظيفي والوالء
األداء
ِّ
ِّ

اإلسبل َّ
مية  -زة.

المتغير ِ
ات الداخمية عمى مستوى ضغط العمل لدى الييئة اإلدارية
أثر بعض
ِّ
عمار ،تغريد (ُ .)2006
واألكاديمية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة ما ستير ير منشورة ،قسـ إدارة

َّ
اإلسبلمية  -زة.
األعماؿ ،كميَّة الت ارة ،ال امعة

ِ
لمعاممين في البمديات
الوظيفي
بتخطيط المسار
عناية ،ماؿ ( .)2011عالقة نظام تقييم األداء
ِّ
َ
ال ُكبرى بقطاع غزة ،رسالة ما ستير ،كميَّة االقتصاد والعموـ اإلداريَّة ،قسـ إدارة األعماؿ ،امعة
األزىر  -زة.
العاممين في المنظمات األىمية
ظيمي لدى
الرضا
أثر ِّ
الوظيفي عمى الوالء التن ِّ
ِّ
َ
عوي/ة ،إيياب (ُ )2008
في محافظات غزة ،رسالة ما ستير ،كميَّة الت ارة ،قسـ إدارة األعماؿ ،ال امعة اإلسبلميَّة  -زة.
التربويين
المشرفين
التنظيمي لدى
وعالقتو بااللتزام
الرضا الوظيفي
فممباف ،إيناس (ِّ )2009
ِّ
ُ
َ
َ
المشرفات التربوي ِ
ِ
ات في إدارة التربية والت ِ
عميم بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ما ستير ،كميَّة التَّربية،
و
قسـ اإلدارة التَّربوية والتَّخطيط ،امعة أـ القرى َّ
بمكة.
العاممين في
كحيؿ ،محمد ( .)2014استراتيجيات إدارة الموارد البشرية ودورىا في تطوير كفاءة أداء
َ
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة ما ستير ير منشورة ،أكاديميَّة اإلدارة والسياسة
لمدراسات العميا زة.
العاممين في َوكالة الغوث بقطاع غزة عن
محيسف ،و دي ( .)2004مدى رضا موظفي َوكالة الغوث
َ
ِ
أنظمة التعويض والحوافز ،رسالة ما ستير ير منشورة ،قسـ إدارة األعماؿَّ ،
كمية الت ارة ال امعة

َّ
اإلسبلمية  -زة.
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السنوي لمعمِّمي المرحمة الثانوية وعالقتو بأدائيم
مرت ى ،نسريف ( .)2013فعالية نظام تقييم األداء
ِّ
الوظيفي من وجية نظرىم في محافظة غزة ،رسالة ما ستير ير منشورة ،قسـ أصوؿ التَّربية-إدارة
ِّ
َّ
تر َّ
اإلسبلمية  -زة.
بوية ،كميَّة التَّربية ،ال امعة

نعيـ ،محمد ( .)2012واقع تنمية الموارد البشرية بو ازرة التربية والتعميم العالي وعالقتيا بمستوى األداء

اإلداري ،رسالة ما ستير ير منشورة ،قسـ أصوؿ التَّربية-إدارة تربويَّة ،كميَّة التَّربية ،ال امعة اإلسبلميَّة  -زة.

ثالثاً :الدوريات واألبحاث

الصحي
العاممين في القطاع
الرضا الوظيفي لدى
الحيدر ،عبد المحسف وبف طالب ،إبراىيـ (ِّ .)2005
ِّ
َ
العامة ،الرياض.
بحث ميداني ،معيد اإلدارة َّ
في مدينة ِّ
الرياضٌ ،

الرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة الت ِ
المتغيرات
دريب وعالقتو ببعض
ِّ
الرشيدي ،طبلؿ (ِّ .)2011
الديموغرافية ،م مَّة البحوث اإلداريَّة ،الم مَّد ( ،)29العدد (.115-71 ،)1
الشيخ ،الداوي ( .)2008تحميل أثر التدريب عمى تنمية الموارد البشرية في البمدان اإلسالمية م مَّة
الباحث ،عدد ( ،)6امعة قاصدي مرباح ،ص.16-9
الصرايرة ،خالد ( .)2011األداء الوظيفي لدى أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات األردنية
الرسمية من وجية نظر رؤساء األقسام فييا ،امعة مؤتة ،م مَّة امعة دمشؽ – مج ( )27العدد
األوؿ والثَّاني – األردف.
َّ
لألكاديميين في
الرضا الوظيفي والنية في ترك العمل
الطراونة ،إخبلص والطراونة ،محمد (ِّ .)2011
َ
ِ
جام َعتَ ِي الحسين بن طالل والطفيمة التقنية ،الم مَّة العر َّ
بية لئلدارة ،مج ( ،)31العدد (79-46 ،)1
ي في محافظة
الرضا الوظيفي لدى
العاممين في مؤسسات العمل الخير ِّ
النعيـ ،عبد المطيؼ (ِّ .)2010
َ
األحساء ،م مَّة امعة الممؾ سعود ،مج ( ،)21العدد (.161-119 ،)1،2
أبو الروس ،سامي وأبو ما/ي ،خالد ( .)2011مدى اىتمام الجامعات الفمسطينية بمتطمبات رفع
العاممين .دراس ٌة ميداني ٌة عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،م مَّة
كفاءة عممية تقييم أداء
َ

ال امعة اإلسبلميَّة ،مج ( ،)19العدد (.1212-1179 ،)1

العام في قطاع
أبو الروس ،سامي والسقَّا ،شفا ( .)2010مدى رضا العاممين في مؤسسات القطاع
ِّ
غزة عن نظام المزايا المرتبطة بالتقاعد ونياية الخدمة ،م مَّة امعة األزىر في زة ،مج (،)12
العدد (.62-1 ،)2
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الرضا
أبو تايو ،بندر والحياري ،خميؿ والقطاونة ،منار ( .)2012العالقة بين المناخ
التنظيمي و ِّ
ِّ
َّ
اإلسبلمية لمدراسات االقتصاديَّة
الوظيفي في بعض منظمات األعمال األردنية ،م مَّة ال امعة
ِّ
واإلدارَّية ،مج ( ،)20العدد(.188-159 ،)1
ت عممية تقييم األداء في الو ازر ِ
ات الحكومية بقطاع
بحر ،يوسؼ وعبد الواحد ،مؤمف (ِّ .)2011
معوقا ُ
المقَ ِّيمين ،م مَّة امعة األزىر في زة ،مج ( ،)13العدد (.804-767 ،)1
غزةَ من وجية نظر ُ
العاممين لنظام تقييم األداء وعالقتو ببعض العوامل الشخصية
درويش ،يوسؼ ( .)2000إد ار ُك
َ
َّة مف المنظَّمات في ِ
نة عشوائي ٍ
انيةٌ عمى عي ٍ
والتنظيمية :دراسةٌ ميد َّ
دولة اإلمارات ،مج ( ،)40العدد

(.607-575 ،)3

الص ِ
ناعات اإللكترونية اسيرونكس" ،م مَّة
عمراف ،كامؿ ( .)2007تقويم أداء العاممين في شركة ِّ
امعة دمشؽ ،مج ( ،)23العدد (.241-189 ،)1

الوظيفي دراس ٌة في المفاىيم والدالالت ،اال تِّجاىات الحديثة في
الرضا
محمد ،ميا ( .)2010مصطمح ِّ
ِّ
المكتبات والمعمومات ،مج ( ،)16العدد (.194-179 ،)34
العممي
الوظيفي في اإلبداع وعالقتيما بالمؤىِّل
الرضا
محمد ،إيماف وداود ،كوثر ( .)2011أثر ِّ
ِّ
ِّ
التدريسيين في كميات ومعاىد ىيئة التعميم التِّقني ،م مَّة التقني ،العراؽ ،مج
ألصحاب القرار من
ِّ

( ،)24العدد (210-190 ،)9

َّ
الوظيفي في تحميل وتصميم العملَّ ،
االقتصادية
كمية بغداد لمعموـ
الرضا
محمد ،وفاء ( .)2009أثر ِّ
ِّ
ال امعة ،العدد (.)19
الوظيفي لدى أعضاء الييئة التدريسية في جامعة النجاح
الرضا
منصور ،م يد ( .)2012درجة ِّ
ِّ
الوطنية في فمسطين ،مج ( ،)12العدد (.838-795 ،)1

رابعاً :المواقع اإللكترونية
الرابط التالي بتاريخ 2014/09/09و
الموقع
تـ استر اعو عمى َّ
اإللكتروني لم امعة اإلسبلميَّة زةَّ ،
ُّ
.http://www.iugaza.edu.ps
الرابط التالي بتاريخ 2014/09/12و
الموقع
تـ استر اعو عمى َّ
اإللكتروني ل امعة األزىر زةَّ ،
ُّ
http://www.alazhar.edu.ps
الرابط التالي بتاريخ 2014/09/15و
تـ استر اعو عمى َّ
الموقع اإللكتروني ل امعة األقصىَّ ،
htpp://www.alaqsa.edu.ps
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الم ِّ
حكمين
أوالًُ :ممحق رقم ( :)1قائم ٌة بأسماء السادة ُ
ثانياًُ :ممحق رقم ( :)2االستبانة في صورتيا األولية
ثالثاً :ممحق رقم ( :)3االستبانة في صورتيا النيائية
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ممحق رقم (:)1
ِّ
المحكمين
قائم ٌة بأسماء السادة

م.

مكان العمل

االســــم

1

د .محمد إبراىيـ المدىوف

السياسة
عميد أكاديمية اإلدارة و ِّ

2

أ د .فارس محمود أبو معمر

الجامعة اإلسالمية

3

د .نافذ محمد بركات

الجامعة اإلسالمية

4

د .ناىض نمر محمد الخالدي

الجامعة اإلسالمية

5

د .عز العرب محمد العاوور

جامعة فمسطين

6

د .مازف يونس رحمي

جامعة فمسطين

7

د .أكرـ إبراىيـ حماد

وزارة التربية والتعميم

8

د .ابر حسني أبو امع

وزارة التخطيط

9

د .أديب سالـ األ ا

الكمية الجامعية لمعموم والتِّكنولوجيا
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ممحق رقم (:)2
االستبانة في صورتيا األولية

بسن اهلل الرمحن الرحين
السيد الدكتىر................................................................................ :حفظه هللا.

السَّالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ،وبعد:
ًلىم الباخث بةحساء دزاطتٍ بعنىان( :واقع جقييم أداء املىارد البشزيت وعالقته بتحقيق الزطا
الىظيفي لدي العاملين في الجامعاث الفلسطيييت)ٍ .
ً
وذلً اطخىماال ملخطلٍباث الحصىٌ على دزحت املاحظخير في "اللُادة وإلادازة" من ؤوادًمٍُت إلادازة والظُاطت
للدزاطاث العلُا بغصة ،ولهرا الغسض كام الباخث بخصمُم الاطدباهت الخٍالُتٍ .
ٍوإلًمان الباخث بإهمُت آزاء املخخصصين ودوزها في بثساء مادٍة الدزاطت ،وملا لظُادجىم من خبرةٍ في هرا املجاٌ
ؤضع بين ؤًدًىم هره الاطدباهت من ؤحل الخدىُم وإلاثساءٍ .
والباخثٍ بذ ًٍثمنٍ لىم حهىدهمً ،ترن لىم الحسٍٍت الياملت في الخعدًل ؤو الحرف ؤو إلاضافت خظب ما جسوهه
ً
مناطبا ،وٍخلدٍم لىم بالشٍىس الجصٍل على خٍظٍنٍ وهسم حعاوهىمٍ .
اسم احملكم :
الدرجة العلموة:
جهة العمل

:

التوقوع

:
الباحث
هاصز حمدي ديبت
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أوالً :البوانات العامة
اجلننننننننننننن   :ذكر

 أنثى

العمنننننننننننننن   :أقل من 25
 دبلوم
املؤهل العلمي:

سنننوات اةن   :أقل من 5
مكنننناع العمننننل  :اجلامعة اإلسالمية

املسمى الوظوفي:

 مدور دائرة

 من 35-25

 من 45 – 36

 أكثر من 45

 بكالورووس

 ماجستري

 دكتوراه

10 – 5 

15 -11 

20 -16 

 جامعة األزهر

 جامعة األقصى

 رئيس قسم

 موظف إداري

 أكثر من 20

 سكرتري

ً
جاهيا :جقييم أداء املىارد البشزيت
م.

أوافق
بشدة

العبارة
أ -املعايير املستخدمت في عمليت جقييم ألاداء

1

املعاًير التي حٍظخخدم في عملٍُت جلُُم ألاداء واضحتٍ .

2

املعاًير التي حٍظخخدم في عملٍُت جلُُم ألاداء وافُتٍ وشاملتٍ .

3

ًخمٍ شسح معاًير ألاداء ليل من املشسفين واملىظٍفين.

4

ٌظاهم املىظٍف وزئِظه املباشس في وضع وصُاغت معاًير ألاداءٍ .

5

ٌعخمد جددًد عناصس جلُُم ألاداء على الىصف الىظُفي.

6

معاًيرالخلُُم املظخٍخدٍمٍت مىضىعٍُتٍ وال جادي بلى جدخٍل العىامل الشخصُت.

7
8
9

جخمٍ ملازهت ألاداء الفعلي للمىظٍف باملعاًير املخٍفم عليها خين ًلىم
املٍلٍُم بعملٍُت الخٍلُُم.
معاًير ألاداء التي حٍظخخدم في عملٍُت جلُُم ألاداء كادزةٍ على كُاض
ؤداء املىظٍف بشيلٍ فعٍاٌٍ .
في خاٌ ثبىث فشل معاًيرجلُُم ألاداء ًخم اطدبدالها بمعاًيرجلُُم مناطبتٍ .

ب -الطزق املستخدمت في جقييم ألاداء
1

ًخمٍ جصمُمٍ هماذج جلُُم ألاداء باملشازهت بين السئطاء واملسئوطينٍ .
ً
ً
ًخإثٍس جلُُم املٍلٍُم طلبا ؤو بًجابا بعالكخه مع املىظٍف املساد جلُُمهٍ .

3

ًخمٍ جلُُم ألاداء بشيلٍ منخظمٍ ودوزي.
ً
لخطىز الىظائفٍ .
ًخمٍ جطىٍس هماذج جلُُم ألاداء جبعا ٍ

5

ٌظاهم املىظٍف في جلُُم ؤداء زئِظه املباشسٍ .

6

ٌٍظخفاد من آزاءٍ املنخفعينٍ بالخٍدٍماث في جلُُم ؤداء العاملينٍ .

7

جخمٍ الاطخعاهت باملعلىماث املتراهمت عن املىظٍف لدي كظم ش ٍاون
املىظٍفين في عملُت جلُُم ألاداءٍ .

8

ٌعخمد ؤطلىب جلُُم ألاداء للعاملين على مالخظاث املدزاء الشخصٍُت.

9

ق جلُُم ألاداء ً
بناء على هخائج الخلُُمٍ .
ًخمٍ اخخُاز ؤفضلٍ طسٍلتٍ من طٍ ٍس ٍ

2
4
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محايد

معارض
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م.

العبارة

10

ً
ًخمٍ اطخخدام هماذجٍ مخخلفتٍ للىظائف املخخلفت ولِع همىذحاٍ
ً
مٍ ٍىخٍد ٍا لجمُع الىظائف.

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

ت -الكادر البشزي املؤهل لتقييم ألاداء
1

ًىفس الخدزٍب املعسفتٍ اليافُتٍ لدي اللائمينٍ على عملُت جلُُم ألاداءٍ .
ٍ
بناء على هخائجٍ جلُُم ألاداء.
جطىٍس طٍ ٍسقٍ جدزٍبٍ امللُمينٍ ًٍ
ٍ
ًخمٍ

3

ًمخلً امللُم الشفافُتٍ في جلُُم ؤداءٍ مسئوطُهٍ .

2

4
5

صود املىظفينٍ بخفاصُلٍ
ٌشسح السئِع بحساءاث جلُُم ألاداء وٍٍ ٍ
بضافٍُتٍ عند اطخفظازاتهم عن جلً إلاحساءاثٍ .
ٌظعى هظام جلُُم ألاداء بلى دفع املشسفينٍ بلى جنمُت مهازاتهم
وبمياهاتهم الفىسٍت للىصىٌ بلى جلُُمٍ طلُمٍ ومىضىعي ألداء ؤجباعهمٍ .

ث -دعم إلادارة العليا
1

ً
ملصمٍ ٍت لإلدازة العلُاٍ .
حٍعدٍ هخائجٍ جلُُم ألاداء ٍ

2

ؤشعس بىحىد اطخجابتٍ ودعمٍ من إلادازة العلُا لعملٍُت جلُُم ألاداء ٍ

3
4
5

بنٍ عملٍُت الخٍلُُم الىاكعٍُت جدُذ املجاٌ للخٍىاصل بين إلادازة وألافساد
وخلٍمٍ عالكتٍ طُبتٍ بُنهما.
عسف على مظخىي
إلادازة العلُا من عملٍُت جلُُم ألاداء بلى الخٍ ٍ
ٍ
تهدف
ؤداء املسئوطين للمهام ٍواملظاولُاث املىولت بليهمٍ .
إلاهجاشاث التي ًٍدللها املىظٍف وذلً
حظعى إلادازة بلى معسفت ؤهم ٍ
من ؤحل جلدًم الحىافص املناطبت لهٍ .

ج-التغذيت الزاحعت لعمليت جقييم ألاداء
1

ًخمٍ بطالع املىظٍفين على هخائج جلُُم ؤدائهم الىظُفيٍ .

2

واللىة في ؤداء املىظٍفٍ .
ٍ
الساحعت هلاط الضٍعف
جىشف الخٍغرًت ٍ

3

جىحد لجنتٍ للنٍظس في بحساءاث الخظلٍم والاعتراض على هخائج الخلُُمٍ .

4

الساحعت في جطىٍس ؤداء املىظٍفٍ .
حظهم الخٍغرًت ٍ

5

الساحعت املخٍبعت في جدفيز املىظٍفينٍ .
حظاهم عملٍُت الخٍغرًت ٍ

6

مبدؤ العالهُت ًادي بلى جدلُم الثلت بالعدالت ومنع الظٍلم بين املىظٍفينٍ .

م.

العبارة

ً
جالثا :جحقيق الزطا الىظيفي مً عمليت جقييم ألاداء

أوافق
بشدة

أ -الحىافش:
1

ًخمٍ زبط الحىافص وامليافأث بنخائج جلُُم ألاداءٍ .

2

حعمل عملٍُت جلُُم ألاداء على جدلُم الاطخلساز الىظُفيٍ .

3

هل جدناطب الحىافص التي جمندها املاطٍظت مع هخائج جلُُم ألاداءٍ .
ً
ً
طبم لي وؤن مندذ عالوة اطخثنائُت هدُجت جلسٍس جلُُم ألاداء الظنىيٍ .

4
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5
6

ً
ًٍيافٍإ املىظٍف عندما جيىن هخائجٍ جلُُم ؤدائهٍ بًجابُتٍ وٍٍداطٍبٍ بذا
واهذ هخائج جلُُم ؤدائه طلبٍُتٍ .
ؤعخلدٍ ؤنٍ هظام الحىافص الناحمٍ عن هخائجٍ عملٍُتٍ جلُُم ألاداء حُدٍ
ٍوٍمخاش بالعدالت واملىضىعٍُت وَعمل على جدظين ألاداءٍ .

ب -ظزوف العمل
1

ٌظاعد هظامٍ جلُُمٍ ألاداء على جدظين وجطىٍس ظسوف العملٍ .

2

ؤشعس ؤنٍ ميان وظسوف عملي جاثس على جلُُم ؤدائيٍ .

3

جخمٍ إلافادة من هخائج عملُت جلُُم ألاداء في جدظين ظسوف وعالكاث العمل.

4

ؤشعس بالسضا عن إلامياهُاث والىطائل املخىفسة في العمل إلهجاشه بىفاءةٍ .

5

جخمٍ إلافادة من هخائجٍ عملُتٍ جلُُم ألاداء في مخابعت آخس مظخجدٍاث
العمل والظعي بلى جطىٍسه.

ت -عالقاث العمل
1
2
3

ً
عندما ًخٍخر زئِس ي كسازا ًخعلٍم بخلُُم ؤدائي فةهٍه ًخعامل معي بيل
مىدٍة واخترامٍ .

ًخلدٍم زئِس ي املباشس بمظاعدحي على خل مشىالث العمل وال ًنخظس
عملٍُت جلُُم ألاداءٍ .
ال جخإثٍس العالكت بُني وبين زئِس ي وشمالئي هدُجت جلُُم ألاداءٍ .

4

ال ؤثم بصمالئي لى كامىا بعملٍُت جلُُميٍ .

5

ؤشعس بعدالت السئطاء في جلُُم ؤداء املىظٍفينٍ .

ث -الاستقزار الىظيفي
1
2

حعاونٍ إلادازةٍ والصمالءٍ ومدُطٍ العملٍ ٌظاعدٍ على جدلُم الاطخلساز
ً
الىظُفي ممٍا ًادي لنخائجٍ بًجابٍُ ٍت في جلُُم ألاداءٍ .
ً
ً
طلبا ؤو بًجابا بنخائج جلُُم ألاداء ٍ
الاطخلساز الىظُفي ًخإثٍس ٍ

3

ٌشعس العاملىن في الجامعت باالطخلساز وألامن الىظُفي ٍ

4

ؤشعس باالطخلساز وألامن الىظُفي هدُجت خبرة ومهنُت امللُم

ٍ
ً
شىسا لىم على خظن حعاوهىم ٍ
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ممحق رقم (:)3
االستبانة في صورتيا النيائية

بسن اهلل الرمحن الرحين
ألاخ الفاطل  /ألاخت الفاطلت

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ،وبعد:
ًطُب لي ؤن ؤضع بين ًٍدًًٍٍٍ/نٍ هره الاطدباهت التي جمٍ جصمُمها ألغساض البدث العلمي بهدف حمع
الالٍشمت لسطالت املاحظخير التي ؤكىم بةعدادها للحصىٌ على دزحت املاحظخير في "اللُادة وإلادازة"
املعلىماث ٍ
بعنىان( :واقع جقييم أداء املىارد البشزيت وعالقته بتحقيق الزطا الىظيفي لدي العاملين في الجامعاث
الفلسطيييت)ٍ .
الخىسم بخعبئت الاطدباهت بعد كساءة ول عبازةٍ بعناًتٍ ومن ثمٍ وضع عالمت ( )في امليان املناطب
ؤزحى ٍ
وطىف جيىن املعلىماث التي جٍدلٍى ٍن بها في مىضع الظسٍٍت الخٍامٍت ولن حٍظخٍخدٍمٍ بال ألغساض البدث العلميٍ .
ٍ
ٍ

ً
ً
شاهسا ومٍلدزا لىم خٍظٍنٍ حعاوهىمٍ ،،،،،،
وجفضٍلىا بلبىٌ فائم الاخترام والخلدًس ٍ ،،،،،،،،،
ٍ
الباحث
هاصز حمدي ديبت
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أوالً :البوانات العامة
اجلنننننننننننننن   :ذكر

 أنثى

العمننننننننننننننن   :أقل من 25

 من 35-25

 من 45 – 36

 أكثر من 45

املؤهل العلمي:

 دبلوم

 بكالورووس

 ماجستري

 دكتوراه

سنوات اة :

 أقل من 5

10 – 5

15 -11 

 أكخش يٍ 15

مكاع العمل:

 اجلامعة اإلسالمية

 جامعة األزهر

 جامعة األقصى

املسمى الوظوفي:

 مدور دائرة

نائب مدور

 رئيس قسم

 موظف إداري

 أخرى

ً
جاهيا :جقييم أداء املىارد البشزيت
م.

أوافق
بشدة

العبارة

أ .املعايير املستخدمت في عمليت جقييم ألاداء في مؤسستك:
1

املعاًير التي حٍظخخدم في عملٍُت جلُُم ألاداء واضحتٍ .

2

املعاًير التي حٍظخخدم في عملٍُت جلُُم ألاداء وافُتٍ وشاملتٍ .

3

ًخمٍ شسح معاًير ألاداء ليل من املشسفينٍ واملىظٍفين.

4

ٌظاهم املىظٍف وزئِظه املباشس في وضع معاًير ألاداءٍ .

5

ٌعخمدٍ جددًدٍ عناصس جلُُم ألاداء على الىصف الىظُفيٍ .

6

معاًير الخلُُم املظخخدمت مىضىعٍُت.
ً
ًخمٍ جطىٍس معاًير جلُُم ألاداء طنىٍاٍ .

7
8

معاًير ألاداء التي حٍظخخدٍمٍ في عملٍُت جلُُم ألاداء كادزةٍ على كُاض ؤداء
املىظٍف بشيلٍ فعٍاٌٍ .

ب .الطزق املستخدمت في جقييم ألاداء:
1

ًخمٍ جلُُم ألاداء باملشازهت بين السئطاء واملسئوطين.

2

ًخمٍ جلُُم ألاداء بشيلٍ دوزي.

3

ٌظاهم املىظٍف في جلُُم ؤداء زئِظه املباشسٍ .

4

ًٍاخٍرٍ بأزاء املنخفعين من الخٍدٍماث في جلُُم ؤداء العاملينٍ .

5

ًخمٍ اطخخدام هماذج مخخلفتٍ خظب طبُعت الىظائفٍ .

6
7
8

ٌظخعين املٍلٍُم باملعلىماث املتراهمت عن املىظٍف لدي كظم ش ٍاون
املىظٍفين في عملٍُت جلُُم ألاداءٍ .
ٌعخمد ؤطلىب جلُُم ألاداء للعاملين على مالخظاث املدزاء الشخصٍُت.
ًخمٍ اخخُاز ؤفضل طسٍلتٍ من طٍ ٍسقٍ جلُُم ألاداء ً
بناء على هخائج الخٍلُُمٍ .
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بدرحت
متىسطت

غير
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غير
مىافق
بشدة

انمالحك-----------------------------------------------------------

أوافق
بشدة

م.

العبارة

9

جخمٍ ملازهت ألاداء الفعلي للمىظٍف باملعاًير املخٍفم عليها خين ًلىم املٍلٍُم
بعملٍُت الخٍلُُمٍ .

أوافق

أوافق
بدرحت
متىسطت

غير
مىافق

غير
مىافق
بشدة

ث .الكادر البشزي املؤهل لتقييم ألاداء:
1

ًىفس الخٍدزٍب املهازة اليافُت لدي اللائمين على عملٍُت جلُُم ألاداءٍ .
ق جدزٍب املٍلٍُمين ً
بناء على هخائج جلُُم ألاداء.
ًخمٍ جطىٍس طٍ ٍس ٍ

3

ًمخلً املٍلٍُم الشفافُت في جلُُم ؤداء مسئوطُهٍ .

2

4
5

ٌشسح السئِع بحساءاث جلُُم ألاداء وٍصود املىظٍفين بخفاصُل بضافٍُتٍ
عند اطخفظازاتهم عن جلً إلاحساءاثٍ .
ٌظعى هظام جلُُم ألاداء بلى دفع املشسفين بلى جنمُت مهازاتهم وبمياهاتهم
الفىسٍٍت للىصىٌ بلى جلُُمٍ طلُمٍ ومىضىعي ل ٍلداءٍ .

ث .دعم إلادارة العليا لتقييم ألاداء:
1

حظخفُد إلادازة العلُا من هخائج جلُُم ألاداءٍ .

2

ؤشعس بىحىد اطخجابتٍ ودعمٍ من إلادازة العلُا لعملٍُت جلُُم ألاداءٍ .

3
4

ألافساد وخٍلٍمٍ
بنٍ عملٍُت جلُُم ألاداء جدُذ املجاٌ للخىاصل بين إلادازة و ٍ
عالكتٍ طُبتٍ بُنهماٍ .
عسف على مظخىي ؤداء
إلادازة العلُا من عملٍُت جلُُم ألاداء بلى الخٍ ٍ
تهدف ٍ
املسئوطين للمهام ٍواملظاولُاث املىوٍلٍتٍ بليهمٍ .
إلاهجاشاث التي ًدللها املىظٍف من خالٌ
حظعى إلادازة بلى معسفت ؤهم ٍ
جلُُم ألاداء وذلً من ؤحل جلدًم الحىافص املناطبت لهٍ .

ج .التغذيت الزاحعت لعمليت جقييم ألاداء:
1

ًخمٍ بطالع املىظٍفين على هخائج جلُُم ؤدائهم الىظُفيٍ .

2

واللىة في ؤداء املىظٍف.
ٍ
الساحعت هلاط الضٍعف
جىشف الخٍغرًت ٍ

3

جىحد لجنتٍ للنٍظس في الخٍظلٍماث والاعتراضاث على هخائج الخٍلُُمٍ .
ً
الساحعت في جطىٍس ؤداء املىظٍفٍ .
عادة حظهم الخٍغرًت ٍ

5

الساحعت املخٍبعت في جدفيز املىظٍفينٍ .
حظاهم عملٍُت الخٍغرًت ٍ
ً
لخطىز الىظائفٍ .
ًخمٍ جطىٍس هماذج جلُُم ألاداء جبعا ٍ

7

ًخمٍ جصمُم بسامج جدزٍبٍ لسفعٍ معدٍالث ألاداءٍ .

8

مبدؤ الشفافُت في جلُُم ألاداء ًادي بلى جدلُم الثلت بالعدالت ومنع
الظٍلم بين املىظٍفينٍ .

4
6
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ً
جالثا :جحقيق الزطا الىظيفي مً عمليت جقييم ألاداء
م.

أوافق
بشدة

العبارة

أ -الحىافش:
1

ًخمٍ زبط الحىافص وامليافأث بنخائج جلُُم ألاداء.

2

حعمل عملٍُت جلُُم ألاداء على جدلُم الاطخلساز الىظُفيٍ .

3

جدناطب الحىافص التي جمندها املاطٍظت مع هخائج جلُُم ألاداءٍ .

4

ًخمٍ منذ عالوةٍ اطخثنائٍُتٍ هدُجت جلسٍس جلُُم ألاداء الظٍنىيٍ .
ً
جخم ميافإةٍ املىظٍف عندما جيىن هخائج جلُُم ؤدائه بًجابٍُ ٍت وٍٍداطٍبٍ بذا واهذ
هخائج جلُُم ؤدائه طلبٍُتٍ .
هظام الحىافس النٍاحم عن هخائج عملٍُت جلُُم ألاداء حُدٍ وٍمخاش
بالعدالت واملىضىعٍُت وَعمل على جدظين ألاداءٍ .

5
6

ب -ظزوف العمل:
1

ٌظاعد هظام جلُُم ألاداء على جدظين وجطىٍس ظسوف العمل.

2

ؤشعس بإنٍ ميان وظسوف عملي جاثس على جلُُم ؤدائي.

3

جخمٍ الاطخفادة من هخائج عملٍُت جلُُم ألاداء في جدظين ظسوف وعالكاث العمل.

4

ؤشعس بالسضا عن إلامياهُاث والىطائل املخىفسة في العمل إلهجاشه بىفاءةٍ .

5

جخم الاطخفادة من هخائج عملُت جلُُم ألاداء في مخابعت آخس مظخجداث العمل
والظعي بلى جطىٍسه.

ت -عالقاث العمل:
ً
 1عندما ًخخر زئِس ي كسازا ًخعلم بخلُُم ؤدائي فةهه ًخعامل معي بيل مىدة واخترامٍ .
2

ًخلدم زئِس ي املباشس بمظاعدحي على خل مشىالث العمل وال ًنخظس عملُت
جلُُم ألاداءٍ .

3

ال جخإثٍس العالكت بُني وبين زئِس ي وشمالئي هدُجت جلُُم ألاداءٍ .

4

ؤثم بصمالئي لى كامىا بعملٍُت جلُُميٍ .

5

ؤشعس بعدالت السئطاء في جلُُم ؤداء املىظٍفينٍ .

6

جدسص إلادازة على جنمُت العالكت مع العاملينٍ .

ث -الاستقزار الىظيفي:
1

حعاون إلادازة والصمالء وبِئت العمل ٌظاعد على جدلُم الاطخلسازالىظُفيٍ .
ً
ً
الاطخلساز الىظُفي ًخإثٍس طلبا ؤو بًجابا بنخائج جلُُم ألاداءٍ .

3

ٌشعس العاملىن في الجامعت باالطخلساز وألامن الىظُفيٍ .

4

ؤشعس باالطخلساز وألامن الىظُفي هدُجت خبرة ومهنٍُت املٍلٍُمين.
ً
ً
هخائج جلُُم ألاداء ال جٍمٍثل لي تهدًد ٍا ؤو خىف ٍا.

2

5
ٍ

ٍ

ٍ

ً
شىسا لىم على خظن حعاوهىم
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أوافق

أوافق
بدرحت
متىسطت

غير
مىافق

غير
مىافق
بشدة

