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 صدق اهلل العظيم

  (97، آية نحلال)  

 

َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُىَو 
ُهْم  ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيَ ن َّ

 َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

 ب
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 إىل والدحي احلبيبت شفاها اهلل وعافاها.

 اهلل. رمحهاهزة روح والدي الط َّ إىل

 زيق.يل الط َّ إىل إخىحي وأخىاحي الشمىع اليت حنري

 لج مشىار اجلهد والعناء.إىل سوجيت العشيشة اليت صربث وحتم َّ

 عيين. ةإىل أبنائي األحباب قز َّ

 بدمائهم ثزي أرضنا احلبيبت. رووا الذين إىل أرواح شهدائنا

 عين وساعدني.وقف جبانيب وشج َّ نْم  إىل كل

 إليهم مجيعاً أهدي مثزة هذا اجلهد املخىاضع
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 ث

 

 
 
 انش

 
 قذٍزكز وانخ

 

 (7)إبشاهيى، آيت  َلَشِديٌد" َعَذاِبي ِإنَّ  َكَفْرُتمْ  َولَِئنْ  ََلَزِيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ  لَِئنْ  رَبُُّكمْ  تََأذَّنَ  َوِإذْ "

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

 وصحبة وكؿ مف دعا بدعوتو واقتفى أثره إلى يـو الديف. معمـ البشرية الخير وعمى آلو
 

أواًل وأخيػػرًا عمػػى توفيقػػو أف مػػفَّ عمػػيَّ ووفقنػػي بيتمػػاـ ىػػذه الرسػػالة، فيػػو  فػػيني أشػػكر المػػولى عػػز و ػػؿ
 سبحانو وتعالى أحؽُّ بالشكر والثَّناء وأولى بيما.

لَْيُكْم َمْعُروفًا َفَكاِفُئوُه، فَاْن إَصَنَع  َمنْ » وانطبلقًا مف قولو عميو الصبلة والسبلـ في الحديث الصحيح:

 «َلْم َتِجُدوا َما ُتَكاِفُئونَُو فَاْدُعوا َلُو َحتَّى تَ َرْوا َأنَُّكْم َقْد َكافَْأُتُموهُ 
 

بخػػالص الشػػكر والتقػػدير والعرفػػاف ألسػػتاذي الفا/ػػؿ الػػدكتور/ نبيػػؿ عبػػد شػػعباف المػػوح  أتقػػدـويطيػػب لػػي أف 
رشادًا حتى خر ت الرسالة بيػذه الصػورة، كمػا أتقػدَّـ اؼ الذي تكرَّـ باإلشر  عمى ىذه الرسالة متابعًة وتو ييًا وا 

والػػػػدكتور محمػػػػد إبػػػػراىيـ  مػػػػرواف سػػػػميـ األ ػػػػا الػػػػدكتورب زيػػػػؿ شػػػػكري وعظػػػػيـ امتنػػػػاني لؤلسػػػػتاذيف ال ميمػػػػيف 
ػػػػبل بمناقشػػػػة ىػػػػذه الرسػػػػالة وبػػػػذال  يػػػػدًا وعنػػػػاًء فػػػػي تقويميػػػػاالمػػػػدىوف  وا ا أف ينفعنػػػػي فػػػػ ر  ،، المػػػػذيف تف/َّ

بتو يياتيما السديدة وأف يكتب ليما األ ػر والثػواب، وال يفػوتني أف أقػدـ شػكري وامتنػاني لؤلسػاتذة المحك مػيف 
   الذيف قاموا بتحكيـ أداة الدراسة كؿٌّ باسمو ولقبو.

ولو كؿ مف ساعدني وأعانني عمى ىذا األمر، وساىـ معي ل قدـ بالشكر والعرفاف والتقديرتَّ كما أ
 .بالدعاء، أس ؿ ا أف ي عؿ عمميـ في ميزاف حسناتيـ يوـ ال ينفع ماؿ وال بنوف

 

وأخيرًا ال يفوتني أف أشكر  ميع األصدقاء والزمبلء الذيف وقفوا إلى  انبي ومدوا يد العوف والمساعدة 
 لي بكؿ صدؽ ومحبة.

 التقديرو  الشكرإلى ىؤالء  ميعًا كؿ 
 

  الباحث                                                                                  

 ديبة حمديناصر   
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 /ا الوظيفي  ة وعبلقتو بتحقيؽ الر  ؼ عمى واقع تقييـ أداء الموارد البشريَّ عرُّ راسة إلى التَّ ىدفت ىذه الد  
 .ة في قطاع  زةفي ال امعات الفمسطينيَّ  لدى العامميفَ 

 راسة واختبارِ الد   لئل ابة عمى أسئمةِ  التحميمي   راسة عمى المنيج الوصفي  اعتمد الباحث إل راء ىذه الد  و 
وقد تّـَ  مع البيانات مف خبلؿ استبانٍة تّـَ تصميميا ليذا الغرض، حيُث َبَمَغ م تمع الد راسة اتيا، فر/يَّ 

ّـَ أخذ عي نٍة طبقيٍَّة عشوائيٍَّة مَف الموظَّفيَف اإلدارييف بم991) ّـَ استخداـ 277غت )( مفردة، ت ( مفردة، وت
 اإلحصائي  لتحميؿ البيانات. SPSS  برنامج 

 

 -يا: أىم   النتائجِ  منَ  راسة إلى عددٍ الدِّ  متِ وقد توص  
 

 ة ال تستندُ ىذه العمميَّ   أفَّ ة تقييـ األداء، إالَّ ة في قطاع  زة تقـو بي راء عمميَّ ال امعات الفمسطينيَّ  فَّ أ 
ّـُ  ةٍ ومو/وعيَّ  ةٍ عمميَّ  سٍ سُ إلى أُ   وىي تقعُ عمى عاتِؽ الرئيِس المباشر.ة، دوريَّ  بصورةٍ  وال تت
   مثِؿ التَّحفيز  فيفَ قة بالموظَّ قييـ في القرارات المتعم  التَّ  عمى نتائجِ  االعتمادِ  عدـَ  راسةُ الد  أثبتِت

 والمكافآِت والتَّرقيات.
   راتِ ى لممتغي  عزَ راسة تُ نة الد  في است ابات عي   ةٍ إحصائيَّ  داللةٍ  ذاتِ  فروؽٍ  و ودِ  عدـَ بينت الدراسة 

 داللةٍ  ذاتِ  و ود فروؽٍ لخبرة، الوظيفة، المؤى ؿ العممي(، و )ال نس، العمر، سنوات اة الشخصيَّ 
 .ِة الد راسِة ُتعزى لمتغي ِر مكاِف العمؿ لصالح ال امعة اإلسبلميةنعي   في است اباتِ  ةٍ إحصائيَّ 

 

  ف ر/ا عينة الدراسة عف عممية تقييـ األداء كاف بدر ة متوسطة.أظيرت النتائج ب 

 -الدِّراسُة عددًا مَن الت وصياِت أىم يا:  متِ وقد   
 

  ُييا اإلي ابي  والسمبي  بشقَّ  ةِ والمعنويَّ  ةِ الماديَّ  والحوافزِ  المكافآتِ  نظاـِ  وتحسيفِ  وتطبيؽِ  تفعيؿِ  /رورة 
 األداء. ربِطَيا بنتائِج عمميَِّة تقييـِ و 
   ُمف خبلؿ دعـ اإلدارة العميا  فيفَ ثقافة تقييـ األداء بيف  ميع الموظَّ  اىتماـ ال امعات بنشرِ  /رورة

 ة التقييـ.عمى عمميَّ  بةِ النتائج المترت   ليا وتطبيؽِ 
   رورُة تطوير نظاـِ تقييـ األداء في  اِمَعَتِي األقصى واألزىر، وأف ي ُخَذ ال ميُع عمميَّة تقييـ/
ألداء ب ديٍَّة وبيشراِؼ أعمى المستويات، باإل/افة إلى إشراؾ أكثر مف  يٍة في عمميَّة التَّقييـ ل عميا ا

                                                                     وعدالة.أكَثَر دقًَّة 
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  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.                                     
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 مة.: المقد  أولا 

 .اوتساؤالتيالدِّراسة : مشكمة ثاوَاا 

 .الدِّراسةرات متغيِّ  :ثانثاا 

 .الدِّراسةات فرضي   :رابعاا 

  .الدِّراسةأىداف  :خامساا 

 .الدِّراسة ةأىمي   :سادساا 

 .الدِّراسةحدود  :بعاا سا

 .الدِّراسةمصطمحات  :ثامىاا 
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 مةالمقد  أولا: 
يمث ؿ العنصر البشريُّ أىّـَ ُمدخبلت الن ظاـ اإلنتا ي  وأعظـَ القوى المؤث رة في تحديد ىويَّة المنظَّمة 

اِبِط إليقاع ح ركة الم تمع والمحد ِد لمكانتو بيف الحديثة ورسـ معالـ مستقبميا، كما أنَّو ُيعتَبُر بمثابة ال/َّ
 الدوؿ، فالموارد البشريَّة ُتمث ؿ الغايَة مف عمميَّة التَّنمية وأداتيا الرئيسَة في ذات الوقت.

 

فَّ األفراد ىـ َحَ ُر الزَّاوية في ال يود الرَّامية لمَّحاؽ بركِب التقدُّـ في عالـٍ يتَّسـ بسرعة اإليقاع  وا 
نات.وتعدُّد المؤث رات   وتعقُّد المكو 

فقصوُر القدرات البشريَّة بمعناىا الواسِع إنَّما ُيعتَبُر السَّبَب الرئيَس إلخفاؽ برامِج التَّنمية وعرقمة مسيرة  
التقدُّـ، وىو ما يعني أفَّ االستثمار في العنصر البشري  وتحقيَؽ التو يِو السَّميـ ألنشطتو ورسـَ الس ياسيات 

سواًء بالنسبة لمدَُّوِؿ  ،ية البلزمة لتحقيؽ الفعالية المطموبة ألدائيا إنَّما ُيعتبُر مطمبًا حاكماً والنُّظـِ اإلدار 
أو لسد  ف وة التخمُّؼ  ،المتقد مة مف أ ؿ تدعيـ برامج التقدُّـ و/ماف االستمرارية في تحقيؽ الريادة

 د يات القرف ال ديد بالنسبة لمدُّوِؿ النامية.والمَّحاؽ بركب التقدُّـ والقدرة عمى التعايش مع متطمَّبات وتح
      

 

ة، فعف طريؽ القياس الموارد البشريَّ  ة التي تمارسيا إدارةُ ات الميمَّ ة تقييـ األداء مف العمميَّ عمميَّ  عدُّ تُ و 
سات سيا انتكأياسات والبرامج التي تعتمدىا، سواء ة الس  سة مف الحكـ عمى دقَّ ف المؤسَّ قييـ تتمكَّ والتَّ 

ة، كما يمكف أف البشريَّ  ردىالموا ابعةٍ ومت وتطويرٍ  وتعييف، أـ برامج وسياسات تدريبٍ  ارٍ واختي استقطاٍب 
ذات  ةالبشريَّ مف الموارد  ددُ ل ُ لمقادميف ا كوسيمة  ذبٍ  ن ازىا،إمة في ة إذا ما أ ادت المنظَّ العمميَّ  ـَ ستخدَ تُ 
ة واألخبلقيَّ  ة تماعيَّ ة واالورة القانونيَّ ة تقييـ األداء الصُّ يَّ معم مة، وقد تعكسد لممنظَّ ال ي   النوعي   تركيبال

 إلىؼ مف خبلليا الفرد العامؿ يتعرَّ  قييـ وسيمةً ة التَّ عمميَّ  رُ عتبَ أنفسيـ تُ  مة، وعمى مستوى العامميفَ لممنظَّ 
مة، المنظَّ  ؿِ بَ يـ األداء مف قِ عف نتائج تقي مؿعند اإلعبلف لمفرد العا ةً وخاصَّ  عؼ في أدائوِ وال/َّ  ةنقاط القوَّ 

 (195: 2003)الييتي، . عؼال/َّ  اطة ومعال ة نقف الفرد مف تطوير نقاط القوَّ وعف طريقيا يتمكَّ 
 

 

 سػػػيـ بشػػػكؿٍ تُ  إذ ،الم تمػػػع طػػويرلت الفقػػػريَّ  ة فػػػي قطػػاع  ػػػزة العمػػػودَ الفمسػػػطينيَّ  ال امعػػػاتُتعتَبػػُر  و
ة تحتػوي ىػذه ال امعػات عمػى الكفػاءات العمميَّػػ حيػثيًا، واالرتقػاء بػو ح/ػػار  مػعفػي خدمػة الم ت أساسػي  

ّـَ  فػػةالمعر  فػػي شػػتى ميػػاديفِ  ممػػاءوالع تقػػـو بنقػػؿ ىػػذه المعرفػػة مػػف خػػبلؿ ىػػذه الكفػػاءات إلػػى  المختمفػػة، ثػػ
ّـَ والمعرفػة والتطػوُّ  دارسييا ومنتسبييا وتزرع فػييـ العمػـَ  مبػة إلػى الم تمػع ىػؤالء الطَّ  جُ بعػد ذلػؾ يتخػرَّ  ر، ثػ

بػػػو إلػػػى  والوصػػػوؿِ  ع الفمسػػػطيني  يػػػوض بػػػالم تملمنُّ  بتكػػػارالعمػػػـ واإلبػػػداع واال ـَ يَ  رسػػػت فػػػييـ ِقػػػ بعػػػد أف
  .م تمعأماـ ال ريؽَ التي تنير الطَّ  ىذه ال امعات المنارةَ  رُ عتبَ األمـ، لذلؾ تُ  مصاؼ  

 
 
 
 
 
 

فيػػػي بحا ػػػٍة  واإلدارات فػػػي ال امعػػػات الفمسػػػطينيَّة حاليػػػا حػػػاُؿ اإلدارات فػػػي المؤسَّسػػػات األخػػػرى،
ماسٍَّة إلى عمميَّة تقييـ أداٍء سميمٍة تسػتند إلييػا عنػد إ ػراء التَّرقيػات وصػرؼ العػبلوات الماديَّػة والمعنويَّػة 
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كمػػػا تعطػػػي عمميػػػُة تقيػػػيـ األداء معمومػػػاٍت تسػػػاعد اإلدارة فػػػي تحديػػػد مػػػدى صػػػبلحية الموظَّػػػؼ لوظيفتػػػو 
 (.18: 2007أخرى )أبو ما/ي، الحاليَّة، ومدى إمكانيَّة ن احو في أيَّ وظيفٍة 

 

وُيعدُّ الر /ا الوظيفيُّ مف أىـ  المو/وعات التي استحوذت اىتماـَ الباحثيَف والدَّارسيَف فػي م ػاؿ اإلدارة 
 الصناعيَّة والت اريَّة وعمـِ النفِس التنظيمي  لما ليذا المو/وع مف أثٍر فعَّاٍؿ عمى إنتا يَّة العمؿ وتطوُّره.

 

والمحيطػػة  نػػةِ المكو   راتِ مػػف المتغي ػػ يحمػػؿ تعبيػػرًا عػػف  ممػػةٍ  عػػف شػػعورٍ  عبػػارةٌ ىػػو  ظيفيُّ الػػو  ا/ػػر  وال
مػػف  لمعػػامميفَ  /ػػا الػػوظيفي  بالر   مػػة، لػػذلؾ أصػػبح االىتمػػاـُ ببيئػػة العمػػؿ التػػي يعمػػؿ بيػػا الفػػرد فػػي المنظَّ 

ة فسيَّ المدراء بال وانب النَّ  اـُ اىتم عدُّ ويُ  يـ ت اه أعماليـ،االت اىات الحديثة لقياس ات اىاتيـ وردود أفعال
اىتمامػًا  /ػا الػوظيفي  الر   مو/ػوعُ  يَ عِطػة في م ػاؿ إدارة األفػراد بحيػث أُ الت األساسيَّ لمعامميف مف التحوُّ 

فػػي  ةٍ إي ابيَّػػ لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف عبلقػػةٍ  ،فػػي العمػػؿ حفيػػزِ خاصػػًا باعتبػػاره عنصػػرًا أساسػػيًا مػػف عناصػػر التَّ 
 في العمؿ.  واإلن ازِ  مف األداءِ  زيدٍ العامميف ودفعيـ لم زِ يحفت

 

بم االت  الىتماـ مقارنةً اسات التَّعميـ العالي بلدى العامميف في مؤسَّ  /ا الوظيفيُّ الر   ولـ يحظَ 
 ؽتتعمَّ  بدراسة مو/وعاتٍ  في نسبِة االىتماـ شيدت تزايداً نوات األخيرة السَّ العمؿ األخرى، ولكفَّ 

 العميا انطبلقًا مف والمعاىدِ  كال امعاتِ  ،عميـ العاليسات التَّ في مؤسَّ  يفَ لدى العامم /ا الوظيفي  بالر  

 .(19: 2004)أبو رمضان، المستقبل سات في رسم سياسة ة تلك المؤس  أهمي  
 

 

 جُ ينػتُ  اة لمػال امعات الفمسػطينيَّ  يف ةً و وىريَّ  ةً ممحَّ  ة /رورةً ة تقييـ أداء الموارد البشريَّ عمميَّ  رُ عتبَ وتُ 
ة تقيػيـ األداء عمميَّػ رهُ عمػى حا/ػر ومسػتقبؿ ىػذه ال امعػات ولمػا تػوف   ةٍ إي ابيَّػ ة مػف آثػارٍ ىذه العمميَّ عف 

ػ األىػداؼِ  قيػؽَ وتح الػوظيفي   الي رفػع مسػتوى األداءِ وبالتَّ  فيفَ /ا عمى الموظَّ تعود بالر   مف نتائجَ  ة الخاصَّ
   .ابال امعات والعامميف فيي

 

 اوتساؤالتي الدِّراسةمشكمة : ثانياً 
( 2010والتي أ ريت عمى ال امعات الفمسطينية كدراسة )شاىيف،  ابقةراسات السَّ عمى مرا عة الد   بناءً 

مت إلى و ود ر/ًا  ير كاٍؼ حوؿ نظاـِ الحوافِز النَّا ـِ عف نتائِج عمميَّة التَّقييـ، ودراسة  والتي توصَّ
مت إلى أنُّو ال يتّـُ 2012أبو ما/ي، ) تحديث التَّحميؿ الوظيفي  في ال امعات بشكٍؿ  ( والتي توصَّ

، وأفَّ عمميَّة تقييـِ األداء ال تتبعيا حوافُز إي ابيٌَّة أو سمبيٌَّة، ودراسة )أبو رم/اف،  ( التي 2004مستمر 
مت إلى أفَّ ىناَؾ مستوًى متوس طًا مف الر /ا لدى العامميَف في ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع  توصَّ

ة في آليات تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينيَّ ( حوؿ 2014وحسب ما ورد في رسالة )كحيؿ،  ، زة
التي تمارسيا داء األ تقييـِ  ر/ا العامميف عف آلياتفي  مشكمةٍ  أشارت إلى و ودن د أنَّيا  ،قطاع  زة

ف و امعة ال امعات الفمسطينية في قطاع   زة، ومف خبلؿ عمؿ الباحث في كؿ مف  امعة فمسطي
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 ة دراسةُ ، لذا كاف مف األىميَّ عف ىذه اآلليات لدى العامميفَ  األمة لمتعميـ المفتوح الحظ عدـ و ود ر/ا
 الي:الت   لرئيسفي محاولة اإلجابة عمى السؤال االدِّراسة مشكمة ؿ وتتمثَّ ، ىذا المو/وع

 ضاالرِّ  عالقتو بتحقيقو  قطاع غزةَ ة في ة في الجامعات الفمسطيني  واقع تقييم أداء الموارد البشري   ما
  ؟دى العاممين في الجامعات الفمسطيني ةل الوظيفيِّ 

 

 ولئل ابة عف السؤاؿ الرئيس ال بد مف اإل ابة عمى األسئمة الفرعية التالية:
 ؟في قطاع  زة ةينيَّ في ال امعات الفمسط أداء الموارد البشريةواقع تقييـ  ما .1
 ؟في قطاع  زة ةفي ال امعات الفمسطينيَّ  أداء الموارد البشريةة تقييـ عمميَّ  فع /ا الوظيفي  الر   قعوا ما .2
ة ( بيف واقع تقييـ أداء الموارد البشريَّ 0.05عند مستوى داللة ) ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  ىؿ تو د عبلقةٌ  .3

 ؟ة في قطاع  زةفي ال امعات الفمسطينيَّ  /ا الوظيفي  وبيف تحقيؽ الر  
ط است ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد بيف متوس   ةٍ إحصائيَّ  ت داللةٍ ذا ىؿ تو د فروؽٌ  .4

 )ال نس، العمر، المؤى ؿ العممية رات الشخصيَّ عزى لممتغي  تُ  /ا الوظيفي  ة وبيف تحقيؽ الر  البشريَّ 
 ؟ى الوظيفيسمَّ سنوات الخبرة، مكاف العمؿ، المُ 

 
 

 الدِّراسة اتُ متغيرِّ ثانثاا: 
 التالية: راتِ المتغي   الد راسة فُ ت/مَّ ت

 قاس من خالل:ويُ البشري ة( أداء الموارد  )تقييمُ  المستقل   رُ المتغيِّ 
اإلدارة العميا  دعـ- ـ األداءلتقيي ؿُ ىَّ المؤ  البشريُّ  الكادر- تقييـ األداء معايير- تقييـ األداء ؽِ رُ طُ )

 (.ة تقييـ األداءلعمميَّ رَّا عة ال التَّغذيةُ - ة تقييـ األداءلعمميَّ 
 
 

( ضا الرِّ  )تحقيقُ التابع  رُ المتغيِّ   من خالل:  قاُس ويُ الوظيفيِّ
 الوظيفي(. ستقراراال –عبلقات العمؿ  –العمؿ  ظروؼ –)الحوافز 

 
 

 عمى النحو التالي:  وِ راتِ متغي   عمى تركيبِ  دُ تميع طٍ مخطَّ  أىداؼ الدراسة بناءَ  تحقيؽُ  بُ يتطمَّ 
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 (1)شكل                                            
 راسةرات الدِّ العالقة بين متغيِّ                         

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( رد بواسطة الباحثالشكؿ: )

 

 

 

 

 الدِّراسة اتفرضي  رابعاا: 
رات المتغي ػػػػ مػػػػف  ميػػػػعِ  الكاممػػػػةِ  سػػػػتفادةِ اال يػػػػا ومػػػػف خػػػػبلؿِ تِ راسػػػػة وأىػػػػدافيا وأىميَّ تحديػػػػد مشػػػػكمة الد   بعػػػػد

 تيففر/ػػػػي ا وفػػػػؽَ يَػػػػنوعِ  ىا ومعرفػػػػةِ وتفسػػػػيرِ  المختمفػػػػةِ  العبلقػػػػاتِ  رِ يْ عمػػػػى َسػػػػ االعتمػػػػادُ  والمقػػػػاييس، يمكػػػػفُ 
 :تيفرئيس

 
 
 
 

 انمخغَز انمسخمم

 حمََم أداء انموارد انبشزٍت

 انمخغَز انخابع

 ححمَك انزضا انوظَفٌ

 

 طزق حمََم األداء

 

 حمََم األداء معاٍَز

 

 انكادر انبشزً انمؤهَّم

 

 دعم اإلدارة انعهَا

 

 انخغذٍت انزاجعت

 

 انحوافش

 

 ظزوف انعمم

 

 عاللاث انعمم

 

 السخمزار انوظَفٌ

 

 اث انشخصَتانمخغَز
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 األولى:  ةرئيسال ةالفرضي  
لدى  الوظيفيِّ ضا الرِّ  قِ وتحقي ةِ البشري   أداء المواردِ  بين تقييمِ  ةٍ إحصائي   داللةٍ  ذاتُ عالقة ٌ  توجدُ  ال

 التالية: اتُ منيا الفرضي   عُ تفر  تو  ةِ الفمسطيني   الجامعاتِ  يف العاممينَ 
ة في تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينيَّ  ؽِ رُ طُ  استخداـبيف  ةٍ إحصائيَّ  داللةٍ  ذاتُ  عبلقةٌ  تو دُ  ال .1

 لمعامميف. الوظيفي   /ار  ال  زة وتحقيؽِ قطاع 
 

في  ةِ الفمسطينيَّ  ال امعاتِ  فياألداء  تقييـِ  معاييرِ  استخداـِ  بيفَ  ةٍ إحصائيَّ  داللةٍ  ذاتُ  ةٌ عبلق تو دُ  ال .2
 لمعامميف. الوظيفي   /ار  ال  زة وتحقيؽِ قطاع 

 

تقييـ األداء في  ةِ لعمميَّ  ؿِ المؤىَّ  الكادر البشري   رِ توافُ بيف  ةٍ إحصائيَّ  داللةٍ  ذاتُ  عبلقةٌ  تو دُ  ال .3
 لمعامميف. وظيفي  ال /ار  ال  زة وتحقيؽِ ة في قطاع ينيَّ ال امعات الفمسط

 

ة تقييـ األداء في ال امعات اإلدارة العميا لعمميَّ  دعـبيف  ةٍ إحصائيَّ  داللةٍ  ذاتُ  قةٌ عبل تو دُ  ال .4
 لمعامميف. في  الوظي /ار  ال  زة وتحقيؽِ ة في قطاع الفمسطينيَّ 

 

األداء في ال امعات  ييـِ تق ةلعمميَّ  ا عةِ لرَّ ا غذيةالتَّ بيف  ةٍ صائيَّ إح ذات داللةٍ  عبلقةٌ  تو دُ  ال .5
 لمعامميف. الوظيفي   /االر    زة وتحقيؽِ ة في قطاع الفمسطينيَّ 

 

 ة الثانية: الرئيس ةالفرضي  
 

تقييم أداء  حول يخضعون لمبحثَمْن  استجاباتِ  طبين متوسِّ  ةٍ إحصائي   داللةٍ  ذاتُ  توجد فروقٌ  ال
المؤىِّل ، العمر، الجنس)ة الشخصي  رات عزى لممتغيِّ تُ  يفيِّ ضا الوظالرِّ  وبين تحقيقِ  ةالموارد البشري  

 (.والمسم ى الوظيفي مكان العملسنوات الخبرة،  العممي
 

 الدِّراسةأىداف خامسًا: 
 ما يمي: عمى ؼلتعرُّ إلى ا الد راسة ىدفت 
  زة.ة في قطاع الفمسطينيَّ  امعاتفي ال ة البشريَّ  دالموار  أداءتقييـ  ةعمميَّ عمى واقع  ؼالتعرُّ  .1

 

الكشُؼ عف مستوى الرَّ/ا الوظيفي  عف عمميَّات تقييـ األداء مف و ية نظر العامميف بال امعات  .2
 الفمسطينية.

 

ة في قطاع  زة ة في ال امعات الفمسطينيَّ تقييـ أداء الموارد البشريَّ  ةعمميَّ  بيف واقعِ  بلقةِ الع تحميؿُ  .3
 لمعامميف. ا الوظيفي  /الر   وتحقيؽِ 
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 ؽِ في قطاع  زة وتحقي ةلفمسطينيَّ تقييـ األداء في ال امعات ا ُطُرؽِ مف عبلقة استخداـ  ؽالتحقُّ  .4
 لمعامميف. الوظيفي   /الر  ا
 

 ة في قطاع  زة وتحقيؽِ الفمسطينيَّ  امعاتفي ال  األداءِ  معايير تقييـِ  استخداـِ  العبلقة بيف إظيارُ  .5
 لمعامميف. /ا الوظيفي  الر  

 

 ةفمسطينيَّ ة تقييـ األداء في ال امعات الفي عمميَّ  ذي الكفاءة الكادر البشري   رِ توافُ  مدى عبلقة تحديدُ  .6
 لمعامميف. /ا الوظيفي  الر   قيؽِ في قطاع  زة وتح

 

زة  في قطاع  ةينيَّ الفمسط األداء في ال امعاتِ  تقييـِ  ةيَّ اإلدارة العميا لعمم دعـ مف عبلقة دالت كُّ  .7
 لمعامميف. /ا الوظيفي  الر   وتحقيؽِ 

في قطاع  زة  ةالفمسطينيَّ ال امعات  ية تقييـ األداء فمف عمميَّ  رَّا عةال غذيةِ التَّ  عبلقةِ  إظيارُ  .8
 .يالوظيف /االر   وتحقيؽِ 

 

 

 الدِّراسةة أىمي  سادساا: 
لذلؾ أصبح مف   تمع،واستمرارىا في الميا مات ببقائِ ة في المنظَّ ة تقييـ أداء الموارد البشريَّ أىميَّ  دتت سَّ 

 عاممييا، بما ي/مفُ  في تقييـ أداءِ  الصحيحةَ  ؽَ رُ والطُّ  ال/وابطَ  أف ت دَ  مةٍ منظَّ  ات في كؿ  ال/روريَّ 
 عنيا.  والمعنوي   ر/اىـ المادي   تحقيؽَ  وبما ي/مفُ  ا،يـ واندما يـ فييئأدا فَ سْ حُ 

 مف  انبيف اثنيف ىما: لد راسةا هىذ ةُ أىميَّ  ِؽ تتَّ/حُ المنطمومف ىذا 
 

 األىمي ة النظري ةل: الجانب األو  
حيث يسعى الباحث إلى تقديـ معموماٍت عف تقييـ األداء والر /ا الوظيفي  وتو/يح طبيعِة العبلقة  

محميٍَّة بينيما لدى العامميَف اإلدارييَف في ال امعات الفمسطينيَّة في قطاِع  زة ونظرًا لعدـِ و وِد دراسٍة 
ُؿ  الد راسةتناولت ىذا المو/وَع عمى حد  عمـ الباحث، فيفَّ أىميَّة  حوؿ تقييـ  د راسةتكُمُف في أنَّيا أوَّ

، لذلؾ فيفَّ ىذه  ـُ فيمًا أف/َؿ عف العبلقِة بيف تُ  الد راسةأداء الموظَّفيَف وعبلقُتُو بالر /ا الوظيفي  قد 
 ىذيف المتغي َرْيف.

 
 

 ةالتطبيقي   ةُ ثاني: األىمي  الجانب ال
 في أنَّيا سوؼ تُفيُد ُكبلًّ مف: الد راسةتكمف األىميَّة التطبيقيَّة ليذه 

عمى قطاِع ال امعاِت الفمسطينيَّة سيساىـ في  الد راسة: حيث أفَّ القياـ بمثؿ ىذه المجتمع المحمي .1
عامميَف والعمِؿ عمى تحقيؽ معدَّالٍت تحفيز الباحثيف لمقياـ بدراساٍت أخرى تساىـ في تحسيِف أداء ال

 مرتفعٍة مف الر /ا الوظيفي.
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في أنَّو سيساعد ُصنَّاَع القرار والقائميَف عمى  الد راسة: حيث تكُمُف أىميَّة ىذه ةالجامعات الفمسطيني   .2
تربُط بيَف تقييـِ  إدارِة الموارِد البشريَّة في ال امعات الفمسطينيَّة عمى التعرُّؼ عمى أبعاِد العبلقِة التي

 األداء الوظيفي  والر /ا الوظيفي  لمعامميف.
 

: مف الممكف االستفادة مف نتائج البحث في عمميَّات التَّرقية والتَّعييف عميم العاليربية والت  وزارة الت   .3
 واالستغناء عف الخدمة.

 

ـَ ىذه الباحث .4 ثراِء معموماتِو في  في زيادِة معرفتوِ  الد راسة: ي َمُؿ الباحث أف ُتسِي النظريَّة والتطبيقيَّة وا 
 ىذا الم اؿ الميـ  مف م االت اإلدارة.

 
 

 الدِّراسةحدود سابعاا: 
ب بعاده )طرؽ التقييـ،  ةأداء الموارد البشريَّ  تقييـِ  مو/وعَ  الد راسة هىذ تتناول :ةالموضوعي   الحدود

/ا الر   بتحقيؽِ  وُ تَ وعبلقَ  ة العميا والتغذية الرا عة(معايير التقييـ، الكادر البشري المؤىؿ، دعـ اإلدار 
 ة. لعامميف في ال امعات الفمسطينيَّ لدى ا الوظيفي  

 

 )ال امعةة في قطاع  زة عمى بعض ال امعات الفمسطينيَّ  الد راسة هىذ تر صقتا :ةالمكاني   الحدود
ال امعات الفمسطينيَّة نش ًة في قطاع األزىر(، وذلؾ لكونيا أقدـَ  ة امع ،األقصى امعة  ،ةاإلسبلميَّ 

 .مد راسةل زة، ولدر ِة االستقرار اإلداري  الذي وصمْت إليو ىذه ال امعاُت ولتوفُّر م تمع دراسٍة مبلئـٍ 
 

ّـَ  :ةالزماني   الحدود  .و2015-2014 الدراسي العاـ خبلؿ الد راسة هذإ راء ى ت
 

ة،  امعة األقصى، )ال امعة اإلسبلميَّ  ف في ال امعاتييار اإلد فيفالموظَّ تتمثؿ ب :ةالبشري   الحدود
وذلؾ الختبلؼ المعايير التي تتّـُ عمميَُّة التقييـ بيا،  يفَ ، دوف التطرُّؽ لؤلكاديمي امعة األزىر(

 ولصعوبة عمميَّة تقييميـ.  
 
 

 الدِّراسةمصطمحات ثامىاا: 
 :ايعمى العديد مف المصطمحات أىمُّ  الد راسة تتمماش
فِ  العامميفَ  داءِ أ تقييـِ  عمميةَ  إفَّ  األداء: قييمت  يا ال تخرجُ فينَّ  ييا،عم ؽُ طمَ التي تُ  ياتُ سمَّ مال اختمفتِ  وا 

 ؼ في أداء وا باتِ الموظَّ  عف قدرةِ  عي  مو/و  حكـٍ  مف إصدارِ  اإلدارةَ  فُ مك  تُ  عف كونيا وسيمةً 
 رأف الذي طومف مدى التحسُّ  لعمؿ،ثناء اأ فاتووتصرُّ  موكوكذلؾ مف س ؽوالتحقُّ ، وظيفتو ولياتؤ ومس

 ؿ وا باتٍ عمى تحمُّ  دراتوِ مف قُ  ؽُ قُّ وأخيرًا التح ،تووظيف اتِ ومسؤوليَّ  لوا باتِ  أدائوِ  عمى أسموبِ 
تيا في ىا وفعاليَّ ءوبقا ىامرارَ مة في الحا/ر، واستالمنظَّ  فعاليةَ  ة، وذلؾ بما ي/مفُ إ/افيَّ  اتٍ ومسؤوليَّ 
 (331 :2010 خة،و شي)أبأي/ًا. المستقبؿ 
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: ىو عمميٌَّة تيِدُؼ إلى تحميِؿ أداِء الفرِد بكؿ  ما يتعمَّؽ بو مف صفاٍت فنيٍَّة أو سموكيٍَّة أو التعريُف اإلجرائي
فكريٍَّة لتحديد نقاِط القوَِّة والعمِؿ عمى تعزيزىا ونقاِط ال/َّعِؼ لمعال تيا، مف أ ِؿ االرتقاِء بالموظَّفيَف 

نياء الِخْدمة.وتحقيِؽ أىدا  ِؼ المنظَّمة، ولبلعتماد عمى نتائِج التقييـِ في عمميَّاِت التَّرقية، النقؿ، الحوافز وا 
 

 أف يكوفَ  لوُ  فُ أو يمكِ  ليوِ يكوف مصدرًا لمنفع، أو مكانًا لمنفع، أو طريقًا إ إنسافٍ  ىو كؿُّ  :البشري   الموردُ 
 (.23: 2012نعيـ، )كذلؾ 
 فٍ معيَّ  في وقتٍ  سةَ المؤسَّ  فُ كو  التي تُ  وال ماعاتِ  األفرادِ  ب نيا: م موعُ  ةُ بشري  ال المواردُ  فُ عر  تُ  كما

سموكيـ، ات اىاتيـ، وطموحاتيـ كما  ـ، خبرتيـ،يُ تكوينُ  فيما بينيـ مف حيثُ  األفرادُ  ىؤالءِ  ويختمؼُ 
  .(10: 2008، )الشيخ الوظيفيَّةمساراتيـُ و ـ، مستوياتيـ اإلدارية يِ فِ في وظائِ  يختمفوفَ 

 

ىو إحساٌس داخميٌّ لدى الفرد يتمثَُّؿ بشعورِه باالرتياح والسعادة نتي ًة إلشباِع حا اتِو  :الوظيفي ضاالرِّ 
ور باتو مف خبلؿ مزاولِتِو لموظيفِة التي يعمؿ بيا، وينتُج عنُو نوٌع مف ر/ا الفرد وتقبُّمِو لما تمميِو عميِو 

وُر إما أف يكوَف ُكم يًا أي بمعنى ر/ا الفرد عف  ميع العوامؿ وظيفُتُو مف وا باٍت ومياـ، وىذا الشع
التي تؤث ُر في مشاعره نحو وظيفتو ومدى تعمُّقِو بيا، أو أف يكوَف شعورًا  زئيًا وىذا يعني ر/ا الفرد 

 .(29: 2009، الببلدي)عف  وانب معيَّنٍة دوف األخرى 
 

ي يزاوليا العامموف وىـ في  ايِة االقتناِع والسعادة، ويمكف : النَّشاطات المتعد دُة التاإلجرائي التعريفُ 
 قياُسيا وفَؽ المقياس الذي و/عو الباحث. 

 

 ـُ ، وتقد  ةٍ  امعيَّ  ياتٍ م  كُ  عف ثبلثِ  منيا ما ال يقؿُّ  كؿٌّ  ي/ّـُ  يسات الت"ىي المؤسَّ  :ةيني  الفمسط الجامعات
 ـ برامجَ قد  ة األولى، ولم امعة أف تُ ر ة ال امعيَّ الدَّ  أو البكالوريوس در ةِ  حِ بمن يتنتي ةً تعميميَّ  برامجَ 
 جَ برام ـَ قد  تُ تير أو الدكتوراه، وي وز ليا أف الدبموـ العالي أو الما س در ةِ  العميا تنتيي بمنحِ  راساتِ لمد  

 ( 3 :1998فمسطيني، عميـ الربية والتَّ لتَّ ا وزارة". )الدبموـ أنظمةِ  الدبموـ وفؽَ  ةشياد تنتيي بمنحِ  ةً تعميميَّ 
 

 الخالصة:
ّـَ  ، وتحديِد مشكمِة الد راسة، الذي اشتمَؿ عمى مقدَّمة لمد راسةتناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ اإلطاَر العا

التي تمثَّمت في دراسِة واقِع تقييـ أداِء الموارِد البشريَّة وعبلقتِو بتحقيِؽ الر /ا الوظيفي  لدى  الد راسة
  امعاِت الفمسطينيَّة في قطاع  زة، وو/ِع م موعٍة مف األىداؼ الوا ِب تحقيقيا.العامميَف في ال

في الفائدة التي تعوُد عمى ال يات المستفيدة منو، وذلَؾ بو/ع م موعٍة مَف  الد راسةوتت سَّد أىميَّة  
ّـَ اختبارىا عف طريِؽ المنيِج اإلحصائي  التحميمي  لدراسِة ات  اه العبلقِة بيف متغي راِت  الفر/يَّات ليت

                                                                          الد راسِة التَّابعِة والمستقمَّة.
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 .مةقد  مُ 

 .مفيوم تقييم األداء أواًل:

 .تقييم األداء يةأىمثانيًا: 

 األداء. تقييمِ  أىدافُ ثالثًا: 

 .األداء ة تقييمِ توافرىا في عممي   الواجبُ  روطُ رابعًا: الش  

 .األداء ة تقييمِ عممي   خامسًا: خطواتُ 

 .ياصُ وخصائِ  سادسًا: معايير تقييم األداءِ 

 سابعًا: الجيات المسؤولة عن عممية تقييم األداء وأدوات التقييم.

 ثامنًا: الطرق المستخدمة في عممية تقييم األداء.

 أنواعيا وطرقيا.-تاسعًا: التغذية الراجعة

 عاشرًا: مشكالت تقييم األداء وعالجيا ومقترحات لتطوير تقييم األداء.
 

 

 ادلبحث األول 
 حقََى األداء 
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 :مةد  قَ مُ 
ّـَ  لبشػػػريُّ العنصػػػر ا ؿُ يشػػػك   ػػػ سػػػواءَ  سػػػةٍ مؤسَّ  مػػػف مػػػوارد أي   مػػػوردٍ  أىػػػ أـ  ة، كبيػػػرةً أـ حكوميَّػػػ ةً كانػػػت خاصَّ

المػػػورد، وبالتػػػالي  سػػػة عمػػػى كفػػػاءة ىػػػذاؼ كفػػػاءة وفعاليػػػة المؤسَّ تتوقَّػػػ ة، حيػػػثُ ميَّػػػدَ أـ خَ  ةً صػػػغيرة، إنتا يَّػػػ
ّـَ المثمػػى، ولكػػي تػػ عمػػى اسػػتثمار ىػػذا المػػورد واالسػػتفادة منػػو االسػػتفادةَ  مؤسسػػةٍ  تحػػرص إدارة أي   ىػػذه  ت

ّـَ  ألدائػػوِ  المسػػتمرَّ  قيػػيـَ التَّ  ، اسػػتمـز األمػػرُ االسػػتفادة ّـَ القػػوَّ  وِ ؼ عمػػى أوُ ػػالتعػػرُّ  حتػػى يػػت تطويرىػػا  ة ومػػف ثػػ
 عبل يا.  ّـَ عؼ ليتوأو و ال/َّ وتنميتيا، 

ـُ عمى  وانػب الد قَّػة والمو/ػوعيَّة واألىداِؼ المحدَّدِة ليا، تركَّز االىتما اإلداريوحتى تتحقَّؽ عمميَّة تقييـ األداِء 
 (.575: 2000والعدالِة في ىذه العمميَّة باعتبارىا مف المرتكزات األساسيَّة لن اح عمميَّة تقييـ األداء )درويش، 

 

ػػة، ولقػد بػػات وا/ػػحًا  ػػٌة ومِمحَّ فَّ دراسػة أو/ػػاع العػامميف فػػي ال امعػػات الفمسػطينيَّة ىػػي مسػ لٌة ميمَّ وا 
ف كنَّػػا ال نسػػتطيع مزاحمػػة أفَّ اإلدارة تُ  ّـُ مػػا فييػػا العنصػػر اإلنسػػاني، وا  ّـَ عناصػػر اإلنتػػاج، وأىػػ عَتَبػػُر أىػػ

ذا كنَّػػا نممػػؾ دورًا فػػي العنصػػر  ومنافسػػة الػػدُّوؿ المتطػػو رة مػػف حيػػث إنتػػاج واسػػتخداـ اآلالت المتطػػو رة، وا 
ـ  فػػي العمميَّػػة اإلنتا يَّػػة، فػػيفَّ ال مطمػػوَب ىػػو زرُع الث قػػِة واألمػػِؿ وبنػػاُء الثَّػػاني وىػػو اإلنسػػاف كعنصػػٍر ميػػ

 (.799: 2010اإلنساِف مف أ ِؿ تف يِر الطاقاِت الكامنِة المو ودة )منصور، 
اإلداريَّة الميمَّة والمعقَّدة فيي ميمٌَّة، ألنَّيا الوسيمة التي تدفُع  الوظائؼوتُعتََبُر عمميَّة تقييـ األداء مف 
حيث ُت ِبُر الرؤساَء عمى مراقبة ومبلحظة أداء مرؤوسييـ بشكٍؿ مستمر   اإلداراِت لمعمِؿ بحيويٍَّة ونشاطٍ 

ليتمكَّنوا مف تقييـ أدائيـ، كما أنَّيا تدفع المرؤوسيف لمعمؿ بنشاٍط وكفاءٍة ليظيروا بمظيِر المنت يَف أماـَ 
طبيعِة العمؿ الذي يتَّسـُ رؤسائيـ، كما أنَّيا معقَّدٌة ألفَّ تقييـ أداء بعض العامميَف يصُعُب قياُسُو بسبب 

بطابِع اإلنتا يَِّة  يِر الممموَسِة والتي يصُعُب تقييميا وخاصَّة تمَؾ األعماؿ التي تعتِمُد عمى الطَّاقة الذىنيَّة 
 .(188: 2003)زويمؼ،  والعقميَّة مثؿ األعماِؿ اإلداريَّة وأعماؿ المشرفيف، وأعماؿ البحوِث و يرىا

 

 ألداءتقييم ا أواًل: مفيومُ 
ـَ األداِء ىو عمميٌَّة إداريٌَّة حيُث تقوـُ كؿُّ مؤسَّسٍة بتطبيِؽ نظاـٍ رسمي  لقياس وتقييـ أداء  إفَّ تقيي

 موظَّفييا، لتحقيؽ أىداٍؼ معيَّنٍة ترنو إلييا المؤسَّسة وتختمؼ باختبلؼ طبيعة المؤسَّسة.
مكانيَّات   األفراد وبع/يـ البعض، وىي ظاىرٌة عامٌَّة تبلَحُظ ولقد ثَبَت و وُد فروٍؽ واختبلفاٍت بيف قدرات وا 

في  ميع نواحي الحياة، وليذِه الفروؽ ت ثيرىا عمى صبلحية الفرد لمعمؿ أو تركو، ونظرًا لو وِد ىذِه الفروؽ 
 (.259: 2011ال ُبدَّ مَف التَّعرُِّؼ عمى طريقة أداء األفراد لمعمؿ وسموكيـ وتصرُّفاتيـ أثناء العمؿ )عباس، 

 

 بشكؿٍ  العامميفَ   يودِ  بمو بيا تقديرُ  يتّـُ  ةٌ و عمميَّ ب نَّ  وُ فرَّ ع فيناَؾ َمفْ دت تعاريؼ تقييـ األداء " تعدَّ ولقد 
عمى  تتّـُ  ومعدالتٍ  إلى عناصرَ  باالستنادِ  وذلؾَ  نت وفَ ما يعمموف ويُ  ، لت ري مكاف تيـ بقدرِ وعادؿٍ  منصؼٍ 

وعرَّفو ، (138: 2003)زويمؼ،  "وفيكفاءتيـ في العمؿ الذي يعمموف  مستوى أدائيـ بيا لتحديدِ  أساسيا مقارنةُ 
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ويمكُف تعريُؼ ( ب نَّوُ نظاـٌ رسميٌّ لمرا عة وتقييـ أداء المياـ  لؤلفراد، Monday ،Noe، 2010: 252) كؿٌّ مف
مى إصداِر الحكـ قراراٌت تقييـ األداء ب نَّو "عمميَّة إصدار حكـٍ عف أداِء وسموِؾ العامميَف في العمؿ، ويترتَُّب ع

تتعمَُّؽ باالحتفاظ بالعامميَف أو ترقيتيـ أو نقميـ إلى عمٍؿ آخَر داخَؿ المنظَّمِة أو خار يا، أو تنزيؿ در تيـ 
وُعر َؼ (، كما 259: 2008الصباغ،  ،المالية، أو تدريبيـ وتنميتيـ أو ت ديبيـ أو فصميـ واالستغناء عنيـ )درة

س كفاءة العامميف ومدى مساىمتيـ في إن اِز األعماؿ المنوطة بيـ، وكذلؾ الحكـ عمى سموكيـ ب نَُّو عمميَُّة قيا
ـ ( ب نَُّو "عمميَُّة قياٍس 87: 2005(، وُيعر فُو شاويش )86: 2003وتصرُّفاتيـ أثناء العمؿ )ربايعة،  مو/وعيٍَّة لح 

ب نَّو تقييـٌ لؤلداِء  (Dessler، 2008: 336وعرَّفو )ونوعاً"،  ومستوى ما تّـَ إن ازُه بالمقارنِة مع المطموِب إن ازُه كمَّاً 
، ويذُكُر عمياف أفَّ تقييـ أداء العامميَف وظيفٌة أخرى إلدارِة األفراِد الحالي  والما/ي لمموظَّفيَف مقارنًة بمعايير األداء

فرِد و/عفِو في الوظيفة أو العمؿ في فترٍة في المؤسَّسة، ويقِصُد بِو ببساطة "عمميَّة قياِس المنظَّمة لنقاِط قوِة ال
 .(160: 2007زمنيٍَّة معيَّنٍة وفَؽ معايير محدَّدة". )عمياف، 

 

كما وُيقَصُد بتقييـ األداء " دراسَة وتحميَؿ أداِء العامميَف لعمميـ ومبلحظَة سموكيـ وتصرُّفاتيـ أثناَء العمِؿ 
القياـِ ب عماليـ الحاليَّة، وأي/ًا لمحكـ عمى إمكانيَّة النمو   وذلَؾ لمحكـِ عمى مدى ن احيـ ومستوى كفاءتيـ في

(، 367: 2002المتقد ـ لمفرد في المستقبؿ وتحمُّمو مسؤولياٍت أكبَر أو ترقَيٍة لوظيفٍة أخرى" )عبد الباقي، 
حظُة سموكيـ دراسُة وتحميُؿ أداِء العامميَف لعمميـ ومبل" أي/ًا ب نَّوُ (. 152: 2005وُيعر ُفُو المدىوف )

وتصرُّفاتيـ أثناء العمؿ وذلؾ لمُحكـِ عمى مدى ن احيـ ومستوى كفاءتيـ في القياـ ب عماليـ الحاليَّة وأي/ًا 
 لمحكـ عمى إمكانيَّات النمو  والتقدُّـ لمفرِد في المستقبِؿ وتحمُّمِو لمسؤولياٍت أكَبَر، أو ترقيتِو لوظيفٍة أخرى". 

 

 تقييم األداء كالتالي: ة لمفيومِ األساسي   المرتكزاتِ  تحديدُ  م يمكنُ وفي ضوء ما تقد  
  ُؼ في عممِو وتعريفُو مدى كفاءتو أو ؼ عمى أداء وسموؾ الموظَّ عرُّ إلى التَّ  تيدؼُ  ةٌ محوريَّ  ةٌ عمميَّ  أنَّو

 اتو.ومسؤوليَّ  وا باتوِ  في أداءِ  قصورهِ 
  َّعؼة وال/َّ القوَّ  عف نقاطِ  الكشؼِ  مف خبلؿِ  فَ فيالموظَّ  أداءِ  وتطويرِ  عمى تحسيفِ  تعمؿُ  ةٌ عمميَّ  وأن 

 مة ككؿ.المنظَّ  ؼ وبالتالي أداءِ بيدؼ تطوير أداء الموظَّ 
  ُومواعيدَ  ومعاييرَ  سياساتٍ  وفؽَ  لؤلداءِ  المبلحظة والتحميَؿ المستمرَّ  ةَ ب دقَّ تتطمَّ  متواصمةٌ  ةٌ عمميَّ  أنَّو 

 ؼ.الموظَّ  بمو بيا أداءُ  قاُس يُ  ثابتةٍ 
 يٌَّة مف ش نيا إتاحُة الفرصة لمموظَّفيف لمترقيِة والحصوؿ عمى تقديراٍت ومكافآٍت والبروز والتميُّز، فيما أنَُّو عمم

 (.10: 2010لو اتُِّبَع نظاـُ تقييـٍ عادٍؿ يساوي بيف الموظَّفيَف ويراعي الد قةَ والمو/وعيَّةَ في التَّقيـي )شاىيف، 
   

سة إلى االرتقاء بالمؤسَّ  تيدؼُ  ةٌ  وىريَّ  ةٌ تقييـ األداء عمميَّ  أفَّ  هُ ذكرُ  ؽَ بناًء عمى ما سبَ  يرى الباحث
عمى  لمحكـِ  ةٍ ومستمرَّ  منتظمةٍ  ةٍ رسميَّ  عؼ لمعامميف، بي راءاتٍ ة وال/َّ القوَّ  نقاطِ  كشؼِ  األفراد، مف خبلؿِ و 

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

في  مرموقةٍ  ةٍ مو/وع تقييـ أداء العامميف يحظى ب ىميَّ ( إلى أفَّ 213-212: 2010أشار الييتي )
ؤساء الرُّ  ، حيف ت عؿُ ونشاطٍ  ةٍ عمؿ بحيويَّ ُة التي تدفُع األ يزَة اإلداريََّة لمالعممية اإلدارية، فيو الوسيم

 بفعالية، ويمكفُ  لعمؿِ إلى ا ، وتدفع المرؤوسيفَ مستمر   رؤوسييـ بشكؿٍ م اتِ ومسؤوليَّ  يتابعوف وا باتِ 
 :بما ي تي تقييـ األداءِ  استخداـ نتائجِ  ة مف خبلؿ م االتِ األىميَّ  تمؾَ  نتائجِ  إظيارُ 

 

 .ؼ ال ديدالموظَّ  صبلحيةِ  تحديدُ  .1
 السترشاُد بيا عند النَّقؿ والتَّرقية.ا .2
 .ةاالحتيا ات التدريبيَّ  يدُ المطموب وتحد مستوى األداءِ  تحديدُ  .3
 بيا عند منِح المكافآت التش يعيَّة. االسترشادُ  .4
 واإلشراِؼ وتحسيُف مستوى المشرفيف. ة الرقابةِ فاعميَّ  .5
 النيوُض بمستوى أداِء الوظيفة. .6
 العبلقة بيف الرؤساِء والمرؤوسيف. تقييـ .7
 .عييفعمى مدى سبلمة االختيار والتَّ  الحكـُ  .8
 

 وتحقيؽِ  ة لدى العامميفَ المعنويَّ  وحِ الرُّ  إلى رفعِ  تيدؼُ  ة تقييـ األداءِ ة عمميَّ ىميَّ أ أفَّ  ويرى الباحث
 قةِ ، وتعمؿ عمى زيادة الث  ر/اىـ، وتحفيزىـ لتطوير أدائيـ، وتشعرىـ باألمف واالستقرار الوظيفي  

 تيا. ، ومدى مصداقيَّ ىذه العممية وعدالةِ  مف خبلؿ شفافيةِ  سة وذلؾَ يـ لممؤسَّ برؤسائيـ، وزيادة انتمائ
 

  ثالثًا: أىداف تقييم األداء
ُيعدُّ تقييـ أداِء العامميَف في الوقِت الحا/ر  زًء أساسيًا مف مني يَّة إدارِة ال ودِة الشَّاممة التي تُمث ُؿ  

يِر أداِء وىَي مني يٌَّة تؤك ُد عمى /رورة االستمرار في تحسيِف وتطو  ،المنيَج المعاصَر في إدارة المنظَّمات
العامميَف مف خبلؿ ما ُتظِيُرُه نتائُج تقييـ أدائيـ إذ أفَّ الفعالية التنظيميَّة التي توف ُر لمزبائِف ِسَمعًا وِخْدماٍت 

وباإلمكاِف تناوُؿ األىداِؼ التي تحق ُقيا عمميَُّة  ،يرَ/ْوَف عنيا، متوق فٌة عمى  ودِة األداِء وتحسيِنِو المستمر
 (.239: 2009وفؽ مستوياٍت ثبلث ىي: المنظَّمة، المديروف، المرؤوسوف )السالـ، تقييـ األداء 

 تقييماتيـ عادلةً  عندما تكوفُ  ةً وتطويرىـ خاصَّ  فيفَ الموظَّ  لتحفيزِ  ةٌ عمميَّ  أداةٌ  ىوَ  األداءِ  تقييـِ  نظاـَ  إفَّ 
 بردودِ  راتُ أف ترتبط ىذه التصوُّ  وي بُ  فيفَ لمموظَّ  سبةِ بالن   ةٍ أىميَّ  العدالة ذاتُ  حوؿَ  راتُ فالتصوُّ  ودقيقة،
 ة. والفعميَّ  عةِ األداء المتوقَّ  تقييماتِ  ما بيفَ  المبدئي   ضِ التناقُ  آثارَ  تت اوزَ  وأفْ  موؾِ والسُّ  في المواقؼِ  الفعؿِ 
 دعماً  موفَ قد  يُ  الذيفَ  بالمشرفيفَ  ثقةٌ  ىناؾَ  /ا عف تقييـ أدائيـ عندما تكوفُ بالر   فوفَ الموظَّ  يشعرُ 
التقييـ  ةُ وتبدأ عمميَّ  األداء، مقابؿَ  فعِ الميارات والدَّ  االت تطويرِ بم  ؽُ فيما يتعمَّ ًة فييـ خاصَّ لموظَّ 

ّـَ  وُ ب نَّ  فوفَ الموظَّ  يا ويشعرُ ذاتِ  التقييـِ   مسةِ  خبلؿَ  الوظيفي   عف  الكافي لمتعبيرِ  ىـ الوقتَ إعطاؤ  ت
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ّـُ  ةً خاصَّ  ةِ باإلنتا يَّ  الت ثيرِ  لتحقيؽِ  ةَ الفرصَ  لدييـُ  ـ وب فَّ ىِ رِ ظَ نَ  و ياتِ   وافيةٍ  بشروحٍ  ـْ ىُ تزويدُ  عندما يت
 (Esfahani et al، 2014: 36)لتقييماتيـ. 

 

 مة:تقييم األداء عمى مستوى المنظ   أىدافُ أواًل: 
 تسعى إدارة الموارِد البشريَِّة إلى تحقيؽ عدَّة أىداٍؼ عمى مستوى المنظَّمِة ومف أىم يا ما يمي:

 (103: 2006لسالـ، الصالح، )ا 
خمُؽ مناٍخ مَف الث قِة والتعامِؿ األخبلقي  عف طريِؽ ت كيِد اأُلُسِس العمميَِّة في التَّقييـ والمو/وعيَِّة  .1

في إصداِر األحكاـِ مما ُيبِعُد عِف المنظَّمِة احتماالِت شكوى العامميَف أو ات ياميا بالمحاباِة وتف/يِؿ 
 .باراٍت شخصيٍَّة وليست عمميًَّة أو مو/وعيَّةبع/يـ عمى بعٍض العت

النيوضُ بمستوى العامميَف مف خبلِؿ استثماِر ُقُدراتيـُ الكامنة وتوظيِؼ طموحاتيـ ب ساليَب تؤى ميـ  .2
 لمتقدُّـ، وكذلَؾ تطويُر َمْف يحتاُج منيـ إلى تدريٍب أكثر.

 ميميٍَّة لمعمؿ ومستمزماتو.و/ُع معدَّالٍت مو/وعيٍَّة ألداِء العمؿ مف خبلؿ دراسٍة تح .3
تقييـ برامج وأساليِب إدارة الموارد البشريَّة، ألفَّ عمميَّة التَّقييـ مقياٌس مباشٌر لمحكـِ عمى مدى  .4

 سبلمة ون اح الطُُّرِؽ المستخَدَمِة في ىذِه اإلدارة.
مكانيَِّة و/ع سياساِت ترشد اإلنتاِج والتَّ  .5 ، وا   .وظيؼِ تحديُد تكاليِؼ العمِؿ اإلنساني 

 

 ثانيًا: أىداُف تقييم األداِء عمى مستوى المديرين
 يمكن الن ظُر إلى أىداِف تقييم األداء عمى مستوى المديريَن ِمْن خالل التالي:

نَّما ُتعتََبُر  إفَّ موا ية المدير أو المشرؼ لمفرد العامؿ مف أ ؿ الحكـ عمى أدائو ليست بالعمميَّة السَّيمة، وا 
مكاناتيـ الفكريَّة وتعزيز قدراتيـ عمميًَّة تتميَّ  ز بطاَبع التَّحدي الذي يدفُع المديريف إلى تنمية مياراتيـ وا 

اإلبداعيَّة، لموصوؿ إلى تقييـٍ سميـٍ ومو/وعي  ألداء تابعييـ، وىذا ما يدفع بات  اه تطوير العبلقات 
 (.201: 2003باتيـ )الييتي، ال ي دة مَع العامميَف والتقرُّب إلييـ لمتعرُّؼ عمى مشاكميـ وصعو 

 

 

 ثالثًا: أىداف تقييم األداء عمى مستوى المرؤوسين:
ـ،  ـ األداء فيي: )السال  (240: 2009أمَّا أبرز األىداؼ التي يسعى الُمقي ُموف إلى تحقيقيا بيف العامميف بواسطة عمميَّة تقيي

التي  ال يودَ  ناعة الكاممة لدييـ مف أفَّ ة لدى المرؤوسيف مف خبلؿ توليد القعور بالمسؤوليَّ تعزيز الشُّ  .1
في  ـ ي تيدوفَ يُ الذي ي عمُ  قييـ، األمرُ ة التَّ عمميَّ  تحتَ  مة ستقعُ يبذلونيا في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ المنظَّ 

 بوا العقوبات. مستويات أدائيـ ليفوزوا بالمكافآت ويت نَّ  العمؿ ويطو روف
 فيفَ الموظَّ  سموؾِ  المناسبة لتطويرِ  ؽِ رُ مف الوسائؿ والطُّ  ة تقييـ األداء في اقتراح م موعةٍ تساىـ عمميَّ  .2

 ة.مستمرَّ  بصورةٍ و  ةٍ عمميَّ  ة أي/ًا ب ساليبَ الوظيفيَّ  بيئتيـُ  وتطويرِ 
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 ة تقييم األداءروط الواجب توافرىا في عممي  رابعًا: الش  
ة والسَّبلمة في تقييـ أداء ( إلى أنُّو ولكي يتوفَّر عنصُر الصَّبلحية وال150: 2013يشير الكبللده ) صحَّ

 الموظَّؼ، ي ُب أف تتوفَّر العوامؿ التَّالية:
 قييـ.لمتَّ  محددة رىناؾ معايي أف تكوفَ  .1
ّـَ تطبيقيا ب دارة.ات اإلدارة قييـ مف أولويَّ التَّ  ةُ عمميَّ  أف تكوفَ  .2  العميا في المنظَّمة حتى يت
متيا اليدَؼ المنشود منيا.أف تكوَف نماذُج التَّقييـ دقيقًة ومحتويًة عمى ن .3  قاٍط ُتعطي في محص 
 أف تكوَف عمميَُّة التَّقييـ مفيومةً لمعامميَف حسب مستوياتيـ العمميَّة والعمميَّة. .4
 أف تتوفَّر تعميماٌت وا/حٌة ودقيقٌة في المنظَّمِة تفيُد باستمراريَّة تقييـ األداء. .5
 ة القياـ بعمميَّة التَّقييـ.يمـز تدريُب المسؤوليَف التخصُّصي يف عمى كيفيَّ  .6

 

ة تقييـ األداء وتنفيذ ما اإلدارة العميا لعمميَّ  دعـ خصوصاً ابقة و السَّ  ر الشروطِ توفُّ  /رورة يرى الباحث
 ب عمييا مف نتائج.يترتَّ 

 

 خامسًا: خطوات عممية تقييم األداء
يكوف سميمًا فبل ُبدَّ لو مف التدرُّج والسير  تقييـ أداء العامميف ال يتّـُ  ممًة واحدًة، وأيُّ عمٍؿ ُيراُد لو أف 

بخطواٍت متناسقٍة، تؤد ي في النياية إلى الوصوؿ الكتماِؿ عمميَّة تقييـ األداء عمى الو و المطموب 
إفَّ تقييـ األداِء عمميٌَّة معقَّدٌة، تتداخؿ فييا كثيٌر مَف القوى والعوامؿ ولذا فيفَّ  .(48: 2013)مرت ى، 
مي األداء مف رؤساء ومشرفيف في إدارة الموارد البشريَّة أْف ُيخط طوا ليا تخطيطًا  يدًا، وأف عمى ُمَقي  

 (.261: 2008الصباغ،  ،يتَّبعوا خطواٍت منطقيًَّة متسمسمًة لكي ُيحق َؽ تقييـ األداِء أىدافو )درة
 (2شكؿ رقـ )

 قييـيو/ ح خطواِت عمميَّة التَّ                                 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

 (35: 2009المصدر: )أبو حطب، 

  

 تحذيذ انعًم انًطهوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تحذيذ طُُشِق تمييى األداء

 

 حكُّ انتظهُّى

 

 

 تحذيذ يعاييش تمييى األداء

 

تحديد مصادر  مع  تُفيز انتَّمييى
 البيانات

 

ارعت  انتَّغزيت انشَّ

 

عُاطش َظاو تمييى 

 األداء
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 تقييم األداء: ةِ عممي   خطواتِ  أىم  
ّـُ : ب تقييموتحديد العمل المطمو  .1 ، وتحديد إ راءات تقييمياذلؾ بتحديد األعماؿ المطموب  ويت

 األعماؿِ  يؿُ تحمبدراسة العمِؿ  قصدُ ، ويُ ء العمؿ ودراسة العمؿ وظروفوة أداوسياسات العمؿ لتحديد كيفيَّ 
ات التي مف حيث الوا ب المختمفةِ  ؼ عمى  وانب العمؿِ المطموب قياس الكفاءة في أدائيا، والتعرُّ 

 (.289: 2006وليات التي يمتـز بيا شا ؿ العمؿ )ماىر، ينطوي عمييا العمؿ والمسؤ 
 

 وُ ة تقييـ األداء، ألنَّ عمميَّ  لن احِ  اً /روري اً معايير تقييـ األداء أمر  رُ بَ عتَ تُ  :تحديد معايير تقييم األداء .2
وي ب  ـ وعمى رأسيـ العامموف ورؤساؤىـ،قييمنيا أصحاب العبلقة في التَّ  ينطمؽُ  واحدةً  ةً أر/يَّ  ؿُ شك  يُ 

ب أف تكوف تمؾ ة، ولذلؾ ي  بة في تحسيف اإلنتا يَّ والرَّ  أف تترؾ معايير األداء لدى العامميف الحافزَ 
تو أف يكوف دقيقًا في المعيار ميما كانت نوعيَّ  شترطُ ، ويُ وبيئة العمؿ وؼتناسب مع ظر المعاييُر مرنًة وت

 (.49: 2013راد قياسو )الن ار، عبير عف األداء المُ في التَّ 
 

ُتساىـُ ىذِه الخطوُة في تحديِد الوسيمِة المناسبة التي تحديد مصادِر جمع البيانات الخاص ة بالت قييم:  .3
ناسبِة لعمميَّة التقييـ، حيُث أفَّ ىناَؾ عدَّة مصادر ل مِع البيانات والمعمومات تساعد في  مِع المعمومات الم

زمة لقياس أداء العامميف، ولكؿ  مصدٍر مف ىذِه المصادر مزاياه وعيوبو )شاويش  (.103: 2005 ،البلَّ
 

تي تت/مَُّنيا ة الساسيَّ مف ال وانب األ عتبرُ تقييـ األداء تُ  ؽِ رُ طُ  تحديدَ  إفَّ  تقييم األداء: قِ رُ تحديد طُ   .4
تقارنيـ مع معايير وأدوات  اَء العامميف مع آخريَف وُطُرؽٌ أد فُ قارِ تُ  أساليبُ  يناؾَ سياسة تقييـ األداء، ف

 (.274: 2008الصباغ،  ،مع األىداؼ )درة أداء العامميفَ  تقارفُ  ؽٌ رُ وطُ 
 

سات عادًة مرًَّة كؿَّ سنٍة، وبعُض المؤسَّسات تقوـُ بتقييـ يتّـُ تنفيُذ عمميَِّة التَّقييـ في بعض المؤسَّ  تنفيذ الت قييم: .5
أداِء العامميَف أكثََر مف مرٍَّة في السَّنِة إمَّا عمى أساٍس نصِؼ سنوي  أو ربعي ، وذلَؾ بحسِب فمسفِة المؤسَّسة 

 (.34: 2009قييـ )أبو حطب، وأىداِؼ التَّقييـ ومدى الفائدِة مف تكراِر عمميَّة التَّقييـ إ/افًة إلى تكمَُفِة التَّ 
 

ُؿ بعُض المؤسَّسات المحافظة عمى ِسر يَِّة تقاريِر  إخباُر العامميَن بنتائِج تقييميم: الت غذية الر اجعة: .6 تُف/ 
تقييـ األداء، دوف إخباِر العامميَف بنتي ِة التَّقييـ، ألنَّو أكثر أمنًا مف حيُث عدـِ َخْمِؽ مشاكؿ في عبلقاِت 

ُؿ إخباَر المشرفي ف بالمرؤوسيف، وفي عبلقاِت الزمبلء ببع/يـ، إال أفَّ ىناَؾ مؤسَّساٍت أخرى تُف/ 
المرؤوسيف بنتائِج التَّقييـ، وذلَؾ ألسباٍب ِعدٍَّة أىمُّيا أفَّ المرؤوس يودُّ أْف يعِرَؼ مستوى أدائِو ويودُّ أف 

وى أدائِو في المستقبؿ بمعرفة مستواه الحالي، كما يعِرَؼ رأَي رئيسِو المباشر في عممو، ويودُّ أف يرتقي بمست
 (.1184: 2011أفَّ العبلنية ُتشيُع  وَّ التفاىـِ والتَّعاوِف والو/وِح داخَؿ العمؿ )أبو الروس، أبو ما/ي، 

 
 

ـَ العامميفَ  إجراُء الت ظم م: .7 لمتَّظمّـُ  مَف ال/َّروري عنَد و/ِع أي  نظاـٍ لتقييـ األداء فتُح باِب التَّظمُّـ أما
مف نتائِج تقديِر كفاءتيـ أماـ  ياٍت إداريٍَّة عميا متخص صٍة في إعادِة الن ظِر في ىذِه النتائج، ولكف ممَّا 
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ال شؾَّ فيو أفَّ حؽَّ التَّظمُّـ ل ميِع العامميَف أمٌر  يُر منطقي  ألفَّ ىذا سيخُمُؽ مشاكَؿ لئلدارة، لذا فمَف 
 . (309: 2006ماىر، ) ؽُّ لمموظَّفيَف الذيف كانت نتائُج تقديراتيـ /عيفة.األنسِب أف ُيعطى ىذا الح

 

 سادسًا: معايير تقييم األداء وخصائصيا
إفَّ عمميَّة تقييـ األداء تتطمَُّب و وَد معايير معيَّنٍة يمكُف استخداميا في تقييـ أداء العامميف، إذ  

 استثناٍء، وتكوُف مو/وعيًَّة تحق ُؽ اليدَؼ مف عمميَِّة تقييـ األداء. ُتطبَُّؽ ىذِه المعاييُر عمى  ميع العامميَف دوفَ 
األساس الذي ُينَسُب إليِو الفرد، وبالتَّالي ُيقارُف بِو لمحكـ عميو، أو ىي  وُيقصُد بمعايير األداء:

يٌّ لن اح عمميَّة المستويات التي ُيعتَبُر فييا األداء  ي دًا ومر/يًا، وتحديُد ىذِه المعايير ىو أمٌر /رور 
تقييـ األداء حيُث أنَّيا تساعد في تعريؼ العامميف بما ىو مطموٌب منيـ بخصوص تحقيؽ أىداؼ 
المنظَّمة، وتو يو المديريف إلى األموِر التي ينبغي أف ُتؤَخَذ بعيِف االعتبار لتطوير األداء، وال ُبدَّ مف 

خبلصيـ أْف ُتصاَغ ىذه المعايير بمشاركِة العامميَف مما ي ساعُد عمى رفع در ِة أدائيـ لمعمؿ وا 
لممنظَّمة، وقد اختمَؼ الباحثوف في تحديِد ىذِه المعايير فمنيـ َمْف خصَّص م موعًة مَف المعايير لكؿ  
مستوًى تنظيمي  ومنيـ َمْف قدَّـ م موعة معاييٍر يمكُف تطبيقيا عمى  ميِع الوظائِؼ أو األعماِؿ 

تمَؾ المعايير العمؿ، القيادة، اإلبداع، األداء، ح ـ العمؿ، القدرة عمى ات خاذ  اإلداريَّة، ومف أمثمةِ 
 (.  203-202: 2010القرارات، القدرة عمى حؿ  المشاكؿ وتفويض السُّمطات )الييتي، 

 معايير األداء: أنواع
ّـُ  استخداميا بحيثُ  تقييـ األداء يمكفُ  ةِ في عمميَّ  نةٍ معايير معيَّ  و ودَ  إفَّ  النَّات ة  االنحرافاتِ  تحديدُ  يت

 (164: 2007)عمياف،  عف ىذِه المعايير، وتنقسـُ معايير تقييـ األداء إلى خمسِة أنواٍع وىي:
 المعايير الكميَّة وتتعمَُّؽ بكميَّة اإلنتاج. .1
 المعايير النوعيَّة وتتعمَُّؽ بنوعيَّة اإلنتاج. .2
 عمى إن اِز أحِد اإلعماؿ. معاييُر تكُمَفٍة تتعمَُّؽ بالنَّفقاِت المصروفةِ  .3
ـز لمقياـِ بعمٍؿ معيَّف. .4  المعايير الزمنيَّة وتتعمَُّؽ بالوقِت البلَّ
 معاييُر الِقَيـِ المعنويَّة وتتعمَُّؽ بم االٍت  يِر ممموسٍة مثؿ در ة إخبلص العامميف ووالئيـ لمعمؿ في المؤسَّسة.  .5

 

 خصائص معايير األداء
 راد قياسو، ويكوفُ األداء المُ  عفِ  عبيرِ دقيقًا في التَّ  أف يكوفَ  وُ تُ نت نوعيَّ في المعيار ميما كا طُ رَ شتَ يُ 

 (204-203: 2010)الييتي،  الية:ز بالخصائص التَّ المعيار ىكذا إذا تميَّ 
التػػػي  الخصػػائصِ  عػػػف تمػػؾَ  رَ عب ػػأف تُ  اخمػػة فػػي المقيػػػاس ي ػػبُ الدَّ  العوامػػػؿَ  أي أفَّ : المقيــاس صــدق .1

 ما المقياس  ير صادٍؽ:فيي يكوفُ  أو نقصاف، وىناؾ حالتافِ  زيادةٍ  دوفَ  يا أداء العمؿبُ يتطمَّ 
فػػػػي حالػػػِة عػػػدـ احتػػػواء المقيػػػاس عمػػػى عوامػػػَؿ أساسػػػيٍَّة فػػػي األداِء، وىػػػذا النَّػػػوُع مػػػف الخطػػػ  ُيعػػػَرُؼ    - أ

 بقصوِر المقياس.
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ِث المقياس.في حالِة احتوائِو عمى مؤث راٍت خار ٍة عف إرادِة الفرِد، وىذا النَّوُع مَف ال - ب  خط  ُيعَرُؼ بتموُّ
: يعني أف تكوَف نتائُج أعماِؿ الفرِد مف خبلؿ المقياس ثابتًة عنػدما يكػوُف أداؤُه ثابتػًا أمَّػا ثباُت المقياس .2

 عندما تختمُؼ نتائُج القياس باختبلِؼ در اِت أو مستوياِت أدائِو فذلَؾ ليَس عيبًا فيِو إنَّما حالٌة طبيعيَّة.
ميما كانت  األداءِ  في مستوياتِ  االختبلفاتِ  بيظيارِ  المقياسِ  حساسيةِ  در ةَ  ني بو: ونعمييزالت   .3

 األفراد. مفَ  أو م موعةٍ  الفردِ  بيف أداءِ  زُ فيمي   بسيطةً 
مكانيَّ  المقياسِ  و/وحُ  : أيسيولة استخدام المقياس .4  في العمؿ.  ؤساءِ الرُّ  ؿِ بَ مف قِ  استخداموِ  ةُ وا 
 

 وأدوات التقييم. عممي ة تقييم األداء عنالجيات المسؤولة : سابعاً 
 

عمى الرَّ ـ مَف الدَّوِر األساسي  لمرئيِس المباشر في عممية التَّقييـ إال أفَّ ىناَؾ العديَد مَف األطراِؼ 
يمكُف أف تقوـَ بعمميَِّة التَّقييـ، فعمميَُّة تقييـ األداء ىي ت ميٌع لممعموماِت ومف أىـ  ال يات التي يمكُف 

 ف تقوـَ بيا وتشك َؿ مصدرًا ُيعتَمُد عميِو في تقييـ األداء كما يمي:أ
 

إفَّ أنسَب شخٍص تتوفَُّر لديِو المعمومات الكافية عف  الت قييم بواسطة الرئيس أو المشرف المباشر: .1
ما أفَّ الرئيس أداء الموظَّؼ ىَو رئيسُو المباَشر، باعتباره الشَّخَص األكثَر معرفًة بالتَّقييـ ممَّف سواه، ك

المباشر يتَّسـُ بالقدرة العالية عمى تحميؿ أداء المرؤوسيف وتفسيره، وفقًا لطبيعة أىداؼ المنظَّمة 
و اياتيا، ف/بًل عف إمكانيَّتو الربط بيف العوائد المتحق قِة لممنظَّمة  رَّاء السُّموؾ األدائي  في العمؿ 

فَّ الرئيس قد يتحيَُّز لصالح المرؤوس أو /دَُّه، نتي ًة واإلخفاقات التي يمارسيا الفرد، ومع ذلؾ في
 (.167: 2005الخرشة،  ،لمعبلقاِت الشخصيَِّة أِو المحاباة )حمود

 

: تتطمَُّب بعض المنظَّمات أف يقوـَ بمرا عِة تقييـ األداء الت قييم بواسطة رئيس المشرف المباشر .2
تيا، وذلؾ لمعال ِة أحيانًا رئيُس المشِرِؼ المباَشر، وذلَؾ ل/ماِف  مو/وعيَّتيا، والت كُِّد مف سبلمتيا وصحَّ

مشكمِة التحيُِّز التي قد تحُدُث مف ِقَبِؿ الرئيس المباشر ولمت كُِّد مف أفَّ الموظَّؼ يحق ُؽ األىداَؼ المطموبَة 
ؿ المسؤولية في إطاٍر تكاممي  ُشمولي، مع أىداِؼ اإلدارة العميا، وأفَّ ىذا الموظَّؼ قادٌر عمى تحمُّ 

 (.121: 2002الصالح،  ،وقبوليا، ولديو المعرفُة الكافيُة ألداء ما ُيطَمُب منُو مف عمؿ )السالـ
 

ـُ ىذِه الطَّريقة أل راٍض تطويريٍَّة وليَس أل راِض إصداِر حكـٍ عمى أداٍء الت قييم الذ اتي .3 : ُتسَتخَد
منعزلٍة عِف اآلخريف، ومف مزايا ىذا المدخِؿ أنَُّو  معيَّف، وقد يستخدمو موظٌَّؼ أو عامٌؿ يعمُؿ في بيئةٍ 

راِع في  ُيشِرُؾ الموظَّؼ في عمميَّة التَّقييـ، ويساعُد في تحديِد أدوار الموظَّؼ وتقميِص ُفَرِص الص 
ـُ في إدارِة األىداؼ بشكٍؿ واسٍع، وي عُؿ الموظَّفيَف أكثر التزامًا بتحقيِؽ  ّـَ ُيسَتخَد األدوار، ومف ث

ىداؼ التي اشتركوا في تحديدىا، ومف نقائِص ىذا المدخِؿ أنَُّو قد تشوُبُو عمميٌَّة متعمَّدٌة مف التَّشويِو األ
 (.272-271: 2008الصباغ،  ،والتحيُِّز الشَّخصي  يقوـُ بيا الموظُُّؼ نفسو )درة
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ي الم موعِة تحَت إشراِؼ : يقوـُ كؿُّ موظٍَّؼ بتقييـِ زمبلئِو فالت قييم بواسطة الن ظراِء في العمل .4
الرئيِس المباَشر، ويرِ ُع السََّبُب في إسناِد ميمَِّة التَّقييـِ لمنُّظراِء في العمِؿ ألفَّ لدييـ معموماٍت كافيًة 
ن ازاتيـ، ولكْف ي ب أال يعتمد بشكٍؿ كامٍؿ عمى النُّظراء خشيَة أف تكوَف  عف سموِؾ زمبلئيـ وأدائيـ وا 

ٌة بينيـ، تؤد ي إلى نتائَج  ير مو/وعيٍَّة لعمميَّة التَّقييـ، لذلَؾ ُينصُح ب ف يكوَف ىناَؾ صراعاٌت داخميَّ 
رأُي النُّظراِء إرشاديًا لممساعدة في إعطاء صورٍة متكاممٍة ُتساِعُد في الوصوِؿ إلى حكـٍ مو/وعي  في 

 (.104: 2005عمميَّة التَّقييـ )شاويش، 
 

ُيطبَُّؽ ىذا األسموُب عمى نطاٍؽ واسٍع في ال امعاِت والمؤسَّساِت  :تقييم الرؤساِء بواسطة المرؤوسين .5
التعميميَّة والتدريبيَّة، ومف فوائدِه مساعدُة المشِرِؼ عمى تحسيِف أداِئِو مف خبلِؿ معرفتِو نقاَط /عفو، 

ًا كما يبقى وكذلَؾ بتعريِؼ اإلدارة العميا بالمستوى القيادي  لممشرفيف والمسؤوليف سمبًا كاف أو إي اب
المسؤولوف أكثَر ت اوبًا لمشاعر ردوِد فعِؿ المرؤوسيف، ممَّا ي عُمُو أكثَر حرصًا في أدائِو وسموكو، إال أفَّ 
ىذا األسموب ال يخمو مف احتماِؿ نفوِر الرؤساِء والشُّعوِر بالقمِؽ والتوتُّر والخوؼ، وقد ُتسَتَغؿُّ ىذِه 

اسَب عمى حساِب الرؤساِء كما قد ُتوف ُر ليـ عنصَر /غٍط قد المواقؼ مَف المرؤوسيَف في تحقيِؽ مك
ـَ وُطب َؽ ىذا األسموب بشكٍؿ سي ئ )نصر ا،   (.173: 2002ُيسئ لعمميَِّة التَّقييـ ب كمميا، لو ُفِي

 

يَِّة مف داخِؿ أو ُيستعاُف أحيانًا بُخَبَراِء إدارِة الموارِد البشر  الت قييم بواسطة خبراء إدارة الموارد البشري ة: .6
خارِج المؤسَّسِة في عمميَِّة تقييـ أداِء الموظَّفيَف، وفي مساعدِة القائميَف بالتَّقييـِ في شرِح أبعاِد العمميَّة 
وأىدافيا وطريقِة إ رائيا، وُيشتَرُط أف يكوَف ىؤالِء الخبراء عمى عمـٍ ومعرفٍة بطبيعِة الوظائِؼ التي ُيراد تقييـُ 

َف عمييا، ويتحدَُّد دوُر الُخبراء في مقابمِة القائميَف بالتَّقييـ وشرِح م/اميِف التَّقييـ والطَّريقِة أداِء القائمي
المطموبِة في التَّقييـ وأسموِب التَّقييـ والتَّقدير، وُيطمُب منيـ بعدئٍذ أف يتَّخذوا الخطواِت التنفيذيََّة إل راِء ىذا 

 (.122: 2002الطَّريقُة في طريقِة التَّقييـ الميداني  لؤلداء )السالـ، الصالح،  التَّقييـ، و البًا ما ُتستخَدـُ ىذهِ 
 

تم ُ  المنظَّمات إلى االستعانة بخبراَء مَف الخارِج إل راِء التَّقييـِ لمعامميَف لدييا  الت قييم الخارجي: .7
ًة في الم االت المينيَِّة والفنيَّة، بيدِؼ الحصوِؿ عمى تقييـٍ حيا ، وتخصُّصي  مف  ياٍت خاصَّ دي 

محترفٍة، وُيؤخُذ عمى ىذا األسموِب أنَُّو ُمكِمٌؼ في ال يِد والوقِت والماؿ، وقد تم ُ  المنظَّمات ليذه 
الطَّريقِة لمحصوِؿ عمى تقييـِ العمبلِء ت اَه مندوبي المبيعات، وموظَّفي المنظَّمِة ومستوى أدائيا وذلَؾ 

عِؼ وحؿ    (.174: 2002المشكبلِت القائمة )نصر ا،  لتداُرِؾ نقاِط ال/َّ
 

ُف ىذه المَّ نة مف رؤساء الت قييم بواسطِة المِّجان:  .8 ـَ أداَء الموظَّفيَف، وتتكوَّ ٌة لتَُقي  قد ُتشكَُّؿ ل نٌة خاصَّ
ـ، وال ُيمَنُع أقساـٍ يعمموَف مباشرًة في المسؤولية، وليـ صمٌة ومعرفٌة ُمسبقٌة بالموظَّفيَف قبَؿ فترِة التَّقيي

تشكيُؿ المَّ نة مف مستوياٍت إداريٍَّة مختمفٍة طالما كانت عمى ِصَمٍة ومعرفٍة بيؤالِء الموظَّفيَف وطبيعِة 
ن ازاتيـُ السابقة.   أعماليـ وا 
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ذا كاف اليدؼ مف تكويف المَّ نة ىو الِحرُص عمى تحقيؽ العدالة والمو/وعيَِّة في عمميَّة التَّقييـ، فيفَّ  وا 
 ماالت التحيُِّز الشَّخصي  مع بعِض أع/اِء المَّ نِة يظؿُّ قائمًا.احت
ذا ـل يتّـَ استخداـُ بياناٍت حقيقيَّةً وب  شكٍؿ إفَّ المعموماِت الكثيرةَ التي تتوفَُّر لمَّ نة ال تكوُف بال/َّرورة معموماٍت أف/َؿ وا 

،  صريٍح فسوَؼ يخي ـُ عمى بعِض أع/اِء الم موعِة  يٌؿ بما ي ري  (.259: 2009في حقيقة األمر )الساـل
 

ُيستخدـ ىذا التَّقييـ عف طريِؽ الزبائف والعمبلء في حالة  الت قييم بواسطة الزبائن والعمالء: .9
ـُ لمعمبلء الِخْدَماِت واألفكاَر والمعتقداِت كمنت اٍت ُينتََفُع منيا، ىنا ن ُد أفَّ  المنظَّمات الخدميَّة التي تُقد 

لعمبلَء يمث موَف ال يَة المناسبة التي يمكنيا تقديـ مبلحظاتيا عف أداِء العامميَف، وُتعدُّ المصدَر الزبائَف وا
األف/َؿ لمحصوِؿ عمى البيانات والمعمومات المطموبة، وُيعاُب عمى ىذه الطريقِة أنَّيا ُمكِمَفٌة إلى حد  ما 

المنظَّماُت بيذا التَّقييـ مرًَّة واحدًة في السَّنة ولفترٍة  وتزيد مف األعباء التي تتحمَُّميا المنظَّمة، وليذا تقوـُ 
 (.189: 2007زمنيٍَّة محدودة )المغربي، 

 

ـُ أكثر مف  يرى الباحث أفَّ لكؿ  طريقٍة مف ُطُرِؽ تقييـ األداء مزايًا وعيوبًا، لذا فمف األف/ِؿ استخدا
ي عيوبيا، مف أ ِؿ تحقيِؽ المصداقيَِّة والمو/وعيَِّة طريقٍة ل مِع المزايا المو ودِة في ىذِه الطُُّرِؽ وتبلف

 والشفافيَِّة مف عمميَِّة تقييـ األداِء والوصوِؿ لؤلىداِؼ المر وَّة.
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 (3شكؿ رقـ )                                          
ُح        عمميَّة تقييـ األداءال يات المسؤولة عف يو/ 

 
  

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:  رد بواسطة الباحث
 أدوات تقييم أداء العاممين:

ىناؾ  زٌء ميّـٌ لنظاـ تقييـ األداء أال وىو األداة التي ُتستخدـ في التَّقييـ، لذلؾ وعند و/ع نظاـ تقييـ األداء، 
َر المنظَّمة عناصَر األداء والبيانات وُأُسَس التَّقييـ، تحتاج إدارة  الموارد البشريَّة إلى تصميـ األداة. وبعد أف تُقر 

ٍة بكؿ  نظاـ. ذا اعتمدت إدارة الموارد البشريَّة نظاميف لتقييـ األداء، فيفَّ عمييا تصميـ استمارٍة وأداٍة خاصَّ  وا 
و البًا ما تكوف أداة التقييـ عمى شكؿ استمارْة تت/م ف أسئمًة عف  وانب مختمفٍة في أداء الفرد لمحصوؿ 

انات المطموبة لمتقييـ. وتتحدَُّد ىذه المعمومات في /وء أ راض التَّقييـ وعناصر األداء ونوِع عمى البي
البيانات وُأُسِس التَّقييـ، ف داُة التَّقييـ تراعي كؿَّ ىذه القرارات، وألفَّ ىذه القرارات تختمؼ كثيرًا مف نظاـٍ 

وات، وىي تختمؼ ليس فقط مف حيث م/مونيا بؿ ومنظَّمٍة ألخرى فيفَّ ىناؾ بدائؿ كبيرًة  دًا ليذه األد
 أي/ًا مف حيث عدد االستمارات التي عمى الُمقي ـ )المدير أو الرئيس( أف ُيممييا فيمكف أف تكوف كما يمي:

 

 استمارٌة واحدٌة لتقييـ  ميع العامميف، بحيث ُيِعدُّ المدير استمارًة واحدًة ل ميع العامميف لديو. .1
 (.398: 2004برنوطي، )ؿ  موظَّؼ، بحيث ُيِعدُّ المدير استمارًة لكؿ  موظَّؼ استمارٌة منفصمٌة لك .2

 

 اتيمييى انزَّ انتَّ 

 تخبشاء يواسد بششيَّ 

 

 نهزاٌا بواعطتانتمييى 
 

 

 

 

 

تمييى انشؤعاء 

 انًشؤوعيٍ بواعطت

مييى بواعطت انتَّ 

 انًششف انًباشش

مييى بواعطت انتَّ 

 بائٍ وانعًالءانضَّ 

مييى بواعطت سئيظ انتَّ 

 انًششف انًباشش

مييى بواعطت َظشاء انتَّ 

 انعًم

 

 يى انخاسريميانتَّ 

 ال يات المسؤولة
ة تقيـ عمميَّ عف 

 األداء
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 : الط ُرُق المسَتخَدَمُة في عممي ة تقييم األداء لمعاممينثامناً 
ـُ في تقييـ أداء العامميف، وىَي في م مميا ال تخُرُج عف كونيا أساليب لقياس  تعدَّدِت الطُُّرُؽ التي ُتسَتخَد

مميف لموصوِؿ مف ذلَؾ القياس إلى تقديِر كـ  ىذا األداِء وكيِفِو ثّـَ الوصوِؿ مف ذلؾ التقدير إلى أداء العا
يـ الطُُّرِؽ المسَتخَدَمِة في تقي تحديِد در ِة كفاءِة أداء العامؿ مف حيث القوَِّة وال/َّعؼ، وأيًا كانت أنواعُ 

تو )السممياألداِء في ُب أف تكوَف ىذِه الطُُّرؽ كفيمًة ب/ماِف   (.123: 2003 ، ودة القياس وصحَّ
 
 ويمكف تقسيـ ىذه الطرؽ إلى التالي الط ُرُق الت قميدي ة: - أ
ػفاِت أو الخصػائِص التػي تتعمَّػُؽ  :طريقة الت در ِج البياني .1 تعتمُد ىذِه الطَّريقُة عمى تحديِد عدٍد مػَف الص 

مختمفػػٌة مرقَّمػػٌة أو مصػػنَّفٌة بشػػكٍؿ متسمسػػٍؿ، وبنػػاًء  بالعمػػؿ واألداء، وتكػػوُف لكػػؿ  صػػفٍة أو خاصػػيٍَّة در ػػةٌ 
فات أو الخصائص مف ِقَبِؿ الُمقي ـِ الػذي ي/ػع  ّـُ تقييـ كؿ  فرٍد وفقًا لدر ِة امتبلكِو ليذه الص  عمى ذلؾ يت

 (.81: 2000عبلمًة تتناسُب مع ما يراُه مف مستوى أداء الموظَّؼ )شحادة وآخروف، 
 

ّـُ أسػماَء العػامميف : تُ طريقة الت رتيـب .2 نفَّػُذ ىػذِه الطَّريقػُة بقيػاـ الػرئيس المباشػر بيعػداِد قػائَمتَْيِف، إحػداىما ت/ػ
ّـُ القائمػُة الثَّانيػُة العػامميَف مػف  يػر األكفَّػاء، ومػف  ذوي الكفاءِة مرتَّبيَف بحسِب مستوى كفاءتيـ، فػي حػيِف ت/ػ

ب  يدًا كبيرًا ووقتًا طويبًل مف الُمَقي ـ، ومػف عيوبيػا أنَّيػا ال تسػمح أىـ  مزايا ىذِه الطَّريقة أنَّيا بسيطٌة وال تتطمَّ 
لمُمقَػػي ـِ بو/ػػِع أكثػػِر مػػف عامػػٍؿ /ػػمَف فئػػٍة واحػػدٍة عنػػدما يتَّصػػفوف بػػدر اِت كفػػاءٍة متسػػاويٍة، فيػػو ُم َبػػٌر عمػػى 

 .(376: 2010 واد،  ،يترتيبيـ تصاعديًا أو تنازليًا، بحيث يحتؿُّ كؿُّ واحٍد منيـ در ًة معيَّنًة )العزاو 
 

ػفاِت السػمبيَّة طريقة الت وزيع اإلجباري:  .3 فاِت اإلي ابيَّػة وبعػض الص  وتتمثَّؿ ىذِه الطَّريقُة بتحديِد بعِض الص 
فات التي تنطبُؽ عمى َمْف يتّـُ تقييمو )الصرايرة،   (.613: 2011ثّـَ باختياِر َمْف يقوـُ بعمميَِّة التَّقييـ لمص 

 

انطباعاتِو عِف الفرد عمى صحيفٍة مَف الورؽ، يمكُف أف ُترتََّب  المقيـ: يكتُب الت عبير قييم بحري ةطريقة الت   .4
في م موعاٍت تحَت عناويف مثؿ: طبيعة تقييـ الوظيفة، أسباب ىذا السموؾ، صفات العامؿ أو الموظَّؼ، 

الكافي لذلؾ، وأف ُيفك َر باإل راءات التي أف ُيخص َص الوقت  المقيـتنمية الحا ات المستقبميَّة، لذا ي ب عمى 
 (.95: 2000 ،عمميَّاِت المبلحظة والتَّحميؿ )شاويش المقيـسيتَّبعيا، فمَف ال/َّروري  أف يوظ ؼ 

 الحديثة:   قُ رُ الط   - ب
: يقوـُ الرئيس المباشر باال تماع بالمرؤوسيف لو/ِع األىداؼ أو طريقة الت قييم عمى أساس النتائج .1
ائج المطموب مَف المرؤوسيف تحقيُقيا والُمدَُّة التي ي ب أف تتحقَّؽ النتائج خبلليا، وعنَد انتياء المدَّة النَّت

 (.96: 2005 ،المتَّفؽ عمييا، تتّـُ عمميَّة التَّقييـ )شاويش
: تعتمد عمى ت ميع أكبر عدٍد مَف الوقائع التي تتسبَُّب بن اح أو فشؿ العمؿ طريقة الوقائع الحرجة .2
أىميَّتيا لمعمؿ،  التي تؤث ُر في أداء الفرد، سواًء مف حيث ن احو أو إخفاقو وتحد ُد قيمًة لكؿ  حادثٍة حسبو 
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أداء الفرد بشكٍؿ  وال يطَّمُع عمى تمَؾ القيمِة الشَّخُص القائـُ بالَّتقييـ، وُيطمُب مَف الُمَقي ـ أف يقـو بمبلحظة
التَّقييـ تقـو اإلدارة  حدُث خبلَؿ أداء الفرد لعممو، وبعد االنتياء مف ىذادقيٍؽ لُيحد د أيًا مف ىذه الوقائع ت

قيمتيا في القائمة  بتحديِد كفاءة الفرد وذلؾ عمى أساس عدِد الحوادث التي حدثت في أدائو واحتساب
 (.210: 2003)زويمؼ،  الس ريَّة، وبذلؾ نستخرج المعدَّؿ األخير الذي ُيعب ر عف كفاءة الفرد

 

: تتمثَّؿ في قياـ ممث ٍؿ عف إدارة األفراد بمقابمِة كؿ  رئيٍس في مكتبو وتو يو ريقة البحث الميدانيط .3
ّـَ  بعض األسئمة والحصوؿ عمى إ اباٍت عنيا بخصوِص كؿ  فرٍد يعمُؿ تحَت إشراؼ ىذا الرئيس، ث

ّـُ إر  ساؿ نسخٍة منيا في يقوـ بصيا ة ىذه اإل ابات التي حصؿ عمييا بشكٍؿ وصفي  مكتوٍب، ويت
ّـُ ترتيب  شكميا األولي  لممرا عة مف ِقَبِؿ الرئيس، وبعد ذلؾ تتّـُ صيا تيا في شكميا النيائي، وعندئٍذ يت
ّـُ تقييـ أدائيـ عمى أساس أحِد التقديرات )ممتاز،  يد، ُمْرٍض أو مقبوؿ، أو  ير  األفراد الذيَف يت

 (.69-68: 2013ُمْرض(. )الن ار، 
 

ُف مف عدٍد مَف األع/اء، أحدىـ ت قدير الجماعيطريقة ال .4 ّـُ تقييـ أداء العامؿ مف ِقَبِؿ ل نٍة تتكوَّ : يت
الرئيس المباشر لمعامؿ، وممث ٌؿ عف إدارة األفراد في المؤسَّسة وي ُب عنَد اختيار أع/اِء المَّ نة أف 

ي أعدَّه الرئيس المباشر عف العامؿ يكونوا مف الذيف يعرفوف العامؿ وطبيعة عممو، لمناقشة التَّقييـ الذ
بعد أف تكوف المَّ نة قد قامت بمناقشِة العامؿ فيما يتعمَُّؽ بمتطمَّبات وظيفتو، وبعد ا تماع المَّ نة 
ن از العامؿ  بالعامؿ يقوـ رئيسو المباشر باال تماع بو لمناقشة بعض األمور مثؿ معايير األداء، وا 

ة بت  (.99: 2005حسيف أداء العامؿ في المستقبؿ )شاويش، نفسو، وكذلؾ األعماؿ الخاصَّ
 

: بمو ب ىذه الطَّريقة يقـو العامؿ مف واقع اختصاصات ومسؤوليَّات وظيفتو طريقة اإلدارة باألىداف .5
 باقتراح أىداٍؼ محددٍة لفترٍة زمنيٍَّة محدَّدٍة، ويناِقُش مع رئيسِو ىذِه األىداؼ وُيعد الِف فييا ويصبلف إلى اتَّفاؽٍ 
أو ورقِة عمٍؿ حوَؿ األىداِؼ التي يمكف لمعامؿ تحقيقيا، وخطَّة العمؿ التي يتَّبعيا لبمو يا، والمعايير التي 
ُيقاُس األداء بناًء عمييا، وعندما تنتيي الفترة المحدَّدة ي تمع الطرفاف ويناقشاف النتائج المحقَّقة، ويكوُف 

بناًء عمى اإلن ازات التي َتَوصَّؿ إلييا، ويتّـُ تصحيح األخطاء إذا  المرؤوس قد قاـ بي راء تقييـٍ ذاتي  ألدائوِ 
 (. 413: 2008ُوِ َدت ثّـَ يقوـُ الطَّرفاف بو/ع خطَِّة عمٍؿ  ديدٍة لمفترِة القادمة )مصطفى، 

 

 : تعتمُد ىذِه الطَّريقُة بشكٍؿ رئيٍس عمى دراسِة كؿ  نوٍع مَف الوظائؼ، وذلَؾ لتحديدِ قوائم المراجعة .6
قائمٍة مَف األسئمِة تت/مَُّف م موعًة مَف العباراِت الوصفيَّة التي تصُؼ األداَء ال ي َد لمعمؿ، وليس ىناَؾ 
عدٌد محدٌَّد ليذِه األسئمة، بؿ إفَّ عددىا يتحدَُّد وفَؽ نوِع الوظيفِة وماىيَّتيا وطبيعتيا، ومَف ال/َّروري  

فاِت  ـُ ِسريًَّة ال تحديُد قَيـٍ عدديٍَّة متفاوتٍة لمص  أو لؤلسئمِة حسب أىميَّة كؿ  منيا لموظيفة، وتكوُف ىذِه الِقَي
ّـَ تطمب مَف الُمقي ـِ اإل ابة عف ىذِه األسئمة بػ "نعـ" أو "ال" عمى حسب ما  تطَّمُع عمييا سوى اإلدارة، ث

ـُ أدائو، وبعد االنتياء مف اإل ابة تُ   َمُع الدَّر اُت التي َحَصَؿ يراه منطِبقًا عمى الموظَّؼ الُمراِد تقيي
ُؿ إلى قيمٍة وصفيٍَّة لُتعب َر عف أدائو )أبو شيخة،   (.357-356: 2010عمييا الموظَُّؼ وُتحوَّ
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ِف اختمفت سواًء اعتمدت عمى سموكيَّات  يرى الباحث ب فَّ ُطُرَؽ تقييـ أداِء العامميَف متعد دٌة ومتنو عٌة، وا 
عمى النتائج إال أفَّ ىدفيا واحٌد، ىو التعرُّؼ عمى نقاِط القوَّة وال/َّعؼ  العامؿ أو سماتو الشخصيَّة أو

ـَ طريقٍة واحدٍة قد ال  عِؼ، ويعتقُد الباحُث أفَّ استخدا لدى العامميف، لتعزيِز نقاِط القوَّة وت اوِز نقاِط ال/َّ
 ألف/ؿ.  ُيحق ُؽ اليدَؼ بفعاليٍة، لذا يرى ب فَّ ال مَع بيَف أكثر مف طريقٍة ىَو ا

 
 : التغذيُة الر اجعة وأنواعياتاسعاً 

ـَ تقييـ األداء يساعد المنظَّمة عمى تحديد ثبلثِة أشياَء رئيسٍة وىي: معايير األداء، والكفاءات  إفَّ نظا
 األساسيَّة وربط المعايير والكفاءات بالموظَّفيف.

أمٌر  وىريٌّ في تحقيِؽ تحسيناٍت مستقبميٍَّة  وتكوُف مقارنُة أداِء الموظَّفيَف مف خبلِؿ تقييـ األداِء وىوَ  
تيِف سنويًا عمى األقؿ. ّـَ إ راُء ىذِه التَّقييمات مرَّ  (et al Ochti، 2012: 39) ولذلَؾ ُيقترُح أف يت

 

وتكوُف نقطُة االنطبلِؽ في أي  عمٍؿ ىي ، ةٍ إداريَّ  ةٍ عمميَّ  أ مف أي  ال يت زَّ   زءٌ  ىيَ  لرَّا عةُ غذية االتَّ و 
، وُتعتبُر التَّغذيُة الرَّا عُة الفعَّالُة الرَّا عةُ تصاؿ الفعَّاؿ بناًء عمى نتائج أداء الموظَّؼ لتمق ي التَّغذية اال

 (10: 2009الشمراني، )نقطَة انطبلٍؽ لتطوٍُّر الحٍؽ و زًء ال يت زَّأ مف ن اِح العمميَّة اإلدارية. 
وصػػورًا متعػػد دًة حسػػب نوعيَّػػة التَّقسػػيـ فييػػا، ومػػَف األنمػػاط الشػػائعة تتَّخػػذ التَّغذيػػة الرَّا عػػة أنماطػػًا مختمفػػًة 

لمتَّغذيػػػة الرَّا عػػػة بنػػػاًء عمػػػى مصػػػدرىا، التَّغذيػػػة الرَّا عػػػة الدَّاخميَّػػػة "الذَّاتيَّػػػة" والخار يَّػػػة، وُيقصػػػُد بالداخميَّػػػة 
وظَّػػؼ باسػػت ابتو(، أمػػا المعمومػػات التػػي يشػػتقُّيا الفػػرد مػػف خبراتػػو وأفعالػػو عمػػى نحػػٍو مباشػػر )شػػعور الم

ـُ أو المػػػدر ُب أو أي وسػػػيمٍة أخػػػرى خار يَّػػػة، ومػػػَف  الخار يَّػػػة فُيقصػػػُد بيػػػا المعمومػػػات التػػػي ُيقػػػد ميا الُمقػػػي 
 الباحثيف َمْف ُيقس ُميا حسَب الزَّمف إلى فئتيِف ىما: 

 

ُد الطَّرؼ اآلخر وىي التي تتَّصُؿ بالسُّموِؾ المبلَحِظ وتالت غذية الر اجعة الفوري ة:  - عُقُبُو مباشرًة وتزو 
زمة لتعزيز السُّموؾ. بالمعمومات  أو التَّو ييات واإلرشادات البلَّ

مة:  - وىي تمؾ التي ُتعطى لمموظَِّؼ بعَد مروِر فترٍة مَف الزَّمف عمى استكماؿ الت غذية الر اجعة المؤج 
 (.62: 2000عبد الفتاح، )ِب الظروؼ العمؿ أو األداء وقد تطوُؿ ىذه الفترة أو تقُصُر بحس

 :في النِّقاط التالية ة تقييم األداءاجعة في عممي  غذية الر  ة استخدام الت  أىمي   وتتمخ ص
تعمؿ التَّغذية الرَّا عة عمى إعبلـ الموظَّؼ بنتي ِة أدائو، ممَّا ُيقم ُؿ مف القمِؽ والتَّوتُّر الذي قد  .1

 رفتِو نتائج عممو.يعتري الموظََّؼ حاَؿ عدـِ مع
ـُ أفَّ أداءُه  ي ٌد  .2 ًة عندما يعم ُعُو عمى االستمرار في أدائو بشكٍؿ صحيٍح وخاصَّ ُز الموظَّؼ وُتش   ُتعز 

 وبالطريقة الصحيحة.
إفَّ معرفة الموظَّؼ ب فَّ أداءُه كاف خاطئًا مع معرفة سبب ىذا الخط ، ي عمُو يقتنع ب نَّو ىو نفسو  .3

 خطاء، ومف ثّـَ عميو م/اعفة  يده وأدائو في المرات القادمة.المسؤوؿ عف ىذه األ
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 إفَّ استخداـ التَّغذية الرَّا عة مف ش نو أف ُينش َط األداء لدى الموظَّؼ، ويزيد مف مستوى دافعيَّتو. .4
قٍت تُبي ُف عمميَّة التَّغذية الرَّا عة لمموظَِّؼ أيَف يقُؼ مف اليدؼ المنشود، وما إذا كاف يحتاج إلى و  .5

 طويٍؿ لتحقيقو، أـ أنَُّو قريٌب منو.
 ُتعر ُؼ الموظََّؼ أيَف ىو مف األىداؼ السُّموكيَّة التي حقَّقيا  يُرُه مف رفاؽ عممو، والتي لـ يحققوىا. .6
ُدُه لمموظَّؼ مف معموماٍت إ/افيٍَّة وَمراِ َع مختمفٍة عمى تقويِة عمميَِّة  .7 تعمُؿ التَّغذيُة الرَّا عة بما ُتزو 
ثرائيا )الن ار، األ  (.74: 2013داء، وتدعيميا وا 

 

 وعالجيا ومقترحات لتطوير تقييم األداء. : مشكالت تقييم األداءعاشراً 
فِة ال يتوقَّع أف  تقييـ األداء إفَّ  حكـٌ بشريٌّ ُيصِدُرُه إنساٌف بش ِف إنساٍف آخَر يشغُؿ وظيفًة ما، وبيذِه الص 

 اء.يكوَف خاليًا مَف المشكبلِت واألخط
وعمى الر ـ مَف األبحاث التي قاـ بيا عمماء اإلدارة، وال يود التي بذليا الُمشَتِغُموَف في إدارة الموارد  

كسابو َقْدرًا مف المو/وعيَّة، وَ ْعِمِو أكثَر فعاليًة، فينَّو لـ يبمغ بعُد  البشريَّة مف أ ؿ تطوير تقييـ األداء، وا 
وما زاَؿ يحَفُؿ بالمشكبلِت واألخطاِء التي تدفُع ببعِض ُكتَّاِب اإلدارِة إلى  الو/َع المثاليَّ الذي يريدوَنُو لو،

 (.245: 2000م/اعفة ال يِد وبذِؿ المحاوالِت مف أ ِؿ التَّغمُِّب عمى المشكبلت واألخطاء )أبو شيخة، 
 

 

 ة تقييم األداء:عممي   فُ نِ تَ كْ التي تَ  واألخطاءِ  المشكالتِ  لبعضِ  وفيما يمي عرٌض 
 

 واًل: المشاكُل المتعمِّقُة بنظام الت قييم: أ
أحُد أسباِب عدـ كفاءة نظاـ تقييـ األداء في أي  مكاٍف ىو عدـُ عدُم وجوِد معد الٍت ومعايير لألداء:  .1

و وِد معدَّالٍت ومعاييَر وا/حٍة ودقيقٍة لؤلداء، ىذه المعدَّالُت والمعاييُر /روريٌَّة لتمكيف الُمَقي ميَف مف 
رنة األداء الفعمي  باألداء المطموب، وعمى الر ـ مف صعوبِة و/ع المعدَّالِت والمعاييِر ل ميع الوظائؼ، مقا

فينَُّو مَع التَّطبيِؽ والخبرة يمكف الوصوُؿ إلى معاييَر ومعدَّالٍت ل ميِع أو أل مِب الوظائؼ. وىذه المعايير 
 ئيس والمرؤوس، وأف ُيشاِرؾ المرؤوسوف في إعدادىا.ي ب أف تكوف وا/حًة، دقيقًة ومفيومًة لكؿ  مَف الر 

ـُ المؤسَّساُت طريقًة  لمت قييم ال تتناسب مع جميع الوظائف: واحدة استخدام طريقةٍ  .2  البًا ما َتسَتخِد
ّـُ تعميميا عمى  ميِع اإلدارات واأل يزة بغض  النَّظِر عف طبيعِة ومستوى الوظائؼ،  واحدًة لمتقييـ يت

 ٍة واحدٍة عمى  ميع الوظائؼ قد ال ُيحق ُؽ الكفاءَة المطموبة.فتعميـُ طريق

ٍد  .3 ة عند استخداِم نموذٍج ُموح  صعوبة تحديد جميع العناصر ذات الت أثير في أداء الموظ ف خاص 
 ويمكف معال ة ىذِه المشكمة مف خبلؿ:لعدٍد كبيٍر من الوظائف، 

 ائؼ.تحديُد عناصِر كؿ  وظيفٍة أو م موعٍة مف الوظ - أ
 ترتيُب ىذِه العناصر بحسب أىميتيا. - ب
 عرُض ىذه العناصِر عمى الخبراِء لبياف و ية نظرىـ في أىميَّة ىذه العناصر لؤلداء. - ت
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تمعب نماذُج تقييـ األداء دورًا فعَّااًل في ن اح العمميَّة، فو ود نماذَج  عدُم كفاءة نماذج الت قييم: .4
ُع الُمَقي   ـَ عمى تعبئتِيا بيتقاف، أما النماذُج المعقَّدُة الغام/ة فينَّيا تؤد ي إلى شاممٍة وا/حٍة وسيمٍة ُيش  

تيرُّب الُمَقي ـِ مف إعدادىا أو عدـ االىتماـ عند التعبئة، و البًا ما يكوف عدـ كفاءة النماذج ناتٌج عف 
 أحِد األسباب التالية:

 عدـ ت/ميف النماذج لتعاريؼ محدَّدٍة لعناصِر التَّقييـ. - أ
 شتماؿ النماذج عمى عدٍد كبيٍر أو قميٍؿ مف عناصر التَّقييـ ال يعكس الواقع الفعميَّ ألداء الموظَّؼ.ا - ب
فاِت الشَّخصيَّة لمموظَّؼ وليَس ب دائو. - ت  التركيز عمى عناصَر تتعمَُّؽ بالص 

 

 مف خبلؿ: ، ويمكف معال ة ىذه المشكمةصعوبة تحديد أوزاٍن مقبولٍة لكلِّ عنصٍر من عناصِر الت قييم .5
 ت ميع الوظائؼ المختمفة في م اميَع ت/ّـُ كؿٌّ منيا وظائفًا متقاربًة في وا باتيا ومسؤولياتيا. - أ
 إ راء تقييـٍ ألىميَّة كؿ  عنصٍر مف عناصر التَّقييـ. - ب
 توزيع الدَّر ات عمى عناصر التَّقييـ في /وء أىميَِّة كؿ  عنصر. - ت

 

: حيث أفَّ الس ريَّة ال ُتحق ُؽ اليدَؼ األساس مف في التقارير ات جاه بعض المؤس سات إلى السِّري ة .6
نظاـ التَّقييـ وىو تحسيف وتطوير أداِء الموظَّؼ، ألفَّ الس ريَّة المطمقَة لف ُتشِعَر الموظَّؼ صاحَب األداِء 

عيِؼ بنواحي /عفو، مما قد ي عُمُو يستمرُّ في أدائو السي ئ.  ال/َّ

إفَّ عدـ توافِر أوصاٍؼ وظيفيٍَّة دقيقٍة ووا/حٍة ل ميع الوظائؼ في : ي  توصيف وظيفعدم توف ر  .7
ُيعتبُر أحَد األسباِب المؤد ية إلى عدـ كفاءة نظاـ تقييـ األداء، ومع أفَّ إعداَد وصٍؼ وظيفي   المؤسَّسة

رؤساء المباشريف ل ميِع الوظائِؼ ميّـٌ، إال أفَّ األىّـَ ىو توفيُر األوصاؼ في  ميع اإلدارات ولدى ال
لمعرفة أ زاء العمؿ والمسؤوليات التي تتطمبيا طبيعة وظائؼ مرؤوسييـ، كما أفَّ المرؤوسيف بحا ٍة 

ًة الُ ُدد منيـ.   (.402: 2005 الباقي، عبد)إلى ىذه األوصاؼ وخاصَّ

 ثانيًا: المشاكل المتعمِّقة بالُمَقيِّم: 
الرئيس يحكـ عمى الشَّخص حكمًا عامًا مف  ير إدراٍؾ ويتمثَُّؿ ىذا الخط  في أفَّ تأثيُر اليالة:  .1

وذلؾ بحكـ معرفتِو بيحدى نواحي القوَّة أو ال/َّعؼ في أدائو أو صفاتو، ومثاُؿ ذلؾ إذا ما اعتقد 
ُر، فقد يميؿ إلى إعطائو تقديرًا مرتفعًا في باقي  الرئيس أفَّ المرؤوس ممتزـٌ بمواعيد العمؿ وال يت خَّ

أو العكس، فقد يكوف المرؤوس /عيفًا في عنصٍر معيٍَّف فيعطيو الرئيس تقديرًا منخف/ًا  عناصر التَّقييـ
 (.309: 2000 عبد الباقي،)في باقي العناصر، وُيطَمُؽ عمى ىذا الخط  اسـ "ت ثير اليالة" 

 

شَّخصيَّة : قد يتَّ ُو بعض الرؤساء لتقييـ المرؤوسيف مت ث ريف تمامًا بِقَيِميـُ الالتحي ز الش خصي .2
 وعواطفيـ مف حب  وُكرٍه وحقد، وبانطباعاتيـ  ير المو/وعيَّة.
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نما عمى العواطؼ   فالتَّقيـي ىنا ال يقـو عمى أساِس مدى إسيـا أداء المرؤوس في تحقيؽ أىداؼ المنظَّمة، وا 
لمرؤوس اال تماعي  و اذبيَّتو واالت  اىات الشَّخصيَّة لمرئيس، وىكذا يت ثَُّر التَّقيـي بعوامَؿ مثِؿ  نِس أو أصِؿ ا

ـ بالنَّظرِة الشَّخصيَّة لمرئيس )مصطفى،   (.417: 2008الشَّخصيَّة وأسموِب تعاممِو مع زمبلئِو وزميبلتو، ويتموَُّف التَّقيي
 

: حيث يميؿ الرئيس لتقييـ المرؤوسيف إي ابًا وسمبًا أو بشكٍؿ محايٍد مت ث رًا بانطباعاتو قوَلَبُة الن اس .3
خصيَّة المسبقة عف تقسيـٍ معيٍَّف مَف النَّاس )كبار الس ف، خر ي و المدارس أو ال امعات األ نبيَّة الشَّ 

الموظَّفات، ...(، فيو يتصوَُّر أفَّ لكؿ  تقسيـٍ مَف النَّاِس سماٍت مشتركًة طي بًة أو  يَر طي بٍة وُيمِصُقيا 
ّـَ التَّبعيَّة عِف الشَّخص ب ي  فرٍد ينتمي لتقسيـٍ معيٍَّف، فاالنطباع ا لشخصيُّ لمرئيس ىنا عف التَّقسيـِ ث

الذي ينتمي ليذا التقسيـ، فمثبًل يقوـ المدير بيعطاء تقديٍر ُمَتَدف  لمموظَّفاِت بشكٍؿ عاـ  بسبِب انطباٍع 
 (.49: 2013لديِو ب فَّ الموظَّفاِت  يُر منت ات )مرت ى، 

َف الرؤساء َمِف اعتاَد عمى الموقِؼ الوسط "الحموؿ الوسطى" : فمِ الميل نحو الوسط في الت قييم .4
بمعنى أنَُّو ُيرك ُز أو ي/ُع نتائَج تقييـِ أداِء المرؤوسيف في وسِط الطَّريِؽ مت ن بًا بذلؾ أقصى در اِت 

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

ساىموف ويميموف إلى التَّغا/ي عمَّا يكوُف مف حيث ن د بعض المديريف يت التساىل أو الت شد د: .5
نواحي القصوِر في أداء مرؤوسييـ، فيعطونيـ تقديراٍت تفوؽ ما يستحقُّوف، أو البعض مف الرؤساء 

 (.417: 2008يكوف ميَّااًل لمتشدُّد فيعطي مرؤوسيو تقديرًا أقؿَّ ممَّا يستحقُّوف )مصطفى، 

ميَّات القياس والتَّقييـ التي تمتدُّ لفترٍة طويمٍة، إذ يعتمد القائـ تظيُر تمؾ المشكمة مع عم خطأ الحداثة: .6
ِؿ عمميَّة تقييـ  حقة ألوَّ بالعممية إلى األخذ باألداء األولي  لمفرد دوف األخذ بعيف االعتبار التَّطوُّرات البلَّ

ـُ إلى إعطاء صورٍة عف أحدِث  مستوًى لؤلداء، وفي أو أف ُييِمَؿ أداَء العامؿ السابؽ ويعَمد الُمقي 
الحالتيف ال ُتعتََبُر عمميَُّة التَّقييـ دقيقًة، إذ أفَّ عمميَّة القياس والتَّقييـ تتميَُّز باالستمرارية التي تستيدؼ 

 (.214: 2010إحصاء  ميع التَّغيُّراِت السَّابقِة والحاليَّة والمتوقَّعِة مستقببًل لؤلداء )الييتي، 

 عم ُق بإدارة نظام الت قييم: ثالثًا: المشاكل التي تت
إفَّ ِقمَّة إصداِر وتوزيِع النَّشراِت الدوريَِّة مف لوائَح وأنظمٍة وتعميماٍت نقُص الن شراِت الد وري ة:  .1

، وعدـَ وصوِليا إلى  ميِع الرؤساء المباشريَف قد يكوُف مف  رشاداٍت متعم قٍة بتقييـ األداَء الوظيفي  وا 
 (.67: 2013الء الرؤساء بالن ظاـ وأىدافو )مرت ى، أسباب عدـ معرفة ىؤ 

 

ـْ  ،إفَّ الرؤساَء المشرفيَف سواء كانوا ُ ُددًا أـ الِقم ُة المساىمة في تدريب الرؤساء المباشرين:  .2 َفُي
ة بحا ٍة إلى تدريٍب وتذكيٍر مستمر  باألساليِب الحديثِة لمتَّقييـ وتعريٍؼ باألخطاِء شائعِة الحدوِث وكيفيَّ 
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التدريِب في إعداد البرامج  الن ظاـ تتمثؿُّ في المساىمة مع  ياتتفادييا، ومسؤوليَّة ال ية المسؤولة عِف 
 (.37: 2007والمشاركة في التدريب بعرِض حاالٍت مَف الواقع لمناقشتيا مف ِقَبِؿ الُمشاركيف )أبو ما/ي، 

بحا ٍة إلى متابعٍة مف ِقَبِؿ ال يِة التي و/عِت  ميما كاف النظاـ المو/وع  يدًا، فينُّوُ  قم ة المتابعة: .3
الن ظاـ، وذلؾ بالبحِث عِف المشاكِؿ التي تواِ ُو ال ياِت في عمميَِّة التَّطبيِؽ والمساىمة معيا في 
الوصوِؿ إلى حموؿ، فعدـُ متابعِة تطبيِؽ الن ظاـِ قد يؤد ي إلى تراكـِ المشاكؿ، وترُؾ المشاكِؿ دوَف حموٍؿ 

د ي إلى عدـِ  ديَّة الُمَقي ميَف وعدـِ االىتماـِ مف ِقَبِؿ اإلدارة العميا بنتائِج التَّقييـ ممَّا يتسبَُّب بظيوِر قد يؤ 
 (.37: 2009نتائَج ال تعكُس الواقَع الفعميَّ لؤلداء )أبو حطب، 

 رابعًا: المشاكل المتعمِّقُة بالمرؤوس:
ـُ  إلى أىـ   (776: 2011) أشار بحر، وعبد الواحد ّـُ تقيي الصُّعوباِت التي تتعمَُّؽ بالمرؤوس الذي يت

 أدائو ومنيا:
 عدـُ معرفِة المرؤوِس لما ىو مطموٌب منو. .1
 عدـُ فيـِ المرؤوسيَف لنظاـِ التَّقييـ. .2
 عدـُ قدرِة المرؤوِس عمى الوفاِء بمسؤوليَّاتو. .3
، وعدـِ العدالة. .4  الشُّعوُر بالظُّمـِ
 .ييـعدـ االىتماـ بنتائج التَّق .5
 معالجة مشاكل تقييم األداء: - أ

ال تو د حموٌؿ  ذريٌَّة لمعال ة مشاكِؿ تقييـ األداء، ولكف ىناؾ بعُض االعتباراِت التي يمكف االسترشاد 
 بيا لموصوؿ إلى نظاـٍ سميـٍ لمتَّقييـِ وىي:

عة العمؿ أو الم موعة : ي ب تصمـي نظـا تقيـي األداء بحيث يتبلءـُ مع نوعيَّة وطبيتصميم نظاِم تقييم األداء .1
الوظيفيَّة التي ينتمي إلييا العامؿ، حيث أفَّ عناصَر التَّقدير تختمؼ أىميَّتيا النسبيَّة مف وظيفة إلى أخرى، كما ي ب 
أف ت خذ أوزانًا تتَّفؽ مع ىذه األىمية وبشكٍؿ عاـ  فيفَّ تصمـي الن ظـا ي ب أف يت/مَّف كافََّة البيانات والعناصِر 

 (.456: 2006، المرسييَّة لقياس وتحديد مستوى أداء العامؿ بحيث يكوف وا/حاً لم ميع )ال/رور 
ّـَ  و مف الميـ  لذلؾ فينَّ   ّـُ تسة بحيث في المؤسَّ  عادؿٍ  بناء برنامج تقييـ أداءٍ  أف يت مف خبللو مكاف ة  ت

داًل مف أف يقـو ذلؾ عمى معايير بقدَّموه، الذي  أو معاقبتيـ بناًء عمى حقيقة األداء الوظيفي   فيفَ الموظَّ 
 .(Ikramullah et al، 2011: 92) ال عبلقة ليا بحقيقة األداء ةٍ شخصيَّ  بر باتٍ  مرتبطةٍ  تقييـٍ 

 

: ُيعدُّ تدريب الُمَقي ميَف أو المشرفيف عمى كيفيَّة تقييـ األداء بطريقٍة دقيقٍة وعادلٍة وكيفيَّة التدريب لمُمَقيِّمين .2
قييـ مع مرؤوسييـ أمرًا ميمًا، حيث أفَّ عمميَّة تقييـ األداء عمميٌَّة حسَّاسٌة بالن سبة لمعامميف، مناقشة نتائج التَّ 

فترتبُط ىذِه العمميَّة بموا/يع ليا عبلقة بالعامميف مثؿ التَّرقيات والمكافآت والعبلوات كما أفَّ تدريَب 
تقاٍف بعيدًا عِف األخطاء الدَّار ة.الُمَقي ميَف ي/مُف و وَد أشخاٍص قادريَف عمى أداِء العم  ميَّة بمو/وعيٍَّة وا 
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ػػػػػػميـ، والػػػػػػوعَي باألىميَّػػػػػػة 115-114: 2005إسػػػػػػماعيؿ )وأشػػػػػػارت  ـَ الػػػػػػدَّقيؽ، والتَّطبيػػػػػػَؽ السَّ ( أفَّ الفيػػػػػػ
ـ  عوامػِؿ ن ػاح عمميَّػة  المو/وعيَّة لنتائج عمميَّة التَّقييـ، والقراراِت التي سوَؼ تتوقَّؼ عمييا، ىي مف أىػ
التَّقيػػيـ، لػػذلؾ ُيعتبػػر تػػدريُب الُمقَػػي ـ أمػػرًا فػػي  ايػػة األىميَّػػة، وذلػػؾ لتزويػػده بالمعمومػػات البلزمػػة عػػف ىػػذه 

 العمميَّة، وتحديد السُُّبؿ الوا ب ات باعيا لتحق َؽ األىداَؼ المر وَّة منيا.
 

 

 وتتمخ ُص أىداف برنامِج تدريب الُمِقي مين في النقاط التالية:  - ب
  امج التَّقييـ وأىدافو وم االت استخدامو، والفوائد التي مف الممكف أف ت نييا المنظَّمة نتي ة تطبيقو.شرح برن 
  ،تنمية قدرة الُمَقي ميف عمى المبلحظة ودراسة سموؾ األفراد، وتحميِؿ نشاطاتيـ، وَخْمِؽ التَّواصِؿ المستِمر  معيـ

 ل وانب النَّفسيَِّة التي تؤث ُر بشكٍؿ كبيٍر عمى األداء.بيدِؼ تحسيف أدائيـ باستمرار، مع /رورة مراعاة ا
  وتو/يِح اآلثاِر السمبيَِّة ، تو/يُح العوامؿ التي مف الممكف أف تؤد ي إلى تقييـٍ  ير مو/وعي 

 النَّات ِة عف ذلؾ، وشرِح كيفيَِّة ت نُِّبيا. 
 

ُؿ استخداـ عدَِّة ُطُرٍؽ لعمميَّ استخدام أكثر من طريقة .3 ة تقييـ األداِء وذلَؾ باختبلِؼ الوظائؼ : ُيف/َّ
والمستويات التَّنظيميَِّة، وينبغي أف تكوَف ىذِه الطُُّرُؽ وا/حًة ودقيقًة بحيُث تت/مَّف إرشاداٍت لكيفيَِّة 

 التعبئِة وتعريفاٍت دقيقًة لعناصِر التَّقييـ.
 

ـ األداء، وىي التي تمسُّ نواتَج : ُيف/َّؿ استخداـ معاييَر مو/وعيٍَّة في تقيياختيار معاييَر صحيحة .4
ُؿ أف تكوَف  فاِت الشخصيَّة، كما ُيف/َّ األداء، ثّـَ سموَؾ األداء، وأقمُّيا مو/وعيًَّة ىي التي تمسُّ الص 
ُؿ أف يكوَف العامموَف عمى عمـٍ  المعايير وا/حًة ومفيومًة ومشروحة لمقائميَف عمى استخداميا، كما ُيف/َّ

 تيا وأوزانيا النسبيَّة، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة في التَّقييـ.بيذه المعايير وأىميَّ 
 

ـُ تقييـٍ فعَّاٍؿ ي ُب أف تكوَف ىناَؾ تغذيٌة را عٌة المجوء لمت غذية الر اجعة .5 : مف أ ؿ أف يكوف ىناؾ نظا
ُؿ أف تتّـَ بصورٍة تعمُؿ عمى إخبار العامميَف بنتائج تقييميـ، وذلؾ مف خبلؿ مقاببلِت األداء التي ُيف/َّ 

 (.310: 2006مستمرٍة قدر اإلمكاف )ماىر، 
 

 مقترحاٌت لتطوير تقييم األداء 
فاِت،ركيز عمى الخصائص بداًل مف التَّ  ةموكي  استخدام المقاييس الس   .1 في  فاتِ الص   أفَّ  حيثُ  والص 

 ال ترتبط باألداء في العمؿ باإل/افة إلى كونيا مفاىيـ عامة. الغالبِ 
 في وقٍت واحٍد لقياس أداء األفراد، بحيُث تُعطي ىذِه الطُُّرؽ نظرةً متكاممًة عف أدائيـ. ام ُطُرٍق متعدِّدةٍ استخد .2
لؤلفراد العامميف لتعريفيـ بمستوى أدائيـ، وُيف/َّؿ أف يكوف ذلؾ مف ِقَبِؿ  استمرارية الت غذية العكسي ة .3

 الرؤساء وبعَد عمميَّة التَّقييـ مباشرة.
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، حيث أنَّو كمما زاد عدُد الُمَقي ميَف كمما قمَِّت األخطاُء النَّا مة عف عدـِ ة بأكثر من ُمَقيِّماالستعان .4
ـُ الم  اف ليذا الغرض.  ُؿ ىنا استخدا ، وُيف/َّ  المو/وعيَِّة أو التَّحيُّز الذَّاتي 

 عمييا، وُيف/َُّؿ أف يكوف التَّدريُب متواصبلً. لتعريفيـ ب ىميَّة العمميَّة والنتائج المترت بة تدريب وتييئة الُمَقيِّمينَ  .5
لتش يع الُمَقي ميَف عندما يكوف تقييميـ صحيحًا ويعكس الواقع  وضع نظاٍم لممكافآت والحوافز .6

 الفعمي، وذلؾ لدعميـ عمى أداء عمميـ بفاعميَّة.
دارتيا .7 المناسبِة  يُر كاٍؼ إذا لـ  ، فتحديد الطُُّرؽ والمعاييرِ االىتمام والتركيز عمى عممي ة الت قييم وا 

ـَ، كتوفيِر المعمومات وت ميِف االت صاالت وتش يِع التَّفاعؿ بيف الُمَقي ـ واألفراد  تدعـ اإلدارة بفاعميٍَّة التَّقيي
                                                         (.100: 2003العامميف )ربايعة، 
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 ُمقد َمة.

 ضا الوظيفي.ة الرِّ مفيوم وأىمي  : أوالً 

  ضا الوظيفي.قياس الرِّ  ثانيًا:

 .ضا الوظيفيرة في الرِّ العوامل المؤثِّ  ثالثًا:

 ضا الوظيفي.ضا وعدم الرِّ رات الرِّ مؤشِّ  رابعًا:

 ضا عن العمل وأنواعو.بات الرِّ مسبِّ  خامسًا:

 ضا الوظيفي.ة حدوث الرِّ كيفي   سادسًا:
 

 
 
 
 
 

 
 

اٌَ 
 
 ادلبحث انث

ضا انوظَفٌ 
 
 انز
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 :مةد  قَ مُ 
في م اؿ الموارد  مف أكثر الموا/يع التي نالت اىتماـ الباحثيفَ  /ا الوظيفيُّ عتبر الر  يُ  

وذلؾ االىتماـ يبدو منطقيًا في ظؿ  ارتباط الر /ا الوظيفي  قديمًا وحديثًا،  نظيمي  موؾ التَّ ة والسُّ البشريَّ 
عمى األفراد العامميف والمنظَّمة، وبالتالي عمى  بالكثير مف الُمخر ات التَّنظيميَّة التي تؤث ر بشكٍؿ مباشرٍ 
 (.168: 2012قدرة المنظَّمة عمى البقاء واالزدىار )أبو تايو وآخروف، 

وُيعتبر الر /ا الوظيفيُّ أحَد ال وانِب الميمَّة التي ُتطِمُؽ العناف لئلبداع واالبتكار وبالتَّالي زيادة 
 (.179: 2010اإلنتا يَّة والتَّقدُّـ الح/اري )محمد، 

وُيعدُّ الر /ا الوظيفيُّ أحَد أىـ  المو/وعات والظَّواىر التَّنظيميَّة التي استحوذت عمى اىتماـ  
الباحثيف والميتم يف في االت  اىات السُّموكيَّة لمعامميَف في التَّنظيمات الحديثة، في محاولٍة لمتعرُّؼ عمى 

التَّنظيميَّة، حتى ذىب بعض الباحثيف إلى اعتبار الر /ا الوظيفي   أىـ  ال وانب المؤثَّرة في ىذه الظَّاىرة
المفتاَح األساس لن اح وتقدُّـ المنظَّمات بما فييا ال امعات التي ُتعدُّ منظَّماٍت خدميًَّة، فاألفراد 

ف ُيقد موا الرا/وف وظيفيًا لدييـ مستويات والٍء مرتفعٍة ت اه منظَّماتيـ، ولدييـ االستعدادات الكافية أل
مزيدًا مف ال يد والتَّفاني في أعماليـ، وىـ يسعوَف بصورٍة دائمٍة لممحافظة عمى استمراِر ارتباطيـ 

 (.54: 2011الطراونة،  ،متيـ )الطراونةلمنظَّ وانتمائيـ 
اه إلى عمى بيئة العمؿ فحسب بؿ تتعدَّ  و/رورتو ليست مقصورةً  /روريٌّ  والر/ا الوظيفيُّ  
/ا نساف بالر  أف يشعر اإل ة يستحيؿ تطبيقيا دوفَ نمية البشريَّ برامج التَّ  كما أفَّ  ،ةخصيَّ الشَّ نساف حياة اإل
 (.3: 2009في أداء العمؿ )محمد، وفاء،  الوظيفي  

 

 الوظيفي:ضا ة الرِّ أواًل: مفيوم وأىمي  
ٍة في تراثنا اإلسبلمي، حيث ُأشيَر إليِو في  إفَّ  القرآف الكريـ واألحاديث مفيوـَ الر /ا قديـٌ وبخاصَّ

 النبويَّة الشَّريفة وكتابات المسمميف فيما بعد.
أفَّ الر /ا ىو ثمرُة ال يد  .(48: 2012وحوؿ مفيوـ الر /ا في التراث اإلسبلمي  يذكر أبو رحمة ) 

المتبادؿ  في الدُّنيا و ايُة الحياة، وىو مف أعمى مقامات المقرَّبيف ومنتيى اإلحساف في العمؿ، والرَّ/ا
نَّما تقوـ العبلقة  بيف الخاِلِؽ والمخموِؽ ىو الفوز العظيـ وىما ليسا أمَرْيِف مت/ادَّْيِف أو منفِصَمْيف، وا 

قَاَل اللَُّو َىَذا يَ ْوُم  بينيما عمى أساس أفَّ أحدىما موِ ٌب لآلخر وتحقيقيما قمَّة المقامات، قاؿ تعالى:
َفُع الصَّاِدِقيَن ِصْدقُ ُهْم  ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َذِلَك يَ ن ْ اْلَفْوُز َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َرِضَي اللَُّو َعن ْ

ْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ  يَا وقاؿ تعالى (119). المائدة اْلَعِظيمُ   (28) ْرِضيَّةً اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة مَ  (27) أَي َّتُ َها الن َّ
 .(30-29-28-27ر، ف ال) (30) َواْدُخِلي َجنَِّتي (29) فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي
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ٍد  ولقد تعدَّدت تعريفاُت الر /ا الوظيفي  واتَّخذِت ات  اىاٍت مختمفًة مما  عؿ اإل ماع عمى تعريٍؼ موحَّ
الذيف يتعرَّ/وف ليذا المو/وع، إ/افًة  أمرًا في  اية الصُّعوبة نظرًا الختبلؼ نظرة وات اىات الباحثيف

 إلى اختبلِؼ الظُّروؼ البيئيَّة والقيـ والمعتقدات وطبيعة االت  اه الذي ُيرك ُز عميو الباحثوف.
ف مفيـو الر /ا الوظيفي  متعدُد ال وانب واألبعاد، ويت ثَّر بعوامَؿ يعوُد بع/يا إلى العمؿ ذاتو بينما يتعمَّؽ  وا 

ب ماعِة العمؿ وبيئة العمؿ المحيطة، ومف الخط  االعتقاد أنَّو إذا زاد ر/ا الفرد عف  انٍب بع/يا اآلخر 
معيٍَّف في عممو فيفَّ ذلؾ يعني أنَّو راٍض بال/رورة عف بقيَّة  وانب الوظيفة وأبعادىا، فقد ن د أحدىـ 

مؿ أو  يره. والر /ا مس لٌة نسبيٌَّة را/يًا عف العبلقة مع الزُّمبلء، ولكنو  ير راٍض عِف الرَّاتب أو ظرؼ الع
وليست مطمقًة، إذ ليس ىناؾ حدٌّ أعمى أو حدٌّ أدنى لو، والشُّعور بالر /ا ىو حصيمة التَّفاعؿ بيف ما يريد 

 (.25: 2005 ،الفرد وبيف ما يحصؿ عميو فعبًل في موقٍؼ معيَّف )الحيدر، بف طالب
عبارٌة عف مشاعر العامميف ت اه أعماليـ، وأنَّو ينتج  ( ب فَّ ر/ا العامميف110: 2011)ويرى شاويش 

عف إدراكيـ لما تُقد مو الوظيفة ليـ، ولما ينبغي أف يحصموا عميو مف وظائفيـ، وعميو فينَّو كمَّما قمَّت 
ة نحو مختمؼ  مٌة لبلت  اىات الخاصَّ الف وة بيف اإلدراكي يف كمَّما زاد ر/ا العامميف، كما أنَّو محص 

اصر المتعم قة بالعمؿ في الُمنش ة، والر /ا عف العمؿ وعدـ الر /ا مس لٌة نسبيٌَّة، والشُّعور بالر /ا ىو العن
 (. 110: 2011حصيمُة التَّفاعؿ بيف ما يريده الفرد وبيف ما يحصؿ عميو فعبًل في وقٍت معيَّف )شاويش، 

عور باالكتماؿ واإلن از النابع مف العمؿ وىذا الشعور ( الر /ا الوظيفيَّ ب نَّو الشُّ 11: 2003وقد عرَّؼ كيبمر )
 ليس لو عبلقةٌ بالنُّقود أو الممي زات أو حتى اإل ازات، إنَّما ىو ذلؾ الشعوُر باالرتياح النَّابع مف العمؿ ذاتو.

لمتاحة لو /ا االر   ؿِ بُ سُ  وقيامو باستغبلؿ كؿ   ،لقبوؿ اإلنساف لوظيفتو كما ىي /ا الوظيفيُّ وير ع الر   
/ا بالر   فالفرد قد يشعرُ  ،/ا بالوظيفة مف خبلؿ أكثر مف مصدرٍ ؽ الر  مف خبلليا، ويمكف أف يتحقَّ 

 /مفَ عمؿ  ، أو إذا ديدةً  ـ مياراتٍ عممو أو إذا تعمَّ  ل ودةِ  و في العمؿ أو نتي ةً ئارتفاع أدانتي ة 
 قاـ بو. دٍ  ي   ناء عمى عمؿٍ مف خبلؿ الثَّ  ة أوخصيَّ الشَّ  راتوِ دُ مف قُ  يزيدُ  عمؿٍ  فريؽِ 

 

بينما يرى فرـو أفَّ الر /ا الوظيفي  ىَو "المدى الذي ُتوف ر معو الوظيفة لشا ميا نتائَج ذات قيمٍة إي ابيَّة: 
ات  اىاٌت مؤث رٌة عمى األفراد ت اه عمميـ   –الر/ا الوظيفي  -أي عبارة الر /ا ترادؼ التكافؤ، وأنو أي 

يَّة، وذىب فرـو إلى أفَّ ىناؾ خمسَة عوامؿ ميمَّة تؤد ي إلى الر/ا عف العمؿ وىي: األ ر، وأدواتيـ المين
الطَّاقة المبذولة في العمؿ، إنتاج الس مع والِخْدَمات، التفاعؿ اال تماعي  والمكانة المينيَّة، ويرى فرـو أفَّ 

 (.7: 2007ميمَّة لمر /ا عف العمؿ" )أحمد، األ ر يرتبط بالمكافآت الماديَّة والتي تُعتبُر مف المصادر ال
وىناَؾ َمْف ُيعب ُر عف الر /ا الوظيفي  مف زاويٍة أخرى ب نَّو عبارةٌ عف "مشاعر السَّعادة النَّات ة عف تصوُّر الفرد 

يط بو. ت اه الوظيفة"، إذ أفَّ ىذه المشاعر تعطي لموظيفة قيمًة ميمًَّة تتمثَّؿ بر بة الفرد في العمؿ وما يح
وحيث أفَّ األفراد مختمفوف في ر باتيـ فيفَّ ىناؾ تباينًا في ات  اىاتيـ نحو أي  القيـ ذات أىميٍَّة بالن سبة ليـ، لذلؾ 
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فيفَّ الر /ا الوظيفيَّ ىَو عبارٌة عف ُمدركاِت األفراد لمموقؼ الحالي  مقارنًة بالقيمة التف/يميَّة. وىذا يعني أفَّ الر /ا 
 (.175: 2003ى الفرد عندما ُيدِرُؾ ب فَّ الوظيفة التي يؤد ييا تُحق ُؽ الِقَيـَ الميمَّة بالن سبة لو )عباس، يحدث لد

 

وعمى الر ـ مَف اختبلؼ الباحثيف في تحديد مفيـو الر /ا الوظيفي  تحديدًا دقيقًا، إال أنُّو أمكف تحديد 
"، ويتحقَّؽ ىذا اإلشباع مف عوامؿ متعد دٍة منيا ما ىذا المفيوـ عمى أنَّو "در ة إشباع حا ات الفرد

يتعمَُّؽ بالفرد ذاتو، ومنيا ما يتعمَّؽ ببيئة العمؿ، وبع/يا اآلخر يتعمَّؽ بالمنظَّمة، وىذه العوامؿ ت عؿ 
الفرد را/يًا عف عممو ومحق قًا لطموحاتو ور باتو ومتناسبًا مع ما يريده الفرد مف عممو وبيف ما يحصؿ 

 (.173: 2004في الواقع أو يفوؽ توقُّعاتو )عبد الباقي، عميو 
 

مفيـو  أفَّ  /ا الوظيفي  يف في ميداف الر  في ختاـ ىذا العرض آلراء الباحثيف والمختص   ويرى الباحث
عمى تحديد معناه وىو مف بيف الم االت التي اختمؼ حوؿ مفيوميا  فؽٍ  ير متَّ  مفيوـٌ  /ا الوظيفي  الر  

ر بالفكر الذي يحممو والبيئة التي يعيش فييا. لو مف و ية نظره، وربما ت ثَّ  اً ي/ع تعريف ؿٌّ الباحثوف، ك
االختبلؼ القائـ عمى  ينش  مفَ  /ا الوظيفي  اختبلؼ الباحثيف حوؿ مفيوـ الر   كما يرى الباحث أفَّ 

 ياتيـ.التي تختمؼ مع ميوؿ األفراد وتو ُّ  عناصر الر/ا الوظيفي  
 
 

 :الوظيفيضا ة الرِّ أىمي  
ُيعتبر الر /ا الوظيفيُّ أحَد المو/وعات التي نالِت اىتماـ عمماء النَّفس وذلَؾ يعوُد إلى أفَّ معظـ 
األفراد يق/وف  زًء كبيرًا مف حياتيـ في شغؿ الوظائؼ، وبالتالي فمف األىميَّة بمكاٍف بالنسبة ليؤالء 

 الشَّخصيَّة والمينيَّة.أف يبحثوا عف الر /ا الوظيفي  ودوره في حياتيـ 
ومف األسباب األخرى لدراسة ىذا المو/وع و ية النَّظر السَّائدة ب فَّ زيادة الر /ا الوظيفي  قد تؤد ي  

 .(34: 2002)الشيري،  ويمحؽ النفع بالمؤسسات والعامميف لديياإلى زيادة إنتا يَّة العامميف 
 

ؽ باألداء لمؤسساتيـ فيما يتعمَّ  أكبرَ  بحيث يقوـ ىؤالء بدورٍ  ميّـٌ  فيفلدى الموظَّ  /ا الوظيفي  بناء الر   إفَّ 
 .(Ahmed et al،2011 : 63) ة األف/ؿواإلنتا يَّ 

أىميَّة الر /ا الوظيفي  في اآلثار والنتائج المترت بِة عميو كاألداء والغياب ودوراف العمؿ، حيث  فُ وتكمُ 
لر /ا الوظيفي  ودروه في تحقيؽ معدَّالٍت عاليًة في األداء بيَّنت نتائج العديد مف الدراسات أىميَّة ا

 (.  120: 2010واإلنتا يَّة )النعيـ، 
    

/يح أىميَّة الر /ا الوظيفي  حيث حدَّد عددًا مف ( إلى تو 65-55: 2012) قطراويال وقد تطرَّؽ
 لي:األسباب التي تدعو إلى االىتمام بالرِّضا الوظيفيِّ وىي عمى النحو التا

 إفَّ ارتفاع در ة الر /ا الوظيفي  يؤد ي إلى ارتفاع در ة الطموح لدى العامميف في المؤسَّسات المختمفة. .1
 إفَّ ارتفاع مستوى الر /ا الوظيفي  يؤد ي إلى انخفاِض نسبِة  ياِب العامميف في المؤسَّسات المينيَّة المختمفة. .2
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 ة مع عائمتووخاصَّ  فرا وِ  عف وقتِ  يكوف أكثر ر/اً  ةالمرتفع /ا الوظيفي  الر   در اتِ  الفرَد ذا إفَّ  .3
 ة.عامَّ  الحياة بصفةٍ  عفِ  وكذلؾ أكثر ر/اً 

 لحوادث العمؿ. ر/ةً عُ  عف عمميـ، يكونوف أقؿَّ  ر/اً  العامميف األكثرَ  إفَّ  .4
مف  عاليةٌ  ر اتٌ د ىناؾَ  ما كافَ ة في العمؿ، فكمَّ واإلنتا يَّ  /ا الوظيفي  ما بيف الر   وثيقةٌ  ىناؾ عبلقةٌ  .5
 في  أدَّى ذلؾ إلى زيادة اإلنتا يَّة./ا الوظيالر  

 

بساطًة القياس  ؽِ رُ مف أكثر طُ  /ا الوظيفي  الر   قياسِ  ؽُ رُ طُ  عدُّ تُ  :الوظيفيضا ثانيًا: قياس الرِّ 
ه وانتشارًا، حيث تعتمد عمى تحميؿ عدٍد مف الظَّواىر المعب رة عف در ة ر/ا الموظَّؼ وم مؿ مشاعر 

وأحاسيسو ت اه عممو ووظيفتو، ومف ىذه الظَّواىر الُمِعْيَنِة عمى تممُّس در ِة الر /ا الوظيفي  معدَُّؿ 
 دوراف العمؿ والتغيُّب والتَّمارض و ير ذلؾ.

وقد أظيرِت الد راسات ليذه الظَّواىر وتحميميا أفَّ األفراد الذيف لدييـ در ٌة عاليٌة مف الر /ا الوظيفي  ال 
ت اوز  يابيـ إال نسبًة /ئيمًة، ف/بًل عِف انخفاِض معدَّؿ دوراِف العمؿ بينيـ، بعكس أولئؾ الذيف يِقؿُّ ي

عندىـ الر /ا الوظيفي، ومف ىنا يمكف التَّنبؤ بالعوامؿ التي تدفع الموظَّؼ إلى االستمرار أو التخمي 
 (. 40-39: 2006مدي، عِف الوظيفة بطريقٍة دقيقٍة وسيمٍة وبعيدٍة عف التحيُّز )الغا

 

 أما ُطُرُؽ قياس الر /ا الوظيفي  فيي متعد دٌة، وفيما يمي عرٌض ألىم يا وأكثرىا شيوعًا وىي:
وتعتمد ىذه الطَّريقة عمى إ ابات المفحوصيف عمى استقصاءاٍت ُأعدَّت بدقٍَّة لقياس طريقة االستقصاء:  .1

  (.63: 2012الر /ا الوظيفي  )أبو رحمة، 
ـُ عناصُر االستقصاء أو االستبياف بطريقٍة تخدـ أىداؼ الباحثيف، سواء كانوا داخمييف أو خار ييف، وفي وُتصمَّ 

 (. 53: 2011الوقت نفسو تتبلءـُ مع مستويات األفراد المنوي  استطبلُع آرائيـ عف الر /ا الوظيفي )كبللدة، 
 

شخصيٍَّة، وو يًا لو ٍو لسؤاؿ األفراد عف  وتت/مَّف ىذِه الطريقة مقابمة األفراد بصفةٍ المقابمة:   .2
ات  اىاتيـ، و البًا ما ُيفصُح األفراد فييا عف مشاعرىـ بصورٍة أكثر عمقًا مف استخداـ قوائـ االستقصاء 
ويمكف الحصوؿ فييا عمى معموماٍت أكثَر دقًَّة، ولن اح مثؿ ىذه المقاببلت يتطمَُّب األمُر أف يشعر فييا 

الكبلـ وأف ُتوف ر ليـُ اإلدارة الحمايَة وتؤك د حقَّيـ في الخصوصية أثناء إ راء المقاببلت،  العامموف بحريَّة
 (.198: 2004وذلؾ خوفًا مف إح اميـ عِف اإلفصاح عف آرائيـ ومشاعرىـ الحقيقيَّة )سمطاف، 

 

لذي يدؿُّ بدوره وتعتمد ىذه الطَّريقة عمى قياـ الباحث بمبلحظِة سموؾ العامميف، وا طريقة المالحظة: .3
عمى مدى در ة ر/اء العامميف عف أعماليـ، ويمكف مف خبلؿ ىذه الطَّريقة مبلحظة سموؾ العامميف عمى 

 (.115: 2005 ،أرض الواقع و مع المعمومات التي ليا عبلقٌة بقياس در ة الر /ا الوظيفي )شاويش
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مى تحميؿ البيانات الثَّانويَّة المتاحة والتي يمكف مف وتعتمد ىذه الطَّريقة عطريقة تحميل البيانات الث انوي ة:  .4
خبلليا استنتاج در ة الر /ا الوظيفي  في المنَّظمة، ومف أمثمة ىذه البيانات معدَّالت الغياب ح ـ شكاوى 

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

 

مزاياىا وعيوبيا، وعمى الباحث  /ا الوظيفي  قياس الر   ؽِ رُ مف طُ  طريقةٍ  لكؿ   أفَّ  د الباحثيؤيِّ ومما سبؽ 
ّـَ  ويمكنو استخداـ أكثر مف طريقةٍ  ،ؽِ رُ أف يفا/ؿ بيف ىذه الطُّ  ؽ رُ تبلفي عيوب ىذه الطُّ  حتى يت

 مة الطريقةمبلءي الباحث توخ   في ب عمى حاؿٍ  ويستطيع في الوقت ذاتو تحقيؽ المزايا، وعمى كؿ  
ّـُ ، ومفردات العي  تمع البحثلم  المناسبة ات المتاحة لو سييبلت واإلمكانيَّ اختيارىا، والتَّ  نة التي يت

 اىا لنتائ و.الد قَّة التي يتوخَّ ودر ة ، طريقةٍ  الستخداـ كؿ  
 

 

 :ضا الوظيفيرة في الرِّ ثالثًا: العوامل المؤثِّ 
لمعامميف سمبًا أو إي ابًا بعوامَؿ كثيرٍة ومتعد دٍة ُتسيـ إسيامًا مباشرًا و ير مباشٍر  لوظيفيُّ /ا ار الر  يت ثَّ 

في َخْمِؽ الر /ا الوظيفي  وتحديد مداه، ويمكف تصنيؼ ىذه العوامؿ، حسب رأي السقا إلى ثبلِث 
حٍة بالشكؿ التالي:  م موعاٍت رئيسٍة مو/َّ

 (4شكؿ رقـ )       
 الم موعات الرئيسة لمعوامؿ المؤث رة في الر /ا الوظيفي                               

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (31: 2009)السقا،  

   

–انحانت انظحيَّت–عُواث انخبشة-عهًيانًؤهِّم ان–انزُظ–انعًش

 –زاهاث االتِّ  –انميى  –ت سرت انوظيفيَّ انذَّ  –ت ت انمذساث انفشديَّ انشخظيَّ 
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 تخظيَّ يزًوعت انعوايم انًشتبطت بانشَّ 

 زًاعت انعًمانعوايم انًشتبطت بيزًوعت 

 غتيزًوعت انعوايم انًشتبطت بانًؤعَّ 

 تمذيش اآلخشيٍ–صيالء انعًم–انعاللت يع انشؤعاء                                                                                                                                                                      

م قد  فرص الت  –ماتدْ المزايا والخِ –ظروف العمل –عدالة العائد–ةاألجور والمكافآت المادي  
 ياسياتالسِّ  –ع العملمحتوى العمل وتنو  –االستقرار في العمل –عاممينتدريب ال–رقيةوالت  
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 :ةخصي  المرتبطة بالش   العواملِ  أواًل: مجموعةُ 
 تتمثَّؿ م موعة العوامؿ المرتبطة بالشَّخصيَّة بالن قاط التَّالية:

الد راسات و ود عبلقات ارتباٍط إي ابيٍَّة بيف السف  ودر ة الر /ا عف العمؿ  أظيرت بعضالعمر:  .1
فكمَّما زاد عمر الفرد كمَّما زادت در ة الر /ا عف العمؿ، ويرى البعض أفَّ السَّبب في ذلؾ ربَّما يكوف في 

ؿ عمى كؿ  مراده طموحات الموظَّؼ التي تكوف مرتفعًة في بداية عمره، لكنو في أ مب الحاالت ال يحص
فيسب ب ذلؾ عدـ الر /ا الوظيفي، ولكف مع تقدُّـ العمر يصبح الفرد أكثر واقعيًَّة وتنخفض در ة 

 (.174: 2004طموحاتو وير/ى بالواقع الفعمي  ويترتَّب عمى ذلؾ زيادة الر /ا الوظيفي. )عبد الباقي، 
 

ما   أداء العمؿالمؤث رة عمى ة ختبلفات الفرديَّ ىناؾ القميؿ مف اال راسات إلى أفَّ تشير الد  الجنس:  .2
العمؿ  في إنتا يةَّ  ةٍ أساسيَّ  عدـ و ود اختبلفاتٍ إلى  االفترا/اتُ  متِ ، حيث توصَّ بيف الن ساء والر  اؿ 

/ا عف ر عمى الر  ال نس يؤث   و ال تو د دالئؿ تشير إلى أفَّ وبنفس األسموب فينَّ  ،ساء اؿ والن  بيف الر  
حينما يكوف  خاص   بشكؿٍ و بيف ال نسيف  اختبلفاتٍ ي إلى ؤد  يا تُ أنَّ  رُ ومف بيف الق/ايا التي يظيَ  العمؿ،

 و داوؿَ  ال زئيَّ  يات العامبلت العمؿَ األمَّ  ؿُ ف/  خوؿ لممدرسة، حيث تُ الدُّ  في سف   لدى العامؿ أطفاؿٌ 
 (.44: 2003ة )العطية، العائميَّ  لمقياـ بوا باتيفَّ  العمؿ المرنة وذلؾَ 

 

 ةٌ إي ابيَّ  في ر/ا الفرد عف عممو، فيناؾ عبلقةٌ  دورٌ  لممستوى التعميمي   أفَّ  ال شؾَّ  العممي: لُ المؤىِّ  .3
 رِ ومتغي   /ا الوظيفي  العبلقة بيف الر   ظر في تحديدِ النَّ  و ياتُ  تتبايفُ و عميمي، بيف المينة والمستوى التَّ 

وف بمف يحتمُّ  نفسوُ  فُ مًا يقارِ العامؿ األكثر تعمُّ  راسات أظيرت أفَّ الد  معظـ  أفَّ  فَ يَّ بَ ؿ العممي، فقد تَ المؤى  
 ذلؾ إلى أفَّ  حُ ر َّ مًا، ويُ تعمُّ  بالعامؿ األقؿ   مقارنةً  در ة ر/اه الوظيفي   الي تقؿُّ ة عميا، وبالتَّ إداريَّ  وظائؼَ 

 .(113: 2005مرتفعة )شاويش،  مًا تكوفُ الفرد األكثر تعمُّ  طموحاتِ 
 

ف ظيرت /ا الوظيفي الخبرة وعبلقتو بالر   ر سنواتِ راسات متغي  الد   مفَ  الكثيرُ  تناولتِ  ت الخبرة:سنوا .4
الخبرة،  سنواتِ  إلى عددِ  فيف تر عُ في ر/ا الموظَّ  ةٍ إحصائيَّ  داللةٍ  و ودِ  راسات عدـَ نتائج بعض الد  

/ا بيف الر   ةٍ طرديَّ  إلى و ود عبلقةٍ  متراسات التي توصَّ الد   أخرى العكس، ولعؿَّ دت دراسات ٌ بينما أكَّ 
نًا في تمكُّ  أصبح أكثرَ  ما ازدادت خبرتوُ الفرد كمَّ  ر سنوات الخبرة، أر عت ذلؾ إلى أفَّ ومتغي   الوظيفي  
 (. 170: 2012ا األخرى ف ر عت ذلؾ إلى زيادة الماؿ مع زيادة سنوات الخبرة )الحريري، عممو، أمَّ 
 

/ا ر في الر  ة التي تؤث  العوامؿ الميمَّ  مف أحدِ  عدُّ ة" تُ ة "البدنيَّ حالة الصحيَّ ال إفَّ  ة:الحالة الصحي   .5
 مشاكؿَ  عف و ودِ  ناتجٍ  نفسي  أو أمٍر   سماني   مرضٍ  العامؿ الذي يشكو مف أي   الوظيفي، حيث أفَّ 

ّـَ الر   ي إلى انخفاضِ والتي بدورىا تؤد   ةٍ أو عائميَّ  ةٍ شخصيَّ   نخفاض مستوى األداءا /ا الوظيفي، ومف ث
ة، التي بدورىا تشبع شاطات اال تماعيَّ ميـ نفسيًا وصحيًا يمارس الكثير مف الفعاليات والنَّ فاإلنساف السَّ 

 (.180: 2003/ا )عباس، ة، ويشعر بالر  حا اتو اال تماعيَّ 
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د وىي التي تحد   خص،ز بيا الشَّ ة ىي م موعة الخصائص التي يتميَّ ة اإلنسانيَّ خصيَّ الشَّ  ة:خصي  الش   .6
ما كانت است ابتُو في المواقؼ التي توا يو، فكمَّ ة األفراد المتعامميف معو، وُتحد ُد عبلقة الفرد بكافَّ 

  (.80: 2004ما كانت در ة ر/اه الوظيفي كبيرة )عبد الباقي، است ابتو ليذه المواقؼ عالية، كمَّ 
 
 

ؽ بقدرتو عمى العمؿ، وىذا يعني عدـ فيما يتعمَّ  /عؼٍ  اطُ ونق ةٍ قوَّ  نقاطُ  فردٍ  لكؿ   ة:القدرات الفردي   .7
 ؿ في أنواعٍ في العمؿ" وتتمثَّ  مختمفةٍ  مياـ   الفرد إلن ازِ  "طاقةُ  بالقدرة قصدُ تساوي األفراد في قدراتيـ، ويُ 

 مف القدرات مثؿ: مختمفةٍ 
الذىنيَّة، وتتفاوت الحا ة إلى ىذه  وىي قدراٌت ترتبط بالقدرة عمى أداِء مخَتَمِؼ المياـ  القدرات العقمي ة:  - أ

القدرات باختبلؼ الوظائؼ خاصَّة بالن سبة لمستويات اإلدارة العميا التي تت/مَّف القدرة عمى فيـ األفكار 
 المعقَّدة، والتكيُّؼ الفعَّاؿ مع البيئة، والتعمُّـ مف الخبرة، والتصرُّؼ الحكيـ في المواقؼ والتغمُّب عمى العقبات.

تتمثَّؿ في سرعة اإلدراؾ، االستعداد لمحساب والرؤية المكانيَّة لؤلشياء كيؼ  عقمي ٌة أخرى:قدراٌت  - ب
 تبدو باختبلؼ األماكف التي تساىـ في سرعة اإلن از وكفاءة األداء.

ـ  البدنيَّة المختمفة، ومف أىـ  تمؾ القدرات في م اؿ  القدرات البدني ة: - ت تشير ىذه القدرة إلى أداء الميا
، والمرونة والسُّرعة" األ داء في العمؿ ما يرتبط بالقوَّة، المرونة مثؿ "قوَّة التحمُّؿ والتَّوازف، التَّنسيؽ البدنيُّ

 (.109: 2004)سمطاف، 
 

يات ة أو المسمَّ ر ة الوظيفيَّ الدَّ  ما زادتِ و كمَّ أشار الرشيدي في دراستو إلى أنَّ  ة:رجة الوظيفي  الد   .8
سبة لممركز أو (. وبالن  72: 2011الرشيدي، ) الوظيفي/ا ؿ الر  في معدَّ  ىناؾ زيادةٌ  ما كافة كمَّ الوظيفيَّ 

ة المرتفعة ، ف صحاب المراكز اإلداريَّ /ا الوظيفي  عمى الر   اً كبير  اً ليا ت ثير  الوظيفة التي يشغميا الفرد فيفَّ 
  (.233: 2003د الباقي،  البًا ما يكوف ر/اىـ أعمى مف العامميف األقؿ في المستوى اإلداري )عب

 

ـُ باختبلؼ : ميَ القِ  .9 ـُ ب نَّيا "ميٌؿ عاّـٌ لتف/يؿ حاالٍت وشؤوٍف معيَّنٍة عف أخرى" وتختمؼ الِقَي ُتعرَُّؼ الِقَي
التخصُّصات المينيَّة، فال ماعات المينيَّة المختمفة تؤمف بقيـٍ مختمفة، وُتعدُّ االختبلفات في الِقَيـِ 

ُنيا عِف األفراد العامميف في مينٍة معيَّنٍة، وباإل/افة مسؤولًة مسؤوليًَّة  ز  ئيًَّة عفِ االنطباعات التي ُتَكو 
راع بيف المنظَّمات وداخؿ المنظَّمة الواحدِة  إلى ذلؾ فيفَّ ىذِه االختبلفات يمكُف أف تؤد ي إلى الص 

يـ البعض، فيمكف أف عندما يتفاعؿ أع/اٌء مف  ماعاٍت ذات تخصُّصاٍت مينيٍَّة مختمفٍة مع بع/
راع والمشاكؿ داخؿ المنظَّمة )حسف،   (.152: 2001ينش  نوٌع مف الص 

 

يمكف تحديد مفيوـِ االت  اىات ب نَّيا مشاعر الفرد نحو األشياء والحوادث واألشخاص ويمكف االتِّجاىات:  .10
الفرد المتراكمة وخبراتو السابقة، وتمعب  أف تكوف تمؾ المشاعر ذات أبعاٍد سمبيٍَّة أو أبعاٍد إي ابيٍَّة نتي َة خبرات

االت  اىات دورًا أساسيًا في بناء السُّموؾ التَّنظيمي  لمفرد والتَّ ثيِر عميو مف أبعادِه وصَورِِه المختمفة، ولعؿَّ الر /ا 
 (. 80: 2002عف العمؿ ىو أحد صور ات  اىات الفرد نحو عممو في المنظَّمة التي يعمؿ فييا )حمود، 
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 مات المختمفة والذيف يسعوف باستمرارٍ ة محور اىتماـ المديريف في المنظَّ ال تزاؿ الدافعيَّ  ة:الدافعي   .11
 ب عفِ غيُّ ؿ التَّ وراف الوظيفي، ومعدَّ ؿ الدَّ أعمى، وتحسيف مستوى األداء، وتقميص معدَّ  ةٍ لتحقيؽ إنتا يَّ 
، وىذا نةٍ معيَّ  أو حا ةٍ  عور بنقصٍ ؿ في الشُّ تي تتمثَّ نقطة البداية واالنطبلؽ ال ؿُ مث  ة تُ افعيَّ العمؿ، فالدَّ 

 فٍ معيَّ  و عمى اإلقداـ عمى سموؾٍ ر والقمؽ وعدـ االرتياح لدى الفرد مما يحثُّ وتُّ مف التَّ  حالةً  بُ سب  يُ 
ذا ما وقؼ عائؽٌ وتُّ ر ىذه، فيذا ما ن ح في ذلؾ زالت حالة التَّ وتُّ لتخفيؼ حالة التَّ  أماـ تحقيؽ ذلؾ  ر، وا 

مف أكثر  ةُ افعيَّ الدَّ  عتبرُ ، ولذلؾ تُ /ا الوظيفيُّ الر   ؽُ الفرد باإلحباط وخيبة األمؿ وبالتالي ال يتحقَّ  صابُ يُ 
 (.110: 2004)حريـ، لمفرد  /ا الوظيفي  ة ت ثيرًا عمى مستوى الر  العوامؿ الفرديَّ 

 العوامل المرتبطة بجماعة العمل: ثانيًا: مجموعة
 بطة ب ماعة العمؿ بالن قاط التالية:تتمثَّؿ العوامؿ المرت

الرئيس مع  بعُ ت عمى نمط اإلشراؼ الذي يتَّ يَ  رِ راسات التي أُ أشارت نتائج الد  العالقة مع الرؤساء:  .1
وقد تبيَّف ب فَّ الموظَّفيَف عف العمؿ،  /ا الوظيفي  اإلشراؼ والر   بيف نمطِ  مرؤوسيو إلى و ود عبلقةٍ 
موف مستوياٍت أعمى عـ في يستخدميا المدراء لتقديـ الدَّ  ا/ا في برامج تقييـ األداء عندمف الر  م ُيس  

فوف ى الموظَّ طوير وعندما يتمقَّ ا عة عمى تحقيؽ التَّ غذية الرَّ التَّ  زُ رك  تطوير خطط العمؿ وعندما تُ 
 .(Karen، 2013: 1) منيـ اً عحوؿ ما كاف متوقَّ  إي/احاتٍ 

 

كاف تفاعُؿ الفرد مع أفراٍد آخريف في العمؿ يحق ُؽ تباداًل لممنافع بينو  يبلحظ أنَّو كمَّمازمالء العمل:  .2
وبينيـ كانت  ماعة العمؿ مصدرًا لر/ا الفرد عف عممو، وكمَّما كاف تفاعؿ الفرد مع أفراٍد آخريف يخمؽ 

 ه عف العمؿ.توتُّرًا لديو كانت  ماعة العمؿ سببًا الستياء الفرد مف عممو مما يؤث ر سمبًا عمى در ة ر/ا

موف عادًة داقة في أماكف العمؿ يمث  مف عبلقات الصَّ  عاليةٍ  عوف بمستوياتٍ األفراد الذيف يتمتَّ  إفَّ 
ة نتا يَّ ة عند تحديد مستوى إزات الميمَّ عتبر ىذه أحد المي  وتُ  ،األشخاص األكثر ر/ًا عف واقع عمميـ

 وثقافةِ  لخمؽ بيئةِ  ـٌ متم   داقات ىي  زءٌ الصَّ  يف أفَّ فويرى بعض المؤل   ،سةمف األفراد والمؤسَّ  العمؿ لكؿ  
ات التي تتوا د بيف أفراد  ماعات العمؿ يكوف مف مَ األزَ  لذلؾ فيفَّ  سات، ونتي ةً حاد داخؿ المؤسَّ االت  
 ىذا العبلقات مفيدةً  وبذلؾ تكوف مثؿُ  ،ةيَّ ود عامؿ معيا عندما تحكـ ىذه ال ماعة عبلقاتٌ يؿ التَّ السَّ 

  .(Reza et al، 2013: 18)عة زاعات والحوادث األخرى  ير المتوقَّ الن   سة في حؿ  لممؤسَّ 
 

 اآلخريف مف خبلؿ التحاقيـ بالعمؿيسعى الكثير مف األفراد إلى تقدير واحتراـ  تقدير اآلخرين: .3
 لكي يعمؿَ  ؽَ مِ قد خُ الفرد  راسات أفَّ دت نتائج العديد مف الد  أكَّ قد مات، و دْ وخِ  مونو مف  يدٍ قد  مقابؿ ما يُ 

عور ي ب أف تتوافر لديو في الم تمع الذي يعيش فيو، ولكي يتوافر لديو ىذا الشُّ  و منتجٌ ب نَّ  ويشعرَ 
 ي إلى شعورِ ىذه العوامؿ أو معظميا يؤد   /ا عف عممو، و يابُ العديد مف العوامؿ التي تدفعو إلى الر  
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ّـَ  و مف بعلمعمؿ مع ما يت النتماءشعوره بالوالء وا يتقيقرو لمعمؿ، و ينخفض حبُّ  الفرد باإلحباط، ومف ث
 وتحقيؽ األىداؼ. مف فعالية األداء نظيمات، وتحدُّ ر بيا التَّ تت ثَّ  ةٍ سمبيَّ  آثارٍ 

باع ت  خاذ القرارات واممشاركة في ات  فرصًا ل لعامميفَ اإعطاء  ىناؾ دليبًل وا/حًا عمى أفَّ  كما أفَّ 
/ا مف الر   أف/ؿَ  ي إلى مستوىً ؤد  صاؿ ياالت   ـِ ظُ ، وتبسيط اإل راءات وتحسيف نُ خاذىاة في ات  مركزيَّ البلَّ 

 (.37-36: 2009، )السقابيف العامميف 
 موعة العوامل المرتبطة بالمؤس سة:ثالثًا: مج

 الية:قاط التَّ سة بالن  العوامؿ المرتبطة بالمؤسَّ  ؿ م موعةُ تتمثَّ 
ص لممدارس اإلدارية ي د أفَّ كؿَّ المدارس قد أعطت اىتمامًا كبيرًا المتفح  األجور والمكافآت المادي ة:  .1

لمحوافز المادية، حتى المدارس السُّموكيَّة التي ركَّزت عمى الحوافز  يِر الماديَّة لـ تُنِقْص مف أىميَّة ودور 
يَّة التي يحصؿ عمييا الفرد الحوافز الماديَّة في تحفيز الفرد وتو ييو، وَترِ ُع أىميَّة األ ور والمكافآت الماد

إلى أنَّيا ُتشِبُع أكثر مف حا ٍة لدى الفرد، فيي ُتشِبُع حا اتو الفسيولو يَّة، وتحق ُؽ الشُّعور باألمف واألماف، 
فَّ 58: 2004وتوف ُر لو مكانًة ا تماعيًَّة، كما ُينَظُر إلييا كرمٍز لتقديِر المؤسَّسِة ألىميَّتو )محيسف،  (. وا 

نَّما يمنُع األ ر يُ  فَّ توفُّره ال ُيسب ُب الر /ا أو السَّعادة فحسب وا  مث ؿ مصدَر إشباع الحا ات الدنيا، وا 
 (. 12: 2010مشاعَر االستياِء مف أف تستحوذ عمى الفرد )محمد، داود، 

 

، مياراتو وِ تِ دخبلة قياسًا بمُ مَ مَ المستَ  عوائدهِ  ؿَ معدَّ  فُ قارِ الفرد يُ  أو/ح العطية ب فَّ عدالة العائد:  .2
فْ يِ بلتِ دخَ قياسًا بمُ  اآلخريفَ  األفرادِ  ؿ عوائدِ خبرتو، ومستوى تعميمو.... الخ مع معدَّ تو، قابميَّ  نقص  ـ، وا 
 وعدـَ  تي ة االستياءَ بعدـ العدالة وتكوف النَّ  فينو يشعرؿ ما يستممو  يره ؿ ما يستممو الفرد عف معدَّ عدَّ مُ 
 (. 178: 2003/ا )العطية، الر  

 

ُتؤث ر ظروؼ العمؿ الماديَّة مف تيويٍة، إ/اءٍة، رطوبٍة، حرارٍة، /و/اَء ونظافٍة  روف العمل:ظ .3
عمى در ة تقبُّؿ الفرد لبيئة العمؿ ور/اه عنيا، كما وتؤث ر ىذه الظُّروؼ عمى بعض الظَّواىر 

 كانت ماكمَّ واألمراض. فالسُّموكيَّة، لؤلفراد العامميف كمعدَّالت الدَّوراف، الغياب، معدَّالت الحوادث 
 (.179: 2003عباس، زاد ر/ا األفراد عف العمؿ ) دةً ة  ي  العمؿ الماديَّ  ظروؼ

 المادي ة:ظروف العمل 
مف  ث ىي مصدرٌ موُّ والتَّ  في ال/َّو/اء، األنوار، الحرارة، الرُّطوبة مةَ المتمث   ةَ الماديَّ  العمؿِ  ظروؼَ  ألفَّ 

 الحد    يودىا في سبيؿِ  مات تكامؿَ الىتماـ بيا إذا ما أرادت المنظَّ /غوط العمؿ التي ينبغي ا مصادرِ 
 بييا وذلؾ عف طريؽ:لمنتسالبيئة المبلئمة  وتوفيرَ  غوطِ مف ىذه ال/ُّ 

  .تكييؼ أصوات األ يزة والمعدَّات المستخَدَمة لتتبلءـ ومستوى السَّمع االعتيادي  بالن سبة لؤلفراد 
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 ًة في الببلد المشمسة، ألفَّ أف تحرص المنظَّمات في تصميم يا لمبانييا عمى استغبلؿ النَّوافِذ خاصَّ
النَّوافذ ال ُتوف ُر ال/وء فقط، ولكف تسمح لمعينيِف ب ْف تكوَف عمى ات صاٍؿ مع البيئة الخار يَّة، مما يزيد 

 مف المتعِة لدى الشَّخص وي د ُد نشاَطو.
 ا قد يترتَّب عمييا في المستقبؿ، كما ينبغي أف يتّـَ مف الوا ب عمى المنظَّمات تحديد المخاطر وم

 تزويد األفراد ب ساليب الوقاية واألمف الصحي.
  ينبغي عمى المنظَّمة أف تقوـ بتدريب أفرادىا عمى األ يزة والمعدَّات ال ديدة، وأف ُتوف َر ليـ وسائؿ

كُّد مف سبلمتيا ومبلءمتيا لمعمؿ الحماية مف مخاطر ىذه األ يزة، وأف تقوـ بالفحص الدَّوري ليا لمت 
فاألفراد الذيف يشعروف باألمف في بيئة العمؿ مف المحتمؿ أف يكونوا أقؿَّ ُعر/ًة لم/ُّغوط وبالتالي 

 (.86: 2006أكثر إنتا ًا )عمار، 

االمتيازات الوظيفيَّة مف أكثر األساليب  ذبًا لمموظَّفيف، وقد بدأت بعض المزايا والِخْدَمات:  .4
واج أو الوالدة أو المبادرات ال ماعيَّة. وتُقد ـ المؤسَّ  سات الفاعمة تتنافس عمى أف/ميا، مثاؿ ذلؾ ىدايا الزَّ

ف كنَت مسؤواًل  بعُض الشَّركاِت رحبلِت  داٍء أو عشاٍء بريًَّة أو بحريًَّة و يرىا ل ميع طاقـ الموظَّفيف، وا 
 (.18: 2009ِعِو ي َنُس باالنتماء )السقا، فبل تعزؿ موظَّفيؾ عف زمبلئيـ، ذلؾ ألفَّ اإلنساف بطب

عندما يشعر اإلنساف ب فَّ أىدافو تتحقَُّؽ فيفَّ ذلؾ ي خُذُه إلى مزيٍد مَف التَّعمُّؽ ُفَرُص الت قد م والت رقية:  .5
ـُ والتَّرقيُة مف العناصر المتعم قة بت ميف مستقبؿ الموظَّؼ واال ستقرار بالمؤسَّسة التي يعمؿ فييا، فالتَّقدُّ

الوظيفي، ومقدار األ ر الذي يحصؿ عميو ومدى تمبيتو لحا اتو الشَّخصيَّة، وتناسبو مع ح ـ العمؿ الذي 
يؤديو الموظَّؼ، وكذلؾ تستمرُّ ىذه العوامؿ عمى الفرص المتاحة لمترقي، ومدى توافر الفرص لمتطوُّر 

 (.176: 2004الوظيفي )عبد الباقي، 
 

لعامؿ ب فَّ اإلدارة تحرص عميو وتتمسَّؾ بو لكفاءتو، وذلؾ عف طريؽ تدريبو أف يشعر اتدريب العاممين:  .6
ر عمى ما ىو  ديٌد أو /روري، األمر الذي يزيد ثقتو بنفسو وبالُمنش ة )المغربي  (. 446: 2006 ،المتكر 

 

 

 ِة التَّنوُّع في يمث ؿ محتوى العمؿ وما يت/مَّنو مف مسؤوليٍَّة وصبلحيٍة ودر محتوى العمل وتنو ع الميام:  .7
المياـ أىميًَّة لمفرد، عندما ُيمَنُح صبلحيَّاٍت إلن اِز عممو، ولذلؾ يرتفع مستوى ر/اه عف العمؿ. إفَّ ىذه 
النَّتي ة متوافقٌة مع نظريَّة ىرزبيرغ فيما يتعمَّؽ بالعوامؿ الدَّافعِة وتطبيقاتيا المتمث مة باإلثراء الوظيفي، ومف 

راد أصحاب الحا ات العميا بِمَنِحيـ االستقبللية وتوفير بعض العناصر األخرى  يٍة أخرى ير ب األف
ناطة مياـ  متنو عٍة ومتحد يٍة ليـ، لذلؾ فيفَّ إشباَع ىذِه الرَّ بة مف خبلؿ  لئلثراِء الوظيفي  كالتَّغذية الرَّا عة وا 

 (. 77-76: 2003 ،لدييـ )عباس إعادِة تصميـ الوظائِؼ يؤد ي إلى رفع معدَّالِت الر /ا الوظيفي  
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 :ستقرار في العمل ااألمن الوظيفيااال .8
ُيعرَُّؼ االستقرار المينيُّ ب نَُّو المدَُّة الزَّمنيَُّة المينيَُّة مَف الشُّيور واألعواـ التي يمتيف فييا اإلنساف عمبًل ما، 

 .(Dockins،2004 : 29) ار في العمؿ ذاتووترتبط ىذه المينة بو ود نيٍَّة مستقبميٍَّة لدى الشَّخص لبلستقر 
 

سواء في اإلطار  ؼٍ ألي  ظر  سـ بالمرونة ودر ة االست ابة كبيرةٌ ياسات التي تتَّ : الس  ياساتالسِّ  .9
مف  ألفَّ  بات النسبي  ياسات باالستقرار والثَّ صؼ ىذه الس  ي ب أف تتَّ فلبيئة العمؿ،  اخمي  أو الدَّ  الخار ي  

ىذه  عدُّ لذلؾ تُ  د،ة ليـ باألداء ال ي  وح المعنويَّ قة واالرتياح لدى العامميف ورفع الرُّ ز الث  ش نيا تدعيـ وتعزي
سواء في زيادة  مة عمى حدٍ ة أثرًا عمى األفراد وال ماعات والمنظَّ نظيميَّ السياسات مف أكثر األ واء التَّ 

 (173: 2002/ا الوظيفي )حمود، مستوى الر  
 

 ضا الوظيفي.ضا وعدم الرِّ الرِّ  راتُ رابعًا: مؤشِّ 
 ضا الوظيفي رات الرِّ / مؤشِّ  أوالً 

( إلى و ود م موعٍة مف المؤش رات الدَّالَّة عمى و ود ر/ًا 120: 2005)أشار فميو وعبد الم يد 
 وظيفي  لدى العامميف تمثَّمت في التالي:

ني دائمًا إنتا يًَّة مرتفعًة مف  انب : العبلقات اإلنسانيَّة ال ي دة والفعَّالة تعة المرتفعةاإلنتاجي   .1
العامميف وىذه الكفاية اإلنتا يَُّة ترِ ُع لزيادة إحساس العامميف باالنتماء لممؤسَّسة، وحرصيـ عمى 
مصمحتيا، وتر ع أي/ًا إلى إحساس العامميف بقيمة ما يقوموف بو مف عمٍؿ وشعورىـ ب فَّ إدارة 

 تيـ ومشكبلت العمؿ لزيادة اإلنتاج وتحقيؽ  ودتو.المؤسَّسة تعمؿ دائمًا عمى حؿ  مشكبل
 

عندما تنشط االت صاالت مف أعمى إلى أسفؿ مف القادة إلى التَّابعيف، ومف أسفؿ  اختفاء الشائعات: .2
إلى أعمى مف التَّابعيف إلى القادة، تتوفَُّر المعمومات الرَّسميَّة لدى العامميف، وتقؿُّ الشائعاُت والقيُؿ 

فرَُّغ العامموف ألعماليـ، ومعموـٌ األثر السَّيئ لمشَّائعات في  و  العمؿ، وما ُتحِدُثُو ىذه والقاؿ، ويت
الشَّائعات مف بمبمٍة وا/طراٍب وتوتٍُّر وقمٍؽ في أر اء المؤسَّسة، وما ُتمِحُقُو مف /رٍر بالعبلقات 

 اإلنسانيَّة والر /ا عف العمؿ داخَؿ المؤسَّسة.
 

ال شؾَّ أنَّو في ظؿ  عبلقاٍت إنسانيٍَّة فعَّالٍة يستطيع العامموف إشباع  العمل: انخفاض نسبة منازعات .3
 حا اتيـ الفسيولو يَّة، وحا اتيـ النَّفسيَّة واال تماعيَّة ممَّا ُيسب ُب ليؤالء العامميف َقْدرًا مف الر /ا واالستقرار.

 

 منو الح/ور فيو عُ توقَّ الوقت الذي يُ  عدـ ح/ور العامؿ لمعمؿ في بالغيابِ  دُ قصَ يُ ة الغياب: قم   .4
وح  مف مظاىر انخفاضِ  عدُّ وازدياد نسبة الغياب تُ  رنامج العمؿ،والمشاركة في اإلنتاج طبقًا لب الرُّ

 المعنويَّة والر /ا الوظيفي.
 

 

دًة في ظؿ  العبلقات اإلنسانيَّة ال ي دِة ور/ا العامميف عف عمميـ عا انخفاض درجة مقاومة الت غيير: .5
ّـُ القادة في المؤسَّسة بالتعرُّؼ عمى اعترا/اِت العامميف ومخاوفيـ بالن سبة لمتغيُّر الذي سيحدث،  ما ييت
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عدادىـ وتييئتيـ الستقباؿ التَّغيير والتَّعامؿ معو، ومف ىنا ن د أفَّ مقاومة  ومحاولة طم نة العامميف، وا 
 تقؿُّ إذا ساد الُمنشَ َة  وٌّ مف العبلقات اإلنسانيَِّة ال ي دة والفعَّالة.العامميف لمتَّغيير بكافِة صورِه وأشكالو وأنواعو 

 

، ويمكف االفتراض أنَُّو ترؾ العمؿ واالنتقاؿ لعمؿ آخردوراف العمؿ ىو  معد ل دوران العمل:انخفاض  .6
تركِو لو بطريقٍة كمَّما زاد ر/ا الفرد عف عممو زاد الدَّافع لديو إلى البقاء في ىذا العمؿ وقؿَّ احتماُؿ 

اختياريَّة، وقد أظيرِت الِدراسات أفَّ ىناَؾ عبلَقًة سمبيًَّة بيف الر /ا عف العمؿ ومعدَّؿ دوراف العمؿ، بمعنى 
 (.204: 2004أنَّو كمَّما ارتفع الر /ا عِف العمؿ يميؿ دوراُف العمؿ إلى االنخفاض )سمطاف، 

 

شكوى والتظمُّمات عف حالة التذمُّر أو عدـ الر /ا عند ُتعب ر ال قم ة الشكوى من جانب العاممين: .7
الفرد نحو المنظَّمة وقد يكوف ىذا التظمُّـ فرديًا أو  ماعيًا، وُيعب ُر عف حالٍة حقيقيٍَّة أو وىميٍَّة ال تقـو 
نَّما قد تكوُف نتي ًة لما ق د عمى أساس، وليس مف ال/روري  أف تكوف الشكاوى نتي َة سوء اإلدارة، وا 

، وفي ىذه الحالة ي ب عمى اإلدارة الرشيدة أف ُتعاِلَج أسباب ىذا التوتُّر  يسود ال ماعة مف توتٍُّر داخمي 
ّـَ بدراسة الشكاوى  حتى ولو  –حتى يتحقَّؽ االنس اـ بيف األفراد، كما ي ب عمى اإلدارة أي/ًا أف تيت

قد يؤد ي إلى تفاقـ الحالة ووصوليا إلى در ٍة  دراسًة عمميًَّة مو/وعيًَّة، ألفَّ ت اىميا –كانت فرديَّة 
 (.135: 2005تصعب فييا موا يتيا )المرسي، إدريس، 

 (5شكؿ رقـ )
ح مؤش رات الر /ا الوظيفي  يو/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 استنادا عمى أدبيات الدراسة( بواسطة الباحث المصدر:  ردٌ )
 

 إلاهتاحيت املزجفعت

 قلت الشكاوي مً حاهب العاملين

 

 اختفاء الشائعاث

 اهخفاض وسبت مىاسعاث العمل

 

 قلت الغياب

 هقص معدل دوران العمل

 اهخفاض درحت مقاومت التغيير
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 ضا الوظيفي رات عدم الرِّ / مؤشِّ ثانياً 
 فيما يمي: تتمثؿ /ا الوظيفي  رات عدـ الر  مؤش   أىّـُ  ( ب ف52: 2013الدوسري ) يرى
: ُيعرَُّؼ الغياب ب نَُّو نقُص المبلزمة في عمٍؿ يتطمَّب الح/ور بشكٍؿ دائـ، حيث أكَّدت الغياب .1

ستوى الر /ا دراساٌت ُأقيَمت في شركة "ىار فستر انترناشوناؿ " أفَّ ىناؾ عبلقًة بيف معدَّالت الغياب وم
 الوظيفي، فعندما يكوف معدَّؿ الغياب عاليًا كاف ذلؾ دليبًل عمى انخفاض مستوى الر /ا لدى العامميف. 

 

وىو التَّرؾ واالستقالة مف العمؿ، حيث أفَّ ذلؾ ُيكم ؼ المنظَّمة عدَّة تكاليؼ منيا عمى  دوران العمل: .2
 لخبرات والكفاءات العالية وكذلؾ تشتُّت  ماعة العمؿ.سبيؿ المثاؿ التَّدريب وتكُمفة التَّعييف وفقد ا

 

أي اد عاء المرض وذلؾ ناتٌج  البًا عف عدـ الر /ا الوظيفي  حيث يم   الفرد إلى اد عاء  مارض:الت   .3
 ذلَؾ مف /غوٍط يوا ييا في محيط العمؿ سواًء مف ِقَبِؿ اإلدارة أو  يرىا.

ى مؤش رات عدـ الر /ا، حيث يظير كآخر إ راٍء لتعبير وُيعتبر ذلؾ مف أقو  الشكاوى واإلضراب: .4
 .و/عوالفرد عف عدـ الر /ا عف العمؿ مثبًل، وييدؼ إلى لفت انتباه القيادة إليو لمنَّظر في 

( أفَّ عدـ الر /ا الوظيفي  يمث ُؿ ع ز الفرد عف التكيُّؼ السَّميـ مع 42-41: 2008ويرى الخيري )
 و اال تماعيَّة معًا، وىناؾ مظاىر متعد دٌة لعدـ الر /ا نذكر منيا:ظروؼ عممو الماديَّة أ

 والكيؼ. ة اإلنتاج مف حيث الكـ  قمَّ  .1
 اإلكثار مف الحوادث واألخطاء الفنيَّة. .2
 إساءة استخداـ اآلالت واألدوات والمواد  الخاـ. .3
 كثرة التغيُّب والتَّمارض بعذٍر أو بدوف عذٍر واالنتقاؿ مف عمٍؿ آلخر. .4
 البلمباالة والتَّكاسؿ والشُّعور باالكتئاب. .5
 اإلسراؼ في الشكوى أو التمرُّد أو المشا بة. .6

وي ب مبلحظة أنَّو قد ال يترؾ األفراد العمؿ عمى الرَّ ـ مف عدـ ر/اىـ عنو، وخصوصًا أولئؾ الذيف 
 .لدييـ ُفَرٌص بسيطٌة لبللتحاؽ بعمٍؿ  ديد، والذيف لدييـ مطالُب اقتصاديَّة كثيرة

 ضا عن العملبات الرِّ : مسبِّ خامساً 
 يمكف تقسيـ مسب بات الر/ا عف العمؿ إلى م موعتيف:

 ضا: ة لمرِّ التنظيمي   أواًل: المسبِّبات
ّـَ توزيع العوائد وفقًا  نظام العوائد: .1 مثؿ الحوافز، والمكافآت، والتَّرقيات، وَيشُعُر الفرد بالر /ا إذا ت

 بالقدر المناسب، وبالشَّكؿ العادؿ.  لنظاـٍ محدٍَّد ي/مف توافرىا
 

 إفَّ إدراؾ الفرد بمدى وَ ْوَدِة اإلشراؼ الواقع عميِو يؤث ر في در ة ر/اه عف الوظيفة. اإلشراف: .2
 واألمر ىنا يعتمد عمى إدراؾ الفرد وو ية نظره حوؿ عدالة المشرؼ واىتمامو بشؤوف المرؤوسيف وحمايتو ليـ. 
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ير إلى و ود أنظمِة عمؿ، لوائح، إ راءات، وقواعد تنظيـ العمؿ وىي تش سياسات المنظ مة: .3
 وتو/يح التصرُّفات وتسمسميا بشكٍؿ ُيسي ُر العمؿ وال يعيقو.

 

حينما يكوف لمعمؿ تصميـٌ سميـٌ يسمح بالتنوُّع، المرونة، التكامؿ، األىميَّة  تصميم العمل: .4
 نسبيٌّ بالر /ا عف العمؿ. واالستقبلؿ مع توافر معموماٍت كاممٍة يكوف ىناؾ /مافٌ 

 

عف  عمى ر/ا العامميفَ  ساعد ذلؾَ  ة مناسبةً الماديَّ  العمؿِ  ما كانت ظروؼِ كمَّ ظروف عمٍل جيِّدة:  .5
، ومف أىـ  ىذِه الظُّروؼ ما يَمسُّ اإل/اءة، الحرارة، التيوية، ح ـ المكتب، التميفوف، ترتيب عمميـ

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

ويتمتَّع النَّاس بعمميـ وي اىدوف مف أ ؿ العمؿ في مثؿ تمؾ المؤسَّسات التي تُقد ـ بيئَة عمٍؿ ذاَت 
 (Rabia et al, 2011: 243)أ واٍء إي ابيَّة. 

 

 ضا:ة لمرِّ بات الشخصي  المسبِّ ثانيًا: 
 لشخصية لمر/ا تتمثؿ فيما يمي:( فيف المسببات ا231: 2005بحسب ما يرى شاويش )

 

: فكمما كاف ىناؾ ميٌؿ لدى الفرد لبلعتداد برأيو، واحتراـ ذاتو، والعموُّ بَقْدِرِه كمَّما كاف   اتاحترام الذ   .1
أقرب إلى الر /ا عف العمؿ، أما أولئؾ األشخاص الذيف يشعروف ببخٍس في قدرىـ، أو عدـ اعتداٍد 

 ف  ير را/يف عف العمؿ.بالذات فينَّيـ عادًة ما يكونو 
 

: كمَّما كاف الفرد قادرًا عمى تحمُّؿ ال/ُّغوط في العمؿ والتعامؿ والتكيُّؼ معيا، كمَّما كاف تحم ل الض غوط .2
 أكثر ر/ًا، أما أولئؾ الذيف يتقاعسوف بسرعٍة وينياروف فور و ود عقباٍت فينَّيـ عادًة ما يكونوف مستائيف.

 

ما زاد ر/ا الفرد عف كمَّ  أو الوظيفة واألقدميَّةة، المكانة اال تماعيَّ  ما ارتفعتِ كمَّ  ة:المكانة االجتماعي   .3
  ة زاد استياء الفرد.ت األقدميَّ ت مكانة الفرد وظيفيًا وا تماعيًا وقمَّ أما إذا قمَّ  عممو،

 

، أما عمميـأف يكونوا سعداء في إلى يميؿ األفراد السعداء في حياتيـ الرِّضا العام  عن الحياة:  .4
ما ينقموف  يـ عادةً فينَّ  حياتيـ العائمي  والزو ي  واال تماعي   يف عف نمطِ الرا/ ير التُّعساء في حياتيـ و 

 .ىذه التَّعاسة إلى عمميـ
 

 ضا عن العمل:أنواع الرِّ 
 ( إلى: 91: 2011ينقسـ الر /ا الوظيفيُّ عف العمؿ حسب ما يرى الرشيدي )

 

نات العمؿ، ويكوُف الموظَّؼ قد  : ويتمثَّؿضا الكمي  الرِّ  .1 في ر/ا الموظَّؼ عف  ميع  وانب ومكو 
وصؿ إلى أقصى در ات الر /ا في عممو، وال يعكُس ذلَؾ توافر  ميع عناصر الر /ا، ألفَّ ذلؾ 
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يتوقَّؼ عمى طبيعة الموظَّؼ نفسو بحيث قد ال يعتبر  ميع تمؾ العناصر ميمَّة، وبالتالي فيفَّ الموظَّؼ 
 ىو مف يستطيع أف ُيحد د العناصَر التي تتوافؽ معو. وحده

 

نات العمؿ، ومف ىنا  :الرِّضا الجزئي .2 ويتمثَّؿ ذلؾ في شعور الفرد الو داني  عف بعض أ زاء ومكو 
يكوُف الموظَّؼ قد وصؿ لدر ِة ر/ًا كافيٍة عف بعِض  وانب العمؿ واكتفى بيا أو ربما ال زاؿ 

 لموظَّؼ يؤد ي عممو.االستياء مو ودًا ولكفَّ ا
مة مات في تنمية العبلقة بيف المنظَّ أىداؼ المنظَّ  ؽُ ة التي تحق  مَّ مي/ا مف الوسائؿ العتبر تحقيؽ الر  ويُ 

وزيادة الر /ا في  فاالستقرار الوظيفيُّ  لدييـ لممزيد مف ال يد، موؾ اإلبداعي  وزيادة السُّ  ،ياوالعامميف في
 ظَّمة بقوة عمٍؿ طموحٍة لدييا الر بة في المزيد مف اإلنتا يَّة.العمؿ يساعد عمى احتفاظ المن

 ة.كما دلَّت الكثير مف الد راسات عمى أفَّ الفرد الذي يتمتَّع براحٍة نفسيٍَّة  ي دٍة يكوف ذا معدٍَّؿ عاٍؿ مف الكفاءة اإلنتا يَّ  
 :الوظيفيضا ة حدوث الرِّ : كيفي  دساً سا

اس يعمموف كي يصموا إلى أىداٍؼ معيَّنٍة وينشطوف في أعماليـ ( ب ف الن220: 2002يرى فرج )
ّـَ فيفَّ بمو يـ إياىا سي عميـ أكثر ر/ًا عمَّا ىـ  العتقادىـ أفَّ األداء سُيَحق ُؽ ليـ ىذه األىداؼ، ومف ث

يتحقَُّؽ بيا  عميو، أي أفَّ األداء سيؤد ي إلى الر /ا، وحيف ننظُر لمر /ا كنتي ٍة لمكشؼ عِف الكيفيَّة التي
والعوامؿ التي تسبقو وُتَعدُّ مسؤولًة عف حدوثو، سن ُد أفَّ تمؾ العوامؿ تنتظـُ في َنَسٍؽ مف التَّفاعبلت 

 يتّـُ عمى النحو التالي:
 : لكؿ  فرٍد حا اٌت يسعى إلى إشباعيا، وُيَعدُّ العمُؿ أكثَر مصادر ىذا اإلشباع إتاحة.الحاجات .1

 

و نحو المصادر المتوقَّع إشباع تمؾ : ُتول ُد ةافعي  الد   .2 الحا ات قدرًا مف الدَّافعيَّة تحثُّ الفرد عمى التو ُّ
 الحا ات مف خبلليا.

 

ؿ الدَّافعيَّة إلى أداٍء نشٍط لمفرد وبو ٍو خاص  في عممو اعتقادًا منو أفَّ ىذا األداء وسيمٌة األداء .3 : تتحوَّ
 إلشباع حا ات الفرد.

 

 ُء الفعَّاؿ إلى إشباع حا ات الفرد.: يؤد ي األدااإلشباع .4
: إفَّ بموغ الفرد مرحمة اإلشباع مف خبلؿ األداء الُكؼء في عممو ي عمُو را/يًا عف العمؿ الرضا .5

 باعتباره الوسيمة التي يتسنَّى لو مف خبلىا إشباع حا اتو.

 الحوافز ومفيوميا:
يَّة، وكاف ال ُبدَّ لرقي  األداء الوظيفي  لمعامميف إفَّ الحوافز ىي دومًا ما تحثُّ عمى الدَّافعيَّة لمعمؿ ب د

و العامميف لئلن از بالعمؿ، ويزيد  في أي  تنظيـٍ أو مؤسَّسة، مف و وِد نظاـِ حوافَز مبلئـٍ وعادٍؿ ُيو  
لدييـ الشعور باالنتماء لممؤسَّسة التي يعمموف فييا، وكانت دائمًا المطالبة بالتوسُّع في استخداـ إدارة 
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لحوافز والمزايا اإل/افيَّة، بما يشابو إدارة األ ور والرواتب، وبشكٍؿ متبلئـٍ وداعـٍ لمحا ات واألىداؼ ا
 (.21: 2007مات األعماؿ )العكش، تسعى إلييا منظَّ التي 

فَّ   ة تعقيدًا ة والحوافز مف أكثر وظائؼ الموارد البشريَّ عوي/ات الماليَّ التَّ  تصميـ وتطوير أنظمةِ  وا 
دارة شؤوف العامميف فييا بشكؿٍ  عاـ   سات بشكؿٍ ة إلدارة المؤسَّ وحساسي تيا ألىميَّ  ، وذلؾ نتي ةً خاص   وا 

ة الكميَّ  ةِ فَ كمُ مًا مف التَّ ؿ عنصرًا أساسيًا وميشك  سواء، فيي تُ  البالغة لصاحب العمؿ والعامؿ عمى حد  
 (.4: 2010 سة )أبو الروس، السقا،لممؤسَّ 

ب نَّيا العوامؿ التي تيدؼ إلى إثارة القوى الكامنة في الفرد، والتي ُتحد د نمط  كما ُعر فِت الحوافز 
 (.44: 2004السُّموؾ أو التصرُّؼ المطموب، عف طريؽ إشباع كافَّة احتيا اتو اإلنسانيَّة )المرنخ، 
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 ُمقد مة.
 .أو اًل: الجامعة اإلسالمي ة
 .ثانيًا: جامعة األقصى

 .عة األزىرثالثًا: جام
 .رابعًا: آلي ات تقييم األداء في الجامعات الفمسطيني ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نثانث  ادلبحث ا
ت 
 
 اجلايعاث انفهضطََُ
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 مة:قد  مُ 
ّـَ  د بو، وقد و/َّحت  لقد اىت اإلسبلـ العظيـ بالعمـ اىتمامًا كبيرًا فدعا إليو وحثَّ المسمميف عمى التزوُّ

 لعمـ والتعمُّـ. كثيٌر مف اآليات القرآنيَّة واألحاديث النبويَّة الشَّريفة أىميَّة ا
 وقد بيَّنت اآليات القرآنيَّة مكانة العمماء والمتعم ميَف في قولو  ؿَّ في عبله: 

( 114)طو: ﴾ ِعْلًمااللَُّو اْلَمِلُك اْلَحقُّ َوََل تَ ْعَجْل بِاْلُقْرَآِن ِمْن قَ ْبِل َأْن يُ ْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيُو َوُقْل َربِّ زِْدِني  فَ تَ َعاَلى ﴿
ِوي َأْم َمْن ُىَو قَاِنٌت َآنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما َيْحَذُر اْْلَِخَرَة َويَ ْرُجو رَْحَمَة رَبِِّو ُقْل َىْل َيْستَ  ؿَّ في عبله:﴿وقولو  

 (.9)الزمر: ﴾ اَْلَْلبَابِ الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََل يَ ْعَلُموَن ِإنََّما يَ َتذَكَُّر ُأولُو 
يَل يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اللَُّو َلُكْم َوِإَذا قِ  ﴿لى  ؿَّ ش نو:وقاؿ تعا 

 (.11)الم ادلة: ﴾ َخبِيرٌ لَُّو بَِما تَ ْعَمُلوَن اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَ ْرفَِع اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َوال
 

كثير بف  عفف أما السنَّة النبويَّة المطيَّرة ف و/حت ف/ؿ العمماء ومنزلتيـ عند ا سبحانو وتعالى، 
أتيتؾ  ،الدرداءأبا  يا :فقاؿ ف تاه ر ؿٌ  مس د دمشؽ في أبي الدرداء عند كنت  الساً  قاؿ: قيس
بي صمى ا عميو وسمـ ث بو عف النَّ حد  ؾ تُ بمغني أنَّ  ى ا عميو وسمـ لحديثٍ صم مدينة رسوؿ ا مف
ي سمعت رسوؿ ا فين   :قاؿ ،ال :قاؿ ؟ وال  اء بؾ  يره :قاؿال،  :قاؿ ؟ت ارةٌ فما  اء بؾ : قاؿ

 :صمى ا عميو وسمـ يقوؿ
َل اللَّ  "  َوِإنَّ اْلَمََلِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَ َها ِرًضا ِلطَاِلِب  ُو لَُو َطرِيًقا ِإَلى اْلَجنَّةِ َمْن َسَلَك َطرِيًقا يَ ْلَتِمُس ِفيِو ِعْلًما َسهَّ

َماِء َواَْلَْرِض َحتَّى اْلِحيَتاِن ِفي اْلَماِء َوِإنَّ    َفْضَل اْلَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبدِ  اْلِعْلِم َوِإنَّ طَاِلَب اْلِعْلِم َيْستَ ْغِفُر لَُو َمْن ِفي السَّ
ِإنَّ اَْلَْنِبَياَء َلْم يُ َورِّثُوا ِديَنارًا َوََل ِدْرَىًما ِإنََّما و ِإنَّ اْلُعَلَماَء ُىْم َورَثَُة اَْلَْنِبَياِء و َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َسائِِر اْلَكَواِكِب 

 ."َورَّثُوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظٍّ َواِفرٍ 
 (.87: 1د، 223مة، باب ف/ؿ العمماء والحث عمى طمب العمـ، ))سنف ابف ما ة، كتاب المقد

واعتبر اإلسبلـُ طمَب العمـ معاِداًل لمخروج في سبيؿ ا كما  اء في حديث الرسوؿ صمَّى ا عميو 
 ". َخَرَج ِفي َطَمِب اْلِعْمـِ َكاَف ِفي َسِبيِؿ المَِّو َحتَّى َيْرِ عَ  مفوسمَّـ: "

 (.29: 5د، 2647لعمـ عف رسوؿ ا، باب ف/ؿ العمـ ))سنف الترمذي، كتاب ا
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 ة:الجامعة اإلسالمي   أواًل:
 شأة:اريخ والن  الت  

ال امعة اإلسبلميَّة في  زة مؤسَّسٌة أكاديميٌَّة مستقمٌَّة مف مؤسَّساِت التَّعميـ العالي، تعمؿ بيشراِؼ وزارة 
ت حاد ال امعات العربيَّة، ورابطِة ال امعات اإلسبلميَّة، ورابطِة التَّربية والتَّعميـ العالي، وىي ع/ٌو في: ا

 امعات البحر األبيض المتوس ط، واالت حاد الدولي  لم امعات، وتربطيا عبلقات تعاوٍف مع الكثيِر مَف 
  )u.pshttp://www.iugaza.ed( ال امعات العربيَّة واأل نبيَّة.

 

نشئ انبثاقًا عف معيد فمسطيف الديني )األزىر( الذي أُ  و1978 زة سنة ة في نش ت ال امعة اإلسبلميَّ 
اع  زة، حيث أنشئت الوحيدة التي تخدـ قط ال امعةَ  و1991ت ال امعة إلى عاـ ـ، وظمَّ 1954عاـ 

 (.2004،  زة. )دليؿ ال امعة اإلسبلمية امعة األزىر في 
عة لطمبتيا  واً أكاديميًا ممتزمًا بالقيـ اإلسبلميَّة مع مراعاة ظروؼ الشعب الفمسطيني  وتقاليده، وُتوف ر ال ام

وت/ع كؿَّ اإلمكانيَّات المتاحة لخدمة العمميَّة التعميميَّة، وتيتّـُ بال انب التطبيقي  اىتماميا بال انب النَّظري، 
 (93: 2008 ،ة في خدمة العمميَّة التعميميَّة. )الموحكما وتيتّـُ بتوظيؼ وسائؿ التكنولو يا المتوف ر 

 -ة لتحقيؽ  اياتيا مف خبلؿ: وتسعى ال امعة اإلسبلميَّ 
 

 ة في ال امعة وفقًا لمعايير ال ودة.رفع مستوى البرامج التعميميَّ  .1
 نمية المستدامة. اه تحقيؽ التَّ ودعمو واستثماره في ات   االرتقاء بالبحث العممي   .2

 ال امعة في خدمة الم تمع وتنميتو.تعزيز دور  .3

 إداريًا وتقنيًا. سي  /بط ورفع كفاءة األداء المؤسَّ  .4

 والعامميف. مبةِ لمطَّ  مةِ ات المقدَّ مَ دْ ة ومستوى الخِ االرتقاء بالبيئة ال امعيَّ  .5

وت/ّـُ ال امعة  (.64: 2013)الع رمي،  دعـ عبلقات الشَّراكة والتَّعاوف مع المؤسَّسات المحميَّة واإلقميميَّة والدوليَّة .6
ـ ) (467)اإلسبلميَّة /مف دوائرىا المختمفة نحو   (.3مف الموظَّفيف اإلدارييف موزَّعيف حسب ال دوؿ رق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iugaza.edu.ps/
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 (1جدول )
 غزة-فين اإلداريين في الجامعة اإلسالميةالموظ  عدد ح يوضِّ 

 المجموع إناث ذكور

407 60 467 

 (2014 زة )-إلسبلميةفيف، ال امعة اوف الموظَّ دائرة شؤ 
 (2جدول )

 (ة وأقسامياات الجامعة اإلسالمي  ي  مكُ )
 

 األقساـ الكمية ـ.
 عاـ الطب .1

 ىندسة الحاسوب- ةاليندسة الكيربائيَّ - ةاليندسة المعماريَّ - ةاليندسة المدنيَّ  اليندسة .2
 ةاليندسة الميكانيكيَّ - ةاليندسة البيئيَّ - ةناعيَّ اليندسة الص  

 فسيرالتَّ – الحديث- العقيدة ينأصول الدِّ  .3

 تكنولوجيا المعمومات .4
تكنولو يا الوسائط - اتتطوير البرم يَّ - تكنولو يا المعمومات ـُ ظُ نُ - عمـ الحاسوب

 دة وتطوير الويبالمتعد  

 دريب العمميقسـ التَّ - المختبرات – القبالة القانونية- تمريض عاـ التمريض .5

الخدمة -ال غرافيا  –التَّاريخ  –الصحافة واإلعبلـ -المُّغة االن ميزيَّة -غة العربيَّة المُّ  اآلداب .6
 اال تماعيَّة

 ريعة والقانوفالشَّ - ةالشريعة اإلسبلميَّ  ريعة والقانونالش   .7

 العموم .8
-التكنولو يا الحيوية- األحياء– الفيزياء– ةالكيمياء الحيويَّ - اتيا/يَّ الر  – الكيمياء

 البيئة وعمـو األرض

 بيعيالعبلج الطَّ - اتالبصريَّ - ةة المخبريَّ العمـو الطبيَّ  ةالعموم الصحي   .9

 

 جارةالتِّ  .10
 ةغة العربيَّ إدارة األعماؿ بالمُّ - ةغة اإلن ميزيَّ المحاسبة بالمُّ - ةغة العربيَّ المحاسبة بالمُّ 

 السياسة واإلعبلـ-طبيقيحصاء التَّ االقتصاد واإل- ةغة اإلن ميزيَّ إدارة األعماؿ بالمُّ 
 برنامج االقتصاد- ةالعمـو المالية والمصرفيَّ 

عميـ التَّ - فسيفس واإلرشاد النَّ عمـ النَّ - ربيةأصوؿ التَّ - دريسؽ التَّ رُ المناىج وطُ  التربية .11
 األساسي

  رد بواسطة الباحث
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 جامعة األزىر:ثانيًا: 
 اريخ والنشأة:الت  

ـ كمؤسَّسٍة لمتَّعميـ العالي لُتمب ي طموحات الشَّعب الفمسطيني  1991ألزىر في  زة عاـ ُأنشئت  امعة ا
وتكوف عنوانًا لقدرة ىذا الشعب عمى البذؿ والعطاء، وقد كاف قرار ياسر عرفات رئيس دولة فمسطيف 

وقد نمِت ال امعة بينشاء ىذه ال امعة ىادفًا إلى  رس الشَّباب الفمسطيني في بمده وتدعيـ  ذوره فييا، 
 ((www.alazhar.edu.psنموًا سريعًا يستحؽُّ كؿَّ اإلع اب والتقدير.

باعتراٍؼ عربي  ودولي  كبيٍر وتنسج عبلقاٍت كثيرًة ومتنوعًة مَع العديد مَف  تتمتع جامعة األزىر 
و ي حالة االعتراؼ بشياداتيا االت حادات والمنظَّمات والشَّبكات العربيَّة والدوليَّة المختمفة، التي تدعـ وتُق

ي ييا وأنظمتيا األكاديميَّة.  وخر 
 تيا في:غزة بعضوي  وتمتاز جامعة األزىر في 

 

 ة.حاد ال امعات العربيَّ ات   .1
 ة.حاد ال امعات اإلسبلميَّ ات   .2
 لرؤساء ال امعات. حاد الدولي  االت   .3
 ة.ة لمبحوث العمميَّ ة األوروبيَّ بكة العربيَّ الشَّ  .4
 ط.ل امعات البحر األبيض المتوس   اد الدوليُّ حاالت   .5
 ة.ال امعات العربيَّ في س يؿ وليف عف القبوؿ والتَّ ؤ ة لممسمة العربيَّ المنظَّ  .6
 (.IAUة )حاد ال امعات الدوليَّ ات   .7

 الي:وتيدف جامعة األزىر ومن خالل رسالتيا إلى تحقيق الت  
 

ة صات المعرفيَّ مة في التخصُّ ة المؤى  الموارد البشريَّ  مفَ  والعربي   تمبية احتيا ات الم تمع الفمسطيني   .1
 ة.المختمفة، والبحوث العمميَّ 

 ات العصر في تحصيؿ العمـ والمعرفة.ركيز عمى توظيؼ تقنيَّ نمية المستدامة مع التَّ العمؿ عمى التَّ   .2

 واإلسبلمي. والعربي   راث الفمسطيني  التُّ  المحافظة عمى أصالةِ  .3

 العدالة والمساواة. ـِ يَ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، وقِ االلتزاـ بمبادئ  .4

 ة.راكة الم تمعيَّ ع، والشَّ مييز والتنوُّ سامح واالحتراـ وعدـ التَّ االلتزاـ بحكـ القانوف والشفافية والتَّ  .5
www.alazhar.edu.ps)) 

حسب  عيفَ موزَّ  اإلدارييفَ  فيفَ الموظَّ  مفَ  (232) /مف دوائرىا المختمفة نحو وت/ّـُ  امعة األزىر
 .(5رقـ )ال دوؿ 
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 (3) جذول
 غشة-األسهز جامعت فٌ اإلدارٍَه   فَهانموظَّ عذد  حٍوض  

 المجموع إناث ذكور

212 20 232 

 (2014 زة )-األزىر امعة دائرة شؤوف الموظَّفيف، 
 

 (4جدول )
 (وأقساميا-ات جامعة األزىركمي  )

 األقساـ الكمية ـ.
 ـعا فمسطين ة طبِّ كمي   .1

2. 
ة الدكتور حيدر عبد كمي  

 األسنان الشافي لطبِّ 
 عاـ

 عاـ الصيدلة .3
 الطبيعي العبلج-المخبري الطبُّ -التصوير الطبي ةة التطبيقي  العموم الطبي   .4

5. 
اليندسة وتكنولوجيا 

 المعمومات
 اتىندسة البرم يَّ  –اليندسة - تكنولو يا المعمومات

 ال يولو يا-األحياء - الفيزياء-الكيمياء - الريا/يات العموم .6

ناعات - باتووقاية النَّ  باتيُّ اإلنتاج النَّ  راعة والبيئةالزِّ  .7  اإلنتاج الحيواني والدوا ف–الص 

 ةاالقتصاد والعموم اإلداري   .8
 .ة(ن ميزيَّ غة اإلشعبة المُّ  –ة غة العربيَّ المُّ  )شعبة األعماؿإدارة 

 .ة(ن ميزيَّ غة اإلالمُّ شعبة  –ة غة العربيَّ المُّ  )شعبةالمحػاسبػػػػة 
 ةالعمـو السياسيَّ - االقتصاد-التَّطبيقياإلحصاء 

 عاـ الحقوق  .9

 اال تماع عمـ- ةالعربيَّ  – ةغة اإلن ميزيَّ المُّ  –ال غرافيػا - اريخالتَّ  ةاآلداب والعموم اإلنساني   .10

 دريسالتَّ  ؽُ رُ وطُ  المناىجُ - أصوؿ التربية-فسعمـ النَّ - ةراسات اإلسبلميَّ الد   التربية .11

 عاـ الشريعة  .12

  رد بواسطة الباحث
 
 

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Eit/Dep/intro_Tech.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Eit/Dep/intro_Tech.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Eit/Dep/intro_Soft.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Sci/Dep/intro_R.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Sci/Dep/intro_R.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/agr/Dep/intro_plants.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Eco/Dep/intro_Bus.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Eco/Dep/intro_Accoun.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Eco/Dep/intro_Polit.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Art/Dep/intro_History.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Art/Dep/intro_Eng.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Edu/islamic.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Edu/psyco.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Edu/foundation.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Edu/curr.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Edu/curr.htm
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 جامعة األقصى:ثالثًا: 
 شأة: اريخ والن  الت  

ة، وكاف المصريَّ  الحكومةِ  إدارةِ  تحتَ  ميفَ لممعم   كمعيدٍ  و1955بدأت  امعة األقصى سنة 
 ف وت ىيميـ.مياليدؼ آنذاؾ ىو إعداد المعم  

ة ة، ومنذ ذلؾ الحيف أخذت الكميَّ الحكوميَّ  ة التربيةِ بكميَّ  تْ فَ رِ عُ  ةٍ ميَّ ر المعيد إلى كُ تطوَّ  و1991وفي عاـ 
 ت كثيرًا مف بيا، وخرَّ ة، وأساتذتيا، وطبلَّ ة، وأقساميا العمميَّ ططيا التعميميَّ تتنامى شيئًا فشيئًا في خُ 

 والدكتوراهالبكالوريوس والميسانس  ةِ مَ مَ ة العالية مف حَ ة والتربويَّ ة العمميَّ الكفاء ذوي والباحثيفَ  سيفَ المدر  
 و2000/2001 ال امعي   ومع بداية العاـِ  ،راسات العميا المشترؾ مع  امعة عيف شمسعبر برنامج الد  

ّـَ    )sa.edu.pswww.alaq (األقصىة إلى  امعة تحويؿ الكميَّ  ت
 

 ة بالتالي:مت أىداف جامعة األقصى االستراتيجي  وقد تمث  
 ةً وتطويره خاصَّ  تسعى ال امعة إلى نشر المعرفة، وتعميؽ  ذورىا، وخدمة الم تمع الفمسطيني  

ة لعربيَّ الح/ارة ا ة وتراثِ الوطنيَّ  تستند إلى المفاىيـِ  ، في إطار فمسفةٍ ةً عامَّ  سبلمي  واإل والم تمع العربي  
 خبلؿ: مف  ىداؼاأل هِ ىذ ة، وتسعى لتحقيؽِ واإلسبلميَّ 

 
 

ة ة التعميميَّ عـ المساند لمعمميَّ ل امعة األقصى مف خبلؿ تحسيف كفاءة الدَّ  ي  ستعزيز التطوير المؤسَّ  .1
 وخدمة الم تمع. ي  والبحث العمم

 

 فاعمة. ةٍ عميميَّ ت ال امعة مف خبلؿ توفير بيئةٍ  فية تحسيف  ودة البرامج األكاديميَّ  .2

 

حوؿ ق/ايا  ياساتوصنع السَّ خاذ القرارات لدعـ ات   والفيـ ك ساسٍ تحسيف المعرفة  يالمساىمة ف .3
ة ة والبحثيَّ سات والمراكز التعميميَّ مف خبلؿ التشبيؾ مع المؤسَّ  والم تمع الفمسطيني، امعة األقصى 

 .ي  والعالم مي  واإلقمي ي  عمى المستوى المحم ي  سات الم تمع المدنومؤسَّ 

 

ة عميميَّ التَّ  ماتِ دْ مف خبلؿ تقديـ الخِ  نمية المستدامة لمم تمع الفمسطيني  ة التَّ المساىمة في عمميَّ  .4
سات ة ومؤسَّ سات الرسميَّ راكة مع المؤسَّ وذلؾ بالشَّ  ي  ة والعمؿ التطوعِ االستشاريَّ  ة،البحثيَّ  ،ةالتدريبيَّ 

 والقطاع الخاص. المدني  الم تمع 

 

 ة.احتيا ات الم تمع التنمويَّ  يز واإلتقاف ويمبيرتكز عمى التميُّ  طٍ متوس   ميني   تعميمي   طوير نظاـٍ ت .5
(www.alaqsa.edu.ps) 
 

عيف حسب موزَّ الفيف اإلدارييف مف الموظَّ  (292) /مف دوائرىا المختمفة نحو وت/ّـُ  امعة األقصى
 .(7رقـ )وؿ ال د

 

http://www.alaqsa.edu.ps/
http://www.alaqsa.edu.ps/
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 (5) جذول
 غشة-األلصي جامعت فٌ اإلدارٍَه فَهانموظَّ عذد  حٍوض  

 الم موع إناث ذكور
214 78 292 

 (2014 زة )-األقصى امعة دائرة شؤوف الموظَّفيف، 
 
 
 
 (6جدول )

 )كمي ات جامعة األقصى وأقساميا( 

 األقساـ الكمية ـ.

 ة مجتمع األقصىكمي   .1

 

إدارة -تربية طفؿ- صاالتتكنولو يا المعمومات واالت  - ةليَّ السكرتاريا الدو 
 ير مات إدارة المنظَّ – إدارة السياحة والفندقة- ةالصحافة االلكترونيَّ -أعماؿ

 ة واإلعبلـ.العبلقات العامَّ -العبلج الوظيفي- الحكومية

 دريسالتَّ  أساليب-ربيةالتَّ  أصوؿ-األساسيةتعميـ المرحمة -التربوي اإلشراؼ ربيةة الت  كمي   .2
 ةلتكنولو يا والعمـو التطبيقيَّ ا-فسعمـ النَّ 

 اتالريا/يَّ -ياءاألح-ةالتكنولو يا الطبيَّ -الحاسوب-الكيمياء-الفيزياء ةة العموم التطبيقي  كمي   .3
 

 ةوالمصرفيَّ ة العمـو الماليَّ -ةاإلداريَّ المعمومات  ـُ ظُ نُ -المحاسبة-أعماؿ إدارة ةة العموم اإلداري  كمي   .4

5. 
ة اآلداب والعموم كمي  

 ةاإلنساني  
-ال غرافيا ةغة الفرنسيَّ المُّ -ةغة االن ميزيَّ المُّ -ةاإلسبلميَّ راسات الد  -ةغة العربيَّ المُّ 
 ةربية الخاصَّ والتَّ  اإلرشاد-عمـو المكتبات-عمـ اال تماع-اريخالتَّ 

 اإلعبلـ مة اإلعالكمي   .6

 الديكور-صويرالتَّ -ةالتربية الفنيَّ  ة الفنون الجميمةكمي   .7

8. 
ة ة التربية البدني  كمي  
 ياضةوالرِّ 
 
 

 

 ةالريا/يَّ  اإلدارةقسـ -يا/يدريب الر  قسـ التَّ -ةالمدرسيَّ  يا/ةقسـ الر  
 
  رد بواسطة الباحث 

 
 

 
 

http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1930&PageId=1930
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1935&PageId=1935
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1919&PageId=1919
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1899&PageId=1899
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1924&PageId=1924
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1975&PageId=1975
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1981&PageId=1981
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1981&PageId=1981
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1954&PageId=1954
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1968&PageId=1968
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=2520&PageId=2520
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1961&PageId=1961
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1947&PageId=1947
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=2062&PageId=2062
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=2050&PageId=2050
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=2056&PageId=2056
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=2069&PageId=2069
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1829&PageId=1829
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1829&PageId=1829
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1835&PageId=1835
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1887&PageId=1887
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1842&PageId=1842
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1875&PageId=1875
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1856&PageId=1856
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1849&PageId=1849
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1869&PageId=1869
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1863&PageId=1863
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=1882&PageId=1882
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=2020&PageId=2020
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=2026&PageId=2026
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=2014&PageId=2014
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=2038&PageId=2038
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=2726&PageId=2433
http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=2726&PageId=2434
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 ة:ات تقييم أداء العاممين في الجامعات الفمسطيني  آلي  رابعًا: 
ة ودورىا ات إدارة الموارد البشريَّ استراتي يَّ )( في رسالتِو بعنواف 2014كحيؿ ) لمباحث ابمةٍ مف خبلؿ مق 

فيف في وف الموظَّ مع مدير شؤ  (ة في قطاع  زةفي تطوير كفاءة أداء العامميف في ال امعات الفمسطينيَّ 
 األداء تقييـ ةعمميَّ  ، س ؿ الباحث عف واقع12:00اعة السَّ  29/03/2014بتاريخ  ةال امعة اإلسبلميَّ 

 لتقييـ اً خاص دليبلً  ال امعةلدى  أفَّ  فيفوف الموظَّ مدير شؤ   ح/َّ قد و و  ،ال امعةفي  اإلدارييف لمعامميف
 بحيث ة،الفمسطينيَّ  ال امعاتفي  المو ودة األنظمة أرقى مف عتبرويُ  ،ال امعة إعداد مف وىو ،األداء
ّـَ ت قييـالتَّ  نماذج مف عددٍ  عمى يحتوي  ب فَّ  وأ/اؼ وظائفيـ، وأنواع العامميف شرائح حسبب وميسقكما ت
ّـُ  ةٌ بَ وسَ حَ مُ  قييـالتَّ  ةعمميَّ   وأنَّ  كما تائج،النَّ  استخراج ىحتَّ و  قييـالتَّ  ةعمميَّ  مف بدءً  كامؿٍ  بشكؿٍ  إلكترونياً  وتت

 نتي ة عمى ـظمُّ التَّ  تقييمو عمى بلعواالط   قييـالتَّ  نتائج ظيور بعد ؼلمموظَّ  يحؽُّ  قييـالتَّ  دليؿ وحسب
 مات.التظمُّ  ىذه بدراسة ةٌ مختصَّ  ل نةٌ  تقوـ حيث قييـ،التَّ 
 االستفادة تحاوؿ ال امعة ب فَّ  حو/َّ  قييـالتَّ  ةلعمميَّ  ا عةالرَّ  غذيةالتَّ  مف اإلفادة مدى عف السُّؤاؿ وعفِ  

 .ستطاعالمُ  قدرَ  منيا
 ،12:30الساعة  15/01/2014بتاريخ  ألزىرمع مدير شؤوف الموظَّفيف في  امعة او تفي مقابمو  

 فْ مَ  ب فَّ  أفاد ذلؾ، في بعةالمتَّ  اآلليات ىي وما اإلدارييف  العامميف أداء تقييـ واقع وسؤاؿ الباحث عف
ّـُ و  ةاألكاديميَّ  وفلمشؤ  الرئيس نائب تتبع وىي  ال امعةفي  اإلدارية ال ودة وحدة ىي العمؿ بيذا يقوـُ   يت
 ؼالموظَّ  وزمبلء ؼلمموظَّ  المباشر الرئيس تعبئتيا في يشارؾ بحيث مسبقًا، ةمعدَّ  جنماذ خبلؿ مفذلؾ 

 معياراً  قييـالتَّ  نتائجُ  رُ بَ عتَ وتُ  تتـ، قييـالتَّ  ةعمميَّ  ب فَّ  أفاد قييـ،التَّ  نتائج مف اإلفادة وحوؿ نفسو، ؼوالموظَّ 
 وعند ال امعة ب فَّ  وأفاد تة،مؤقَّ  بعقودٍ  يعمموف فالذي فيفالموظَّ  مفَ  أي   وتثبيت رقيةوالتَّ  رفيعلمتَّ  ماً مي

 أو ةٍ ي ابيَّ إ تقارير مف ةالوظيفيَّ  ممفاتيـ تحتويو ما عمى فيفَ لمموظَّ  أي/اً  تقييميا في تعتمد الحا ة،
 .عمميـ سنواتِ  مدار عمى ةٍ سمبيَّ 
 ،11:30اعة الس 29/03/2014بتاريخ مع مدير شؤوِف الموظَّفيف في  امعة األقصى و تفي مقابمو 

ّـُ  قييـالتَّ  ب فَّ  أفادَ  ال امعةِ في  العامميفَ  لتقييـ آليةٍ  و ود عف السؤاؿ وعند  ديواف مع نسيؽبالتَّ  يت
 يقـو أف ي ب وُ أنَّ  وأ/اؼ( محوسبة تكوف قييـالتَّ  ةعمميَّ  أفَّ  أي) إلكتروني   وبشكؿٍ  سنوياً  فيفالموظَّ 
 خبلؿ ومف ال امعة ب فَّ  وأفاد كممة، 40 عف يقؿُّ  ال مرؤوسيوِ  عف تقريرٍ  بكتابة المباشر وؿالمسؤ 

ما إذا  ومعرفةِ  تائجالنَّ  بدراسة وذلؾ قييـ،التَّ  ىذا مف تستفيدُ  ةاإلداريَّ  وفالشؤ  م مس يامُ شك  يُ  التي  افالم  
 كما العاطفة، أو الم امبلت مف نوعٌ  وُ شابَ  وىؿ قييـ،التَّ  ىذا في إي ابيٌّ  أو سمبيٌّ  زٌ تحيُّ  ىناؾ كاف
ّـَ  ومف قييـ،التَّ  نتائج عمى ـظمُّ بالتَّ  فيفلمموظَّ  سمحويُ  ّـُ  ث  أو دريبالتَّ  خبلؿ مف عؼال/َّ  نقاط معال ة تت
 .بالمو/وع قةالمتعم   المشاكؿ كؿ   لحؿ   والسعي قؿالنَّ 
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 الخالصة: 
 وـ تقييـ األداءؿ لتو/يح مفيؽ المبحث األوَّ ة، تطرَّ ثبلثة مباحث رئيستناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ 

 ب توافرىا في عممية تقييـ األداءروط الوا أىـ استخدامات تقييـ األداء، أىداؼ تقييـ األداء، الشُّ 
ة تقييـ األداء ومعايير تقييـ األداء وخصائصيا، وتطرَّؽ الباحث أي/ًا إلى إدارة عمميَّة خطوات عمميَّ 

ّـَ تقييـ األداء، الطُُّرُؽ المستخدمة في عمميَّة تقيي ـ األداء، التَّغذية الرَّا عة لعمميَّة تقييـ األداء، ومف ث
مقترحات لتطوير عمميَّة تقييـ األداء، وفي المبحث الثَّاني تناوؿ الباحث ما يتعمَُّؽ بالر /ا الوظيفي  عف 

ي، قياس عمميَّة تقييـ األداء المتَّبعة في ال امعات مف خبلؿ الحديث عف مفيوـ وأىميَّة الر /ا الوظيف
الر /ا الوظيفي، العوامؿ المؤث رة في الر /ا الوظيفي، مسب باُت الر /ا الوظيفي  عف العمؿ وأنواعو، 
ّـَ التَّطرُّؽ إلى كيفيَّة حدوِث الر /ا الوظيفي، كما وتناوؿ المبحث الثَّالث واألخير ال امعات  وأخيرًا ت

                          عمميَّة تقييـ األداء في ىذه ال امعات.الفمسطينيَّة محؿ الد راسة، وآليَّة القياـ ب
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 .ممذمتأول: 

 ابمتراساث انسَّ ثاوَا: انذ  

 م األداء.َراساث انخٌ حىاونج حمَ: انذ  1/1

 ضا انوظَفٌ راساث انخٌ حىاونج انز  : انذ  1/2

 راساث.عهي انذ   كعهَثانثا: انخَّ 

 تانفجوة انبحثََّ  رابعاا: مصفوفت  

 انخالصت   

 
 
 
 

انثانفصم 
 
 انث

 
 
 انذ

 
 ابقتراصاث انض
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 مقدمةأواًل: 
تقييـ أداء الموارد البشريَّة والر /ا يتناوؿ ىذا الفصُؿ العديَد مف الد راسات السَّابقة ذات العبلقة بمو/وَعْي 

وذلؾ مف خبلؿ عر/يا مرتًّبًة ترتيبًا زمنيًا وتصنيفيا إلى دراساٍت محميٍَّة وأخرى عربيٍَّة الوظيفي، 
ظيار أو و باإل ُح التغيُّرات التي طرأت خبلؿ الفترة السَّابقة وا  /افة إلى الد راسات األ نبيَّة، والتي ُتو/ 

الشَّبو واالختبلؼ بيف ىذه الد راسات والد راسة التي يقـو الباحث بيعدادىا واالستفادة مف توصياتيا 
الم موعة األولى شممت الد راسات التي  ،ِة م موعاتونتائ يا، لذلؾ تّـَ تقسيـ الد راسات السَّابقة إلى ِعدَّ 

المحور األوَّؿ: الد راسات المحميَّة واشتممت عمى  ،وت/مَّنت ثبلثة محاور مو/وع تقييـ األداءتناولت 
سبع دراساٍت سابقٍة وأمَّا المحوُر الثَّاني فيت/مَُّف الد راسات العربيَّة وشممت أربع دراساٍت، أمَّا المحور 

الث فيخصُّ الد راسات األ نبيَّة ويتكوَّف مف دراستيف، أمَّا الم موعة الثَّانية فقد تمثَّمت بالد راسات التي الثَّ 
الر /ا الوظيفي  وت/مَّنت أربَع عشَرَة دراسًة منيا ستُّ دراساٍت محميٍَّة وستُّ دراساٍت مو/وع تناولت 

 .عربيٍَّة ودراستاِف أ نبيَّتاف
 

 

 يم األداء.يسات التي تناولت تقراالدِّ  :1/1
 ة:راسات المحمي  ل: الدِّ المحور األو  

ة في تقييم أداء العاممين في الييئات المحمي   تطبيقِ  قاتُ امعوِّ  بعنوان: (2013 ،النجار) دراسة .1
 قطاع غزةا.

ة في محافظات الييئات المحميَّ  تقييـ أداء العامميف في تطبيؽ قاتمعو   مىؼ عإلى التعرُّ  راسةُ الدِّ  ىدفتِ 
قطاع  زة، وذلؾ مف خبلؿ دراسة المحاور التَّالية: )التَّحميؿ الوظيفي، معايير التَّقييـ، أساليب ونماذج 
التَّقييـ، التَّغذية الرَّا عة، دور الُمَقي ـِ وميِنيَُّتو، دور المرؤوسيف( وعبلقتيا بتطبيؽ تقييـ األداء، واستخدـ 

نيَج الوصفيَّ التحميميَّ وكانت االستبانة ىَي وسيمة  مِع البياناِت وُأ ِرَيِت الباحث في ىذه الد راسة الم
الد راسة عمى م تمع الد راسة الذي يشمُؿ الموظَّفيف الذيف يشغموف الوظائؼ اإلشرافيَّة في الييئات 

 (.571المحميَّة في محافظات  زة وعددىـ )
متِ    يا:أىم   جتائمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 

  قات تقييـ أداء العامميف في الييئات المحميَّة في محافظات قطاع  زة، حيث يو د َ/ْعٌؼ و ود معو 
 في تطبيؽ تقييـ األداء.

 .قات تطبيؽ تقييـ أداء العامميف  أفَّ التَّحميؿ الوظيفي  ىو أحُد معو 
 قات تطبيؽ أداء العامميف  .أفَّ المعايير المستخدمة ىي إحدى معو 
 .قات تطبيؽ تقييـ أداء العامميف  أفَّ أساليب التَّقييـ المستخدمة أي/ًا مف معو 
   قات تطبيؽ تقييـ أداء العامميف، إ/افًة إلى أفَّ دور العامميف كذلؾ التَّغذية الرَّا عة ُتَعدُّ مف ُمعو 

 قات تطبيؽ تقييـ أداء العامميف.أي/ًا ىو مف ُمعو  
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ة مي المرحمة الثانوي  لمعمِّ  تقييم األداء السنويِّ  نظامِ  ةان: افعاليبعنو  (2013 ،)مرتجى راسةد .2
 محافظة غزةا.من وجية نظرىم في  الوظيفيِّ  وعالقتو بأدائيمُ 

ة مي المرحمة الثانويَّ لمعم   ة نظاـ تقييـ األداء السنوي  ى معرفة العبلقة بيف در ة فعاليلإ راسةىدفت الدِّ 
رات )ال نس، العمر، سنوات ميف مف و ية نظرىـ وبياف أثر المتغي  لممعم   وعبلقتيا باألداء الوظيفي  

 ميف ليذه العبلقة.طات تقديرات المعم  ـ( عمى متوس  الخدمة، نتي ة آخر تقييـ ألداء المعم  
ف ل مع البيانات، وتكوَّ  ك داةٍ  فِ يْ استبانتَ التحميمي، كما استخدمت  الوصفي   واستخدمت الباحثة المنيجَ  
ـ 2012-2011 راسي  محافظة  زة لمعاـ الد  ة في مي المدارس الحكوميَّ راسة مف  ميع معم   تمع الد  م

ّـَ  نةٍ راسة عمى عي  الد   قتِ ب  ، وطُ مةً مًا ومعم  ( معم  1384والبالغ عددىـ )  ةٍ عشوائيَّ  اختيارىا بطريقةٍ  ت
 ة.ثانويَّ مي المرحمة العم  مف مُ  مةً ومعم   اً م( معم  325مف ) بسيطةٍ 

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
   ُبمغت  ميفَ المعم  نظِر  ة مف و يةِ مي المرحمة الثانويَّ لمعم   فعالية نظاـ تقييـ األداء السنوي   در ة

 .طةً متوس   در ةً 
   ُنظاـ تقييـ األداء  فعاليةِ  لدر ةِ  ةِ الثانويَّ  مي المرحمةِ بيف تقديرات معم   مو بةٍ  ةٍ ارتباطيَّ  عبلقةٍ  و ود

ألدائيـ  نةِ العي   تقدير أفرادِ  ميف وتقديراتيـ لمستوى أدائيـ الوظيفي، وكانت در ةُ لممعم   السنويَّ 
  دًا. كبيرةً  الوظيفي  

 

في ي المدارس بوكالة الغوث الدولية دير م تقييم أداء مُ بعنوان: انظا( 2012 ،رزق أبو) دراسة .3
 تطويرها. لِ بُ ىم وسُ غزة من وجية نظر 

 زة مف في ة ي المدارس بوكالة الغوث الدوليَّ مى نظاـ تقييـ أداء مدير عؼ التعرُّ إلى  راسةالدِّ  ىدفتِ 
 قياسٍ  االستبانة ك داةواستخدـ حميمي، التَّ  واستخدـ الباحث المنيج الوصفيَّ تطويره،  ؿِ بُ و ية نظرىـ وسُ 
 ومديرة. رٍ مدي (200ة )الميدانيَّ  نةِ وبمغ عدد العي  

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
  ،كاف تقدير مديري ومديرات المدارس و انخفاض تقدير مديري ومديرات المدارس لنظاـ تقييـ األداء
 .نظاـ تقييـ األداء أعمى تقدير ىداؼِ أل

  انخفاض وكذلؾ  ،التقييـ لػنتائجو دوات  مع البيانات ألانخفاض تقدير مديري ومديرات المدارس
  .قييـالتَّ وفريؽ  مفريؽ االستشاري  لتقدير مديري ومديرات المدارس 

 

لمعاممين في  تقييم األداء بتخطيط المسار الوظيفيِّ  عالقة( بعنوان: ا2011 عناية،) دراسة .4
 برى بقطاع غزةا.ات الكُ البمدي  
خطػػيط لممسػػػار طبيػػؽ نظػػاـ تقيػػيـ األداء والتَّ إلػػى دراسػػة وتحميػػؿ العبلقػػػة بػػيف مسػػتوى ت راســةالدِّ  ىــدفتِ 

لعبلقػة بػيف مسػػتوى ات الكبػرى بقطػاع  ػزة، وذلػؾ مػف خػبلؿ بحػث طبيعػة المعػامميف فػي البمػديَّ  الػوظيفي  
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قيػػيـ وو/ػػوحيا، تػػدريب قيػػيـ، تحديػػد معػػايير التَّ )تحديػػد أىػػداؼ التَّ األداء. ة لنظػػاـ تقيػػيـ العناصػػر الرئيسػػ
ّـَ ة( والتَّ غذية العكسيَّ قييـ، التَّ التَّ  ميف، تحميؿ نتائجي  قَ المُ  تػ ثير ىػذه  معرفػةُ  خطيط لممسػار الػوظيفي، ومػف ثػ
،ألبعػػػػاد عمػػػػى تخطػػػػيط المسػػػػار ا كمػػػػا اسػػػػتخدـ  التحميمػػػػيَّ  الوصػػػػفيَّ  المػػػػنيجَ  واسػػػػتخدـ الباحػػػػثُ  الػػػػوظيفي 

مػػػف أصػػػحاب  اً موظفػػػ (186عػػػددىـ ) غِ البػػػالِ  راسػػػةِ الد   نػػػةِ ل مػػػع البيانػػػات مػػػف أفػػػراد عي   االسػػػتبانة كػػػ داةٍ 
  .ةالمناصب اإلداريَّ 

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
  ٍخطػيط لممسػار بػيف مسػتوى تطبيػؽ نظػاـ تقيػيـ األداء والتَّ  ةٍ إحصػائيَّ  داللةٍ  ذاتِ  ةٍ ارتباطيَّ  و ود عبلقة

  .ات الكبرى بقطاع  زةلمعامميف في البمديَّ  الوظيفي  

  َّعمػػى تخطػػيط  مػػيفَ ي  قَ ة، ومسػػتوى تػػدريب المُ غذيػػة العكسػػيَّ مػػف مسػػتوى التَّ  لكػػؿ   اً إي ابيػػ اً تػػ ثير ىنػػاؾ  وأف
 .المسار الوظيفي  

  ِفػػي مسػػتوى تطبيػػؽ نظػػاـ تقيػػيـ األداء  ةٍ إحصػػائيَّ  داللػػةٍ  ذاتِ  راسػػة عػػدـ و ػػود فػػروؽٍ الد   كمػػا أظيػػرت
ة، عػػدد ر ػػة الوظيفيَّػػؿ العممػػي، الدَّ س، المؤى ػػرات )ال ػػنمتغي ػػوذلػػؾ بسػػبب ال الػػوظيفي   خطػػيط لممسػػارِ والتَّ 

 مة(.دْ سنوات الخِ 
 

بات ة بمتطم  بعنوان: امدى اىتمام الجامعات الفمسطيني   (2011 ،الروس وأبو ماضي أبو) دراسة .5
 ة تقييم أداء العاممينا.رفع كفاءة عممي  

مف  ة بم موعةٍ ة في قطاع  زَّ ؼ عمى مدى اىتماـ ال امعات الفمسطينيَّ عرُّ إلى التَّ  راسةُ الدِّ  ىدفتِ 
ا عة وا  راء غذية الرَّ ماذج والتَّ مثؿ تطوير المعايير والنَّ  ة تقييـ أداء العامميفَ بات رفع كفاءة عمميَّ متطمَّ 
 المنيجَ  قييـ، واستخدـ الباحثافِ واب والعقاب إثر التَّ دريب، وكذلؾ الثَّ قييـ والتَّ ـ ومقابمة ما بعد التَّ التظمُّ 

ف مف المكوَّ  راسةِ الد   قت عمى م تمعِ ب  ، وكانت أداة  مع البيانات االستبانة، وطُ لتحميميَّ ا الوصفيَّ 
ة في قطاع  زة ة العامميف في ال امعات الفمسطينيَّ المناصب اإلداريَّ  أصحابِ  واإلدارييفَ  فَ األكاديميي

 توحة(. امعة األزىر،  امعة األقصى،  امعة القدس المف ة،وىي )ال امعة اإلسبلميَّ 
متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 

  أفَّ مستوى اىتماـ ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع  زة بمتطمَّبات رفع كفاءة عمميَّة تقييـ أداء
.  العامميف متدف 

  امعات كما وأظيرت نتائج الد راسة عدـ و وِد فروٍؽ ذات داللٍة إحصائيٍَّة بيذا الخصوص بيف ال
 الفمسطينيَّة ُتعزى إلى ُمتغي رات ال نس، العمر، نوع الوظيفية، المؤى ؿ العممي وسنوات الخبرة.
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ة وعدالة نظام تقييم أداء العاممين في الجامعات فاعمي   ( بعنوان: ا2010)شاىين،  دراسة .6
 ةا.نظيمي  الت  قة والثِّ  نظيميِّ الء الت  والو  ة وأثره عمى األداء الوظيفيِّ الفمسطيني  

ة الفمسطينيَّ  معاتنظاـ تقييـ أداء العامميف في ال ا لةة وعدابيف فاعميَّ  العبلقةِ  إلى تحميؿِ  ةُ اسر الدِّ  ىدفتِ 
و امعة  ةِ مف ال امعة اإلسبلميَّ  في كؿ   ةِ نظيميَّ قة التَّ والث   نظيمي  والوالء التَّ  الوظيفي   اءعمى األد وأثره

 نةٍ عي   ىقت عمب  طُ  استبانةً ل مع البيانات  ستخدـ، واالتحميميَّ  الوصفيَّ  المنيجَ الباحث  استخدـ األزىر.
 .اً ( فرد250البالغ ) راسةمف م تمع الد   فرداً ( 179بمغت ) ةٍ قيَّ بَ طَ 

 

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
 ةاإلسبلميَّ  معةلدى العامميف في ال ا وِ ؽ وعمى عدالتطبَّ المُ  اءعمى نظاـ تقييـ األد ر/اً  و ود . 
 قة مستوى الث   وظيرَ  عتيفِ في كبل ال ام معقولةٍ  بدر ةٍ  نظيمي  التَّ  ءوالوال األداء الوظيفي   مستوى وكاف
 في  امعة األزىر. منو أكثرَ  ةِ مرتفعًا في ال امعة اإلسبلميَّ  ةنظيميَّ التَّ 
  ّـُ تة التي ز وكذلؾ الكيفيَّ حوؿ نظاـ الحواف كاؼٍ   يرُ  /ار  مستوى الو ريف بمو بيا محاسبة المقص   ت

 .فيْ تَ مف ال امعَ  في كؿ   في أدائيـ الوظيفي  
 
 

 ةا.األداء وأثره عمى أداء الموارد البشري   قييمنظام ت ةُ فاعمي   ا ( بعنوان:2009 ،حطب أبو) دراسة .7
ة في  معيَّ  العامميفاء وأثره عمى مستوى أداء ة نظاـ تقييـ األدؼ عمى فاعميَّ عرُّ إلى التَّ  راسةالدِّ  ىدفتِ 

عمى  ؼعرُّ التَّ نظاـ تقييـ األداء ب ةعميَّ مدى فا فؽ محقُّ ة، وذلؾ مف خبلؿ التَّ أصدقاء المريض الخيريَّ 
 العامميف.عمى تحسيف أداء  وأثرىاقييـ ة التَّ لعمميَّ  ةِ مَ خدَ والوسائؿ المستَ  ؽِ رُ أف/ؿ الطُّ 

ّـَ  الباحث استبانةً  ستخدـاكما  التحميميَّ  الوصفيَّ  واستخدـ الباحث المنيجَ    اً ( موظف121توزيعيا عمى ) ت
 ة.يعمموف في ال معيَّ 

 :ياأىم   تائجالنَّ  مفَ  عةٍ إلى م مو  راسةالدِّ  متِ وتوص  
  ُير المعاي ،الوظيفي يؿِ حممف التَّ  وكؿ   األداءِ  قييـِ ت بيف فعالية نظاـِ  ةٍ إحصائيَّ  داللةٍ  ذاتِ  عبلقةٍ  و ود
  األداء. وىقييـ، مستة نظاـ التَّ مينيَّ  ا عة،الرَّ غذية قييـ المستخدمة، التَّ التَّ  اليبأس مستخدمة،ال
  ّـُ تة ال في ال معيَّ  حميؿ الوظيفي  ة التَّ عمميَّ  راسة أفَّ الد   نتبيَّ كما  دوري، وأفَّ  مرا عتيا بشكؿٍ  ت

ة تقييـ األداء في عمميَّ  المستخدمةَ  األساليبَ  وأفَّ  يمة،قمة ال معيَّ  يف األداءِ  خدمة لتقييـِ المعايير المستَ 
 .لعمؿلطبيعة ا مناسبةٍ  و يرُ  فيةٍ كا ة  يرُ ال معيَّ  اخؿَ د
  قةٍ متعم   قراراتٍ  ة تقييـ األداء أيُّ يتبع عمميَّ  الو  ا عة،الرَّ غذية التَّ  ةِ ت اه عمميَّ  ةً سمبيَّ  نةِ العي   آراءُ وكانت 

 .ةالمعنويَّ  فزوالحوا واتبلرَّ يبلت األ ور واوتعدة ِ الماديَّ  بالحوافزِ 
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 ة:راسات العربي  الدِّ  الث اني: المحور
 

سة بعنوان: اتقييم فعالية نظام تقييم أداء العاممين في المؤس   (2007 ،)سعاد دراسة .1
 الجزائرا.ة في االقتصادي  

 ةسة االقتصاديَّ في المؤسَّ  العامميفَ  يـ أداءِ تقي ؼ عمى واقع تقييـ فعالية نظاـِ عرُّ إلى التَّ  راسةُ الدِّ  ىدفتِ 
 الوصفي   مف المنيجِ  التحميمي، واستخدمت كبلً  الوصفيَّ  المنيجَ  الباحثةُ  واستخدمتِ  ،ةال زائريَّ 
اؿ مَّ ؿ مف عُ امَّ ( عُ 110قواميا ) نةٍ عمى عي   راسةُ الد   تِ يَ  رِ وأُ  ،ل مع البيانات والمقابمةِ  التحميمي  
 سة.المؤسَّ 
متِ وتوَ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   ص 
  .أفَّ نظاـ التَّقييـ الُمطبَِّؽ في المؤسَّسِة يتَّسـُ بالُ موِد وعدـِ المرونة 
  وأفَّ ىناَؾ قطيعًة بيف األىداؼ العامَّة لممؤسَّسة وأىداؼ نظاـ تقييـ األداء، مع و وِد نقٍص في

. االنس اـ والتَّعاوف بيف مستويات   اليـر التَّنظيمي 
  .ُح خطوات نظاـ تقييـ األداء الُمَطبَّؽ ـُ ويو/   و ياِب إطاٍر قانوني  يدعـ وُينظ 
 .وأفَّ ىناَؾ عدـَ اىتماـٍ مف طرِؼ اإلدارة العميا بمتابعة وتطبيؽ نظاـ تقييـ األداء 
 

 

ة لكتروني  اإل ناعات أداء العاممين في شركة الصِّ  مبعنوان: اتقوي (2007 ،)عمران دراسة .2
 )سيرونيكس(ا األردن.

 

ؽ ىذا األداء معرفة مستوى أداء العامميف مف و ية نظر المشرفيف عمييـ، وىؿ يتعمَّ  إلى راسةُ الدِّ  ىدفتِ 
 .ركةتقيس أداء العامميف في الشَّ  ةٍ عمميَّ  استمارة قياسٍ  تِ يَ نِ ولتحقيؽ ذلؾ بُ  ،راتببعض المتغي  

 

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  وعةٍ إلى م م راسةالد   وتَوص 
  َّو ية نظر المشرفيف ة مف لكترونيَّ اإل ناعاتِ الص   مستوى أداء العامميف لوا باتيـ في شركةِ  سـُ يت

 إلي ابي.ن از اعمى عمميـ باإل
 

    ليـ. يزداد مستوى أداء العامميف بزيادة المستوى التعميمي 
 ركةالذي ي خذه العامؿ مف الشَّ  لشيري  يزداد مستوى أداء العامميف بزيادة مقدار األ ر ا. 
 ف بزيادة اإل ازات التي ي خذونيا.يزداد مستوى أداء العاممي 
  َّلمعامميف والمعنوي   كريـ المادي  يزداد مستوى أداء العامميف بزيادة الت. 
  َّة التي التحقوا بيا.ورات التدريبيَّ يزداد مستوى أداء العامميف بزيادة الد 
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 –ة في االستقبال في المستشفيات العسكري  بعنوان: اتقويم أداء موظ   (2006 ،امدي)الغ دراسة .3
   ا.السعودي ة-ياض بالرِّ  العسكريِّ  عمى المستشفى ةٌ تطبيقي   دراسةٌ 
إلى التَّعرُّؼ عمى تقويـ أداء موظَّفي االستقباؿ في المستشفيات العسكريَّة، وقد  راسةُ الدِّ  ىدفتِ 

ّـَ توزيعيا عمى )استخدـ الباحث ل م ( موظفًا وموظفًة مف أفراد العي نة 182ع البيانات استبانًة ت
 واستخدـ الباحث المنيج الوصفيَّ التحميمي.

 

 إلى م موعٍة مف النتائج أىمُّيا:  راسةُ الدِّ  متِ وتوص  
  اـ.ارتفاع مستوى كفاءة موظَّفي االستقباؿ في المستشفى العسكري  بالر ياض والخرج بو ٍو ع 
  .ارتفاع ر/ا المرا عيف عف أداء موظَّفي االستقباؿ بو ٍو عاـ 
   ال يو د تدريٌب يمب ي احتياج موظَّفي االستقباؿ، ويو د نقٌص في التَّخطيط في مكاتب

   االستقباؿ. 
 

   الوظيفيا. باألداءِ  وُ وعالقتُ  نظيمي  بعنوان: االمناخ الت   (2004 ،)السكران دراسة .4
يات /بَّاِط قوَّاِت األمِف الخاص  نحَو المناخ التَّنظيمي  السَّائد  ةُ راسالدِّ  ىدفتِ  إلى التَّعرُّؼ عمى تو ُّ

ة، طبيعة العبلقة  بيف ومستوى األداء الوظيفي  مف و ية نظر /بَّاط قطاع قوَّات األمف الخاصَّ
والعبلقة وى أدائيـ الوظيفي، ومست نظيمي  ة نحو المناخ التَّ ات األمف الخاصَّ اط قطاع قوَّ يات /بَّ تو ُّ 

ياتيـ نحو المناخ التَّنظيمي. ة وتو ُّ  بيف الفروؽ الفرديَّة ل/بَّاط قوَّات األمف الخاصَّ
واستخدـ الباحث المنيَج الوصفيَّ التحميميَّ في إ راء الد راسة، واستخدـ االستبانة ك داٍة ل مِع  

 ( /ابطًا.550ًا مف م تمع الد راسة المكوَّف مف )( /ابط275البيانات، وُطب قت عمى عي نٍة قدرىا )
 

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
 :ياٍت إي ابيًَّة مرتفعًة لدى أفراد العي نِة نحو المحاور التَّالية  أفَّ ىناَؾ تو ُّ
  .االت صاالت، ُنُظـ وا  راءات العمؿ، الييكؿ التَّنظيمي  لممنظَّمة 
   ياٍت محايدٍة نحو المحاوِر الثَّبلثة التَّالية:)الحوافز، ُطُرُؽ ات خاذ القرارات، تنمية الموارد و ود تو ُّ

 البشريَّة(.
  .ياٍت إي ابيٍَّة مرتفعٍة لدى أفراد العي نة نحو الدَّر ة الكميَِّة لمستوى أدائيـُ الوظيفي  و ود تو ُّ
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 ة:نبي  راسات األجالث: الدِّ المحور الث  
 ( بعنوان:(Count's 2004دراسة:  .1

"Police office performance appraisal system: how good are they?" 

إلى التَّعرُّؼ عمى تقييـ أداء مراكز الشُّرطة في بمديَّات كندا، وُأ ِرَيِت الد راسُة عمى  راسةُ الدِّ  ىدفتِ 
( قسـَ شرطٍة مف شرطٍة بمديَّات كندا 15مث موَف )م موعٍة مف /بَّاِط الشُّرطة مف ُرَتٍب مختمفٍة يُ 

 إلى م موعٍة مَف النَّتائج مف أىم يا: راسةُ الدِّ  متِ وتوص  
  .أفَّ /بَّاط الشُّرطة لـ ي خذوا الفرصة لمتَّعبير عف آرائيـ 
  .لـ تكف ىناؾ تغذيٌة را عة 
  .أفَّ نظاـ تقييـ األداء لـ يؤد ي إلى تحسيف أدائيـُ الوظيفي 
  .بيَّنت الغالبيَّة العظمى مف ال/بَّاط أفَّ المشرفيف عمى عمميَّات التَّقييـ لـ يتمقُّوا إال القميؿ 

 

 بعنوان: ((Ibrahim's 2003 دراسة: .2
"Towards a TQM-driven HR performance Evaluation" 

في المؤسَّسات الصناعيَّة  إلى البحِث عف أنظمة قياس األداء لدى أقساـ الموارد البشريَّة راسةالدِّ  ىدفتِ 
( مؤسَّسًة في بريطانيا تعتمد سياساِت إدارِة ال ودِة لبحث أنظمة 150والت اريَّة، حيث قاـ بدراسة )

مات إدارة  قياس األداء لدى أقساـ الموارد البشريَّة في تمؾ المؤسَّسات، وقامت الد راسة بتحديد مقو 
قياس األداء، وشممت العي نُة عدَّة قطاعاٍت صناعيًَّة وت اريًَّة ذات ال ودة الشَّاممة وتطبيقاتيا في أنظمِة 

 خبراٍت كافيٍة في أنظمة إدارة ال ودة الشَّاممة وتطبيقاتيا في أنظمة قياس األداء.
متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 

 قات التي تحوؿ دوف االستفادة مف استخ دامات تقييـ األداء تتمثَّؿ في عدـ مو/وعيَّة أفَّ أىّـَ المعو 
 اممة.بيَّنت كيؼ يمكف استخداـ نتائج قياس األداء في تحقيؽ أىداؼ أنظمِة إدارة ال ودة الشَّ التقييـ و 

 
 

 الرِّضا الوظيفي  راسات التي تناولتِ الدِّ  :1/2
 ة:راسات المحمي  ل: الدِّ المحور األو  

ات المجتمع ة السائدة لدى رؤساء األقسام في كمي  األنماط القيادي  بعنوان: ا (2012 اسميم،) دراسة .1
 لمعاممين فيياا.  الوظيفيِّ  ضابمحافظات غزة وعالقتيا بالرِّ 

ة الم تمع ائدة لدى رؤساء األقساـ في كميَّ ة السَّ األنماط القياديَّ  عمى ؼتعرُّ الإلى  راسةُ الدِّ  ىدفتِ 
فييا، واستخدـ الباحث المنيَج الوصفيَّ التحميميَّ لمعامميف  يفي  /ا الوظا بالر  بمحافظات  زة وعبلقتي

ـَ الباحُث باستخداـِ االستبانِة ك داٍة لمقياس، وُأ ريِت الد راسة عمى عي نٍة قواميا ) ( مف اإلدارييف 202وقا
 العامميف في ُكميَّات الم تمع.
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متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
  ُة لؤلنماط ميَّ ر ة الكُ راسة في الدَّ الد   نةِ طات تقديرات عي  بيف متوس   ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  فروؽٌ  تو د
 الذُّكور.وع لصالح ر النَّ تغي  عزى إلى مُ تُ  مي  مط الترسُّ لنمط األوتوقراطي، والنَّ اائدة، و السَّ  ةقياديَّ ال
 نماطة لؤلميَّ ر ة الكُ راسة في الدَّ الد   نةِ عي   تطات تقديرابيف متوس   ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  تو د فروؽٌ  ال 

 ة.الكميَّ ر تغي  عزى إلى مُ األوتوقراطي تُ  مطِ والنَّ  ةالقياديَّ 
 المر  ة الكميَّ  ر ةدَّ راسة في الالد   نةِ تقديرات عي   طاتِ بيف متوس   ةٍ إحصائيَّ  داللةٍ  ذاتُ  تو د فروؽٌ  ال/ 

 وع.النَّ  إلىعزى لمعامميف تُ  الوظيفي  
 

 

لدى المشرفين  ضا الوظيفيِّ اضغوط العمل وعالقتيا بالرِّ  بعنوان: (2012 ،رحمة أبو) دراسة .2
 محافظات غزةا.ين في التربويِّ 
إلى الكشؼ عف در ة تقدير المشرفيف التربوييف لمستوى /غوط العمؿ التي توا ييـ  راسةالدِّ  ىدفتِ 

، كما استخدـ  الوصفيَّ  ـ الباحث المنيجَ استخدقد و لدييـ،  ي  /ا الوظيفومعرفة در ة الر   التحميميَّ
 ( مشرفًا ومشرفًة تربويَّة.189االستبانَة ك داِة قياٍس، وُأ ِرَيِت الد راسُة عمى عي نٍة قواميا )

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
   َّمف /غوط العمؿ طٍ متوس   لى مستوىً ة إوف في محافظات  ز ض المشرفوف التربويُّ يتعر. 

   ر /غوط العمؿ التي تو د فروٌؽ ذات داللٍة إحصائي ٍة في متوس طات تقدير أفراد العي نة ُتعزى لمتغي
  توا ييـ.

  َّطة.يف في محافظات  زة متوس  التربوي   لممشرفيفَ  /ا الوظيفي  در ة الر   راسة إلى أفَّ الد   متِ توص 
 

 لدى العاممينَ  ضا الوظيفيِّ بعنوان: اسموك المخاطرة وعالقتو بالرِّ  (2012 ،)القطراوي دراسة .3
 ة )األونروا( في محافظات غزة.الدولي   الغوث وارئ في وكالةِ الط   في برنامجِ 

لدى العامميف في برنامج الطوارئ  /ا الوظيفي  سموؾ المخاطرة وعبلقتو بالر   معرفةِ إلى  راسةُ الدِّ  ىدفتِ 
مف  التحميميَّ  الوصفيَّ  واستخدـ الباحث المنيجَ  ة )األونروا( في محافظات  زة،لغوث الدوليَّ في وكالة ا
( 315مف ) نةٍ مكوَّ  ةٍ عشوائيَّ  نةٍ راسة عمى عي  الد   قتِ ب  )االستبانة( ل مع البيانات، وطُ  ةٍ بحثيَّ  خبلؿ أداةٍ 

 محافظة  زة. ة فيفي برنامج الطوارئ في وكالة الغوث الدوليَّ موظفًا مف موظَّ 
متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 

  َّالة الغوث الدولية في محافظة  زةفي برنامج الطوارئ في وكمستوى سموؾ المخاطرة، لدى موظَّ  أف 
 ط.متوس   يقع عند مستوىً 

  َّة في محافظة  زةدوليَّ في برنامج الطوارئ في وكالة الغوث اللدى موظَّ  /ا الوظيفي  مستوى الر   أف 
 د. ي   يقع عند مستوىً 
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  ٌفي  لدى العامميفَ  عاـ   وسموؾ المخاطرة بشكؿٍ  /ا الوظيفي  بيف الر   ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  تو د عبلقة
 ة في محافظة  زة.برنامج الطوارئ في وكالة الغوث الدوليَّ 

 

فـي  عمـى رغبـة العـاممينَ  ضا الوظيفيِّ رِّ بة لمالعوامل المسبِّ  اأثرُ : بعنوان (2008 الحويحي،) دراسة .4
 االستمرار بالعمل الصحيا.

فػػػي  العػػػامميفَ  ور بػػػةِ  /ػػػا الػػػوظيفي  بة لمر  بػػػيف العوامػػػؿ المسػػػب   العبلقػػػةِ  أثػػػرِ  إلػػػى تحديػػػدِ  راســـةالدِّ  ىـــدفتِ 
/ػػػا مسػػػتوى الر   ؼ عمػػػى أف/ػػػؿ الوسػػػائؿ لتحسػػػيفِ عػػػرُّ والتَّ   ػػػزة،فػػػي قطػػػاع  االسػػػتمرار بالعمػػػؿ الصػػػحي  

مػت ل مػع البيانػات تمثَّ  أداةً  ، كمػا اسػتخدـَ التحميمػيَّ  الوصفيَّ  استخدـ الباحث المنيجَ قد و  لدييـ، ظيفي  الو 
فيف العػػامميف أصػػحاب المػػوظَّ  راسػػة مػػفَ وىػػـ م تمػػع الد   اً ( موظفػػ184راسػػة عمػػى )الد   تِ َيػػ رِ باالسػػتبانة وأُ 
 .ادحاالت   تة ممف يعمموف في مراكزِ ائمة والمؤقَّ العقود الدَّ 
متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 

  َّحادفي االت   وظيفيٌّ  و ال يو د استقرارٌ وأنَّ  ،دةٌ حاد  ي  رة في االت  العمؿ المتوف   ظروؼَ  أف. 

  َّحػاد  يػرُ ت  مػة فػي االواتػب والحػوافز المقدَّ الرَّ  وأفَّ  ،دةٌ  ي   عبلقة الرؤساء بالمرؤوسيفَ  فَّ أ راسةُ الد   نتِ بي 
 .وىي قميمةٌ  ةٍ  زيَ مُ 

  َّإن ازىـ ىو شعوٌر كبير. حاد بقيمةِ في االت   العامميفَ  شعورَ  راسة أفَّ الد   نتِ بي 
 

صاالت في شركة االتِّ  ضا الوظيفيِّ عمى الرِّ  نظيميِّ المناخ الت   بعنوان: اأثرُ  (2008 الطيب،) دراسة .5
 ةا.الفمسطيني  

 /ػا الػوظيفي  ة عمػى الر  صاالت الفمسطينيَّ االت   في شركةِ  نظيمي  ثر المناخ التَّ ي أإلى تقص   راسةُ الدِّ  ىدفتِ 
فػػي  ةٍ إحصػائيَّ  اللػةٍ د ذاتِ  فػروؽٍ  عمػى مػدى و ػودِ  ؼأي/ػًا إلػى التعػرُّ  راسػةُ د  ال ىػدفتِ  كمػايػا، فيلمعػامميف 

 لمخصػػػػائصِ  ىعػػػػز تُ  يفي  /ػػػػا الػػػػوظعمػػػػى الر   نظيمػػػػي  التَّ  لمنػػػػاخا عناصػػػػرِ  تػػػػ ثيرِ  حػػػػوَ ن العػػػػامميفَ   اىػػػػاتِ ات  
ـَ الباحػُث باسػتخداـِ الد  م تمػع  فػرادِ ة ألالديمو رافيَّ  راسػة، واسػتخدـ الباحػُث المػنيَج الوصػفيَّ التحميمػيَّ وقػا

 االستبانة ل مع البيانات.
متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 

  صاالتاالت   شركةِ في  إي ابي   تنظمي   ناخٍ مُ  عمى توافرِ  الموافقةِ  نحوَ  عاـ   وٍ تو ُّ و وِد.  
  ِشػركة فػي لمعػامميف  /ا الوظيفي  ومستوى الر   دٍ  ي   تنظيمي   مناخٍ  بيف توافرِ  ةٍ قويَّ  ةٍ إي ابيَّ  عبلقةٍ  و ود

  الفمسطينيَّة.صاالت االت  
  ِصػػػػاالتت  اال ي شػػػػركةِ فػػػػ بػػػػيف العػػػػامميفَ  /ػػػػا الػػػػوظيفي  الر   مػػػػفَ  دٍ  ي ػػػػ مسػػػػتوىً  و ػػػػودَ  راسػػػػةُ الد   أظيػػػػرت 

 الفمسطينيَّة. 
  َالعمػػػؿ( مكػػػاف-ال ػػػنسر )عػػػزى لمتغي ػػػتُ  نػػػةِ العي   السػػػت ابات أفػػػرادِ  ةٍ إحصػػػائيَّ  ةٍ داللػػػ ذاتِ  فػػػروؽٍ  و ػػػود 

 العامميف في قطاع  زة.  فئةِ لكور و لصالح الذُّ 
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العاممين في لدى  نظيميِّ عمى الوالء الت   ضا الوظيفيِّ بعنوان: اأثر الرِّ  (2008 عويضة،) دراسة .6
 ة بمحافظات غزةا.مات األىمي  المنظ  
لدى العامميف في  /ا الوظيفي  والر   نظيمي  التَّ  الوالءِ  بيف العبلقةِ  أثرِ  تحديدِ إلى  راسةلدِّ ا ىدفتِ 
واستخدـ الباحُث المنيَج الوصفيَّ التحميميَّ في إ راء الد راسة كما استخدـ االستبانَة  ة،األىميَّ مات المنظَّ 

 ( منظمًة أىميَّة.80ك داٍة ل مع البيانات وُطب قِت الد راسة عمى عي نٍة قدرىا )
متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 

  َّزة ة بمحافظاتِ مات األىميَّ في المنظَّ  نظيمي  مف الوالء التَّ  عاؿٍ  ىناؾ مستوىً  أف . 
  َّة بمحافظات مات األىميَّ لمعامميف في المنظَّ  /ا الوظيفي  الي الر  نسبيًا إل م اً د ي   ىناؾ مستوىً  أف

 . زة
 مة وبيف العوامؿ قة بالعمؿ في المنظَّ المتعم   الوظيفي   /ابيف عوامؿ الر   ةٍ ي ابيَّ إ عبلقةٍ  و ودِ إ/افًة ل

 األخرى.ماتيـ فيف في أعماليـ ومنظَّ لمموظَّ  نظيمي  رة في الوالء التَّ المؤث  
  ا الر   رالمبحوثيف حوؿ أث في است ابةِ  ةٍ إحصائيَّ  داللةٍ  ذاتِ  فروؽٍ  راسة عدـ و ودِ الد   رتِ كما أظي/

عزى محافظات  زة تُ في ة ة الفمسطينيَّ األىميَّ  ساتلدى العامميف في المؤسَّ  نظيمي  عمى الوالء التَّ 
مي، سنوات الخبرة، مكاف ؿ العمرات )ال نس، العمر، الحالة اال تماعية عدد األبناء، المؤى  لمتغي  

 اتب(. ى الوظيفي، الرَّ العمؿ، المسمَّ 
 

 

 ةراسات العربي  اني: الدِّ المحور الث  
ة ة التقني  في كمي   ضا الوظيفيِّ ة وعالقتيا بالرِّ بعنوان: ااألنماط القيادي  ( 2013 ،)الدوسري دراسة .1

 فينا.الموظ   نظرِ  بالخرج من وجيةِ 
عرُّؼ عمى عبلقِة أنماط القيادة اإلداريَّة بالر /ا الوظيفي  في الكميَّة التقنيَّة إلى التَّ  راسةُ الدِّ  ىدفتِ 

بالخرج مف و ية نظر العامميف فييا، واستخدـ الباحث المنيج الوصفيَّ التحميمي، وتكوَّف م تمع 
نًة مف ( موظفًا، وكانت عي نُة 125الد ارسة مف موظَّفي الكميَّة التقنيَّة بالخرج وعددىـ ) الد راسة مكوَّ

 ( مف الموظفيف، وقد استخدـ الباحث االستبانة ك داٍة ل مع البيانات.109)
 

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
  توفُِّر الر/ا الوظيفي  بدر ٍة متوس طٍة، وو وِد عبلقٍة عكسيٍَّة بيف مستوى الر /ا الوظيفي  والنَّمِط

 دي  األوتوقراطي،القيا
   وو وِد عبلقٍة طرديٍَّة ، و ود عبلقٍة طرديٍَّة بيف مستوى الر /ا الوظيفي  والنَّمط القيادي  التشاوري 

 بيف مستوى الر /ا الوظيفي  والنَّمط القيادي  الحر.
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ة لمموارد البشري   ضا الوظيفيِّ ضغوط العمل عمى الرِّ  ( بعنوان: اأثرُ 2010دراسة )شفيق،  .2
 ةا.سة الصناعي  بالمؤس  
ة في ارد البشريَّ لممو  /ا الوظيفي  عمى الر   /غط العمؿ بمصادرهِ  ت ثيرِ  ةإلى معرف راسةُ الدِّ  ىدفتِ 
راسة واستخدـ الباحث في الد   (ب ي ؿ– سونمغاز-الكيرباءإنتاج  )مؤسَّسة ةسة الصناعيَّ المؤسَّ 
 نةٍ راسة عمى عي  الد   تِ يَ  رِ مع البيانات االستبانة، وأُ   ، وكانت وسيمةُ التحميميَّ  الوصفيَّ  المنيجَ 
العمؿ بمصادره عمى  ت ثير /غطِ  ةِ إلى معرف راسةُ الد   ىدفتِ وقد  اً ف( موظَّ 65مف ) نةٍ مكوَّ  ةٍ عشوائيَّ 

 ب ي ؿ. –سونمغاز-الكيرباء سة إنتاجِ بمؤسَّ  ةسة الصناعيَّ ة في المؤسَّ ارد البشريَّ لممو  /ا الوظيفي  الر  
 

 

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
    َّالعمؿ مف /غط  مرتفعةٍ  عاني مف مستوياتٍ سة إنتاج الكيرباء تُ مؤسَّ ة في الموارد البشريَّ  أف

  ./ا الوظيفي  مف الر   منخف/ةٍ  ع بمستوياتٍ وتتمتَّ 
    َّا الوظيفي.مع الر   ةٍ إحصائيَّ  اللةٍ د ذاتِ  ةٍ عكسيَّ  بعبلقةٍ يرتبط ُ  بمصادرهِ  العمؿِ  /غطَ  أف/ 
 

 لدى المشرفينَ  نظيميِّ بااللتزام الت   وعالقتوُ  ضا الوظيفي  بعنوان: االرِّ  (2009 ،)فممبان دراسة .3
 مةا.ة المكر  مك   عميم بمدينةِ ربية والت  الت   ات بإدارةِ التربوي   والمشرفاتِ  التربويينَ 

لدى  نظيمي  ومستوى االلتزاـ التَّ  /ا الوظيفي  عمى مستوى الر   ؼعرُّ التَّ إلى  راسةُ الدِّ  ىدفت ىذهِ 
/ا والر   نظيمي  مف االلتزاـ التَّ  والوقوؼ عمى عبلقة كؿ   ات،يف والمشرفات التربويَّ المشرفيف التربوي  

 نيجَ وم المسحي   الوصفي   البحثِ  منيجَ  الباحثةُ  استخدمتِ قد و  ة،رات الشخصيَّ ببعض المتغي   الوظيفي  
 ( مشرفةً 175و ) ( مشرفيف تربوييف103راسة مف )الد   نةُ نت عي  وتكوَّ  ،االرتباطي   الوصفي   البحثِ 
 .ل مع البيانات الباحثة االستبانة أداةً  مف مختمؼ مراكز اإلشراؼ التربوي، واستخدمتِ  ةً تربويَّ 

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
  َّا الوظيفي  عاٍؿ مف الر   عوف بمستوىً ات يتمتَّ التربويَّ  المشرفيف التربوييف والمشرفاتِ  كؿَّ  أف/.  
  ِنظيمي.وااللتزاـ التَّ  ب بعادهِ  /ا الوظيفي  بيف الر   ةٍ ي ابيَّ إ عبلقةٍ  و ود 

 

ين من المرشد نةٍ لدى عيِّ  نجازِ اإل  ةُ ودافعي   ضا الوظيفي  ( بعنوان: االرِّ 2008دراسة )الخيري،  .4
  يث والقنفذةا.الم   يِ تَ محافظَ في  عميم العامِّ الت   ين بمراحلِ المدرسيِّ 
ف يلدى المرشديف المدرسي   ن ازِ ة اإلودافعيَّ  /ا الوظيفي  العبلقة بيف الر   إلى الكشؼ عفِ  راسةالدِّ  ىدفتِ 
 معامؿ ارتباط بيرسوف راسةِ استخدـ الباحث في الد  د راسة في محافَظَتِي المَّيث والقنفذة، وقد نة اللدى عي  

 راسةُ الد   تِ يَ  رِ  مع البيانات االستبانة، وأُ   اه، وكانت وسيمةُ االت   تحميؿ التبايف األحادي  و اختبار)ت(، 
عميـ مدارس التَّ الذيف يعمموف في  يفمف المرشديف المدرسي   اً ( مرشد98مف ) نةٍ مكوَّ  ةٍ عشوائيَّ  نةٍ عمى عي  

 يث والقنفذة. المَّ  يِ تَ ظَ محافَ انوي( لمبنيف في )االبتدائي، والمتوسط، والثَّ المراحؿبة الحكوميَّ  العاـ  
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متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
  ٍن از، ة اإلودر ات ودافعيَّ  /ا الوظيفي  بيف در ات الر   و ود عبلقة 
  ٌا الوظيفي  راسة في الر  الد   نةِ يف مف عي  ي  طات در ات المرشديف المدرسبيف متوس   ال تو د فروؽ/ 

 الخبرة. ر سنواتِ تر ع إلى متغي  
 

 

العاممين في لدى  ضا الوظيفيِّ ودوره في تحقيق الرِّ  االتحفيزُ  بعنوان: (2007 ،)الجريد دراسة .5
 الجوفا. شرطة منطقةِ 

شرطة ال وؼ وبيف العامميف في  قة عمىالحوافز المطبَّ  ـِ ظُ معرفة العبلقة بيف نُ ى لإ راسةالدِّ  ىدفتِ 
وقِد  المسحي   المدخؿِ  عف طريؽِ  فيف، واستخدـ الباحث المنيج الوصفيَّ ليؤالء الموظَّ  /ا الوظيفي  الر  

شرطة راسة مف العامميف في ف م تمع الد  ل مع البيانات، وتكوَّ  عمى االستبانة ك داةٍ  اعتمد الباحثُ 
 ( /ابط.200بمغ عددىـ )و  ،عقيد منطقة ال وؼ مف رتبة مبلـز إلى رتبة

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
 .و ود عبلقِة ارتباٍط طرديٍَّة ذات داللٍة إحصائيٍَّة بيف تطبيؽ الحوافز والر /ا الوظيفي 

 
 

 لدى العاممين في سجن مدينة تبوكا. ضا الوظيفي  ( بعنوان: االرِّ 2006دراسة )الغامدي،  .6
إلى التعرُّؼ عمى مستوى الر /ا الوظيفي  لمعامميف في س ف مدينة تبوؾ والوسائؿ التي  راسةالدِّ  ىدفتِ 

 يمكف مف خبلليا تحقيؽ الر /ا الوظيفي  لمعامميف في الس  ف.
واستخدمت الد راسة المنيَج الوصفيَّ التحميمي، كما استخدـ أداًة ل مع البيانات تمثَّمت باالستبانة 

نٍة مف )و   ( فردًا و/ابطًا.153ُأ ِرَيِت الد راسة عمى عي نٍة عشوائيٍَّة مكوَّ
 

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
  ،ًة  انب الث قة في النَّفس أفَّ العامميف في س ف تبوؾ را/وف وظيفيًا عف عمميـ في الس ف وخاصَّ

 والتفوُّؽ والنَّ اح.
 ي ابيَّاتيا في تحقيؽ الر /ا الوظيفي  أفَّ العام ميف في س ف تبوؾ را/وف عف فعالية الوسائؿ وا 

 المشاكؿ والعمؿ ال اد. بوباألخص: الح/ور المبك ر، االنتظاـ في العمؿ، تقبُّؿ الزُّمبلء، ت نُّ 
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 المحور الثالث: الدراسات األجنبية.
 ( بعنوان: Cook & Crossman: 2004دراسة ) .1

"An Empirical study of the Relationship between performance Appraisal 

politics and Job Satisfaction". 

 فحصػػتِ  ات تقيػػيـ األداء، حيػػثُ مػػف عمميَّػػ /ػػا الػػوظيفي  ؼ عمػػى مسػػتوى الر  إلػػى التعػػرُّ  راســةالدِّ  ىــدفتِ 
/ػػا اآلخػػريف ومسػػتوى الر  ىػػو  ـُ ي  قَػػلوقػػت يُ وفػػي نفػػس ا اآلخػػريفَ  ؿِ َبػػمػػف قِ  ـُ يَّ قَػػؼ يُ العبلقػػة بػػيف كػػوف الموظَّػػ

قػة العدالػة والث   سػة فػي أمريكػا، وو ػد أفَّ مؤسَّ  (382) قييـ، درس الباحثات التَّ اء عمميَّ بو  رَّ  الذي يشعرُ 
ـ  /ػا لػدى المػوظَّ عمػى الر   المميػزات التػي تبعػثُ  ظاـ مف أىـ  في الن   قػة أف يشػعر عوامػؿ الث   فيف، ومػف أىػ
 اآلخروف. وُ مُ ي  قَ ـ اآلخريف كما يُ ي  قَ يستطيع أف يُ  وُ أنَّ  ؼُ الموظَّ 

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  إلى م موعةٍ  راسةالد   وتَوص 
  َّّـُ  ،قييـ لآلخريفة التَّ بعمميَّ  ؼ يقوـُ الموظَّ  أف  اآلخريف. ؿِ بَ تقييمو مف قِ  بينما وفي نفس الوقت يت
 (: بعنوان:Hughes: 2006دراسة ) .2

Teacher Evaluation Practices and Teacher Job Satisfaction"" 

ّـَ قيػاس تقيػيـ  راسةالدِّ  ىدفتِ  إلى إي اد العبلقة بيف ممارسات تقييـ أداء المعم ميف ور/اىـ الوظيفي، وت
ّـَ قيػػػاس الر /ػػػا الػػػوظيفي   أداء المعم مػػػيف مػػػف الممػػػؼ  الشَّخصػػػي  المتػػػوف ر لػػػدييـ فػػػي اإلدارة المدرسػػػيَّة، وتػػػ
لػػدييـ مػػف خػػبلؿ اسػػتبانة، وكانػػِت العي نػػُة مػػف المعم مػػيف فػػي المػػدارس متوس ػػطة الح ػػـ فػػي المقاطعػػات 

ّـَ قيػػاس العبلقػػة بػػيف تقيػػيـ األداء والر /ػػا الػػوظيفي  تبعػػًا لمتغي ػػر  ال ػػنس )الواقعػػة فػػي الوسػػط الغربػػي، وتػػ
 سنوات الخدمة، المؤى ؿ األكاديمي(. 

متِ    يا:أىم   تائجمف النَّ  م موعةٍ إلى  راسةالد   وتَوص 
  و ػػود عبلقػػٍة بػػيف ممارسػػات تقيػػيـ األداء والر /ػػا الػػوظيفي  مػػف و يػػة نظػػر المعم مػػيف تبعػػًا لممتغي ػػر

 )ال نس، سنوات الخدمة، المؤى ؿ األكاديمي(.

 .عمى الدراسات السابقة قالت عمي ثالثا:
 :ابقةلس  راسات امن الدِّ ة راسة الحالي  الدِّ استفادة  أوجو

يمكف إ ماليا  ة م االتٍ ابقة استفاد الباحث مف تمؾ ال يود في عدَّ راسات السَّ في /وء عرض الد  
 باآلتي:

ر الوقت مما وفَّ ، ة التي تناولت مو/وع البحثة واأل نبيَّ ة والعربيَّ االىتداء لبعض المصادر المحميَّ  .1
 احث.وال يد عمى الب

 

ومدى  لمبحثة والفرعيَّ  ةرات الرئيسقة في المساعدة في تحديد المتغي  ابراسات السَّ االستفادة مف الد    .2
  ا.ة ت سيس العبلقة بينيمإمكانيَّ 
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ّـَ كما  .3 بحث، أىداؼ البحث، أىميَّة البحث ال تحديد مشكمةِ في  ابقةراسات السَّ مف الد   االستفادةُ  ت
 .الحالي البحثقة في تحقيؽ ىدؼ ابراسات السَّ االستفادة مف الد   سيتّـُ وصيا ة مني يَّة البحث، و 

 

وبرامج تساعد  ططٍ ب عميو مف و/ع خُ ة تقييـ األداء لما يترتَّ ابقة عمى أىميَّ راسات السَّ دت الد  أكَّ  كما .4
 /ػا لػدى العػامميف.عػاٍؿ مػف الر   سواء، وتحقيؽ مسػتوىً  مة والعامميف عمى حد  المنظَّ  عمى تحقيؽ أىداؼِ 

ة تقييـ األداء مػف وربطو بعمميَّ  المو ود،يف نظاـ المكافآت والحوافز ورأت ب/رورة تطبيؽ وتفعيؿ وتحس
دت أي/ًا عمػى /ػرورة تطػوير نظػاـ تقيػيـ األداء وأكَّ أدائو، ؼ وتحسيف ة الموظَّ أ ؿ الت ثير عمى إنتا يَّ 
ب/ػرورة ورأت واختبلفيػا، وفقػًا لطبيعػة الوظػائؼ  لتقييـ األداء الوظيفي   مختمفةٍ  ؽٍ رُ واستخداـ أساليب وطُ 
ة تقييـ األداء لكشؼ تتبع عمميَّ  را عةٍ  ة لنظاـ تقييـ األداء وو ود تغذيةٍ غذية العكسيَّ االىتماـ بمستوى التَّ 

 قييـ.ة التَّ لتفادي إفساد ال يد والفائدة مف عمميَّ و عؼ، ة وال/َّ نقاط القوَّ 
فػػػؽ مػػػع واتػػػب بحيػػػث تتَّ وتحسػػػيف مسػػػتوى الرَّ  لمعػػػامميف،ة روؼ المعيشػػػيَّ نػػػت /ػػػرورة تحسػػػيف الظُّػػػبيَّ كمػػػا 
قييـ مف أ ؿ ة التَّ ة لمقائميف عمى عمميَّ دت عمى العمؿ عمى تكثيؼ الدورات التدريبيَّ وأكَّ ، بات الحياةمتطمَّ 

 لتقييـ العامميف. عادؿٍ  تطوير قدراتيـ ومياراتيـ لو/ع نظاـٍ 
 

 
 

 ابقة:راسات الس  ة والدِّ راسة الحالي  الدِّ  شابو بينالت   أوجو
استخدمت المنيج الوصفيَّ التَّحميمي لدراسة مو/وع ابقة راسات السَّ معظـ الد  المنيج تبيف أفَّ  مف حيث 

، وىذه خاصػيٌَّة مشػتركٌة بػيف البحػوث السَّػابقة، والبحػث الحػالي  يتبنَّػى نفػس  تقييـ األداء والر /ا الوظيفي 
ابقة، كمػػػػا اعتمػػػػد أ مبيػػػػا عمػػػػى أسػػػػموب المػػػػنيج الوصػػػػفي  التحميمػػػػي  مسترشػػػػدًا بػػػػالبحوث والد راسػػػػات السَّػػػػ

االستقصػػػاء فػػػي  مػػػع البيانػػػات مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتخداـ االسػػػتبياف كػػػ داٍة ل مػػػع البيانػػػات، والبحػػػُث الحػػػاليُّ 
 استخدـ نفَس األداة التي تبنَّتيا الد راسات السَّابقة.

 

 :ابقةالس   راساتالدِّ  ة عنِ راسة الحالي  الدِّ  زُ ميِّ تُ  أوجوٌ 
لمتعػرُّؼ عمػى واقػع تقيػيـ يػا سػعت ابقة في مو/ػوعيا، حيػث أنَّ راسات السَّ الد   ة عفِ الحاليَّ  راسةُ الد   زتِ تميَّ 

أداء المػػوارد البشػػريَّة وعبلقتػػو بتحقيػػؽ الر /ػػا الػػوظيفي  لػػدى العػػامميف فػػي ال امعػػات الفمسػػطينيَّة وبيػػاف 
 العبلقة بينيما، وىو مو/وٌع ندرت الد راسات فيو.

الد راسػػات مو/ػػوَعْي تقيػػيـ األداء والر /ػػا الػػوظيفي  بشػػكٍؿ منفصػػٍؿ، فمنيػػا مػػا تنػػاوؿ فقػػد تناولػػت بعػػض 
محػػور تقيػػيـ األداء ك حػػػد متغي ػػرات الد راسػػة، بيػػػدؼ الكشػػؼ عػػػف أبعػػاده وعناصػػره وتػػػ ثيره عمػػى بعػػػض 

وعبلقتػػو  المتغي ػػرات األخػػرى أو مػػدى تػػ ثُّره بيػػا، فيمػػا تناولػػت دراسػػاٌت أخػػرى مو/ػػوع الر /ػػا الػػوظيفي  
 ببعض المتغي رات األخرى وت ثيرُه عمييا أو ت ثُّره بيا.
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 ةالفجوة البحثي   رابعًا: مصفوفة
 راسات التي تناولت موضوع تقييم األداءالدِّ أواًل: 

 ةراسات المحمي  المحور األول: الدِّ 
 (7جدول )

 ةالفجوة البحثي   مصفوفة
 ةالحالي   راسةُ الدِّ  ةالفجوة البحثي   ابقةراسات الس  الدِّ  زت عميوما رك   أىم   الباحث

 الن ار
(2013) 

ر تقييـ األداء مف خبلؿ راسة عمى متغي  الد   زتِ ركَّ 
قات تقييـ أداء العامميف في الييئات الكشؼ عف معو  

 ة في قطاع  زةالمحميَّ 

ابقة راسات السَّ الد   زتِ ركَّ 
عمى إظيار العبلقة بيف 

ت التي رابعض المتغي  
 –وردت في دراستنا 

ر المستقؿ، تقييـ المتغي  
ة أداء الموارد البشريَّ 

قاس مف خبلؿ والذي يُ 
ييـ األداء تق ؽِ رُ )طُ 

 معايير تقييـ األداء
ؿ المؤىَّ  الكادر البشريُّ 
ة تقييـ لمقياـ بعمميَّ 

ا عة األداء، التغذية الرَّ 
  ة تقييـ األداء(مف عمميَّ 
قيؽ ابع، تحر التَّ والمتغي  

/ا الوظيفي، والذي الر  
قاس مف خبلؿ: يُ 

)الحوافز، ظروؼ 
 العمؿ، عبلقات العمؿ
االستقرار الوظيفي( 

العبلقة ما  إظيار دوف
رات المتغي  ىذه بيف 

رات الفرعية والمتغي  
ؽ ة كما لـ تتطرَّ الرئيس
إلى  سابقةٍ  دراسةٍ  أيُّ 

ز مي  أىـ ما يُ 
 ةراسة الحاليَّ الد  

عِف الد راسات 
السَّابقة، أنَّيا وبعد 
أف تّـَ استعراض 
الد راسات السَّابقة 
 ومتغي رات الد راسة
فيفَّ أيًا مف 

 عمى حد  الباحثيف 
لـ  عمـ الباحث

يتناوؿ عمميَّة 
الربط بيف 

 )واقع المتغي َرْيف
لموارد تقييـ أداء ا
وتحقيؽ البشرية 

 /ا الوظيفيالر  
في  لدى العامميف
ال امعات 
ة في الفمسطينيَّ 
(، فيي قطاع  زة

الد راسة األولى 
 التي ربطت بيف

ف، يْ رَ ىذيف المتغي  
عمـ  عمى حد  

 مرت ى
(2013) 

ر تقييـ األداء مف خبلؿ راسة عمى متغي  الد   زتِ ركَّ 
مي لمعم   ألداء السنوي  دراسة فعالية نظاـ تقييـ ا

مف و ية  المرحمة الثانوية وعبلقتو ب دائيـ الوظيفي  
 محافظة  زة.نظرىـ في 

 أبو رزؽ
(2012) 

ر تقييـ األداء لمديري راسة عمى متغي  الد   زتِ ركَّ 
 وكالة الغوثالمدارس في 

 عناية
(2011) 

ر تقييـ األداء مف حيث راسة عمى متغي  الد   زتِ ركَّ 
لمعامميف في  قتو بتخطيط المسار الوظيفي  عبل
 الكبرى في قطاع  زة. اتالبمديَّ 

 شاىيف
(2010) 

ة وعدالة نظاـ تقييـ فاعميَّ  زت الدراسة عمى أثرِ ركَّ 
 قةِ والث   نظيمي  والوالء التَّ  األداء عمى األداء الوظيفي  

 ة.ة في ال امعات الفمسطينيَّ نظيميَّ التَّ 

 أبو حطب
(2009) 

ة نظاـ تقييـ األداء فاعميَّ  راسة عمى أثرِ الد   زتِ كَّ ر 
ة أصدقاء ة في  معيَّ عمى أداء الموارد البشريَّ 

 ة. المريض الخيريَّ 

 ةلعربي  راسات ا: الدِّ ثانيالمحور ال

سعاد 
(2007) 

ة ؼ عمى واقع تقييـ فعاليَّ عرُّ مى التَّ عراسة الد   زتِ ركَّ 
ة سة االقتصاديَّ المؤسَّ نظاـ تقييـ أداء العامميف في 

 .ةال زائريَّ 

عمراف 
(2007) 

مستوى أداء العامميف مف  مى معرفةِ ع راسةالد   زتِ ركَّ 
ناعات ، في شركة الص  و ية نظر المشرفيف عمييـ

 ة )سيرونيكس(" األردف.لكترونيَّ اإل
الغامدي 

(2006) 
في مى تقويـ أداء موظَّ عؼ التعرُّ  مىراسة عالد   زتِ ركَّ 
 ةٌ تطبيقيَّ  دساعت  ة، العسكريَّ ستقباؿ في المستشفيات اال
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ة تقييـ عمميَّ  بط بيفالرَّ  السعوديَّة-ياض الر  في  عمى المستشفى العسكري  
وتحقيؽ  األداء الوظيفي  

 الوظيفي /ار ال
 لمعامميف.

 الباحث.

السكراف 
(2004) 

اط يات /بَّ ؼ عمى تو ُّ عرُّ مى التَّ عراسة الد   زتِ ركَّ 
 السائد نظيمي  نحو المناخ التَّ  ات األمف الخاص  قوَّ 
اط ر /بَّ مف و ية نظ مستوى األداء الوظيفي  و 

 ةات األمف الخاصَّ قطاع قوَّ 
 جنبية: الدراسات األلثالمحور الثا
Count's 

 .ات كندارطة في بمديَّ ؼ عمى تقييـ أداء مراكز الشُّ مى التعرُّ عراسة الد   زتِ ركَّ  (2004)
Ibrahim's  

 (2003) 
سات ة في المؤسَّ لبشريَّ قياس األداء لدى أقساـ الموارد ا مى البحث عف أنظمةِ عراسة الد   زتِ ركَّ 

 في بريطانيا. ةة والت اريَّ الصناعيَّ 
 ضا الوظيفيالرِّ  راسات التي تناولت موضوع: الدِّ ثانياً 

 ةراسات المحمي  المحور األول: الدِّ 
 اسميـ

(2013) 

ات الم تمع ة السائدة لدى رؤساء األقساـ في كميَّ األنماط القياديَّ  راسة عمى عبلقةِ الد   زتِ ركَّ 
 محافظات  زةب

 رحمة أبو
(2012) 

محافظات ب/غوط العمؿ لممشرفيف التربوييف في  /ا الوظيفي  تو/يح عبلقة الر  عمى راسة الد   زتِ ركَّ 
  زة.

 القطراوي
(2012) 

لدى العامميف في برنامج الطوارئ في  /ا الوظيفي  سموؾ المخاطرة وعبلقتو بالر  عمى راسة الد   زتِ ركَّ 
 .ة في محافظات  زةدوليَّ وكالة الغوث ال

 عوي/ة
(2008) 

ة مات األىميَّ لمعامميف في المنظَّ  نظيمي  عمى الوالء التَّ  /ا الوظيفي  مى تناوؿ أثر الر  راسة عزت الد  ركَّ 
 في محافظات  زة.

 الطيب
(2008) 

 ةصاالت الفمسطينيَّ في شركة االت   /ا الوظيفي  عمى الر   نظيمي  المناخ التَّ  راسة عمى أثرِ الد   زتِ ركَّ 

 الحويحي
(2008) 

عمى ر بة العامميف في االستمرار  /ا الوظيفي  بة لمر  راسة عمى قياس أثر العوامؿ المسب  الد   زتِ ركَّ 
 بالعمؿ

 تراساث انعزبََّ انمحور انثاوٌ: انذ  
الدوسري 

(2013) 
ة ة التقنيَّ في الكميَّ  /ا الوظيفي  ة بالر  ؼ عمى عبلقة أنماط القيادة اإلداريَّ التعرُّ  مىاسة عر الد   زتِ ركَّ 

 .بالخرج مف و ية نظر العامميف فييا
شفيؽ 

(2010) 
ة في لمموارد البشريَّ  /ا الوظيفي  ت ثير /غط العمؿ بمصادره عمى الر   ةمى معرفع راسةُ الد   زتِ ركَّ 

 .(ب ي ؿ –سونمغاز -إنتاج الكيرباء )شركة ةسة الصناعيَّ المؤسَّ 
فممباف 

(2009) 
لدى المشرفيف  نظيمي  ومستوى االلتزاـ التَّ  /ا الوظيفي  ؼ عمى مستوى الر  عرُّ التَّ عمى  راسةالد   زتِ ركَّ 

 مة.عميـ بمدينة مكة المكرَّ إدارة التربية والتَّ في ات يف والمشرفات التربويَّ التربوي  
 الخيري

(2008) 
يف لدى المرشديف المدرسي   ن ازِ ة اإلودافعيَّ  لوظيفي  /ا االعبلقة بيف الر  مى كشؼ عراسة الد   زتِ ركَّ 

 .يث والقنفذةالمَّ  يِ تَ ظَ محافَ في راسة نة الد  لدى عي  
شرطة ال وؼ وبيف في قة عمى العامميف الحوافز المطبَّ  ـِ ظُ معرفة العبلقة بيف نُ عمى راسة الد   زتِ ركَّ ال ريد 
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 .فيفليؤالء الموظَّ  /ا الوظيفي  الر   (2007)
الغامدي 

(2006) 
لمعامميف في س ف مدينة تبوؾ والوسائؿ  /ا الوظيفي  مى مستوى الر  عؼ لتعرُّ عمى اراسة الد   زتِ ركَّ 

  ف.لمعامميف في الس   /ا الوظيفي  التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ الر  
 ةجنبي  راسات األ: الدِّ لثالمحور الثا
Cook & 

Crossman 

(2004) 

 ساتٍ ات تقييـ األداء في مؤسَّ مف عمميَّ  /ا الوظيفي  ؼ عمى مستوى الر  مى التعرُّ ع راسةُ الد   زتِ ركَّ 
 .ةأمريكيَّ 

Hughes 

(2006) 
قياس  ميف ور/اىـ الوظيفي، وتّـَ ي اد العبلقة بيف ممارسات تقييـ أداء المعم  إ عمى راسةُ الد   زتِ ركَّ 

 .ميفتقييـ أداء المعم  
 

  ( رد بواسطة الباحث)

 
 
 

 الصةالخ
 

 مفَ  العديدَ  نتِ ت/مَّ  يا بمو/وع تقييـ األداء، وقدبع/ ؽُ يتعمَّ  ةً دَّ عِ  مو/وعاتٍ  السابقةُ  الدراساتُ  تناولتِ 
الوالء  –تحديد احتيا ات التدريب  –ة التقييـ )األداء الوظيفي بعمميَّ  أو تت ثرُ  التي ليا ت ثيرٌ  راتِ المتغي  

 .ألداء(رفع ا –تخطيط المسار الوظيفي  –التنظيمي 
األنماط  –وذلؾ إلى  انِب مو/وعاٍت أخرى بحَثْت في أثر العبلقة بيف كؿ  مف )الوالء التنظيمي 

 الحوافز( وأثُرىا أو ت ثُّرىا بالر/ا الوظيفي. –اإلنتا يَّة  –/غوط العمؿ  –القياديَّة 
ر المستقؿ )تقييـ المتغي   ةعبلقمدى  مف حيثُ  ابقةِ السَّ  الدراساتِ  وت تي ىذه الدراسة استكمااًل ل وانبِ 

 /ا الوظيفي( لدى العامميف في ال امعات.ر التابع )الر  أداء الموارد البشرية( عمى المتغي  
ـَ ىذِه الدراسُة في تقديـِ إ/افٍة عمميٍَّة  ديدٍة مف خبلؿ الوقوؼ عمى  وبالتالي مف المتوقَِّع أف ُتسِي

رد البشريَّة وتحقيؽ الر /ا الوظيفي  لدى العامميف في تو/يح العبلقة ما بيف واقع تقييـ أداء الموا
 ال امعات الفمسطينيَّة.
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 .الدِّراسةنة ثالثًا: عيِّ 

 .الدِّراسةرابعًا: خطوات بناء أداة 

 .الدِّراسةوثبات أداة  خامسًا: صدقُ 

 .ةالجات اإلحصائي  سادسًا: المع
 

 

 

 

 

 

 

 انفصم 
 
 ابعانز

 
 
 زٍقت واإلجزاءاثانط
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 مــــــــة:قد  مُ 
 الد راسػػػةنتيػػػا، وكػػػذلؾ أداة وعي   الد راسػػػةم تمػػػع ىػػػـ  ، واألفػػػرادُ الد راسػػػةيتنػػػاوؿ ىػػػذا الفصػػػؿ وصػػػفًا لمػػػنيج 

لئل ػراءات التػي قػاـ بيػا  ف ىػذا الفصػؿ وصػفاً ؽ إعدادىا، وصدقيا وثباتيػا، كمػا يت/ػمَّ رُ المستخدمة وطُ 
ة التي اعتمػد الباحػث عمييػا فػي المعال ات اإلحصائيَّ  وتطبيقيا، وأخيراً  الد راسةوات الباحث في تقنيف أد

 .الد راسةتحميؿ 
 

 الدِّراسةة أواًل: منيجي  
ياية إلى نتائج ع الباحث خطاىا، ليصؿ في الن  الطريقة التي يتتبَّ  وى الد راسةمنيج ب ف َّ عتبار اليمكف ا
و إلى أنَّ  ، إ/افةً الد راسةمشكمة  ـ المستخدـ لحؿ  األسموب المنظَّ ، وىو الد راسةؽ بالمو/وع محؿ تتعمَّ 

 بكيفية إ راء البحوث العممية. الِعْمـ الذي ُيعنى
 الظاىرة يدرس الميدانية التي استخدمت المنيج الوصفي التحميمي، الذي األبحاثمف  الد راسة وتعد ىذه

 البيانات  مع طريؽ عف خصائصيا ويو/ح دقيًقا وصًفا وصفيا في ويساىـ الواقع، في تو د كما
واقع تقييم أداء الموارد البشرية وي تي استخداـ الباحث ليذا المنيج بيدؼ دراسة  وتفسيرىا، وتحميميا

 وعالقتو بتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاممين في الجامعات الفمسطينية.
  

 

  لبياناتمف ا الباحث عمى نوعيفِ  اعتمد جمع البيانات: قُ رُ طُ 
 الد راسةبعض مفردات  لدراسةِ  تٍ بتوزيع استبيانا : وذلؾ بالبحث في ال انب الميداني  ةلي  البيانات األو   .1

ّـَ الد راسة زمة في مو/وعِ المعمومات البلَّ  وت ميعِ  وحصرِ  تفريغيا وتحميميا باستخداـ برنامج  ، ومف ث
SPSS   قيمةٍ  ذاتِ  المناسبة بيدؼ الوصوؿ لدالالتٍ ة واستخداـ االختبارات اإلحصائيَّ  اإلحصائي 
 .الد راسةتدعـ مو/وع  راتٍ ومؤش  
 

قة بالمو/وع ة أو المتعم  والدوريات والمنشورات الخاصَّ  بِ تُ : قاـ الباحث بمرا عة الكُ ةالبيانات الثانوي   .2
ث مف خبلؿ الم وء الباح وكاف ىدؼ، عممي   بشكؿٍ  الد راسةتسيـ في إثراء  وأيُّ مرا ع، الد راسةقيد 

، وكذلؾ األبحاثميمة في كتابة ة السَّ العمميَّ  ؽِ رُ والطُّ  سِ سُ ؼ عمى األُ ، التعرُّ الد راسةة في لممصادر الثانويَّ 
 .الد راسةفي م اؿ  ات التي حدثت وتحدثُ عف آخر المست دَّ  عاـ   رٍ أخذ تصوُّ 
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 (8) رقم جدول الدِّراسةثانيًا: مجتمع 
 راسةفين في الجامعات وفق مجتمع الدِّ توزيع الموظ  

 نسبة الجامعة فينإجمالي عدد الموظ   ةسة التعميمي  اسم المؤس   الرقم
 %47.1 467 ة امعة اإلسبلميَّ ال 1

 %29.5 292  امعة األقصى 2

 %23.4 232  امعة األزىر 3

 %100 991 المجموع 

 (2014) ال امعاتفيف في وف الموظَّ المصدر: شؤ 

 

قطػػاع  ػػزَّة مػػف   ميػػع المػػوظَّفيف اإلداريػػيف العػػامميف فػػي ال امعػػات الفمسػػطينيَّة فػػي الد راسػػة سػػتيدفتا 
 ػزة والمتمث مػة فػي  خبلؿ اختيار ثبلِث  امعاٍت بطريقة قصدية كونيا ىَي األكبر مف بيف  امعات قطاعات

لي عػدد العػامميف فػي ىػذه ال امعػات حيث يبُمُغ إ ما )ال امعة اإلسبلميَّة،  امعة األقصى،  امعة األزىر(،
( موظَّفػػًا يعممػػوف فػػي 292( مَوظَّفػػًا يعممػػوف فػػي ال امعػػة اإلسػػبلميَّة، )467مػػوزَّعيف عمػػى ) ،( عػػامبلً 991)

 (9) في ال دوؿ رقـ حٌ ىو مو/َّ  ( موظَّفًا يعمموف في  امعة األزىر، كما232) ، امعة األقصى
 (9جدول )

 جامعة ي كلِّ فين حسب وظائفيم فتوزيع الموظ  
 المجموع إجمالي إناث ذكور ى الوظيفيالمسم   اسم الجامعة

 ةالجامعة اإلسالمي  

 32 0 32 مدير دائرة

467 

 11 3 8 نائب مدير

 31 3 28 رئيس قسـ

 328 49 279 ؼ إداريموظَّ 

 65 5 60 أخرى

 جامعة األقصى
 

 21 5 16 مدير دائرة

292 

 3 2 1 نائب مدير

 26 12 14 س قسـرئي

 169 45 124 ؼ إداريموظَّ 

 73 14 59 أخرى

 جامعة األزىر

 31 2 29 مدير دائرة

232 

 8 0 8 نائب مدير

 13 0 13 رئيس قسـ

 141 10 131 ؼ إداريموظَّ 

 39 8 31 أخرى

 991 راسةي لمجتمع الدِّ المجموع الكمِّ 

 وٌ انًوظفيٍ في انزايعاث انخالحت(بُاًء عهى بياَاث شؤ  رد بواسطة الباحث)
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 الدِّراسةنة ثالثًا: عيِّ 
راسة الدِّ قاـ الباحث باختيار عي نٍة مف الموظَّفيف اإلدارييف العامميف في ال امعات المذكورة مف م تمع  

 مف مفردةً  (277) نةوقد بمغ ح ـ العي   حسب متغي ر ال امعة ةة الطبقيَّ نة العشوائيَّ عي  ال وفؽ طريقة
ّـَ  األزىر( امعة  ،األقصى ة،  امعةاإلدارييف في ال امعات )ال امعة اإلسبلميَّ  فيفالموظَّ  حساب  وت

  (.421: 2006حسب )سيكاراف،  نةح ـ العي  
 

 (10) رقم جدول
 جامعة ة ونسبة االسترداد حسب كلِّ عة والمسترد  االستبانات الموز  

 نسبة االسترداد ةنات المسترد  ااالستب عةانات الموز  االستب الجامعة الرقم
 % 90 117 130 ةال امعة اإلسبلميَّ  1

 %87.80 72 82  امعة األقصى 2

 %80 52 65  امعة األزىر 3

 % 87 241 277 المجموع
 

 

( 245تّـَ توزيع االستبانة عمى أفراد العي نة حسب نسبة كؿ   امعة مف م تمع الد راسة وتّـَ استر اع )
( استباناٍت نظرًا لعدـ تحقُّؽ الشُّروط المطموبة لئل ابة عمى االستبياف، 4بعد التَّفحُّص تّـَ استبعاد )استبانًة، و 

 (.11كما ىو مو/ٌُّح في ال دوؿ رقـ ) استبانةً  (241)مد راسة ل التي خ/عتوبذلؾ يكوف عدد االستبانات 
 

 يمي: كماالد راسة  نةِ خصائص وسمات عي   فُ بي  الية تُ وال داوؿ التَّ 
 حسب الجنس: الدِّراسة نةِ توزيع عيِّ 

 (11)جدول رقم 
 الجنس  رمتغيِّ  حسبَ  الدِّراسةنة توزيع عيِّ 

 النسبة المئوية التكرار الجنس
%79.7 192 ذكر  

%20.3 49 أنثى  

%100 241 المجموع  

 
 مف اإلناث. الدِّراسة ةِ نِ عي   مف %20.3مف الذُّكور و الدِّراسة نةِ مف عي  %  79.7 أفَّ  (12) دوؿ رقـ  فُ يبي  

ر في ، وذلؾ يتوفَّ متواصؿٍ  ويحتاج ل يدٍ  العمؿ في ال امعات شاؽٌّ  أفَّ  سبة إلىالنِّ  ىذهِ  ويعزو الباحثُ 
 ة في تشغيؿ الذكور أكثر، أ/ؼ إلى أفَّ منو في اإلناث، لذا تر ب ال امعات الفمسطينيَّ  كور أكثرَ الذُّ 

 ة الممقاةِ المنزليَّ  األعباءِ  مف األعماؿ اإلدارية بسببِ  ساء في كثيرٍ ركة الن  مف مشا العادات والتقاليد تحدُّ 
 اإلناث. عمى كاىؿِ 
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 ر:العمحسب  الدِّراسة نةِ توزيع عيِّ 
 (12)جدول رقم 

 العمر  رحسب متغيِّ  الدِّراسة نةِ توزيع عيِّ 
 النسبة المئوية التكرار العمر
%9.1 22 عاماً  25أقؿ مف   

%39.4 95 عاماً  35-25مف   

%29.5 71 عاماً  45 – 36مف   

%22 53 عاماً  45أكثر مف   

%100 241 المجموع  
 

 
كانت  %48.5ة عمى نحو عيف حسب الفئة العمريَّ مست يبًا، موزَّ  (241)مف  الد راسة نةُ نت عي  تكوَّ 

سنة، في  (45)مف  إلى أقؿ   (36)أعمارىـ تتراوح بيف % 29.5سنة، بينما  (35)أعمارىـ أقؿ مف 
مف ذلؾ  فُ ذلؾ، ويتبيَّ  حُ يو/   (13)ف كثر، وال دوؿ رقـ  سنةً  (45)كانت أعمارىـ مف % 22 حيف أفَّ 

سبة الن   ويعزو الباحث ذلك إلى أن  % 78ؿ يف قد مثَّ فيف اإلداري  مف الموظَّ  سنةً  (45) سف   ما دوفَ  أفَّ 
الذي تقوـ عمى كاىمو أعباء  الفتي   الشاب   ال يؿ األعظـ مف العامميف اإلدارييف في ال امعات ىـ مفَ 

 .الد راسةال امعات مو/ع في  العمؿ اإلداري  
 

  :ل العمميالمؤىِّ حسب  الدِّراسةنة توزيع عيِّ 
 (13)جدول رقم 

 ل العمميالمؤىِّ  رحسب متغيِّ  الدِّراسةنة توزيع عيِّ 
 ةسبة المئوي  النِّ  كرارالت   ل العمميالمؤىِّ 

%29.5 71 دبمـو  

%56.4 136 بكالوريوس  

%12.4 30 يارغتيش  

%1.7 4 دكتوراه  

%100 241 المجموع  

 
حسَب المؤى ؿ العممي، حيث تشير النتائج  الد راسةتوزيع أفراد عي نة  (14)يتَّ/ح مف خبلؿ ال دوؿ رقـ 

يَّة األولى )دبمـو مف موظَّفي ال امعات ىـ مف َحَمَمِة الدَّر ة العمم% 85.9في ال دوؿ أفَّ ما نسبتو 
ودكتوراه( ة العميا )ما ستير وبكالوريوس(، بينما كانت نسبُة الموظَّفيف الحاصميَف عمى الدَّر ة العمميَّ 

معظـ الموظَّفيف ىـ مف َحَمَمِة الدَّر ة العمميَّة األولى، ثّـَ  ويستنتج الباحث مم ا سبق أن  %، 14.1
إلى أف طبيعة العمؿ  ويعزو الباحث ذلكَمِة الدَّر ة العمميَّة العميا، يبلحُظ ب فَّ الن سبة األخرى ىي لَحمَ 

 اإلداري في ال امعات تحتاج إلى َحَمَمة الدَّر ة العممية األولى وال تحتاج إلى َحَمَمة الدر ة العممية العميا. 
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 :سنوات الخبرةحسب  الدِّراسةنة توزيع عيِّ 
 (14)جدول رقم 

 سنوات الخبرة  رحسب متغيِّ  الدِّراسة نةِ عيِّ  توزيعُ 
 ةالنسبة المئوي   كرارالت   سنوات الخبرة

 18.3% 44 سنوات 5أقؿ مف 

 25.7% 62 سنوات 10 – 5

 27.4% 66 سنة 11-15

 28.6% 69 ةسن 15أكثر مف 

 100% 241 المجموع

 

 نةِ مف عي  % 18.3 أفَّ  فتبيَّ الخبرة، حيث ي سنواتِ  حسبَ  الد راسةنة توزيع أفراد عي   (15)ف  دوؿ رقـ بي  يُ 
نة تتراوح مف أفراد العي  % 25.7، بينما سنوات (5)ف ع اؿ اإلداري  تقؿُّ سنوات خبرتيـ في الم  ،الد راسة

 سنوات، في حيف أفَّ  (10)مف  إلى أقؿ   (5)في ال امعات ما بيف  خبرتيـ في الم اؿ اإلداري  
بيف ما تيـ في الم اؿ اإلداري في ال امعات تتراوح نة سنوات خبر العي   مف إ مالي ح ـِ % 27.4

خبرتيـ في  تبمغ مدَّة الد راسة نةِ مف أفراد عي   %28.6سنة، بينما ما نسبتو  (15)إلى أقؿ مف  (11)
 سنة. (15)أكثر مف  في ال امعات الم اؿ اإلداري  

 
 

ائقة الماليَّة التي تعيشيا  ويرى الباحث أن و ال امعات الفمسطينيَّة نتي ة الحصار وعمى الر ـ مف ال/َّ
والخبلفات السياسيَّة إال أفَّ التوسُّع واستيعاب عاِمِمْيَف ُ ُدٍد لـ يتوقَّؼ ألفَّ المسيرة التعميميَّة واإلقباؿ عمى 

 ال امعات مستمر إ/افة إلى فتح تخصصات  ديدة ومتنوعة، والزيادة المستمرة في النمو السكاني.
 
 

 :العمل مكانِ حسب  دِّراسةال نةِ توزيع عيِّ 
 (15)جدول رقم 

 مكان العمل رحسب متغيِّ  الدِّراسةنة توزيع عيِّ 
 ةالنسبة المئوي   كرارالت   مكان العمل

 48.5% 117 ةال امعة اإلسبلميَّ 

 29.9% 72  امعة األقصى

 21.6% 52  امعة األزىر

 100% 241 المجموع

 

نة مف عي  % 48.5 أفَّ  /ححسب مكاف العمؿ، ويتَّ  الد راسة نةِ عي   توزيع أفرادِ  (16) دوؿ رقـ  فُ بي  يُ 
"  امعة األقصىيعمموف في " الد راسة نةِ مف عي  % 29.9 ة"، بينمااإلسبلميَّ ال امعة يعمموف في " الد راسة

 ." امعة األزىريعمموف في " الد راسة نةِ مف عي  % 21.6 في حيف أفَّ 
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ويعزو الباحث ، الد راسة نةِ مف إ مالي عي  % 48.5ة ة ال امعة اإلسبلميَّ نسب ال دوؿ أفَّ  /ح مفَ ويتَّ 
 .وعدد الطبلب الذي يفوؽ عدد الطبلب في ال امعات األخرى فييا ةال امعة اإلسبلميَّ  إلى عمر ذلك

 
 

 :ى الوظيفيالمسم  حسب  الدِّراسةنة توزيع عيِّ 
 (16)جدول رقم 

 ى الوظيفيالمسم   رحسب متغيِّ  الدِّراسةنة توزيع عيِّ 
 ةسبة المئوي  النِّ  كرارالت   ى الوظيفيالمسم  

 5% 12 مدير دائرة

 6.2% 15 نائب مدير

 14.1% 34 رئيس قسـ

 67.2% 162 ؼ إداريموظَّ 

 7.5% 18 أخرى

 100% 241 المجموع

 

 مف خبلؿ ال دوؿ ظُ ى الوظيفي، فيبلحَ حسب المسمَّ  الد راسةنة ح توزيع أفراد عي  يو/   (17) دوؿ رقـ ال
ّـَ %، 67.2فيف اإلدارييف بنسبة ىي فئة الموظَّ  الد راسةنة مف م موع أفراد عي   أعمى نسبةٍ  أفَّ  يمي ذلؾ  ث
ّـَ %، 14.1رئيس القسـ بنسبة  فئةُ  ثـ فئة نائب %، 7.5ى وظيفي أخرى بنسبة يمي ذلؾ فئة مسمَّ  ث

 %. 5بنسبة ى مدير دائرة وأخيرًا فئة مسمَّ %، 6.2مدير بنسبة 
 

 )االستبانة( الدِّراسةرابعًا: خطوات بناء أداة 
 

ّـَ   حو التالي:إعداد االستبانة عمى النَّ  وقد ت
  ؿ استخداميا في  مع البيانات والمعمومات.أمف  ةٍ أوليَّ  إعداد استبانةٍ  .1
  ؿ اختبار مدى مبلءمتيا ل مع البيانات.أستبانة عمى المشرؼ مف عرض اال .2
 حسب ما يراه المشرؼ. أولي   بشكؿٍ تعديؿ االستبانة  .3
ّـَ  .4 صح واإلرشاد وتعديؿ ميف والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ النُّ مف المحك   عرض االستبانة عمى م موعةٍ  ت

.  وحذؼ ما يمـز
 حسب ما يناسب. يالبلستبانة وتعديم ةٍ أوليَّ  ةٍ ميدانيَّ  ةٍ اختباريَّ  إ راء دراسةٍ  .5
االسـتبانة  تقسـيم ، ولقـد تـم  راسػةزمػة لمد  نة ل مع البيانات البلَّ فراد العي  أتوزيع االستبانة عمى  ميع  .6

 كما ٌلً:  قسامٍ ِة أإلى ثالث

 .فقرات (6)مف  فُ ويتكوَّ  الد راسةنة ة لعي  خصيَّ الشَّ  البياناتِ  ف مفَ : يتكوَّ لالقسم األو  
ّـَ تتناوؿ تقييـ أداء الموارد البشريَّ  :انيالقسم الث    محاور كما يمي: مسةِ خإلى  تقسيموُ  ة وت

 .فقرات (8)ف مف ة تقييـ األداء ويتكوَّ ؿ: المعايير المستخدمة في عمميَّ المحور األوَّ 
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 .فقرات( 9)ف مفؽ المستخدمة في تقييـ األداء ويتكوَّ رُ اني: الطُّ المحور الثَّ 
 .فقرات (5)ف مف ؿ لتقييـ األداء ويتكوَّ المؤىَّ  الث: الكادر البشريُّ المحور الثَّ 

 .فقرات (5)ف مف ابع: دعـ اإلدارة العميا لتقييـ األداء ويتكوَّ لمحور الرَّ ا
 .فقرات (8)ف مف ة تقييـ األداء ويتكوَّ ا عة لعمميَّ غذية الرَّ المحور الخامس: التَّ 

 

ضا الوظيفيِّ من عملي  يتناول  :القسم الث الث  ور كما يمي:، وقد تّـَ تقسيموُ إلى أربعِة محااألداءة تقييم تحقيق الرِّ
 

 .فقرات (6)ن من ويتكو   انحوافضؿ: األوَّ المحور 

 .فقرات (5)ن من ويتكو   ظروف العملاني: الثَّ المحور 

 .فقرات (6)ن من ويتكو   : عالقات العملالثالثَّ المحور 

 .فقرات (5)ن من ويتكو   االستقرار الوظيفيابع: المحور الرَّ 
 

 

 

 (18)ح فً جدول رقم ماسً كما هو موض  الخ   ترلٌكا وقد كانت اإلجابات على حسب مقٌاس

 

 (17) جدول رقم

 جاباتمقياس اإل
 1 2 3 4 5 الدرجة

غير موافق  غير موافق محايد أوافق ةأوافق بشد   صنيفالت  
  ةبشد  

 

 .الدِّراسة أداةوثبات  قُ دْ خامسًا: صِ 
(، كما 429 :1995ت لقياسو )العساؼ، دَّ عِ يا سوؼ تقيس ما أُ د مف أنَّ االستبانة يعني الت كُّ  دؽُ صِ 
حميؿ مف ناحية، وو/وح العناصر التي ي ب أف تدخؿ في التَّ  دؽ "شموؿ االستبانة لكؿ  بالص   قصدُ يُ 

 :2001 ،مف يستخدميا" )عبيدات وآخروف لكؿ   ثانية، بحيث تكوف مفيومةً  فقراتيا ومفرداتيا مف ناحيةٍ 
 كما يمي: الد راسةدؽ أداة د مف ص(، وقد قاـ الباحث بالت كُّ 179

 

ّـَ فقرات االستبيان صدقُ   .د مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيفالت كُّ  : ت

 مين(كِّ حَ المُ  االستبيان من وجية نظر لألداة )صدقُ  الظاىري   دقُ الصِّ  .1

 (9)فػػػت مػػػف مػػػيف ت لَّ ك  حَ مػػػف المُ  ة عمػػػى م موعػػػةٍ فػػػي صػػػورتيا األوليَّػػػ الد راسػػػةالباحػػػث بعػػػرض أداة قػػػاـ 
 . الد راسةبالمو/وع قيد  يفَ والمختص   ةِ برَ وي الخِ ميف ذَ ك  حَ أع/اء مف المُ 

ُح الممحػؽ رقـػ  وقػد طمػب الباحػث مػف  ،الد راسػةأسػماء الُمحك مػيَف الػذيف قػاموا مشػكوريف بتحكػيـ أداِة  (1)ويو/ 
دى و/ػػوح صػػيا ة العبػػارات الُمحك مػػيف إبػػداء آرائيػـػ فػػي مػػدى مبلئمػػة العبػػارات لقيػػاس مػػا ُو/ػػِعت أل مػػو، ومػػ

ومػػػدى كفايػػػة العبػػػاراِت لتغطيػػػة كػػػؿ  محػػػوٍر مػػػف محػػػاور  ،ومػػػدى مناسػػػبة كػػػؿ  عبػػػارٍة لممحػػػور الػػػذي ينتمػػػي إليػػػو
األساسيَّة ىذا باإل/افة إلى اقتراح ما يرونػو /ػروريًا مػف تعػديؿ صػيا ة العبػارات أو حػذفيا،  الد راسةمتغي رات 

لد راسػػػػة، وكػػػػذلؾ إبػػػػداء آرائيػػػـػ فيمػػػػا يتعمَّػػػػؽ بالبيانػػػػات األوليَّػػػػة )الخصػػػػائص أو إ/ػػػػافة عبػػػػاراٍت  ديػػػػدٍة ألداة ا
 المطموبة مف المبحوثيف(، إلى  انب مقياس ليكرت المستخدـ في االستبانة.  ةالشخصيَّة والوظيفيَّ 
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فػػؽ تػػي اتَّ عػػديبلت الالباحػػث بػػي راء التَّ  مػػوف قػػاـَ حك  و ييػػات التػػي أبػػداىا المُ إلػػى المبلحظػػات والتَّ  واسػػتناداً 
الػبعض اآلخػر منيػا، حتػى  وحػذؼ أو إ/ػافةُ  العباراتِ  تعديؿ صيا ةِ  ميف، حيث تّـَ حك  عمييا معظـ المُ 

 أخذت االستبانة شكميا النيائي.
 
 

 

 لفقرات االستبانة ساق الداخميِّ االتِّ  دقُ صِ  .2
ّـَ   (30)ة البػػالغ ح ميػػا عيَّ االسػػتطبل الد راسػػة نػػةِ لفقػػرات االسػػتبياف عمػػى عي   سػػاؽ الػػداخمي  حسػػاب االت   تػػ

ال ػداوؿ  نُ بـيِّ وتُ ابعػة لػو ة لممحػور التَّ ر ػة الكميَّػوالدَّ  فقرةٍ  مفردة، وذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ  
 ةالقيمػة االحتماليَّػػ فَّ ، حيػث أ(0.05)عنػػد مسػتوى داللػة  ةٌ معػامبلت االرتبػاط دالَّػ أفَّ  (20-19)مػف رقػـ 

، وبػػذلؾ 0.361ة والتػػي تسػػاوي ال دوليَّػػ rالمحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة  rمػػة وقي 0.05قػػؿ مػػف أ فقػػرةٍ  لكػػؿ  
 ت لقياسوعَ /ِ لما وُ  صادقةً االستبانة فقرات  رُ بَ عتَ تُ 

 

 

 (18)جدول رقم 
 ةأداء الموارد البشري   تقييم-انيالث  لفقرات القسم  اخمي  دق الد  الصِّ 

 الفقرة 
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 ةاالحتمالي  

   ستكة تقييم األداء في مؤس  مة في عممي  خدَ ستَ ايير المُ المع م.

 0.023 0.414 ة تقييـ األداء وا/حة.ستخدـ في عمميَّ المعايير التي تُ  1

 0.000 0.645 وشاممة. ة تقييـ األداء كافيةٌ ستخدـ في عمميَّ المعايير التي تُ  2

 0.000 0.785  .فيفمف المشرفيف والموظَّ  شرح معايير األداء لكؿ   يتّـُ  3

 0.001 0.566  ؼ ورئيسو المباشر في و/ع معايير األداء.يساىـ الموظَّ  4

 0.000 0.630  يعتمد تحديد عناصر تقييـ األداء عمى الوصؼ الوظيفي. 5

 0.000 0.667 .ةمو/وعيَّ ة مَ قييـ المستخدَ معايير التَّ  6

 0.000 0.600 .ياً األداء سنو  معايير تقييـتطوير  يتـُ  7

8 
ؼ ة تقييـ األداء قادرة عمى قياس أداء الموظَّ عمميَّ  يستخدـ فمعايير األداء التي تُ 

 0.000 0.624 اؿ.فعَّ  بشكؿٍ 

   ة في تقييم األداء:مَ ق المستخدَ رُ الط   م.

 0.035 0.386  تقييـ األداء بالمشاركة بيف الرؤساء والمرؤوسيف. يتّـُ  1

 0.000 0.598  .دوري تقييـ األداء بشكؿٍ  يتّـُ  2

 0.000 0.669  ؼ في تقييـ أداء رئيسو المباشر.يساىـ الموظَّ  3

 0.000 0.717  في تقييـ أداء العامميف. ماتِ دْ الخِ مف بآراء المنتفعيف  ذُ ؤخَ يُ  4

 0.000 0.662 حسب طبيعة الوظائؼ. استخداـ نماذج مختمفةٍ  يتّـُ  5

6 
فيف في وف الموظَّ ؤ ؼ لدى قسـ شة عف الموظَّ بالمعمومات المتراكم ـُ ي  قَ يستعيف المُ 

 0.024 0.412 ة تقييـ األداء.عمميَّ 
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 0.005 0.498  ة.يعتمد أسموب تقييـ األداء لمعامميف عمى مبلحظات المدراء الشخصيَّ  7

 0.040 0.377 قييـ.ؽ تقييـ األداء بناًء عمى نتائج التَّ رُ مف طُ  اختيار أف/ؿ طريقةٍ  يتّـُ  8

 0.001 0.583 قييـ.ة التَّ بعمميَّ  ـُ ي  قَ فؽ عمييا حيف يقـو المُ ؼ بالمعايير المتَّ لمموظَّ  ارنة األداء الفعمي  مق تّـُ ت 9

   ل لتقييم األداء:المؤى   الكادر البشري   م.

 0.001 0.565 ة تقييـ األداء.دريب الميارة الكافية لدى القائميف عمى عمميَّ التَّ  رُ يوفِ  1

 0.000 0.745 بناًء عمى نتائج تقييـ األداء. ميفَ ي  قَ تدريب المُ  ؽِ رُ طُ تطوير  يتّـُ  2

 0.000 0.715 الشفافية في تقييـ أداء مرؤوسيو. ـي  قَ يمتمؾ المُ  3

4 
ة عند فيف بتفاصيؿ إ/افيَّ د الموظَّ زو  يشرح الرئيس إ راءات تقييـ األداء ويُ 

 0.001 0.595 استفساراتيـ عف تمؾ اإل راءات.

5 
ة لموصوؿ مكاناتيـ الفكريَّ ا  ع المشرفيف إلى تنمية مياراتيـ و دفل سعى نظاـ تقييـ األداءي

 0.000 0.615 لؤلداء. ومو/وعي   سميـٍ  إلى تقييـٍ 

   دعم اإلدارة العميا لتقييم األداء: م.

 0.000 0.698 تستفيد اإلدارة العميا مف نتائج تقييـ األداء. 1

 0.000 0.745 ة تقييـ األداء.مف اإلدارة العميا لعمميَّ  ـٍ ودع أشعر بو ود است ابةٍ  2

 0.000 0.645 بينيما. طيبةٍ  ة تقييـ األداء تتيح الم اؿ لمتواصؿ بيف اإلدارة واألفراد وخمؽ عبلقةٍ عمميَّ  إفَّ  3

ؼ عمى مستوى أداء المرؤوسيف ة تقييـ األداء لمتعرُّ تيدؼ اإلدارة العميا مف عمميَّ  4
 0.002 0.543 ات الموكمة ليـ.لمسؤوليَّ وا لممياـ  

ؼ مف خبلؿ تقييـ األداء قيا الموظَّ ن ازات التي يحق  اإل تسعى اإلدارة إلى معرفة أىـ   5
 0.000 0.614 وذلؾ مف أ ؿ تقديـ الحوافز المناسبة لو.

   ة تقييم األداء:اجعة لعممي  غذية الر  الت   م.
 0.006 0.487 ئج تقييـ أدائيـ الوظيفي.فيف عمى نتاطبلع الموظَّ إ يتّـُ  1

 0.032 0.393  ؼ.ة في أداء الموظَّ عؼ والقوَّ ا عة نقاط ال/َّ غذية الرَّ تكشؼ التَّ  2

 0.007 0.483  قييـ.مات واالعترا/ات عمى نتائج التَّ ظمُّ ظر في التَّ تو د ل نة لمنَّ  3

 0.010 0.462 ؼ.ا عة في تطوير أداء الموظَّ غذية الرَّ عادًة تسيـ التَّ  4

 0.002 0.536 فيف. تحفيز الموظَّ  بعة فيالمتَّ ا عة غذية الرَّ ة التَّ تساىـ عمميَّ  5

 0.010 0.460 ر الوظائؼ.لتطوُّ  تطوير نماذج تقييـ األداء تبعاً  يتّـُ  6

 0.001 0.561 الت األداء.لرفع معدَّ  تصميـ برامج تدريبٍ  يتّـُ  7

 0.002 0.543 فيف.مـ بيف الموظَّ قة بالعدالة ومنع الظُّ ي إلى تحقيؽ الث  داء يؤد  مبدأ الشفافية في تقييـ األ 8

 0.361تساوي  "28" ودر ة حرية 0.05ال دولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 (α≤0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 (19)جدول رقم 
 ة تقييم األداءمن عممي   ضا الوظيفيِّ الرِّ  تحقيق-انيالمحور الث  لفقرات  اخمي  دق الد  الصِّ 

معامل  الفقرة .م
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

   الحوافز: 

 0.007 0.485 ربط الحوافز والمكافآت بنتائج تقييـ األداء. يتّـُ  1

 0.000 0.729 ة تقييـ األداء عمى تحقيؽ االستقرار الوظيفي.تعمؿ عمميَّ  2

 0.000 0.597  سة مع نتائج تقييـ األداء.ا المؤسَّ تتناسب الحوافز التي تمنحي 3

 0.003 0.524 نتي ة تقرير تقييـ األداء السنوي. ةٍ استثنائيَّ  منح عبلوةٍ  يتّـُ  4

5 
نتائج  تحاسب إذا كانة ويُ ي ابيَّ إ ؼ عندما تكوف نتائج تقييـ أدائوِ يكاف  الموظَّ 

 0.001 0.585 .ةتقييـ أدائو سمبيَّ 

6 
يمتاز بالعدالة  دٌ ة تقييـ األداء  ي  ا ـ عف نتائج عمميَّ النَّ نظاـ الحوافر 

 0.000 0.699  ة ويعمؿ عمى تحسيف األداء.والمو/وعيَّ 

   ظروف العمل: .م

 0.000 0.661 يساعد نظاـ تقييـ األداء عمى تحسيف وتطوير ظروؼ العمؿ. 1

ر عمى تقييـ أدائي.ؤث  تمكاف وظروؼ عممي  أشعر ب فَّ  2  0.723 0.000 

 0.016 0.436  ة تقييـ األداء في تحسيف ظروؼ وعبلقات العمؿ.االستفادة مف نتائج عمميَّ  تّـُ ت 3

 0.000 0.622 رة في العمؿ إلن ازه بكفاءة.ات والوسائؿ المتوف  اإلمكانيَّ  /ا عفِ أشعر بالر   4

5 
ات العمؿ دَّ ة تقييـ األداء في متابعة آخر مست االستفادة مف نتائج عمميَّ  تّـُ ت

 0.000 0.719 والسعي إلى تطويره. 

   عالقات العمل: .م

 0.000 0.715 واحتراـ. ةٍ مودَّ  و يتعامؿ معي بكؿ  ؽ بتقييـ أدائي فينَّ خذ رئيسي قرارًا يتعمَّ عندما يتَّ  1

 0.000 0.605 ة تقيـي األداء.عمميَّ  مشكبلت العمؿ وال ينتظرُ  ـ رئيسي المباشر بمساعدتي عمى حؿ  يتقدَّ  2

 0.000 0.682 ر العبلقة بيني وبيف رئيسي وزمبلئي نتي ة تقييـ األداء.ال تت ثَّ  3

 0.004 0.512 ة تقييمي.أثؽ بزمبلئي لو قاموا بعمميَّ  4

 0.003 0.520 فيف.ؤساء في تقييـ أداء الموظَّ أشعر بعدالة الرُّ  5

 0.000 0.684 تحرص اإلدارة عمى تنمية العبلقة مع العامميف. 6

   االستقرار الوظيفي: .م

 0.000 0.714 تعاوف اإلدارة والزمبلء وبيئة العمؿ يساعد عمى تحقيؽ االستقرار الوظيفي.  1

 0.000 0.643 ر سمبًا أو إي ابًا بنتائج تقييـ األداء.يت ثَّ  االستقرار الوظيفي 2

 0.003 0.524 ال امعة باالستقرار واألمف الوظيفي.في يشعر العامموف  3

ميف.ي  قَ ة المُ نتي ة خبرة ومينيَّ  أشعر باالستقرار واألمف الوظيفي   4  0.424 0.020 

.اً أو خوف اً ؿ لي تيديدنتائج تقييـ األداء ال تمث   5  0.584 0.001 

 0.361تساوي  "28"ودر ة حرية  0.05ال دولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 .(α≤0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 .الدِّراسةلمحاور  ساق البنائيِّ االتِّ  صدقُ 
لفقػرات  ؿ الكمي  مع المعدَّ  الد راسةمن محاور  محورٍ  ل كلِّ معد  معامبلت االرتباط بيف  فُ بي  ي (21) دوؿ رقـ 
يمػػة الق فَّ حيػػث أ ،0.05عنػػد مسػػتوى داللػػة  ةٌ نػػة دالَّػػمعػػامبلت االرتبػػاط المبي   أفَّ  فُ والػػذي يبػػي   ،االسػػتبانة
 .0.361ة والتي تساوي ال دوليَّ  rمف قيمة  المحسوبة أكبرُ  rوقيمة  0.05مف  قؿُّ فقرٍة أ لكؿ   ةاالحتماليَّ 

 
 

 (20جدول رقم )
 لفقرات االستبانة ل الكميِّ مع المعد   الدِّراسةمن محاور  محورٍ  ل كلِّ معامل االرتباط بين معد  

 عىوان انمحور انمحور انمسم
 معامم

 الرحباط

 انمَمت

 الحخمانَت

تقييم أداء الموارد 
 ةالبشري  

 0.000 0.826 ستؾة تقييـ األداء في مؤسَّ المعايير المستخدمة في عمميَّ  ؿاألوَّ 

 0.000 0.842 ؽ المستخدمة في تقييـ األداءرُ الطُّ  انيالثَّ 

 0.000 0.783 لتقييـ األداء ؿُ المؤىَّ  الكادر البشريُّ  الثالثَّ 

 0.000 0.917 عـ اإلدارة العميا لتقييـ األداءد ابعالرَّ 

 0.000 0.737 ة تقييـ األداءا عة لعمميَّ غذية الرَّ التَّ  الخامس

ضا تحقيق الرِّ 
 من الوظيفيِّ 

 ة تقييم األداءعممي  

 0.000 0.857 الحوافز ؿاألوَّ 

 0.000 0.878 ظروؼ العمؿ انيالثَّ 

 0.000 0.681 عبلقات العمؿ الثالثَّ 

 0.023 0.413 االستقرار الوظيفي ابعالرَّ 

 0.361تساوي  "28"ودر ة حرية  0.05ة عند مستوى داللة ال دوليَّ  rقيمة 
 (α≤0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 
 

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 
ر تطبيقيػػػػا عمػػػػى تكػػػػرَّ  لػػػػو تقريبػػػػاً  اإل ابػػػػة سػػػػتكوف واحػػػػدةً  د مػػػػف أفَّ فيعنػػػػي الت كُّػػػػ البحػػػػثأمػػػػا ثبػػػػات أداة 

بػات عمػى (. وقد أ رى الباحث خطػوات الثَّ 430 :1995)العساؼ،  مختمفة األشخاص ذاتيـ في أوقاتٍ 
 ة ومعامؿ ألفا كرونباخ.صفيَّ  زئة الن  التَّ  ىما طريقةُ  فِ يتَ ة نفسيا بطريقَ االستطبلعيَّ  نةِ العي  
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 : Split-Half Coefficientة صفي  جزئة النِّ طريقة الت   .1

 (21)جدول رقم 
 ة(جزئة النصفي  بات )طريقة الت  معامل الث  

 عىوان انمحور انمحور انمسم
معامم 

 الرحباط

معامم 

الرحباط 

 انمصحح

انمَمت 

 تالحخمانََّ 

تقييم أداء 
 ةالموارد البشري  

ـ األداء في مؤسَّ المعايير المستخدمة في عمميَّ  ؿاألوَّ   0.0000 0.8314 0.7115 ستؾة تقيي

 0.0000 0.8475 0.7354 ؽ المستخدمة في تقييـ األداءرُ الطُّ  انيالثَّ 

 0.0000 0.8274 0.7056 ؿ لتقييـ األداءالمؤىَّ  الكادر البشريُّ  الثالثَّ 

 0.0000 0.8503 0.7396 دعـ اإلدارة العميا لتقييـ األداء ابعالرَّ 

 0.0000 0.8898 0.8015 داءة تقييـ األا عة لعمميَّ غذية الرَّ التَّ  الخامس

ضا تحقيق الرِّ 
 من الوظيفيِّ 

ة تقييم عممي  
 األداء

 0.0000 0.9056 0.8275 الحوافز ؿاألوَّ 

 0.0000 0.8595 0.7536 ظروؼ العمؿ انيالثَّ 

 0.0000 0.8714 0.7721 عبلقات العمؿ الثالثَّ 

 0.0000 0.8681 0.7669 االستقرار الوظيفي ابعالرَّ 

 0.0000 0.8990 0.8165 ع الفقراتجمي  

 0.361تساوي  "28"ودر ة حرية  0.05ال دولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 (α≤0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 

و يَّة المرتَّبة لكؿ  ُبعدٍ  ، تّـَ إي اد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف ُمعدَّؿ األسئمة الفرديَّة المرتَّبة ومعدَّؿ األسئمة الزَّ
 Spearman-Brown)وقد تّـَ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتَّصحيح 

Coefficient)  :حسب المعادلة التالية 
معامؿ الثبات =   

1

2

س

أفَّ ىناؾ معامؿ ثباٍت كبيرًا  (22)حيث ر معامؿ االرتباط وقد بيَّف  دوؿ رقـ س

ُع الباحَث عمى استخداـ االستبانة بكؿ  طم نينة. 0.9056رات االستبياف حيث بمغ نسبيًا لفق  مما يش  
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 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  .2
 (22)جدول رقم 

 معامل الثبات )طريقة والفا كرونباخ(
 انمسم

 
 عىوان انمحور انمحور

 عدد
الفقرات   

معامل ألفا 
 كرونباخ

تقييم أداء 
موارد ال

 ةالبشري  

 0.8475 8 ستؾة تقييـ األداء في مؤسَّ المعايير المستخدمة في عمميَّ  لاألوَّ 

 0.8607 9 ؽ المستخدمة في تقييـ األداءرُ الطُّ  اَيانخَّ 

 0.8472 5 ؿ لتقييـ األداءالمؤىَّ  الكادر البشريُّ  انجانخَّ 

 0.8892 5 دعـ اإلدارة العميا لتقييـ األداء ابعانشَّ 

 0.9014 8 ة تقييـ األداءا عة لعمميَّ غذية الرَّ التَّ  انخايظ

ضا تحقيق الرِّ 
 من الوظيفيِّ 

ة تقييم عممي  
 األداء

 0.9235 6 الحوافز لاألوَّ 

 0.8754 5 ظروؼ العمؿ اَيانخَّ 

 0.9047 6 عبلقات العمؿ انجانخَّ 

 0.8993 5 االستقرار الوظيفي ابعانشَّ 

 0.9368 57 جميع الفقرات  

 
ُيبي ُف  دوؿ ، و باتلقياس الثَّ  ثانيةٍ  استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقةٍ 

لى استخداـ االستبانة مما يدفع الباحث إ 0.9272 تحيث بمغ بات مرتفعةٌ معامبلت الثَّ  أفَّ  (23)رقـ 
 .طم نينة بكؿ  

   

 .ةصائي  سادسًا: المعالجات اإلح
ـ العديد مف األساليب اإلحصائيَّة المناسبة  الد راسةلتحقيؽ أىداؼ  وتحميؿ البيانات التي تّـَ ت ميعيا، فقد تّـَ استخدا

       Statistical Package for Social Science (SPSS) باستخداـ الُحَزـِ اإلحصائيَّة لمعمـو اال تماعيَّة
 

 ة في تحميؿ البيانات:مَ خدَ ة المستَ اإلحصائيَّ  مف األساليب وفيما يمي م موعةٌ 
ّـَ  .1 دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي، ولتحديد طوؿِ  ت  فترةِ  ترميز وا 

ّـَ الد راسةمقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعميا( المستخدـ في محاور   حساب المدى ، ت

ّـَ  (4=5-1)  (0.8=4/5)لمحصوؿ عمى طوؿ الفقرة أي  المقياس الخمسة يمو عمى عدد فتراتتقس ث
ّـَ  بعد ذلؾَ   في المقياس )وىي الواحد الصحيح( وذلؾ لتحديد الحد   قيمةٍ  قؿ  القيمة إلى أ إ/افة ىذهِ  ت

 ؿ الفترات كما يمي:ح أطوايو/   (24)و دوؿ رقـ  األعمى لمفترة األولى،
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 (23)جدول رقم 
 مقياس ليكرت الخماسي

 1.80-1 لفترةا
 أكبش يٍ

 1.80-2.60 

 أكبش يٍ 

2.60-3.40 

 أكبش يٍ 

3.40-4.20 

 أكبش يٍ

4.20-5 

 درجة التوافر
 

 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة موافقغير 
 5 4 3 2 1 الوزن

 %100-%84 %84-%68 %68-%52 %52-%36 %36-%20 الوزن النسبي

المتحصمة  الدرجة
  المتحصمة

 جيد جداً  جيد متوسط ضعيف ضعيف جداً 
 

ّـَ  .2 ػػػة لمتعػػػرُّ سػػػب المئويَّػػػكػػػرارات والن  حسػػػاب التَّ  تػػػ وتحديػػػد  الد راسػػػةة لمفػػػردات فات الشخصػػػيَّ ؼ عمػػػى الص 
 .الد راسةنيا أداة ة التي تت/مَّ ادىا ت اه عبارات المحاور الرئيساست ابات أفر 

 

 عػف كػؿ   الد راسػةفػاض اسػت ابات أفػراد لؾ لمعرفة مػدى ارتفػاع أو انخوذMean  ط الحسابي المتوس   .3
فػػي ترتيػػب العبػػارات حسػػب أعمػػى  يفيػػدُ  وُ ة، مػػع العمػػـ ب نَّػػاألساسػػيَّ  الد راسػػةرات مػػف عبػػارات متغي ػػ عبػػارةٍ 
 .(89 :1996)كشؾ،  حسابي   طٍ متوس  

 

ّـَ  .4 ت ؼ عمػى مػدى انحػراؼ اسػت ابالمتعػرُّ  (Standard Deviation) اسػتخداـ االنحػراؼ المعيػاري   تػ
طيا ة عػف متوس ػالرئيسػ مػف المحػاورِ  محػورٍ  ولكػؿ   ،الد راسةرات مف عبارات متغي   عبارةٍ  لكؿ   الد راسةأفراد 

ػػيُ  االنحػػراؼ المعيػػاريَّ  أفَّ  ظُ بلَحػػالحسػػابي، ويُ  مػػف  عبػػارةٍ  لكػػؿ   الد راسػػةت فػػي اسػػت ابات أفػػراد شػػتُّ التَّ  حُ و/ 
ػػ مػػفَ  مػػا اقتربػػت قيمتػػوُ ة، فكمَّ اور الرئيسػػإلػػى  انػػب المحػػ الد راسػػةرات عبػػارات متغي ػػ  زتِ مػػا تركَّػػفر كمَّ الص 

يػػذا فػػ عمى ف صػػحيحاً  اً واحػػد تيا بػػيف المقيػػاس )إذا كػػاف االنحػػراؼ المعيػػاريُّ االسػػت ابات وانخفػػض تشػػتُّ 
  .تيا(ز االست ابات وتشتُّ يعني عدـ تركُّ 

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .5

  .ط بيرسوف لقياس صدؽ الفقراتمعامؿ ارتبا .6

 .معادلة سبيرماف براوف لمثبات .7

 وزيع الطبيعي أـ ال بع التَّ سمرنوؼ لمعرفة نوع البيانات ىؿ تتَّ -اختبار كولوم روؼ .8

(1-Sampl K-S). 
ط ط الفقػرة والمتوس ػلمعرفػة الفػرؽ بػيف متوس ػ One sample T test واحػدةٍ  نػةٍ ط عي  لمتوس ػ tاختبػار  .9

 ."3"الحيادي 

 .متوسطات ف كثر ةلمفروؽ بيف ثبلث حادي  تحميؿ التبايف األُ  .10

 المتعد دة بيف المتوس طات. اختبار شفيو لمفروؽ .11
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 .بيعيوزيع الط  أواًل: اختبار الت  

 .الدِّراسةثانيًا: تحميل فقرات ومحاور 

 .الدِّراسةات ثالثًا: تحميل فرضي  

 .الخالصة
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 :مقدمة
لئل ابة عمى أسئمة  ، تمييداً الد راسةات باحث في ىذا الفصؿ تحميؿ البيانات واختبار فر/يَّ ستعرض الا

ّـَ  الد راسة ؿ إلييا مف خبلؿ اإل راءات اإلحصائية التوصُّ  واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي ت
ّـَ ة، التحميميَّ  ّـَ ة، وكذلؾ حسب البيانات الديمو رافيَّ  الد راسةنة وصؼ عي   وت إ راء المعال ات  ت

ّـَ الد راسةقة بفقرات وأبعاد والمتعم   الد راسةعة مف استبانة ة لمبيانات المت م  اإلحصائيَّ  استخداـ  ، إذ ت
ّـَ  الد راسة( لمحصوؿ عمى نتائج SPSSة )ة لمعمـو اال تماعيَّ اإلحصائيَّ  ـِ برنامج الحزَ  عر/يا  التي ت

 وتحميميا في ىذا الفصؿ.
 

 (Sample K-S-1سمرنوف )-بيعي )اختبار كولمجروفوزيع الط  ختبار الت  أواًل: ا
 (24جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)اختبار التوزيع الطبيعي 

 عىوان انمحور انمحور انمسم
 عدد

الفقرات   
 قيمة

 Z 

القيمة 
 االحتمالية

تقييم أداء 
الموارد 
 ةالبشري  

 0.181 1.096 8 ستؾة تقييـ األداء في مؤسَّ مميَّ المعايير المستخدمة في ع األول

 0.172 1.108 9 رؽ المستخدمة في تقييـ األداءالطُّ  انخاَي

 0.203 1.069 5 ؿ لتقييـ األداءالمؤىَّ  الكادر البشريُّ  انخانج

 0.244 1.025 5 دعـ اإلدارة العميا لتقييـ األداء انشابع

 0.211 1.061 8 ة تقييـ األداءا عة لعمميَّ غذية الرَّ التَّ  انخايظ

تحقيق 
ضا الرِّ 

 من الوظيفيِّ 
ة تقييم عممي  

 األداء

 0.767 0.666 6 الحوافز األول

 0.825 0.628 5 ظروؼ العمؿ انخاَي

 0.679 0.719 6 عبلقات العمؿ انخانج

 0.711 0.700 5 االعتمشاس انوظيفي انشابع

 0.704 0.704 57 جمَع انمحاور  

 
سمرنوؼ لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التَّوزيع الطَّبيعي أـ ال وىو اختباٌر -اختبار كولم روؼ أستخدـ

 /روريٌّ في حالة اختبار الفر/يَّات، ألفَّ معظـ االختبارات المعمميَّة تشترط أف يكوف توزيع البيانات طبيعياً.
 0.05لكؿ  محوٍر أكبُر مف  القيمة االحتماليةر حيث أفَّ ( نتائج االختبا25ويو/ ح ال دوؿ رقـ ) 

(05.0.sig.وىذا يدؿُّ عمى أفَّ البيانات تتبع التوزيع الطبيعيَّ وي ب استخداـ االختبارات المعمميَّة ) 
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 .الدِّراسةثانيًا: تحميل فقرات ومحاور 
 

ّـَ  قرات االستبانة ، وتكوف الفقرة ف( لتحميؿ One Sample T testنة الواحدة ) لمعي   T استخداـ اختبارٍ  ت
 tكبػػػر مػػػف قيمػػػة المحسػػػوبة أ tيوافقػػػوف عمػػػى محتواىػػػا إذا كانػػػت قيمػػػة   نػػػةِ أفػػػراد العي   بمعنػػػى أفَّ  ةً ي ابيَّػػػإ

%(،  60والػػوزف النسػػبي اكبػػر مػػف  0.05اقػػؿ مػػف  القيمــة االحتماليــة)أو  1.97ال دوليػػة  والتػػي تسػػاوي 
المحسػوبة أصػغر  tنػة ال يوافقػوف عمػى محتواىػا إذا كانػت قيمػة د العي  أفػرا بمعنى أفَّ  ةً وتكوف الفقرة سمبيَّ 

قػؿ مػف والػوزف النسػبي أ 0.05اقػؿ مػف  القيمـة االحتماليـة)أو  1.97-ال دوليػة والتػي تسػاوي  tمف قيمة 
 0.05كبر مف أ ليا القيمة االحتمالية تإذا كان نة في الفقرة محايدةً %(، وتكوف آراء العي   60

 
 

 .ةتقييم أداء الموارد البشري  ول: قسم األ تحميل ال 
  .ستكة تقييم األداء في مؤس  المعايير المستخدمة في عممي   ل:األو  المحور اوال: تحميل فقرات 

 (25جدول رقم )
 ستك(ول )المعايير المستخدمة في عممية تقييم األداء في مؤس  تحميل فقرات المحور األ 

 الفقرات م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

 

االن
ف 

حرا ري
عيا
الم

ن  
وز
ال

بي
نس

ال
 

مة 
قي

t
مة  

القي
لية

تما
الح

ا
 

 0.000 8.789 70.79 0.953 3.54 ة تقييـ األداء وا/حة.ستخدـ في عمميَّ المعايير التي تُ  1

ة تقييـ األداء كافية ستخدـ في عمميَّ المعايير التي تُ  2
 وشاممة.

3.31 0.956 66.14 4.987 0.000 

 0.012 2.520 63.49 1.074 3.17  فيف.مف المشرفيف والموظَّ  ؿ  يتـ شرح معايير األداء لك 3

 0.103 1.639- 57.68 1.101 2.88  ؼ ورئيسو المباشر في و/ع معايير األداء.يساىـ الموظَّ  4

 0.000 4.123 65.23 0.984 3.26  يعتمد تحديد عناصر تقييـ األداء عمى الوصؼ الوظيفي. 5

 0.000 5.859 66.97 0.924 3.35 .ةمو/وعيَّ مة قييـ المستخدَ معايير التَّ  6

 0.029 2.201 62.90 1.025 3.15 األداء سنويًا. معايير تقييـتطوير  يتّـُ  7

8 
ة تقييـ األداء قادرة ستخدـ في عمميَّ معايير األداء التي تُ 
 0.022 2.303 62.90 0.979 3.15 اؿ.فعَّ  ؼ بشكؿٍ عمى قياس أداء الموظَّ 

 0.000 4.477 64.51 0.782 3.23 جميع الفقرات 

 1.97" تساوي 240 ة حرية "" ودر 0.05ال دولية عند مستوى داللة " tقيمة 
 

ّـَ  نػػة ف آراء أفػػراد عي  ( والػػذي يبػػي  26نػػة فػػي  ػػدوؿ رقػػـ )نػػة الواحػػدة والنتػػائج مبيَّ لمعي   tاسػػتخداـ اختبػػار  تػػ
ف سػػتؾ( وتبػػي  ة تقيػػيـ األداء فػػي مؤسَّ عمميَّػػ وؿ )المعػػايير المسػػتخدمة فػػيالمحػػور األ فػػي فقػػرات الد راسػػة
 ىما كما يمي: أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي   فَّ أالنتائج 

مػف  " وىػي أقػؿُّ 0.000"تسػاوي  ة" والقيمػة االحتماليَّػ%70.79" النسػبي" بمغ الػوزف 1" الفقرة رقـفي  .1
 ".دة ي   بدر ةٍ  األداء وا/حةٌ ة تقييـ ستخدـ في عمميَّ التي تُ  "المعاييرف أَّ عمى  مما يدؿُّ  0.05
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مػف  أقػؿُّ  " وىػي0.000تسػاوي " " والقيمػة االحتماليػة%66.97النسػبي "" بمػغ الػوزف 6" الفقرة رقػـفي  .2
 ".طةمتوس   بدر ةٍ  ةٌ قييـ المستخدمة مو/وعيَّ "معايير التَّ  فَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05

 

 سبي ىما كما يمي:فقرتيف حسب الوزف الن   أقؿَّ  فَّ أف النتائج بي  كما تُ 
 

مػف  " وىػي أقػؿُّ 0.022تسػاوي " والقيمػة االحتماليػة %"62.90النسػبي "" بمغ الوزف 8" الفقرة رقـفي  .1
عمػػػى قيػػػاس أداء  ة تقيػػػيـ األداء قػػػادرةٌ سػػػتخدـ فػػػي عمميَّػػػاألداء التػػػي تُ  "معػػػايير فَّ أعمػػػى  ممػػػا يػػػدؿُّ  0.05
 ". طةمتوس   بدر ةٍ ؼ الموظَّ 

 

مػف  أكبػرُ " وىػي 0.103تساوي "االحتمالية والقيمة  %"57.68النسبي "الوزف " بمغ 4" الفقرة رقـفي  .2
 .في و/ع معايير األداء طةٍ متوس   المباشر بدر ةٍ  ؼ ورئيسوالموظَّ  ةساىممعمى  مما يدؿُّ  0.05

 

ة مميَّ وؿ )المعايير المستخدمة في عل ميع فقرات المحور األ ط الحسابيَّ المتوس   أفَّ  فُ يتبيَّ  ةٍ عامَّ  وبصفةٍ 
يساوي  النسبيُّ الوزف و  0.782يساوي  ، واالنحراؼ المعياريُّ 3.23ستؾ( تساوي مؤسَّ تقييـ األداء في 

أكبر  وىي 4.477تساوي المحسوبة  t" وقيمة %60المحايد " النسبي   مف الوزف وىي أكبرُ  64.51%
مما  0.05مف  وىي أقؿُّ  0.000تساوي  والقيمة االحتمالية، 1.97تساوي ة والتي ال دوليَّ  tمف قيمة 

 بدر ةٍ  رةٌ متوف  ة سات ال امعيَّ ة تقييـ األداء في المؤسَّ المعايير المستخدمة في عمميَّ  فَّ عمى أ يدؿُّ 
  05.0عند مستوى داللة  متوسطةٍ 

 

 "ستكة تقييم األداء في مؤس  المعايير المستخدمة في عممي  ؿ "ؽ بنتي ة فقرات المحور األوَّ فيما يتعمَّ 
معػايير األداء المسػتخدمة فػي  صػت إلػى أفَّ ( والتػي خمُ 2006مػف دراسػة عػدواف ) مع كؿ   فقتت  يا أنَّ  ظُ يبلحَ 
المعػػػػايير  صػػػػت إلػػػػى أفَّ ( والتػػػػي خمُ 2007ة وثابتػػػػة، ودراسػػػػة أبػػػػو ما/ػػػػي )ة تقيػػػػيـ األداء مو/ػػػػوعيَّ عمميَّػػػػ

( والتػي 2012بولػة، ودراسػة نعػيـ )ومق ة وا/ػحةٌ ة تقيػيـ األداء فػي ال امعػات الفمسػطينيَّ ة في عمميَّ مَ المستخدَ 
باالعتمػػػػاد عمػػػػى معػػػػايير وا/ػػػػحة ودراسػػػػة عكاشػػػػة  دوري   بشػػػػكؿٍ  ة تقيػػػػيـ األداء تػػػػتّـُ عمميَّػػػػ أفَّ إلػػػػى ت َصػػػػمُ خَ 
 نظاـ تقييـ األداء يشتمؿ عمى معايير يمكنيا قياس أداء العنصر البشري. ت إلى أفَّ صَ ( والتي خمُ 2008)

صػػػت إلػػػى عػػػدـ و ػػػود معػػػايير ( والتػػػي خمُ 2004مػػػف دراسػػػة النونػػػو ) راسػػػة مػػػع كػػػؿ  نتي ػػػة الد   واختمفـــت
فػػػي  صػػػت إلػػػى و ػػػود خمػػػؿٍ التػػػي خمُ ( 2005ؼ بيػػػا، ودراسػػػة عػػػواد )لػػػؤلداء وعػػػدـ عمػػػـ الموظَّػػػ وا/ػػػحةٍ 

صػت إلػى التػي خمُ ( 2007) ية تقيػيـ األداء، ودراسػة ال ويعػديَّ توصيؼ المعايير التي تستند عمييا عمم
( والتػػي 2013طبيعػػة الوظػػائؼ، ودراسػػة الن ػػار )ناسػػب تلتقيػػيـ األداء  ةٍ عػػدـ و ػػود معػػايير مو/ػػوعيَّ 

قػػات تطبيػػؽ تقيػػيـ أداء العػػامميف فػػي حػػدى معو  إ عتبػػرُ معػػايير تقيػػيـ األداء المسػػتخدمة تُ  صػػت إلػػى أفَّ خمُ 
 و ال يػتّـُ صػت إلػى أنَّػ( والتػي خمُ 2009ة في محافظػات قطػاع  ػزة، ودراسػة أبػو حطػب )الييئات المحميَّ 

 كافيػػػةٍ  و يػػػرُ  ةٍ يػػػا  يػػػر مو/ػػػوعيَّ وأنَّ  وا/ػػػحةٍ  ـ العػػػامميف بمعػػػايير األداء المطموبػػػة مػػػنيـ بصػػػورةٍ إعػػػبل
لممعػػػايير والمقػػػاييس  ةٍ دوريَّػػػ عػػػدـ و ػػػود مرا عػػػةٍ إلػػػى صػػػت التػػػي خمُ ( 2008وشػػػاممة، ودراسػػػة عكاشػػػة )
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مػػػف  أكثػػػرَ  ت أفَّ نػػػالتػػػي بيَّ ( 2007رات ال ديػػػدة، ودراسػػػة سػػػعاد )رات والمتغي ػػػالمعتمػػػدة فػػػي /ػػػوء التطػػػوُّ 
 عمى أساسيا. وفميَّ قَ يُ  ميع المعايير التي بنة ال عمـ لدييـ مف أفراد العي   80%

 

 .ة في تقييم األداءمَ خدَ المستَ  قُ رُ الط   الثاني:المحور ثانيا: تحميل فقرات 
 (26) جدول رقم

 ق المستخدمة في تقييم األداء(رُ اني )الط  تحميل فقرات المحور الث  

تالفقرا م  
ط 
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

ن  
وز
ال

بي
نس

ال
 

مة 
قي

t
مة  

القي
لية

تما
الح

ا
 

 0.610 0.511 60.75 1.134 3.04  تقييـ األداء بالمشاركة بيف الرؤساء والمرؤوسيف. يتّـُ  1

 0.000 3.664 65.39 1.143 3.27  دوري. تقييـ األداء بشكؿٍ  يتّـُ  2

 0.000 3.603- 54.27 1.234 2.71  رئيسو المباشر.ؼ في تقييـ أداء يساىـ الموظَّ  3

 0.952 0.060 60.08 1.078 3.00  مات في تقييـ أداء العامميف.دْ يؤخذ بآراء المنتفعيف بالخِ  4

 0.016 2.417 63.49 1.119 3.17 حسب طبيعة الوظائؼ. استخداـ نماذج مختمفةٍ  يتّـُ  5

6 
ؼ لدى عف الموظَّ ـ بالمعمومات المتراكمة ي  قَ يستعيف المُ 

 0.008 2.663 63.65 1.065 3.18 ة تقييـ األداء.فيف في عمميَّ وف الموظَّ ؤ قسـ ش

7 
يعتمد أسموب تقييـ األداء لمعامميف عمى مبلحظات 

 0.000 5.035 66.64 1.024 3.33  ة.المدراء الشخصيَّ 

8 
تقييـ األداء بناًء  ؽِ رُ مف طُ  اختيار أف/ؿ طريقةٍ  يتّـُ 

 0.035 2.124 62.74 1.001 3.14 قييـ.لتَّ عمى نتائج ا

9 
فؽ ؼ بالمعايير المتَّ لمموظَّ  مقارنة األداء الفعمي   تّـُ ت

 0.019 2.357 63.07 1.011 3.15 قييـ.ة التَّ ـ بعمميَّ ي  قَ عمييا حيف يقـو المُ 

 0.036 2.113 62.23 0.820 3.11 جميع الفقرات 

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

 
ّـَ  نػػة ف آراء أفػػراد عي  ( والػػذي يبػػي  27فػػي  ػػدوؿ رقػػـ ) نػػةٌ نػػة الواحػػدة والنتػػائج مبيَّ لمعي   tاسػػتخداـ اختبػػار  تػػ
أعمػى فقػػرتيف  فَّ أالنتػائج  فُ ي  َبػالمسػتخدمة فػي تقيػػيـ األداء( وتُ  ؽُ رُ اني )الطُّػالمحػور الثَّػػ فػي فقػراتراسػة الد  

 ىما كما يمي: نسبي  حسب الوزف ال
مػف  وىػي أقػؿُّ  "0.000" تساوي والقيمة االحتمالية %"66.64"بي النسبمغ الوزف  "7" الفقرة رقـفي  .1

بدر ػة  ةأسموب تقييـ األداء لمعػامميف عمػى مبلحظػات المػدراء الشخصػيَّ  "يعتمد ونَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05
 ".متوسطة
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 أقػػؿُّ  وىػػي "0.000"تسػػاوي  والقيمػػة االحتماليػػة %"65.39"النسػػبي بمػػغ الػػوزف  "2" الفقػػرة رقػػـفػػي  .2
ّـُ نَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05مف   ".طةمتوس   بدر ةٍ  دوري   تقييـ األداء بشكؿٍ  و "يت

 

 ىما كما يمي: فقرتيف حسب الوزف النسبي   أقؿَّ  فَّ أتائج النَّ  فُ بي  كما تُ 
 

 

 وىػػي أقػػؿُّ " 0.952"تسػػاوي ة الحتماليَّػػالقيمػػة او  %"60.08"النسػػبي بمػػغ الػػوزف  "4" الفقػػرة رقػػـفػػي  .1
 در ةٌ ىي مات في تقييـ أداء العامميف دْ الخِ مف خذ بآراء المنتفعيف در ة األ فَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05مف 
 ".طةمتوس  

 

 وىػػي أقػػؿُّ  "0.000"تسػػاوي  والقيمػػة االحتماليػػة %"54.27" النسػػبيبمػػغ الػػوزف  "3" الفقػػرة رقػػـفػػي  .2
 ".بدر ة متوسطة رؼ ال يساىـ في تقييـ أداء رئيسو المباش"الموظَّ  فَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05مف 

 
 

ػػ وبصػػفةٍ  المسػػتخدمة فػػي تقيػػيـ  ؽُ رُ اني )الطُّػػل ميػػع فقػػرات المحػػور الثَّػػ ط الحسػػابيَّ المتوس ػػ ف أفَّ يتبػػيَّ  ةٍ عامَّ
ىي أكبػر و  %62.23يساوي  النسبيُّ الوزف و  0.820، واالنحراؼ المعياري يساوي 3.11 األداء( تساوي

ال دوليػة  tمػف قيمػة  وىػي أكبػرُ  2.113المحسػوبة تسػاوي  tوقيمػة  %"60"المحايػد  النسبي   مف الوزف
 ؽَ رُ الطُّػ فَّ أعمػى  ممػا يػدؿُّ  0.05مػف  أقػؿُّ  وىػي 0.036تسػاوي  والقيمػة االحتماليػة، 1.97تسػاوي والتػي 

 05.0داللة  عند مستوى طةٍ متوس   بدر ةٍ  رةٌ األداء متوف  المستخدمة في تقييـ 
 

 
 

 "ق المستخدمة في تقييم األداءرُ الط  ؽ بنتي ة فقرات المحور الثاني "فيما يتعمَّ 
، ودراسػة أبػو ما/ػػي (2006)، ودراسػػة عػدواف (2010)مػف دراسػة شػاىيف  مػػع كػؿ   فـقتت  يػا أنَّ  ظُ يبلَحػ
ّـُ حيػػث خمصػػوا إلػػى أنَّػػ (2007)  (2012)راسػػة نعػػيـ ، ودومنػػتظـٍ  دوري   تقيػػيـ أداء العػػامميف بشػػكؿٍ  و يػػت

ؽ المسػتخدمة فػي تقيػيـ رُ في اإل ابة عمى فقرة "الطُّ  ةً نة كانت إي ابيَّ آراء أفراد العي   صت إلى أفَّ التي خمُ 
ػ %94.83 ومػا نسػبت صت إلػى أفَّ والتي خمُ  (2006)األداء"، ودراسة عايشي  موف مػف المرؤوسػيف يف/ 

 ما يقوموف بو. بلعو عمى كؿ  فتو واط  ـ أعماليـ مف طرؼ الرئيس المباشر لمعر يَّ قّ أف تُ 
 

المراكز تعتمد في  صت إلى أفَّ التي خمُ  (2006)مف دراسة عدواف  راسة مع كؿ  نتي ة الد   واختمفت
صت إلى التي خمُ  (2004)قييـ، ودراسة النونو التَّ  ؽِ رُ فقط مف طُ  واحدةٍ  فييا عمى طريقةٍ تقييـ أداء موظَّ 

ّـُ أنَّ  عمى عاتؽ الرئيس  ة تقييـ األداء تقعُ عمميَّ  اشر وأفَّ بالم رئيسةؼ في تقييـ ظَّ المو  مشاركةُ  و ال يت
والتي  (2004)قييـ، ودراسة أبو رم/اف ة التَّ في ال يات المشاركة في عمميَّ  دٌ المباشر وال يو د تعدُّ 

ّـُ الطَّ  صت إلى أفَّ خمُ  /ا  الوظيفي، تقييـ أداء العامميف فييا حصمت عمى أدنى در ات الر   ريقة التي يت
ز في شخص الرئيس ة تقييـ األداء في المركز تتركَّ عمميَّ  صت إلى أفَّ التي خمُ  (2005)ودراسة عواد 

ة عمى ذاتيَّ يعتمد أسموب تقييـ األداء لممعمـ  صت إلى أفَّ التي خمُ  (2013)المباشر، ودراسة مرت ى 
األساليب المستخدمة في تقييـ األداء  صت إلى أفَّ التي خمُ  (2011)المدير، ودراسة بحر وعبد الواحد 
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ي إلى عدـ العدالة  ير كافية و ير مناسبة لطبيعة العمؿ وتعتمد عمى مبلحظات المدراء مما يؤد  
 فييا عمى طريقةٍ المراكز تعتمد في تقييـ أداء موظَّ  التي أظيرت أفَّ  (2006)ز، ودراسة عدواف حيُّ والتَّ 

 قييـ.التَّ  ؽِ رُ فقط مف طُ  واحدةٍ 
 ل لتقييم األداءالمؤى   الكادر البشري   الث:الث  المحور ثالثا: تحميل فقرات 

 (27) جدول رقم

 ل لتقييم األداء(المؤى   الث )الكادر البشري  تحميل فقرات المحور الث  

 الفقرات م
ط 
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

ن  
وز
ال

بي
نس

ال
 

مة 
قي

t
مة  

القي
لية

تما
الح

ا
 

 0.000 7.632 69.54 0.971 3.48 ة تقييـ األداء.يب الميارة الكافية لدى القائميف عمى عمميَّ در ر التَّ يوفِ  1

 0.000 4.035 65.06 0.974 3.25 ميف بناًء عمى نتائج تقييـ األداء.ي  قَ تدريب المُ  ؽِ رُ تطوير طُ  يتّـُ  2

 0.000 3.800 64.81 0.983 3.24 الشفافية في تقييـ أداء مرؤوسيو. ـي  قَ يمتمؾ المُ  3

4 
فيف بتفاصيؿ د الموظَّ يشرح الرئيس إ راءات تقييـ األداء ويزو  

 0.053 1.944 62.66 1.060 3.13 ة عند استفساراتيـ عف تمؾ اإل راءات.إ/افيَّ 

5 
يسعى نظاـ تقييـ األداء إلى دفع المشرفيف إلى تنمية مياراتيـ 

 0.000 4.500 66.14 1.059 3.31 لؤلداء. و/وعي  وم سميـٍ  ة لموصوؿ إلى تقييـٍ مكاناتيـ الفكريَّ ا  و 

 0.000 5.070 65.64 0.864 3.28 جميع الفقرات 

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

ّـَ  نػػة أفػػراد عي   آراء فُ ي  َبػػالػػذي يُ  (28)فػػي  ػػدوؿ رقػػـ  نػػةٌ يَّ بَ تػػائج مُ والنَّ  نػػة الواحػػدةِ لمعي   tاسػػتخداـ اختبػػار  تػػ
أعمػى فقػرتيف  فَّ أتػائج النَّ  فُ بػي  ؿ لتقيػيـ األداء( وتُ المؤىَّػ الث )الكػادر البشػريُّ المحور الثَّ  في فقراتراسة الد  

 حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:
 

مػػف  وىػػي أقػػؿُّ " 0.000"تسػػاوي  والقيمػػة االحتماليػػة %"69.54"النسػػبي بمػػغ الػػوزف  "1" الفقػػرة رقػـػفػػي  .1
 بدر ٍة  ي دة". ة تقييـ األداءر الميارة الكافية لدى القائميف عمى عمميَّ يوف   "التدريبف اَّ عمى  يدؿُّ  مما 0.05

 

 أقػػؿُّ  وىػػي" 0.000"تسػػاوي  والقيمػػة االحتماليػػة %"66.14"النسػػبي بمػػغ الػػوزف  "5" الفقػػرة رقػػـفػػي  .2
مكانػاتيـ تقييـ األداء يسعى إلى دفع المشرفي "نظاـ فَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05مف  ف إلػى تنميػة ميػاراتيـ وا 
 ".طةمتوس   بدر ةٍ  لؤلداء ومو/وعي   سميـٍ  ة لموصوؿ إلى تقييـٍ الفكريَّ 

 

 ىما كما يمي: ي  سبفقرتيف حسب الوزف الن   أقؿَّ  فَّ أتائج النَّ  فُ بي  كما تُ 
 

 ىػػي أقػػؿُّ و  "0.000"تسػػاوي  والقيمػػة االحتماليػػة "%64.81"النسػػبي بمػػغ الػػوزف  "3" الفقػػرة رقػػـفػػي  .1
 ".طةمتوس   بدر ةٍ  في تقييـ أداء مرؤوسيو يمتمؾ الشفافية ـي  قَ "المُ  فَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05مف 
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وىػي أكبػر  "0.053"تسػاوي  والقيمػة االحتماليػة "%62.66"النسػبي بمغ الػوزف  "4" الفقرة رقـفي  .2
عند  ةٍ فيف بتفاصيؿ إ/افيَّ د الموظَّ "الرئيس يشرح إ راءات تقييـ األداء ويزو   فَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05مف 

 ".طةمتوس   استفساراتيـ عف تمؾ اإل راءات بدر ةٍ 
ؿ لتقيػيـ المؤىَّػ الػث )الكػادر البشػريُّ ل ميػع فقػرات المحػور الثَّ  ط الحسػابيَّ المتوس ػ ف أفَّ يتبػيَّ  ةٍ عامَّػ وبصفةٍ 

 وىي أكبرُ % 65.64يساوي  النسبي وانوصٌ 0.864 يساوي، واالنحراؼ المعياري 3.28 األداء( تساوي
ال دوليػة  tمػف قيمػة  وىػي أكبػرُ  5.070المحسػوبة تسػاوي  tوقيمػة  "%60"المحايػد  النسبي   الوزف مفَ 

 الكػادرَ  فَّ أعمػى  ا يػدؿُّ ممَّػ 0.05مػف  وىػي أقػؿُّ  0.000تسػاوي  والقيمة االحتمالية، 1.97تساوي والتي 
 05.0عند مستوى داللة  طةٍ متوس   بدر ةٍ  ؿٌ ؿ لتقييـ األداء مؤىَّ المؤىَّ  البشريَّ 

 

 " ل لتقييم األداءالمؤى   الكادر البشري  الث "بنتي ة فقرات المحور الثَّ  ؽُ فيما يتعمَّ 
ة ال ية المسؤولة عف عمميَّ  صت إلى أفَّ والتي خمُ  (2006)مف دراسة عدواف  مع كؿ   فقتت  يا أنَّ  ظُ يبلحَ 

 ة.ميا لمقياـ بيذه الميمَّ يؤى  تقييـ األداء لدييا مف الخبرة والميارة ما 
ـ )الرئيس( ي  قَ دور المُ  صت إلى أفَّ والتي خمُ  (2013) مف دراسة الن ار راسة مع كؿ  نتي ة الد   واختمفت

ة في محافظات قطاع  زة، ودراسة النونو قات تطبيؽ تقييـ أداء العامميف في الييئات المحميَّ عتبر أحد معو  يُ 
ظاـ يفتقر النَّ  قييـ، وأفَّ ة التَّ في مستوى كفاءة القائميف عمى عمميَّ  اً /عف ىناؾَ  فَّ صت إلى أالتي خمُ  (2004)

 صت إلى أفَّ التي خمُ  (2012)قييـ، ودراسة أبو رزؽ ة التَّ زمة لعمميَّ ل مع المعمومات البلَّ  عةٍ إلى وسائؿ متنو  
 (2007)، ودراسة أبو ما/ي منخف/ةٍ  بدر ةٍ قييـ اإلداري ع بالخبرة الكافية في م اؿ التَّ قييـ يتمتَّ فريؽ التَّ 

ة دريب ل ميع الذيف يقوموف بعمميَّ التَّ  رُ سة توف  المؤسَّ   ابة عمى أفَّ حوؿ اإل اً نة سمبيحيث كاف رأي أفراد العي  
 بشكؿٍ  قييـالتَّ  اتِ عمميَّ  ذوفَ ف  نَ يُ  ميفَ ي  قَ المُ  والتي أظيرت أفَّ  (2011)تقييـ األداء، ودراسة بحر وعبد الواحد 

 ة.مو/وعي  ودوف  عممي   قييـ بشكؿٍ لعدـ قدرتيـ عمى تطبيؽ التَّ  عشوائي  
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 .دعم اإلدارة العميا لتقييم األداء الرابع:المحور : تحميل فقرات رابعاً 
 (28) جدول رقم

 ابع )دعم اإلدارة العميا لتقييم األداء(تحميل فقرات المحور الر  

 الفقرات م

ط 
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ا
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الح
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ف  
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مة 
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 0.000 4.629 66.47 1.085 3.32 تستفيد اإلدارة العميا مف نتائج تقييـ األداء. 1

ـ األداء.مف اإلدارة العميا لعمميَّ  ودعـٍ  أشعر بو ود است ابةٍ  2  0.192 1.307 61.83 1.084 3.09 ة تقيي

3 
األداء تتيح الم اؿ لمتواصؿ بيف عممية تقييـ  إفَّ 

 0.009 2.644 63.57 1.047 3.18 بينيما. بةٍ طي   عبلقةٍ  ؽِ مْ اإلدارة واألفراد وخَ 

4 
ؼ عمى عرُّ لتَ إلى اة تقيـي األداء تيدؼ اإلدارة العميا مف عمميَّ 

ـ.  0.000 4.186 66.06 1.123 3.30 مستوى أداء المرؤوسيف لمميـا والمسؤوليات الموكمة لي

5 
ؼ قيا الموظَّ ن ازات التي يحق  اإل تسعى اإلدارة إلى معرفة أىـ  

ـ الحوافز المناسبة لو. ـ األداء وذلؾ مف أ ؿ تقدي  0.014 2.478 63.65 1.144 3.18 مف خبلؿ تقيي

 0.001 3.494 64.32 0.959 3.22 جميع الفقرات 

 1.97اوي " تس240ر ة حرية "" ود0.05ال دولية عند مستوى داللة " t قيمة
 

ّـَ  نػػة ف آراء أفػػراد عي  والػػذي يبػػي   (29)فػػي  ػػدوؿ رقػػـ  نػػةٌ مبيَّ  نػػة الواحػػدة والنتػػائجُ لمعي   tاسػػتخداـ اختبػػار  تػػ
أعمى فقرتيف حسػب  فَّ أتائج ف النَّ بي  ( وتُ دعم اإلدارة العميا لتقييم األداء)ابع الر  المحور  في فقرات البحث

 الوزف النسبي ىما كما يمي:
 

 وىػػي أقػػؿُّ  "0.000"تسػػاوي  والقيمػػة االحتماليػػة %"66.47"النسػػبي بمػػغ الػػوزف  "1" رة رقػػـالفقػػفػػي  .1
 ".متوسطة بدر ةٍ  مف نتائج تقييـ األداء العميا تستفيدُ  "اإلدارة فَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05مف 

 

 أقػػؿُّ  وىػػي "0.000"تسػػاوي  والقيمػػة االحتماليػػة %"66.06"النسػػبي بمػػغ الػػوزف  "4" الفقػػرة رقػػـفػػي  .2
ؼ عمػى مسػتوى أداء لتعػرُّ إلػى اة تقيػيـ األداء مف عمميَّػ العميا تيدؼُ  "اإلدارة فَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05مف 

 ".طةمتوس   بدر ةٍ  ات الموكمة ليـوالمسؤوليَّ  المرؤوسيف لممياـ  
 

 ف حسب الوزف النسبي ىما كما يمي:فقرتي أقؿَّ  فَّ أتائج ف النَّ بي  كما تُ 
مػف  وىػي أقػؿُّ  "0.009"تسػاوي والقيمة االحتمالية %"63.57"النسبيغ الوزف بم "3" الفقرة رقـفي  .1

 عبلقػػةٍ  ؽِ ْمػػة تقيػػيـ األداء تتػػيح الم ػػاؿ لمتواصػػؿ بػػيف اإلدارة واألفػػراد وخَ "عمميَّػػ فَّ أعمػػى  ممػػا يػػدؿُّ  0.05
 ".طةمتوس   بدر ةٍ  بينيما بةٍ طي  

 

وىػي أكبػر  "0.192"تسػاوي  االحتماليػةوالقيمػة  %"61.83"النسػبي بمغ الػوزف  "2" الفقرة رقـفي  .2
 ".طةمتوس   ة تقييـ األداء بدر ةٍ مف اإلدارة العميا لعمميَّ  ودعـٍ  "و ود است ابةٍ عمى  مما يدؿُّ  0.05مف 
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األداء( ابع )دعـ اإلدارة العميا لتقييـ ل ميع فقرات المحور الرَّ  ط الحسابيَّ المتوس   أفَّ  فُ يتبيَّ  ةٍ عامَّ  وبصفةٍ 
مف  وىي أكبرُ % 64.32النسبي يساوي الوزف و  0.959، واالنحراؼ المعياري يساوي 3.22 تساوي
ال دولية والتي  tمف قيمة  وىي أكبرُ  3.494 المحسوبة تساوي tوقيمة  %"60"المحايد  النسبي   الوزفِ 

العميا عمى دعـ اإلدارة  مما يدؿُّ  0.05مف  وىي أقؿُّ  0.001تساوي  والقيمة االحتمالية، 1.97تساوي 
 05.0عند مستوى داللة  طةٍ متوس   بدر ةٍ لتقييـ األداء 

 

 

 ة تقييم األداءاادعم اإلدارة العميا لعممي  ابع فقرات المحور الرَّ  بنتي ة ؽُ فيما يتعمَّ 
سػػة تسػػتخدـ إدارة المؤسَّ  صػػت إلػػى أفَّ والتػػي خمُ  (2006)مػػف دراسػػة عايشػػي  مػػع كػػؿ   فــقتت  يػػا أنَّ  ظُ يبلَحػػ

 راسة مع كؿ  نتي ة الد   واختمفت ،دقة بشؤوف األفراة المتعم  خاذىا لمقرارات اإلداريَّ اء عند ات  نتائج تقييـ األد
نتػػػائج تقيػػػيـ األداء ال تخ/ػػػع لممرا عػػػة مػػػف طػػػرؼ  صػػػت إلػػػى أفَّ والتػػػي خمُ  (2006)مػػػف دراسػػػة سػػػعاد 

ألداء وعػػػدـ فػػػي نظػػػاـ تقيػػػيـ ا صػػػت إلػػػى و ػػػود /ػػػعؼٍ والتػػػي خمُ  (2005)اإلدارة العميػػػا، ودراسػػػة عػػػواد 
ػػػال يػػػات اإلشػػػرافيَّ  ؿِ َبػػػة وااللتػػػزاـ مػػػف قِ ال ديَّػػػ  ، ودراسػػػة عػػػدوافاؿٍ فعَّػػػ مطة لتطبيػػػؽ نظػػػاـٍ ة العميػػػا فػػػي السُّ

 محايدة. بدر ةٍ  االتي كاف رأي المبحوثيف فيي (2006)
 

 
 

 .ة تقييم األداءاجعة لعممي  غذية الر  الت   الخامس:المحور خامسا: تحميل فقرات 
 (29) جدول رقم

 تحميل فقرات المحور الخامس )التغذية الراجعة لعممية تقييم األداء(

 الفقرات م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

 

زن
الو

 
 

بي
نس

ال
 

مة 
قي

t
مة  

القي
لية

تما
الح

ا
 

 0.000 6.246 70.21 1.269 3.51 فيف عمى نتائج تقييـ أدائيـ الوظيفي.طبلع الموظَّ إ يتّـُ  1

 0.000 5.366 67.72 1.116 3.39  ؼ.ة في أداء الموظَّ عؼ والقوَّ ا عة نقاط ال/َّ غذية الرَّ تكشؼ التَّ  2

 0.323 0.991 61.49 1.170 3.07  قييـ.مات واالعترا/ات عمى نتائج التَّ ظمُّ ظر في التَّ لمنَّ  تو د ل نةٌ  3

 0.001 3.375 64.81 1.107 3.24 ؼ.ا عة في تطوير أداء الموظَّ غذية الرَّ عادًة تسيـ التَّ  4

 0.001 3.272 64.40 1.044 3.22 فيف. تحفيز الموظَّ  بعة فيالمتَّ ا عة غذية الرَّ ة التَّ تساىـ عمميَّ  5

 0.047 1.995 62.74 1.066 3.14 ر الوظائؼ.تطوير نماذج تقييـ األداء تبعًا لتطوُّ  يتّـُ  6

 0.272 1.100 61.49 1.054 3.07 الت األداء.تصميـ برامج تدريب لرفع معدَّ  يتّـُ  7

8 
قة ي إلى تحقيؽ الث  مبدأ الشفافية في تقييـ األداء يؤد  

 0.000 4.464 66.80 1.183 3.34 فيف.مـ بيف الموظَّ بالعدالة ومنع الظُّ 

 0.000 4.142 64.96 0.929 3.25 جميع الفقرات 

 1.97تساوي  "240"ودر ة حرية  "0.05" ال دولية عند مستوى داللة t قيمة
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ّـَ   نػػػةِ آراء أفػػػراد عي   فُ بػػػي  الػػػذي يُ ( 30)فػػي  ػػػدوؿ رقػػػـ  نػػػةٌ بيَّ مُ  تػػػائجُ والنَّ  الواحػػػدةِ  نػػػةِ لمعي   tاسػػػتخداـ اختبػػػار  تػػ
أعمػػػى  فَّ أتػػائج النَّ  فُ بػػي  ( وتُ ة تقيــيم األداءاجعـــة لعممي ــغذيــة الر  الت  )الخــامس المحػػور  فػػي فقػػرات البحػػث

 ىما كما يمي: سبي  فقرتيف حسب الوزف الن  
 

 وىػػي أقػػؿُّ  "0.000"تسػػاوي  والقيمػػة االحتماليػػة%" 70.21"النسػػبي بمػػغ الػػوزف  "1" الفقػػرة رقػػـفػػي  .1
 .دة ي   " بدر ةٍ فيف عمى نتائج تقييـ أدائيـ الوظيفيالموظَّ  طبلعُ إ "يتـً و نَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05مف 

 

مػػف  وىػػي أقػػؿُّ  "0.000"تسػػاوي القيمػػة االحتماليػػة و  %"67.72"النسػػبي بمػػغ الػػوزف " 2" الفقػػرة رقػـػفػػي  .2
 " بدر ٍة متوس طة.ؼة في أداء الموظَّ عؼ والقوَّ ا عة تكشؼ نقاط ال/َّ غذية الرَّ "التَّ  فَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05
 ىما كما يمي: حسب الوزف النسبي   فِ يْ فقرتَ  أقؿَّ  أفَّ تائج النَّ  فُ بي  كما تُ 

 

 0.05مػف  أكبػرُ وىػي  "0.323"تسػاوي  االحتماليػة والقيمة %"61.49"النسبي بمغ الوزف  "3" الفقرة رقـفي  .1
 ".طةمتوس   بدر ةٍ "تتّـُ  قييـمات واالعترا/ات عمى نتائج التَّ ظمُّ ظر في التَّ لمنَّ  ل نةٍ  "و ودَ أفَّ عمى  مما يدؿُّ 

 

كبػر أوىػي  "0.272"تسػاوي  ةوالقيمة االحتماليَّػ %"61.49"  النسبيُّ بمغ الوزف  "7" الفقرة رقـفي  .2
ّـُ و نَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05مف   .طةمتوس   الت األداء بدر ةٍ لرفع معدَّ  تصميـ برامج تدريبٍ  يت

 

ة تقيػيـ ا عػة لعمميَّػغذيػة الرَّ ل ميع فقػرات المحػور الخػامس )التَّ  ط الحسابيَّ المتوس   ف أفَّ يتبيَّ  ةٍ عامَّ  وبصفةٍ 
 وىػي أكبػرُ % 64.96يساوي  لنسبيَّ االوزف و  0.929يساوي  واالنحراؼ المعياريُّ  ،3.25 األداء( تساوي

ال دوليػة  t مػف قيمػةِ  وىػي أكبػرُ  4.142تسػاوي المحسػوبة  tوقيمة  %"60"المحايد  النسبي   مف الوزف
 فَّ عمػػػػى أ ممػػػػا يػػػػدؿُّ  0.05مػػػػف  وىػػػػي أقػػػػؿُّ  0.000تسػػػػاوي  والقيمػػػػة االحتماليػػػػة، 1.97تسػػػػاوي والتػػػػي 
 طةٍ متوس ػ " بدر ػةٍ األداء ة تقيػيـعمميَّػفػي  التػي تسػاعدا عػة الرَّ غذيػة ة التَّ ة تقوـ بعمميَّػالتعميميَّ  سات"المؤسَّ 

 05.0عند مستوى داللة 
 

 ة تقييم األداءااجعة لعممي  الر   غذيةالت  اؽ بنتي ة فقرات المحور الخامس فيما يتعمَّ 
ؤوسػػيف خبػػار المر إ و يػػتّـُ صػػت إلػػى أنَّػػوالتػػي خمُ  (2006)مػػف دراسػػة عايشػػي  مػػع كػػؿ   فــقتت  يػػا أنَّ  ظُ يبلَحػػ

غذيػػػة تزويػػػد المرؤوسػػػيف بالتَّ  و يػػػتّـُ صػػػت إلػػػى أنَّػػػوالتػػػي خمُ  (2006)بنتػػػائج تقيػػػيـ األداء، ودراسػػػة عػػػدواف 
مػع عمػى نتػائج تقيػيـ ؼ يطَّ الموظَّػ صػت إلػى أفَّ والتػي خمُ  (2008)، ودراسة عكاشة يـأدائا عة حوؿ الرَّ 
بلع عمػى نتي ػػة تقيػيـ أدائػػو ـ بػػاالط  سػمح لممعم ػو يُ صػػت إلػى أنَّػػالتػي خمُ  (2013)و، ودراسػة مرت ػػى ئػأدا

أفػراد  صػت إلػى أفَّ التػي خمُ  (2008)طة، ودراسػة عكاشػة متوس ػ ا عػة بدر ػةٍ غذية الرَّ ر التَّ وتتوفَّ  ،السنوي  
ة وتطػػوير ف مػػف تعزيػػز نقػػاط القػػوَّ ليػػتمكَّ  السػػنوي  مػػع عمػػى نتػػائج تقييمػػو ؼ يطَّ الموظَّػػ بػػ فَّ  فقػػوفيتَّ نػػة العي  

ػػػوتحسػػػيف نقػػػاط ا ا عػػػة فػػػي غذيػػػة الرَّ لمتَّ  اً ؾ نظامػػػىنػػػا نػػػت أفَّ والتػػػي بيَّ  (2010)عؼ، ودراسػػػة شػػػاىيف ل/َّ
ػػة يسػػمح بالكشػػؼ عػػف نقػػاط القػػوَّ ال امعػػة اإلسػػبلميَّ  ػػة وال/َّ حفيػػز التَّ ة ا يزيػػد مػػف عمميَّػػعؼ فػػي األداء ممَّ

 مستوى أداء العامميف. روتطوي
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نظػاـ تقيػيـ األداء ال  صػت إلػى أفَّ والتػي خمُ  (2004) مػف دراسػة النونػو راسة مع كؿ  نتي ة الد   واختمفت
 صػت إلػى أفَّ التػي خمُ  (2005)فيف، ودراسػة عػواد ا عػة لنتػائج تقيػيـ أداء المػوظَّ غذيػة الرَّ لمتَّ  فرصةً  رُ يوف  

غذيػػة التَّ  صػػت إلػػى أفَّ التػػي خمُ  (2013)ا عػػة، ودراسػػة الن ػػار غذيػػة الرَّ نظػػاـ تقيػػيـ األداء ال يسػػمح بالتَّ 
 ة فػي محافظػات قطػاع  ػزةقػات تطبيػؽ تقيػيـ أداء العػامميف فػي الييئػات المحميَّػا عة ىػي إحػدى معو  الرَّ 

 فيف عمى نتػائج تقيػيـ أدائيػـ وأفَّ إطبلع الموظَّ  و ال يتّـُ صت إلى أنَّ التي خمُ  (2009)ودراسة أبو حطب 
صػت إلػى الحا ػة إلػى والتػي خمُ  (2007)ة، ودراسة أبو ما/ػي في ال معيَّ  رةٍ ا عة  ير متوف  غذية الرَّ التَّ 

اسػػت ابة أفػػراد  صػػت إلػػى أفَّ التػػي خمُ  (2013)فيف بنتػػائج تقيػػيـ أدائيػػـ، ودراسػػة مرت ػػى مناقشػػة المػػوظَّ 
 طة.ا عة كانت متوس  غذية الرَّ نة حوؿ توافر التَّ العي  

 

  ةتقييم أداء الموارد البشري   األول: تحميل محاور القسم. 

 (30) جدول رقم

 ةاور القسم األول: تقييم أداء الموارد البشري  تحميل مح
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 0.000 4.477 64.51 0.782 3.23 ستؾة تقييـ األداء في مؤسَّ المعايير المستخدمة في عمميَّ  1

 0.036 2.113 62.23 0.820 3.11 تخدمة في تقييـ األداءؽ المسرُ الطُّ  2

 0.000 5.070 65.64 0.864 3.28 ؿ لتقييـ األداءالمؤىَّ  الكادر البشريُّ  3

 0.001 3.494 64.32 0.959 3.22 دعـ اإلدارة العميا لتقييـ األداء 4

 0.000 4.142 64.96 0.929 3.25 ة تقييـ األداءا عة لعمميَّ غذية الرَّ التَّ  5

 0.000 4.217 64.16 0.766 3.21 جميع المحاور 

 1.97تساوي  "240"ودر ة حرية " 0.05ال دولية عند مستوى داللة " tقيمة 
 

 

ّـَ  نػػة آراء أفػػراد عي   فُ ي  َبػػالػػذي يُ  (31)فػػي  ػػدوؿ رقػػـ  نػػةٌ يَّ والنتػػائج مبَ  نػػة الواحػػدةِ لمعي   tاسػػتخداـ اختبػػار  تػػ
ل ميػع  ط الحسػابيَّ المتوس   تائج أفَّ النَّ  فُ بي  ة( وتُ يَّ في محاور القسـ األوؿ ) تقييـ أداء الموارد البشر  البحث

% 64.16الػوزف النسػبي يسػػاوي و 0.766 ، واالنحػراؼ المعيػاري يسػاوي 3.21فقػرات المحػاور تسػاوي 

 مػف قيمػةِ  وىي أكبرُ  4.217المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60" وىي أكبر مف الوزف النسبي المحايد 
t عمى  مما يدؿُّ  0.05مف  وىي أقؿُّ  0.000، و القيمة االحتمالية تساوي 1.97 ال دولية والتي تساوي
ّـُ  "ةتقييـ أداء الموارد البشريَّ " فَّ أ  05.0عند مستوى داللة  طةٍ متوس   بدر ةٍ  يت
 

 

 اةتقييم أداء الموارد البشري  ابنتي ة محاور القسـ األوؿ  ؽُ فيما يتعمَّ 
 وف بو ودِ قر  نة يُ  ميع أفراد العي   التي أظيرت أفَّ  (2007)عاد مف دراسة س مع كؿ   فقتت  يا أنَّ  ظُ يبلحَ 
ة تقييـ عمميَّ  نت أفَّ التي بيَّ  (2007)يا، ودراسة أبو ما/ي فيسة والعامميف لتقييـ أداء أفراد المؤسَّ  نظاـٍ 
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ّـُ  ّـُ تو  ،زُ ن َ وتُ  األداء تت ونماذج  معاييرَ  وأفَّ  ،ومنتظـٍ  دوري   د وبشكؿٍ دراسة نتائ يا في الموعد المحدَّ  ت
تقييـ األداء المعموؿ بيا في ال امعات مقبولة، وتراعي عند اختيار معايير األداء الوصؼ الوظيفي 

اإلدارييف عمى  ؿِ بَ مف قِ  موافقةٍ  صت إلى و ودِ التي خمُ  (2010)سة، ودراسة شاىيف المو ود في المؤسَّ 
التي  (2006)ة، ودراسة عايشي سـ بالفاعميَّ ة يتَّ نظاـ تقييـ األداء المو ود في ال امعة اإلسبلميَّ  أفَّ 
 و ميـ.سة ينظروف إلى تقييـ األداء عمى أنَّ المؤسَّ في األفراد العامميف  صت إلى أفَّ خمُ 
 

ىـ ؤ آرا َيتقصِ ستُ َمِف ا صت إلى أفَّ والتي خمُ  (2004)مف دراسة النونو  راسة مع كؿ  نتي ة الد   واختمفت
فيف في نظاـ تقييـ األداء، ودراسة أبو حطب ات تقييـ أداء الموظَّ وسياس باتر متطمَّ يروف عدـ توفُّ 

ية و ير مناسبة فاة تقييـ األداء  ير كاألساليب المستخدمة في عمميَّ  صت إلى أفَّ التي خمُ  (2009)
صت إلى عدـ فعالية نظاـ تقييـ األداء المو ود في التي خمُ  (2010)لطبيعة العمؿ، ودراسة شاىيف 

 ألزىر. امعة ا
 

 ة تقييم األداءمن عممي   ضا الوظيفيِّ تحقيق الرِّ  الثاني: تحميل محاور القسم. 
 

 الحوافز ل:األو  المحور : تحميل فقرات والً أ
 (31) جدول رقم

 تحميل فقرات المحور االول )الحوافز(

 الفقرات م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

 

زن
الو

 
 

بي
نس

ال
 

مة 
قي

t
مة  

القي مال
الحت

ا
ية

 

ربط الحوافز والمكافآت بنتائج تقييـ األداء. يتّـُ  1  3.10 1.174 61.91 1.262 0.208 

 0.000 3.885 65.06 1.012 3.25 ة تقيـي األداء عمى تحقيؽ االستقرار الوظيفي.تعمؿ عمميَّ  2

3 
سة مع نتائج تتناسب الحوافز التي تمنحيا المؤسَّ 

 0.165 1.393- 58.01 1.110 2.90  تقييـ األداء.

 0.251 1.151- 58.17 1.232 2.91 نتي ة تقرير تقيـي األداء السنوي. استثنائيةٍ  يـت منح عبلوةٍ  4

5 
ي ابية إؼ عندما تكوف نتائج تقييـ أدائو يكاف  الموظَّ 

 0.788 0.269- 59.59 1.199 2.98 .ةنتائج تقييـ أدائو سمبيَّ  تويحاسب إذا كان

6 
 دٌ ة تقيـي األداء  ي  نتائج عمميَّ  ا ـ عفنظـا الحوافر النَّ 

 0.078 1.771- 57.43 1.127 2.87  ة ويعمؿ عمى تحسيف األداء.يمتاز بالعدالة والمو/وعيَّ 

 0.983 0.022 60.03 0.994 3.00 جميع الفقرات 

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

 

ّـَ   نةِ آراء أفراد عي   فُ ي  بَ والذي يُ  (32)في  دوؿ رقـ  نةٌ يَّ بَ تائج مُ والنَّ  الواحدةِ  نةِ معي  ل tاستخداـ اختبار  ت
 ىما سبي  أعمى فقرتيف حسب الوزف الن   فَّ تائج أالنَّ  فُ ( وتبي  الحوافزؿ )وَّ البحث في فقرات المحور األ
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 كما يمي: 
وىي أقؿُّ مف  "0.000االحتمالية تساوي "والقيمة  %"65.06"بمغ الوزف النسبي  "2"في الفقرة رقـ  .1

 " بدر ٍة متوس طة.عمى تحقيؽ االستقرار الوظيفيتعمؿ ة تقييـ األداء عمميَّ مما يدؿُّ عمى أفَّ " 0.05

مف  " وىي أكبر0.208والقيمة االحتمالية تساوي " %"61.91"بمغ الوزف النسبي " 1في الفقرة رقـ " .2
 طة.متوس   بدر ةٍ  "ربط الحوافز والمكافآت بنتائج تقييـ األداء و" يتّـُ عمى أنَّ  مما يدؿُّ  0.05

 ىما كما يمي: فقرتيف حسب الوزف النسبي   أقؿَّ  فَّ النتائج أ فُ ي  بَ كما تُ 
 

مف  وىي أكبرُ  "0.165"والقيمة االحتمالية تساوي  %"58.01"بمغ الوزف النسبي  "3"في الفقرة رقـ  .1
 بدر ٍة متوس طة.ا سة تتناسب مع نتائج تقييـ األداءالتي تمنحيا المؤسَّ  مما يدؿُّ عمى أفَّ "الحوافز 0.05

 وىي أكبر "0.078" والقيمة االحتمالية تساوي %"57.43"بمغ الوزف النسبي  "6"في الفقرة رقـ  .2
يمتاز بالعدالة و  دٌ ة تقييـ األداء  ي  الحوافر النا ـ عف نتائج عمميَّ  "نظاـ فَّ عمى أ مما يدؿُّ  0.05مف 

 .طةمتوس   بدر ةٍ ا ة ويعمؿ عمى تحسيف األداءوالمو/وعيَّ 
 

ػػػػ وبصػػػػفةٍ  ػػػػػ ف أفَّ يتبػػػػيَّ  ةٍ عامَّ  3.00 الحػػػػوافز( تسػػػػػاويؿ )وَّ ل ميػػػػع فقػػػػػرات المحػػػػور األ ط الحسػػػػابيَّ المتوس 
 النسػػػبي   مػػػف الػػػوزف وىػػػي أكبػػػرُ  %60.03النسػػػبي يسػػػاوي الػػػوزف و  0.994واالنحػػػراؼ المعيػػػاري يسػػػاوي 

، 1.97تساوي ال دولية والتي  tمف قيمة  أقؿُّ  وىي 0.022 تساويالمحسوبة  t وقيمة %"60"المحايد 
سة الحوافز التي تمنحيا المؤسَّ  فَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05مف  وىي أكبرُ  0.983تساوي  والقيمة االحتمالية

 05.0عند مستوى داللة  طةٍ متوس   األداء بدر ةٍ تتناسب مع نتائج تقييـ 
 

 "الحوافزؿ "رات المحور األوَّ ؽ بنتي ة فقفيما يتعمَّ 
/ػػػا مسػػػتوى الر   صػػػت إلػػػى أفَّ التػػػي خمُ  (2004)مػػػف دراسػػػة أبػػػو رم/ػػػاف  مػػػع كػػػؿ   فـــقتت  يػػػا أنَّ  ظُ يبلَحػػػ

 ا/ػػـ الر  مَّ ُسػػ وفػػي أدنػػى در ػػاتِ  مػػنخفٌض  ؽِ طبَّػػلمعػػامميف فػػي ال امعػػات عػػف نظػػاـ الحػػوافز المُ  الػػوظيفي  
 توالمكافػػآ ابػػة عمػػى فقػػرات م ػػاؿ الحػػوافز فػػي اإل صػػتالتػػي خمُ  (2012)ودراسػػة أبػػو رحمػػة  الػػوظيفي
 مناسٍب  العامميف يحصموف عمى قدرٍ  صت إلى أفَّ التي خمُ  (2008)، ودراسة فممباف منخف/ةٍ  إلى نسبةٍ 
 بدر ػػةٍ  اً قػػيوفتىنػػاؾ  صػػت إلػػى أفَّ خمُ  (2013) ، ودراسػػة اسػػميـطةٍ متوس ػػ شػػ يع بدر ػػةٍ حفيػػز والتَّ مػػف التَّ 
 رقيات".واتب والحوافز والتَّ ى فقرات م اؿ " الرَّ  ابة عمطة في اإلمتوس  

 

مػػف آراء % 94.5 صػػت إلػػى أفَّ والتػػي خمُ  (2007)مػػف دراسػػة سػػعاد  راسػػة مػػع كػػؿ  الد   نتي ػػةُ  واختمفــت
التػػي  ةقييميَّػػالتَّ ر ػػة بالدَّ  دت منيػػا عبلقػػةٌ االمبحػػوثيف كانػػت إ ػػابتيـ عمػػى فقػػرة "ىػػؿ لمحػػوافز التػػي اسػػتف

ػػػ را/ػػػيف عػػػف  العػػػامميف  يػػػرُ  صػػػت إلػػػى أفَّ التػػػي خمُ  (2008)، ودراسػػػة حػػػويحي مت عمييػػػا". بػػػنعـتحصَّ
ة تقييـ األداء ال عمميَّ  صت إلى أفَّ التي خمُ  (2007)ودراسة أبو ما/ي  مة ليـ،واتب والحوافز المقدَّ الرَّ 

 ة،واتب والحوافز المعنويَّ  ور والرَّ ة وتعديبلت األقة بالحوافز الماديَّ يتبعيا قرارات متعم  
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 –قيػػػػيـ تعزيػػػػز )سػػػػمبي ب عمػػػػى نتػػػػائج التَّ و ال يترتَّػػػػصػػػػت إلػػػػى أنَّػػػػالتػػػػي خمُ  (2012)ودراسػػػػة أبػػػػو رزؽ  
ات صػػػيا ة فػػػي عمميَّػػػ اً وا/ػػػح ىنػػػاؾ خمػػػبلً  صػػػت إلػػػى أفَّ والتػػػي خمُ  (2005)إي ػػػابي(، ودراسػػػة عػػػواد 

ّـُ لمموظَّػ مػنحُ ة والمعنويػة التػي تُ الحوافز الماديَّ   (2008)ودراسػة عوي/ػة  قيػيـ،ربطيػا بنتػائج التَّ  ؼ وال يػت
ة"، صػت إلػى عػدـ موافقػة المبحػوثيف عمػى محتػػوى فقػرة "أحصػؿ مػف عممػي عمػى حػوافز إ/ػػافيَّ التػي خمُ 

ة ة أو معنويَّ نظاـ تقييـ األداء يفتقر إلى منح حوافز ماديَّ  صت إلى أفَّ والتي خمُ  (2004)ودراسة النونو 
رأي أفػػراد  صػػت إلػػى أفَّ والتػػي خمُ  (2009)لسػػقا فيف، ودراسػػة اأو مػػنح عػػبلوات ترقيػػة أو ترفيػػع لممػػوظَّ 

 منخف/ة. كفاءة األداء" بدر ةٍ  ااعتمادى ابة عمى فقرة "الترقيات االستثنائية أساس نة في اإلالعي  
 
 

 ظروف العمل اني:الث  المحور ثانيا: تحميل فقرات 
 (32)جدول رقم 

 تحميل فقرات المحور الثاني )ظروف العمل(
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1 
يساعد نظاـ تقييـ األداء عمى تحسيف وتطوير 

 0.000 6.330 68.30 1.018 3.41 ظروؼ العمؿ.

ر عمى تقيـي أدائي.ؤث  ت يمكاف وظروؼ عمم أشعر ب فَّ  2  3.50 1.005 69.96 7.694 0.000 

3 
 ية تقييـ األداء فنتائج عمميَّ االستفادة مف  يتّـُ 

 0.000 4.428 65.64 0.989 3.28  تحسيف ظروؼ وعبلقات العمؿ.

4 
ات والوسائؿ المتوفرة أشعر بالر/ا عف اإلمكانيَّ 
 0.000 4.058 65.39 1.032 3.27 في العمؿ إلن ازه بكفاءة.

5 
ة تقييـ األداء في االستفادة مف نتائج عمميَّ  تّـُ ت

 0.005 2.811 63.65 1.008 3.18 دات العمؿ والسعي إلى تطويره. متابعة آخر مست 

 0.000 6.251 66.59 0.818 3.33 جميع الفقرات 

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

 
 

ّـَ  نة آراء أفراد عي   فُ بي  الذي يٌ  (33)في  دوؿ رقـ  نةٌ يَّ بَ مُ  نة الواحدة والنتائجُ لمعي   tاستخداـ اختبار  ت
أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي  فَّ أالنتائج  فُ ي  بَ )ظروؼ العمؿ( وتُ  انيالمحور الثَّ  في فقرات البحث

 ىما كما يمي:
 

 وىي أقؿُّ " 0.000"تساوي  والقيمة االحتمالية %"69.96"النسبي بمغ الوزف  "2" الفقرة رقـفي  .1
 .دة ي   " بدر ةٍ ر عمى تقييـ أدائيؤث  تمكاف وظروؼ عممي  ب فَّ  عور"الشُّ  فَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05مف 
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مف  أقؿُّ  وىي "0.000"تساوي  والقيمة االحتمالية %"68.30"النسبي بمغ الوزف  "1" الفقرة رقـفي  .2
 .ةد ي   بدر ةٍ  "تقييـ األداء يساعد عمى تحسيف وتطوير ظروؼ العمؿ "نظاـ فَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05

 
 

 ىما كما يمي: فقرتيف حسب الوزف النسبي   أقؿَّ  فَّ أف النتائج بي  كما تُ 
 

 وىي أقؿُّ  "0.000"تساوي  والقيمة االحتمالية%" 65.39"النسبي بمغ الوزف  "4" الفقرة رقـفي  .1
 "بالر/ا عف اإلمكانيات والوسائؿ المتوفرة في العمؿ إلن ازه بكفاءة "الشعورعمى  مما يدؿُّ  0.05مف 
 .طةمتوس   بدر ةٍ 

 

 أقؿُّ  وىي "0.005"تساوي  والقيمة االحتمالية %"63.65" النسبي بمغ الوزف  "5"  الفقرة رقـفي  .2
ّـُ "تو نَّ أعمى  مما يدؿُّ  0.05مف  االستفادة مف نتائج عممية تقييـ األداء في متابعة آخر مست دات  ت

 .طةمتوس   بدر ةٍ  "العمؿ والسعي إلى تطويره
 

 3.33 العمػؿ( تسػاوياني )ظػروؼ ل ميػع فقػرات المحػور الثَّػ ط الحسػابيَّ المتوس ػ ف أفَّ يَّ يتَبػ ةٍ عامَّ  وبصفةٍ 
 النسػػػبي   مػػػف الػػػوزف وىػػػي أكبػػػرُ % 66.59النسػػػبي يسػػػاوي الػػػوزف و  0.818واالنحػػػراؼ المعيػػػاري يسػػػاوي 

، 1.97تساوي ة والتي ال دوليَّ  tمف قيمة  وىي أكبرُ  6.251المحسوبة تساوي  tوقيمة  %"60"المحايد
ات والوسػائؿ إلن ػاز اإلمكانيَّ  رعمى توفُّ  مما يدؿُّ  0.05مف  وىي أقؿُّ  0.000تساوي  والقيمة االحتمالية

 05.0مستوى داللة  عند متوس طةٍ وبدر ٍة  بكفاءةٍ العمؿ 
 "ظروف العملاني "ؽ بنتي ة فقرات المحور الثَّ فيما يتعمَّ 

فػي  كبيػرةٍ  بدر ػةٍ  موافقػةٍ  صػت إلػى و ػودوالتػي خمُ  (2013)سػميـ مػف دراسػة ا مع كػؿ   فقتت  يا أنَّ  ظُ يبلحَ 
 صػت إلػى أفَّ والتػي خمُ  (2008) ابة عمى فقرات م ػاؿ "ظػروؼ العمػؿ وطبيعتػو"، ودراسػة حػويحي اإل

والتػػػي  (2006)كبيػػػرة، ودراسػػػة عػػػدواف  نػػػة را/ػػػوف عػػػف ظػػػروؼ العمػػػؿ فػػػي االتحػػػاد بدر ػػػةٍ أفػػػراد العي  
عمػػػى ال يػػػد والقػػػدرة عمػػػى أداء العمػػػؿ لػػػذا  تػػػؤث رالعوامػػػؿ البيئيػػػة  ر إلػػػى أفَّ دارة تنظػػػاإل صػػػت إلػػػى أفَّ خمُ 

صػػت إلػػى التػػي خمُ  (2009)، ودراسػػة أبػػو حطػػب كبيػػرةٍ  فيف بدر ػػةٍ لممػػوظَّ  ةَ البيئيَّػػ يراعػػي المركػػز العوامػػؿَ 
والتػػػي  (2004) فأبػػو رم/ػػاة تقيػػيـ األداء فػػي تحسػػيف ظػػروؼ العمػػؿ، ودراسػػة سػػتفاد مػػف عمميَّػػو يُ أنَّػػ

ؽ أعمػى ة فػي قطػاع  ػزة قػد حقَّػلدى العامميف فػي ال امعػات الفمسػطينيَّ  /ا الوظيفيَّ الر   خمصت إلى أفَّ 
 روؼ المبلئمة لمعمؿ".في م اؿ "الظُّ  مستوىً 

حوؿ  طةٍ متوس   تي حصمت عمى نسبةٍ وال (2012)مف دراسة أبو رحمة  راسة مع كؿ  نتي ة الد   واختمفت 
 .بيعة العمؿ"عمى فقرة "ظروؼ وط ابةاإل 
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 عالقات العمل-الثالث  المحور ثالثا: تحميل فقرات 
 (33)جدول رقم 

 تحميل فقرات المحور الثالث )عالقات العمل(

 الفقرات م
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ا

بي
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ف  
حرا

االن
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الم

 

زن
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مة 
قي

t
مة  

القي
لية

تما
الح

ا
 

1 
و ؽ بتقييـ أدائي فينَّ خذ رئيسي قرارًا يتعمَّ عندما يتَّ 

 0.000 8.871 71.45 1.002 3.57 واحتراـ. ةٍ مودَّ  يتعامؿ معي بكؿ  

2 
 ـ رئيسي المباشر بمساعدتي عمى حؿ  يتقدَّ 

 0.000 7.662 69.71 0.984 3.49 ة تقييـ األداء.مشكبلت العمؿ وال ينتظر عمميَّ 

3 
ر العبلقة بيني وبيف رئيسي وزمبلئي ال تت ثَّ 

 0.000 8.655 71.54 1.034 3.58 نتي ة تقييـ األداء.

 0.000 10.217 72.45 0.946 3.62 ة تقييمي.أثؽ بزمبلئي لو قاموا بعمميَّ  4

 0.000 3.796 64.90 1.001 3.24 فيف.أشعر بعدالة الرؤساء في تقييـ أداء الموظَّ  5

 0.000 3.690 64.90 1.030 3.24 تحرص اإلدارة عمى تنمية العبلقة مع العامميف. 6

 0.000 8.731 69.16 0.814 3.46 فقراتجميع ال 

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

ّـَ  نػػة عي   آراء أفػػرادِ  فُ ي  َبػػالػػذي يُ  (34)فػػي  ػػدوؿ رقػػـ  نػػةٌ يَّ بَ مُ  تػػائجُ الواحػػدة والنَّ  نػػةِ لمعي   tاسػػتخداـ اختبػػار  تػػ
 أعمػى فقػرتيف حسػب الػوزف النسػبي   فَّ أ النتػائجُ  فُ بػي  ( وتُ بلقات العمػؿع)الث الثَّ في فقرات المحور  البحث

 ىما كما يمي:
 

 وىػػي أقػػؿُّ  "0.000"ة تسػػاوي والقيمػػة االحتماليَّػػ %"72.45"بمػػغ الػػوزف النسػػبي  "4"فػػي الفقػػرة رقػػـ  .1
 .دة ي   بدر ةٍ " ة تقييميبزمبلئي لو قاموا بعمميَّ  ي "أثؽُ ن  عمى أ مما يدؿُّ  0.05مف 

 

 وىػػي أقػػؿُّ  "0.000"والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي  %"71.54"بمػػغ الػػوزف النسػػبي  "3"ي الفقػػرة رقػػـ فػػ .2
 ".ر نتي ة تقييـ األداءبيني وبيف رئيسي وزمبلئي ال تت ثَّ  "العبلقة فَّ عمى أ مما يدؿُّ  0.05مف 

 ىما كما يمي: حسب الوزف النسبي   فقرتيفِ  أقؿَّ  فَّ تائج أالنَّ  فُ بي  كما تُ 
 

مف  وىي أقؿُّ " 0.000"والقيمة االحتمالية تساوي %" 64.90"بمغ الوزف النسبي  "5"الفقرة رقـ في  .1
 .طةمتوس   بدر ةٍ ىو  فيفبعدالة الرؤساء في تقييـ أداء الموظَّ  عورالشُّ  فَّ عمى أ مما يدؿُّ  0.05

 

مف  وىي أقؿُّ  "0.000"والقيمة االحتمالية تساوي  %"64.90"بمغ الوزف النسبي  "6"في الفقرة رقـ  .2
 .طةمتوس   بدر ةٍ  "تحرص عمى تنمية العبلقة مع العامميف "اإلدارة فَّ عمى أ مما يدؿُّ  0.05

، 3.46( تساوي العمؿعبلقات )الث الثَّ ل ميع فقرات المحور  ط الحسابيَّ المتوس   أفَّ  فُ يتبيَّ  ةٍ عامَّ  وبصفةٍ 
 وىي أكبر مف الوزف النسبي  % 69.16النسبي يساوي  والوزف 0.814واالنحراؼ المعياري يساوي 

، 1.97ال دولية والتي تساوي  tمف قيمة  وىي أكبرُ  8.731المحسوبة تساوي  tوقيمة  %"6" المحايد
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اإلدارة تحرص عمى تنمية  فَّ عمى أ مما يدؿُّ  0.05مف  وىي أقؿُّ  "0.000"االحتمالية تساوي  والقيمة
 05.0عند مستوى داللة  العبلقة مع العامميف

 
 

 الث "عبلقات العمؿ"ؽ بنتي ة فقرات المحور الثَّ فيما يتعمَّ 
 

صػت إلػى حصػوؿ فقػرة "العبلقػة مػػع التػي خمُ  (2012)مػف دراسػة أبػو رحمػة  مػع كػؿ   فـقتت  يػا أنَّ  ظُ يبلَحػ
صػت إلػى حصػوؿ فقػرة "عبلقػة خمُ  التػي (2008)، ودراسػة حػويحي مرتفعػةٍ  الزمبلء والرؤساء" إلى نسبةٍ 

 (2008)ودراسػػة فمميػػاف  بالمرؤوسػػيف الرؤسػػاءالعػػامميف عػػف عبلقػػة ف" عمػػى ر/ػػا بالمرؤوسػػي الرؤسػػاء
العبلقات مع الزمبلء والرؤسػاء"، "  ؿ ابة عمى فقرات م احوؿ اإل مرتفعٍ  صت إلى و ود ر/اً التي خمُ 

فػػي الػػرئيس المباشػػر ومرؤوسػػيو لر بتػػو بػػيف  و ػػود تعػػاوفٍ ى لػػإصػػت التػػي خمُ  (2006)ودراسػػة عػػدواف 
 كبيػرةٍ  بدر ػةٍ  وموافقػةٍ  صت إلى و ود عبلقةٍ خمُ التي  (2013)الفريؽ الواحد، ودراسة اسميـ  العمؿ بروح

 العبلقة بيف العامميف"."  ابة عمى م اؿفي اإل
 

 

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

 ابع )االستقرار الوظيفي(تحميل فقرات المحور الر  
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1 
تعاوف اإلدارة والزمبلء وبيئة العمؿ يساعد عمى 

 0.000 11.088 74.11 0.988 3.71 تحقيؽ االستقرار الوظيفي. 

 0.000 8.624 70.87 0.979 3.54 يت ثر سمباً أو إي اباً بنتائج تقيـي األداء. االستقرار الوظيفي 2

 0.000 3.694 65.06 1.064 3.25 ال امعة باالستقرار واألمف الوظيفي.في يشعر العامموف  3

4 
أشعر باالستقرار واألمف الوظيفي نتي ة خبرة 

ميف.ي  قَ ة المُ ومينيَّ   3.27 1.053 65.48 4.039 0.000 

.اً أو خوف اً لي تيديد ؿُ مث  نتائج تقييـ األداء ال تُ  5  3.51 0.992 70.29 8.052 0.000 

 0.000 9.123 69.16 0.779 3.46 جميع الفقرات 

 1.97 تساوي "240"ودر ة حرية " 0.05ال دولية عند مستوى داللة "   tقيمة 
 

 

ّـَ  نػػة آراء أفػػراد عي   فُ ي  َبػػالػػذي يُ  (35)فػػي  ػػدوؿ رقػػـ  نػػةٌ يَّ بَ نػػة الواحػػدة والنتػػائج مُ لمعي   tاسػػتخداـ اختبػػار  تػػ
أعمػػػى فقػػػرتيف حسػػػب الػػػوزف  فَّ أ النتػػػائجُ  فُ بػػػي  ( وتُ االسػػػتقرار الػػػوظيفي)ابػػػع الرَّ فػػػي فقػػػرات المحػػػور  البحػػػث
 ىما كما يمي: النسبي  

 

 وىػػي أقػػؿُّ  "0.000"والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي  %"74.11"بمػػغ الػػوزف النسػػبي  "1"فػػي الفقػػرة رقػػـ  .1
 "ة العمؿ يساعد عمى تحقيؽ االستقرار الوظيفياإلدارة والزمبلء وبيئ "تعاوف فَّ عمى أ مما يدؿُّ  0.05مف 

 .دة ي   بدر ةٍ 
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 وىػػي أقػػؿُّ " 0.000"والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي  %"70.87"بمػػغ الػػوزف النسػػبي  "2"فػػي الفقػػرة رقػػـ  .2
 .دة ي   بدر ةٍ  "سمبًا أو إي ابًا بنتائج تقييـ األداء رُ يت ثَّ  الوظيفيَّ  "االستقرار فَّ عمى أ مما يدؿُّ  0.05مف 

 

 ىما كما يمي: فقرتيف حسب الوزف النسبي   أقؿَّ  فَّ ف النتائج أي  بَ كما تُ 
 

 وىػػي أقػػؿُّ  "0.000"والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي  %"65.48"بمػػغ الػػوزف النسػػبي  "4"فػػي الفقػػرة رقػػـ  .1
 "مػػيفي  قَ نتي ػػة خبػػرة ومينيػػة المُ  باالسػػتقرار واألمػػف الػػوظيفي   عور"الشُّػػدر ػػة  فَّ عمػػى أ ممػػا يػػدؿُّ  0.05مػػف 
 .طةمتوس   در ةٌ ىي 

وىػػي أقػػؿُّ مػػف  "0.000"والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي  %"65.06"بمػػغ الػػوزف النسػػبي  "3"فػػي الفقػػرة رقػـػ  .2
 .ىو بدر ٍة متوس طة "ال امعة باالستقرار واألمف الوظيفيفي ف يالعامم مما يدؿُّ عمى أفَّ "شعور 0.05

 

ػػ وبصػػفةٍ  ( تسػػاوي الػػوظيفياالسػػتقرار )ابػػع الرَّ ل ميػػع فقػػرات المحػػور  حسػػابيَّ ط الالمتوس ػػ أفَّ  فُ يَّ َبػػيتَ  ةٍ عامَّ
مػػػف الػػػوزف أكبػػػر وىػػػي % 69.16الػػػوزف النسػػػبي يسػػػاوي و 0.779، واالنحػػػراؼ المعيػػػاري يسػػػاوي 3.46

ال دوليػػة والتػػي تسػػاوي  t وىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة 9.123المحسػػوبة تسػػاوي  t" وقيمػػة %60النسػػبي المحايػػد "
ف يالعػػامم شػػعورممػػا يػػدؿُّ عمػػى أفَّ در ػػة " 0.05وىػػي أقػػؿ مػػف  0.000يػػة تسػػاوي ، والقيمػػة االحتمال1.97
 05.0عند مستوى داللة "  ي دٌة ميفي  قَ ة المُ نتي ة خبرة ومينيَّ  ال امعة باالستقرار واألمف الوظيفي  في 

 "االستقرار الوظيفيابع "ؽ بنتي ة فقرات المحور الرَّ فيما يتعمَّ 
 

في  كبيرةٍ  بدر ةٍ  و ود موافقةٍ  صت إلىالتي خمُ  (2013)مف دراسة اسميـ  كؿ   مع فقتت  يا أنَّ  ظُ يبلحَ 
 ابة في اإل صتالتي خمُ  (2008) ابة عمى فقرات م اؿ "االستقرار الوظيفي"، ودراسة عوي/ة اإل

 كبيرة. سة" لموافقة المبحوثيف بدر ةٍ في المؤسَّ  عمى فقرة "أشعر باألماف الوظيفي  
 

إلى عدـ ر/ا العامميف عف صت التي خمُ  (2008)مف دراسة حويحي  راسة مع كؿ  نتي ة الد   واختمفت
 ابات عمى فقرة "مدى حيث كانت اإل (2004)حاد، ودراسة أبو رم/اف في االت   االستقرار الوظيفي  

 لمعامميف. /ا الوظيفي  انخفاض مستوى الر  إلى  ُتشيرفي عممؾ بال امعة"  وظيفي   و ود استقرارٍ 
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 ة تقييم األداءضا الوظيفي من عممي  تحقيق الرِّ  الثاني: تحميل محاور القسم
 (35) جدول رقم

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

 الفقرات م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

 

زن
الو

 
 

بي
نس

ال
 

مة 
قي

t
مة  

القي
لية

تما
الح

ا
 

 0.983 0.022 60.03 0.994 3.00 الحوافز 1

 0.000 6.251 66.59 0.818 3.33 ظروؼ العمؿ 2

 0.000 8.731 69.16 0.814 3.46 عبلقات العمؿ 3

 0.000 9.123 69.16 0.779 3.46 االستقرار الوظيفي 4

 0.000 6.294 66.08 0.750 3.30 جميع المحاور 

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

ّـَ  نػػة عي   آراء أفػػرادِ  فُ ي  َبػػالػػذي يُ  (36)فػػي  ػػدوؿ رقػػـ  نػػةٌ يَّ بَ نػػة الواحػػدة والنتػػائج مُ لمعي   tاسػػتخداـ اختبػػار  تػػ
 أفَّ  النتػػائجُ  فُ ي  َبػػة تقيػػيـ األداء( وتُ /ػػا الػػوظيفي مػػف عمميَّػػراسػػة فػػي محػػاور القسػػـ الثػػاني )تحقيػػؽ الر  الد  

الػػوزف و  0.750، واالنحػػراؼ المعيػػاري يسػػاوي 3.30سػػاوي يل ميػػع فقػػرات المحػػاور  ط الحسػػابيَّ المتوس ػػ
المحسػػػوبة تسػػػاوي  tوقيمػػػة  %"60"أكبػػػر مػػػف الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد  ووىػػػ% 66.08النسػػبي يسػػػاوي 

وىػي  0.000، و القيمػة االحتماليػة تسػاوي 1.97ال دولية والتي تساوي  tوىي أكبر مف قيمة  6.294
ػػػ 0.05مػػػف  أقػػؿُّ  عنػػػد  بدر ػػػٍة متوس ػػػطةٍ  ة تقيػػػيـ األداءمػػػف عمميَّػػػ /ػػػا الػػػوظيفي  عمػػػى تحقيػػػؽ الر   ا يػػػدؿُّ ممَّ

 .05.0مستوى داللة 
 

فيف فػي شػركة المػوظَّ  صػت إلػى أفَّ لتػي خمُ ا (2008)مع دراسػة عػايش  فقتت  راسة نتي ة الد   أفَّ  ظُ ويبلحَ 
 صت إلى أفَّ والتي خمُّ  (2008)السقا  ةمع دراس وتختمفة را/وف عف وظائفيـ، صاالت الفمسطينيَّ االت  

 /ػا الػوظيفي" بصػورةٍ نة أ ابت عمى فقرة "عممية تقييـ األداء ساىمت في رفػع مسػتوى الر  العي  آراء أفراد 
في مػػػػوظَّ  فَّ أصػػػػت إلػػػػى التػػػػي خمُ  (2014)/ػػػػا الػػػػوظيفي، ودراسػػػػة أبػػػػو رم/ػػػػاف لمر   منخف/ػػػػةٍ  ةٍ ي ابيَّػػػػإ

عػػف عمميػػـ فػػي تمػػؾ ال امعػػات  طةٍ متوس ػػ ر/ػػاً  عػػوف بدر ػػةِ ة يتمتَّ ة فػػي قطػػاع  ػػزَّ ال امعػػات الفمسػػطينيَّ 
 /ا عف العمؿ.عمى  ميع م االت الر   عاـ   بشكؿٍ 

 

 ثانثاا: اخخبار فزضََّاث انذراست.
 

 األولى:  ةرئيسال ةالفرضي  
 

وظيفيِّ لدى ال توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بين تقييم أداء الموارد البشري ة وتحقيق الرِّضا ال
 ات التالية:منيا الفرضي   عتفر  تة و الجامعات الفمسطيني   يالعاممين ف
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تقييم األداء في  قِ رُ طُ  استخدامِ  بين داللةٍ  عند مستوى ةٍ إحصائي   ذات داللةٍ  توجد عالقةٌ  ال .1
 لمعاممين. الوظيفيِّ  ضارِّ ال غزة وتحقيقة في قطاع الجامعات الفمسطيني  

 

 (36) جدول رقم

ضا الوظيفي ة في قطاع غزة وتحقيق الرِّ ق تقييم األداء في الجامعات الفمسطيني  رُ استخدام طُ عامل االرتباط بين م
 05.0لمعاممين عند مستوى داللة  

 الحوافز اإلحصاءاث انمحور
 ظروف

 العمل 
 عالقات

 العمل 
االستقرار 
 الوظيفي

جميع المحاور 
 رضاال قيقوتح)

 (في لمعاممينالوظي
تقييم  قرُ طُ  استخدام

األداء في الجامعات 
 الفمسطينية في قطاع غزة  

 0.757 0.572 0.679 0.649 0.721 معامؿ االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ةالقيمة االحتماليَّ 

 241 241 241 241 241 نةح ـ العي  

 
 

ّـَ  ة في تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينيَّ  ؽرُ طُ  استخداـ يفاستخداـ اختبار بيرسوف إلي اد العبلقة ب ت
في  دوؿ  نةٌ يَّ بَ والنتائج مُ  ،05.0عند مستوى داللة  لمعامميف الوظيفي   /ار  ال قيؽقطاع  زة  وتح

المحسوبة  rوقيمة   0.05مف  قؿُّ وىي أ 0.000 ، الذي ُيَبي ُف أفَّ القيمة االحتمالية تساوي(37)رقـ 
مما يدل  عمى وجود عالقٍة بين  0.172ال دولية والتي تساوي  rكبر مف قيمة وىي أ 0.757تساوي 
 الوظيفيِّ  ضارِّ ال قيقة في قطاع غزة  وتحتقييم األداء في الجامعات الفمسطيني   قرُ طُ  استخدام
 05.0عند مستوى داللة   لمعاممين

 

إلى أفَّ استخداـ ُطُرؽ تقييـٍ مناسبٍة أل راض التَّقييـ وكافيٍة ومتناسبٍة مع طبيعة الوظائؼ،  ذلؾ ويعزو الباحث
ومستخدمٍة بطريقٍة سميمٍة لُتحق ؽ اليدؼ الذي ُو/عت مف أ مو، كؿُّ ىذا سينعكس مباشرًة عمى الر /ا الوظيفي 

عف ُطُرؽ التَّقييـ المتَّبعة في ال امعات  لمعامميف، وىذا ما دلَّت عميو النتائج التي أظيرت ر/ا العامميف
الفمسطينيَّة، والتي إف دلَّت فينَّما تدؿُّ عمى أفَّ إدارة ال امعات تمكَّنت بعد ىذا العمر الزَّمني والخبرة المتراكمة في 

 العمؿ مف استخداـ ُطُرؽ تقييـٍ تتناسب مع وصؼ الوظيفة مما أدَّى لر/ا العامميف عف ىذه الطرؽ.
 

نة كانت آراء أفراد العي   صت إلى أفَّ التي خمُ  (2012)مع دراسة نعيـ  تت فقنتي ة الدراسة  أفَّ  ظُ حَ ويبل
مع دراسة بحر وعبد الواحد  وتختمفؽ المستخدمة في تقييـ األداء"، رُ في اإل ابة عمى فقرة "الطُ  ةً إي ابيَّ 

لطبيعة  و ير مناسبةٍ  اء  ير كافيةٍ األساليب المستخدمة في تقييـ األد صت إلى أفَّ التي خمُ  (2011)
 وعـ العدالة. زالتحيُّ ي إلى العمؿ وتعتمد عمى مبلحظات المدراء مما يؤد  

 
 

ة الجامعات الفمسطيني   فيتقييم األداء  معايير استخدامبين  ةٍ إحصائي   ذات داللةٍ  عالقةٌ  توجدُ  ال .2
 الوظيفي لمعاممين. ضارِّ ال غزة وتحقيقفي قطاع 
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 (37) جذول رلم

وتحقيق ة في قطاع  زة استخداـ معايير تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينيَّ معامل االرتباط بين 
 05.0لمعاممين عند مستوى داللة   الوظيفيِّ  ضاالرِّ 

ظروف  الحوافز اإلحصاءاث انمحور
 العمل

عالقات 
 العمل

االستقرار 
 الوظيفي

جميع المحاور 
 ضار ال قيقوتح)

 (الوظيفي لمعاممين

تقييم  معايير استخدام
الجامعات  فياألداء 
  غزةة في قطاع الفمسطيني  

 0.720 0.578 0.638 0.592 0.685 معامؿ االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ةالقيمة االحتماليَّ 

 241 241 241 241 241 نةح ـ العي  

 
 

ّـَ  ة ال امعات الفمسطينيَّ  فيتقييـ األداء  معايير استخداـ العبلقة بيف استخداـ اختبار بيرسوف إلي اد ت
في  دوؿ  نةٌ يَّ بَ والنتائج مُ  05.0 عند مستوى داللة لمعامميف الوظيفي   /ار  ال قيؽوتح  زةفي قطاع 

المحسوبة  rوقيمة  0.05مف  قؿُّ وىي أ 0.000القيمة االحتمالية  تساوي  أفَّ  فُ ي  بَ الذي يُ  (38)رقـ 
مما يدل  عمى وجود عالقٍة بين  0.172ال دولية والتي تساوي  rكبر مف قيمة وىي أ 0.720تساوي 
 الوظيفيِّ  ضارِّ ال قيقوتح غزةة في قطاع الجامعات الفمسطيني   فيتقييم األداء  معايير استخدام
 05.0عند مستوى داللة   لمعاممين

 

ة عمميَّ المعايير الة في قطاع  زة تستخدـ ال امعات الفمسطينيَّ  النتي ة إلى أفَّ  ىذهِ  باحثويعزو ال
 .ة التقييـلعمميَّ أي/ًا  مبلئمةَ الة مف توصيؼ الوظائؼ و مستمدَّ الة مو/وعيَّ ال
اء معايير األد صت إلى أفَّ التي خمُ  (2007)مع دراسة أبو ما/ي  تت فقراسة نتي ة الد   أفَّ  ظُ بلحَ ويُ 

المو ود في  ، وتراعي عند اختيار معايير األداء الوصؼ الوظيفيَّ المعموؿ بيا في ال امعات مقبولةٌ 
في و/ع  اً خطير  ىناؾ خمبلً  صت إلى أفَّ التي خمُ  (2005)مع دارسة عواد  واختمفتسة، المؤسَّ 

 قييـ.ات التَّ وتوصيؼ المعايير التي تستند إلييا عمميَّ 
 

ة تقييم األداء في ل لعممي  المؤى   الكادر البشريِّ  توافربين  ةٍ إحصائي   اللةٍ د ذاتُ  عالقةٌ  توجدُ  ال .3
 لمعاممين. وظيفيِّ ال ضارِّ ال غزة وتحقيقة في قطاع الجامعات الفمسطيني  
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 (38) جدول رقم

ة في قطاع غزة وتحقيق يني  ة تقييم األداء في الجامعات الفمسطل لعممي  المؤى   معامل االرتباط بين توافر الكادر البشريِّ 
 05.0لمعاممين عند مستوى داللة   ضا الوظيفيِّ الرِّ 

 الحوافز اإلحصاءاث انمحور
 ظروف 
 العمل

 عالقات
 العمل 

 االستقرار
 الوظيفي

جميع المحاور 
 رضاال قيقوتح)

 (الوظيفي لمعاممين
ل الكادر البشري المؤى   توافر
داء في الجامعات ة تقييم األلعممي  

 ة في قطاع غزة  الفمسطيني  

 0.757 0.613 0.673 0.661 0.690 معامؿ االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 241 241 241 241 241 ح ـ العينة
 

ّـَ  ة تقييـ األداء في ؿ لعمميَّ المؤىَّ  الكادر البشري   توافر استخداـ اختبار بيرسوف إلي اد العبلقة بيف ت
 05.0عند مستوى داللة  لمعامميف الوظيفي   /ار  ال قيؽة في قطاع  زة وتحال امعات الفمسطينيَّ 

 0.05مف  قؿُّ وىي أ 0.000تساوي  والذي ُيَبي ُف أفَّ القيمة االحتمالية( 39)النتائج ُمَبيَّنٌة في  دوؿ رقـ و 

مم ا يدل  عمى  0.172ال دولية والتي تساوي  rكبر مف قيمة وىي أ 0.757المحسوبة تساوي  rوقيمة 
ة في قطاع ة تقييم األداء في الجامعات الفمسطيني  ل لعممي  المؤى   الكادر البشريِّ  توافروجود عالقٍة بين 

 05.0عند مستوى داللة  لمعاممين الوظيفيِّ  ضارِّ ال قيقِ غزة وتح
كـ يا مف الحُ نُ مك  ة تقييـ األداء تُ ولة عف عمميَّ ؤ توافر الخبرة والميارة لدى ال ية المسإلى  باحث ذلكيعزو ال

ابقة والتي أظيرت و ود تي ة السَّ ت عميو النَّ ، وىذا ما دلَّ صحيحٍ  ؼ بشكؿٍ عمى مستوى كفاءة وسموؾ الموظَّ 
 لمعامميف. /ا الوظيفي  األداء وتحقيؽ الر  ة تقييـ ؿ لعمميَّ المؤىَّ  بيف توافر الكادر البشري   عبلقةٍ 

 

الرئيس المباشر يممؾ  صت إلى أفَّ التي خمُ ( 2006)مع دراسة عدواف  تت فقراسة نتي ة الد   أفَّ  ظُ بلحَ ويُ 
 (2012)مع دراسة أبو رزؽ  واختمفت، عاليةٍ  لتقييـ مرؤوسيو بكفاءةٍ  موُ ة ما يؤى  مف الخبرة والمو/وعيَّ 

 اؿ التَّقييـ اإلداري  بدر ٍة منخف/ة.الكافية في م  ع بالخبرةِ قييـ يتمتَّ فريؽ التَّ  أفَّ  صت إلىوالتي خمُ 
 

 
 

ة تقييم األداء في الجامعات اإلدارة العميا لعممي   دعمبين  ةٍ إحصائي   ذات داللةٍ  قةٌ توجد عال ال .4
 لمعاممين. فيِّ الوظي ضارِّ ال غزة وتحقيقة في قطاع الفمسطيني  

 (39) جدول رقم

 ة في قطاع  زةة تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينيَّ اإلدارة العميا لعمميَّ  دعـمعامم الرحباط بَه 

ٌ   ضاز  ان مَكوحح  05.0عىذ مسخوى دلنت   نهعامهَه انوظَف

 الحوافز اإلحصاءات المحور
 ظروف

 العمل 
 عالقات 
 العمل

 االستقرار
 الوظيفي

ر جميع المحاو 
)وتحقيق الرضا 
 الوظيفي لمعاممين(

ة تقييم اإلدارة العميا لعممي   دعم
ة األداء في الجامعات الفمسطيني  

 في قطاع غزة

 0.773 0.616 0.658 0.705 0.715 معامؿ االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 241 241 241 241 241 ح ـ العينة
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ّـَ  ة تقييـ األداء في ال امعات اإلدارة العميا لعمميَّ  دعـ اختبار بيرسوف إلي اد العبلقة بيفاستخداـ  ت
 نةٌ يَّ بَ والنتائج مُ  05.0عند مستوى داللة  لمعامميف الوظيفي   /ار  ال قيؽِ ة في قطاع  زة وتحالفمسطينيَّ 

 rوقيمة  0.05مف  قؿُّ وىي أ 0.000الية تساوي القيمة االحتم أفَّ  فُ ي  بَ الذي يُ ( 40) في  دوؿ رقـ
مما يدل  عمى وجود  0.172ال دولية والتي تساوي  rكبر مف قيمة وىي أ 0.773المحسوبة تساوي 

 قيقة في قطاع غزة وتحة تقييم األداء في الجامعات الفمسطيني  اإلدارة العميا لعممي   دعمعالقٍة بين 
 .05.0مستوى داللة عند  لمعاممين الوظيفيِّ  ضارِّ ال

 

مسؤولة عف متابعة نتائج عممية تقييـ األداء،  ياأنَّ  تي ة إلى دور اإلدارة العميا حيثُ ىذه النَّ  يعزو الباحث
مف ىذه  ةٍ وو ود  ديَّ  ،ةخاذ القرارات المستقبميَّ قييـ في ات  تستخدـ نتائج التَّ ولتتحقؽ مف  ودة العمؿ، ول

عؼ، ولقياس ة ومعال ة نقاط ال/َّ تعزيز نقاط القوَّ  ة لتطبيؽ نتائج تقييـ األداء مف أ ؿِ رافيَّ ال يات اإلش
 مدى ر/ا الموظفيف عف عممية تقييـ األداء ونتائ يا. 

 

سػػػة إدارة المؤسَّ  صػػػت إلػػػى أفَّ التػػػي خمُ ( 2006)مػػػع دراسػػػة عايشػػػي  تت فـــقُ راسػػػة نتي ػػػة الد   أفَّ  ظُ بلَحػػػويُ 
 مػػع دراسػػةِ  وتختمــفُ قػػة بشػػؤوف األفػػراد، ة المتعم  خاذىػػا لمقػػرارات اإلداريَّػػاألداء عنػػد ات   تسػػتخدـ نتػػائج تقيػػيـ

 لممرا عة مف طرؼ اإلدارة العميا. نتائج تقييـ األداء ال تخ/عُ  صت إلى أفَّ التي خمُ  (2007)سعاد 
ألداء في الجامعات ا ييمتق ةلعممي   اجعةلر  ا غذيةالت  بين  ةٍ صائي  إح ذات داللةٍ  عالقةٌ  توجدُ  ال .5

 لمعاممين. الوظيفيِّ  ضاالرِّ  غزة وتحقيقة في قطاع الفمسطيني  
 (40) جدول رقم

 زة ة في قطاع األداء في ال امعات الفمسطينيَّ  ييـتق ةلعمميَّ  ا عةلرَّ ا غذيةالتَّ معامم الرحباط بَه 
ٌ   ضاز  ان وتحقيؽ  05.0 عىذ مسخوى دلنت نهعامهَه انوظَف

ظروف  الحوافز اإلحصاءات المحور
 العمل

عالقات 
 العمل

االستقرار 
 الوظيفي

جميع المحاور 
)وتحقيق الرضا 
 الوظيفي لمعاممين(

 ةلعممي   لر اجعةا غذيةالت  
األداء في الجامعات  ييمتق

 ة في قطاع غزة  الفمسطيني  

 0.825 0.690 0.705 0.715 0.765 معامؿ االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 االحتماليةالقيمة 

 241 241 241 241 241 ح ـ العينة
 

ّـَ  األداء في ال امعات  ييـتق ةلعمميَّ  ا عةلرَّ ا غذيةالتَّ  استخداـ اختبار بيرسوف إلي اد العبلقة بيف ت
 نةٌ يَّ بَ والنتائج مُ  05.0عند مستوى داللة  لمعامميف الوظيفي   /ار  ال قيؽوتح ة في قطاع  زةالفمسطينيَّ 

 rوقيمة  0.05مف  قؿُّ وىي أ 0.000القيمة االحتمالية تساوي  أفَّ  فُ بي  الذي يُ  (41)في  دوؿ رقـ 

مما يدل  عمى وجود  0.172ال دولية والتي تساوي  rمف قيمة  كبرُ وىي أ 0.825المحسوبة تساوي 
 قيقة في قطاع غزة وتحاألداء في الجامعات الفمسطيني   ييمتق ةلعممي   لر اجعةا غذيةالت  عالقٍة بين 

 .05.0عند مستوى داللة  لمعاممين الوظيفيِّ  ضارِّ ال
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ىذه النتي ة إلى أفَّ الموظَّؼ عندما يشعر بمصداقيَّة عمميَّة تقييـ األداء التي يخ/ع ليا،  يعزو الباحث
ىذه النتائج مف خبلؿ تغذيٍة را عٍة تعود عميو بالمنفعة سواًء الماديَّة أو وب فَّ ىناؾ  يًة عميا تتابع 

 المعنويَّة، وعندما يعمـ نقاط ال/عؼ والقوة لديو فينو يسعى لتعزيز نقاط القوة لديو وعبلج نقاط ال/عؼ.
 

غذيػة لمتَّ  اً ظامػؾ نىنػا صػت إلػى أفَّ التػي خمُ  (2010)مع دراسة شاىيف  تت فقراسة نتي ة الد   أفَّ  ظُ ويبلحَ 
ة ا يزيد مف عمميَّ عؼ في األداء ممَّ ة وال/َّ يسمح بالكشؼ عف نقاط القوَّ  ،ةا عة في ال امعة اإلسبلميَّ الرَّ 
نظػاـ  صػت إلػى أفَّ التػي خمُ  (2004) مع دراسة النونػو وتختمفُ مستوى أداء العامميف،  رحفيز وتطويالتَّ 

  .فيفا عة لنتائج تقييـ أداء الموظَّ رَّ غذية اللمتَّ  فرصةً  رُ وف  تقييـ األداء ال يُ 
 

 انية: ة الث  الرئيس ةالفرضي  
تقييم أداء الموارد  حولاستجابات المبحوثين  طبين متوسِّ  ةٍ إحصائي   ذات داللةٍ  توجد فروقٌ  ال

 ، العمر، الجامعة، سنواتالجنس)ة الشخصي  رات عزى لممتغيِّ تُ  يفيِّ ضا الوظة وبين تحقيق الرِّ البشري  
 ل(.الخبرة، الوظيفة، المؤىِّ 

 

 :كالتالية فرعي   اتٌ فرضي  ة ع من ىذه الفرضي  ويتفر  
 

 تقييم أداء الموارد حولاستجابات المبحوثين  طبين متوسِّ  ةٍ إحصائي   ذات داللةٍ  توجد فروقٌ  ال-2.1
 .الجنس لىإعزى تُ  يفيِّ ضا الوظة وبين تحقيق الرِّ البشري  

 

 (41) جدول رقم

  tختبار نتائج ا
 يِّ ضا الوظيفة وبين تحقيق الرِّ طات استجابات المبحوثين حول تقييم أداء الموارد البشري  بين متوسِّ لفروق احسب 

 لى الجنسإعزى يُ 

المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحسابي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 االحتمالية

 0.894 0.761 3.230 192 ذكر ةتقييم أداء الموارد البشري  

 

0.372 

 0.789 3.121 49 أنثى 

ة تقييم من عممي   ضا الوظيفيِّ تحقيق الرِّ 
 األداء

 0.764 3.308 192 ذكر
0.154 0.877 

 0.702 3.289 49 أنثى

جميع فقرات االستبانة )واقع تقييم أداء الموارد 
لدى  ضا الوظيفيِّ ة وعالقتو بتحقيق الرِّ البشري  

 معات الفمسطينية(العاممين في الجا

 0.737 3.260 192 ذكر
0.632 

 

0.528 

 0.731 3.186 49 أنثى 

 1.97تساوي 0.05ومستوى داللة  "239"الجدولٌة عند درجة حرٌة  tقٌمة 
 

ة تقييـ أداء الموارد البشريَّ  حوؿاست ابات المبحوثيف  اتطمتوس  الختبار الفروؽ بيف  tتّـَ استخداـ اختبار 
والنَّتائج ُمَبيَّنٌة في  دوؿ  ،05.0عند مستوى داللة  ال نس إلى ُتعزى يفي  /ا الوظلر  وبيف تحقيؽ ا

 tوىي أقؿُّ مف قيمة  0.632المحسوبة ل ميع المحاور م تمعًة تساوي  tالذي ُيَبي ُف أفَّ قيمة  (42)رقـ 
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وىي أكبر مف  0.528وي ، كما أفَّ القيمة االحتماليَّة ل ميع المحاور تسا1.97ال دوليَّة والتي تساوي 
تقييم أداء الموارد  حولاستجابات المبحوثين  اتطمتوسِّ  بينمما يدل  عمى عدم وجود فروٍق  0.05
  05.0عند مستوى داللة  الجنس ُتعزى إلى يفيِّ ضا الوظة وبين تحقيق الرِّ البشري  

 

نفػس نظػاـ تقيػيـ األداء، ونفػس عمػييـ  وثيف ذكػورًا كػانوا أـ إناثػًا، يسػريالمبح ذلؾ إلى أفَّ  يعزو الباحث
ر متغي   ، مما يعني أفَّ اً رفيف دوف تمييز، لذا كاف رأييـ متقاربؽ عمى الطَّ طبَّ ياسة واألنظمة والقوانيف تُ الس  

 /ا الوظيفي.ة تقييـ األداء وتحقيؽ الر  حوؿ عمميَّ   وىريٌّ  ال نس ليس لو أثرٌ 
ـــق فػػػي  ةٍ إحصػػػائيَّ  ذات داللػػػةٍ  بعػػػدـ و ػػػود فػػػروؽٍ  (2013)راسػػػة مػػػع نتي ػػػة الن ػػػارنتي ػػػة ىػػػذه الد   وتت ف

ة فػػي محافظػػات قطػػاع  ػػزة اسػػت ابات المبحػػوثيف حػػوؿ تطبيػػؽ تقيػػيـ أداء العػػامميف فػػي الييئػػات المحميَّػػ
 ذات داللػةٍ  التي أظيرت عدـ و ود فػروؽٍ  (2007)مع دراسة أبو ما/ي  وتت فقال نس،  رعزى لمتغي  تُ 

فػؽ مػع دراسػة أبػو عزى إلى ال نس، وتتَّ قات تقييـ األداء تُ ة حوؿ معو  سطينيَّ ال امعات الفم بيف ةٍ إحصائيَّ 
ت عي نػة الد راسػة ُتعػزى في اسػت ابا ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  التي أظيرت عدـ و ود فروؽٍ  (2009)حطب 

 إلى ال نس.
 يم أداء المواردتقي حولاستجابات المبحوثين  طبين متوسِّ  ةٍ إحصائي   ذات داللةٍ  توجد فروقٌ  ال-2.2

 .05.0عند مستوى داللة العمر لىإ عزىتُ  يفيِّ ضا الوظتحقيق الرِّ  ة وبينَ البشري  
 

 (42) جدول رقم

 طات استجابات المبحوثين حول تقييم أداءمتوسِّ بين  (One Way ANOVA)حادي باين األُ نتائج تحميل الت  

 لى العمرإ ضا الوظيفيِّ ة وبين تحقيق الرِّ بشري  الموارد ال

باينمصدر الت   البيان  
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 اFا

القيمة 
 االحتمالية

 ةتقييم أداء الموارد البشري   

 0.823 3 2.469 بيف الم موعات
1.410 

 

0.240 

 
 0.584 237 138.351 داخؿ الم موعات

  240 140.820 الم موع

ة ممي  ع من ضا الوظيفيِّ تحقيق الرِّ 
 األداء  تقييم 

 0.426 3 1.277 بيف الم موعات
0.754 

 

0.521 

 
 0.565 237 133.874 داخؿ الم موعات

  240 135.151 الم موع

)واقع تقييم االستبانة جميع فقرات 
ة وعالقتو أداء الموارد البشري  

لدى العاممين  ضا الوظيفيِّ بتحقيق الرِّ 
 ة(في الجامعات الفمسطيني  

يف الم موعاتب  1.930 3 0.643 

1.193 

 

0.313 

 

 

 0.539 237 127.775 داخؿ الم موعات

  240 129.706 المجموع

 

 2.64تساوي  0.05ومستوى داللة " 237، 3"الجدولٌة عند درجة حرٌة  Fقٌمة 
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ّـَ اسػتخداـ اختبػػار تحميػؿ التَّبػايف اأُلحػػادي  الختبػار الفػروؽ بػػيف  ـتػ تقيــيم  حــولبات المبحـوثين اســتجا اتطمتوسِّ
والنتػػائُج  05.0عنػػد مسػػتوى داللػػة  العمــر إلــى تُعــزى يفيِّ ضــا الــوظة وبــين تحقيــق الرِّ أداء المــوارد البشــري  
وىػي أقػؿُّ  1.193المحسػوبة ل ميػع المحػاور م تمعػة تسػاوي  Fالػذي يبػي ُف أفَّ قيمػة  (43)مَبيَّنٌة في  دوؿ رقـ 

وىػي أكبػر  0.313، كمػا أفَّ القيمػة االحتماليَّػة ل ميػع المحػاور تسػاوي 2.64 ال دوليَّة والتي تسػاوي Fمف قيمة 
ــ بــينممــا يــدل  عمــى عــدم وجــود فــروٍق  0.05مػػف  تقيــيم أداء المــوارد  حــولاســتجابات المبحــوثين  اتطمتوسِّ

  05.0عند مستوى داللة  العمر تُعزى إلى يفيِّ ضا الوظة وبين تحقيق الرِّ البشري  
 

فيف اإلدارييف في ال امعات ؽ يخ/ع لو  ميع الموظَّ نظاـ تقييـ األداء المطبَّ  لى أفَّ ذلؾ إ يعزو الباحث
 ة لدييـ.ظر عف الفئات العمريَّ النَّ  ة بغض  الفمسطينيَّ 

 

التي أظيرت عدـ و ود فروٍؽ ذات داللٍة إحصائيٍَّة بيف  (2007)ىذه النَّتي ة مع دراسة أبو ما/ي  وتت فقُ 
التي أظيرت  (2009) ة حوؿ معو قات تقيـي األداء تُعزى إلى متغي ر العمر، ودراسة أبو حطبال امعات الفمسطينيَّ 

ر عدـ و ود فروٍؽ ذات داللٍة إحصائيٍَّة في است ابات عي نة الدراسة تُعزى لممتغي رات الشخصيَّة تمثَّمت في متغي  
 ذات داللةٍ  والتي أظيرت و ود فروؽٍ  (2001)تي ة مع دراسة بحر وعبد الواحد ىذه النَّ  واختمفتالعمر. 
 ر العمر.عزى لمتغي  تُ  ةٍ إحصائيَّ 

 

 تقييم أداء الموارد حولاستجابات المبحوثين  طبين متوسِّ  ةٍ إحصائي   ذات داللةٍ  توجد فروقٌ  ال-2.3
 العممي. لالمؤىِّ  لىإعزى تُ  يفيِّ ضا الوظة وبين تحقيق الرِّ البشري  

 

 (43) جدول رقم

طات استجابات المبحوثين حول تقييم أداء متوسِّ بين  (One Way ANOVA)التباين األحادي  نتائج تحميل
 العممي لالمؤىِّ لى إ ضا الوظيفيِّ تحقيق الرِّ  ة وبينالموارد البشري  

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 اFا

القيمة 
 االحتمالية

 ةالبشري   تقييم أداء الموارد

 0.161 3 0.482 بيف الم موعات

0.272 

 

0.846 

 
 0.592 237 140.338 داخؿ الم موعات

  240 140.820 الم موع

ة من عممي   ضا الوظيفيِّ تحقيق الرِّ  
 تقييم األداء

 0.136 3 0.407 بيف الم موعات

0.239 

 

0.869 

 
 0.569 237 134.744 داخؿ الم موعات

  240 135.151 الم موع

)واقع تقييم االستبانة جميع فقرات 
ة وعالقتو الموارد البشري    أداء 

 0.083 3 0.250 بيف الم موعات
0.153 

 

0.928 

 0.546 237 129.455 داخؿ الم موعات 
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 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 اFا

القيمة 
 االحتمالية

لدى  ضا الوظيفيِّ بتحقيق الرِّ 
    المجموع ة(العاممين في الجامعات الفمسطيني  

 2.64 تساوي 0.05ومستوى داللة  "237، 3"ند درجة حرٌة الجدولٌة ع Fقٌمة 
 

ّـَ  ـالختبػار الفػروؽ بػيف  حادي  بايف األُ استخداـ اختبار تحميؿ التَّ  ت  حـولاسـتجابات المبحـوثين  اتطمتوسِّ
عنػد مسػتوى داللػة   العممـي لالمؤىِّـ لـىعـزى إتُ  يفيِّ ضـا الـوظة وبين تحقيق الرِّ تقييم أداء الموارد البشري  

05.0 قيمة  أفَّ  فُ بي  الذي يُ  (44)في  دوؿ رقـ  نةٌ بيَّ لنتائج مُ واF  ًالمحسوبة ل ميع المحاور م تمعة 
ة ل ميػػع القيمػػة االحتماليَّػػ ، كمػػا أفَّ 2.64ي ال دوليػػة والتػػي تسػػاو  Fمػػف قيمػػة  وىػػي أقػػؿُّ  0153تسػػاوي 

ـــمت بـــينممـــا يـــدل  عمـــى عـــدم وجـــود فـــروٍق  0.05كبػػػر مػػػف وىػػػي أ 0.928المحػػػاور تسػػػاوي   اتطوسِّ
 لالمؤىِّـ لـىإ عـزىتُ  يفيِّ ضا الوظة وبين تحقيق الرِّ تقييم أداء الموارد البشري   حولاستجابات المبحوثين 

  05.0 عند مستوى داللة العمميِّ 
 

ولػو  اً عمميػ بلً قيػيـ يممكػوف مػؤى  ة التَّ فيف الخا/ػعيف لعمميَّػ ميػع المػوظَّ  ىذه النتي ة إلػى أفَّ  يعزو الباحث
 أثػػػرٌ البشػػػريَّة وتحقيػػػؽ الر /ػػػا الػػػوظيفي  لػػػيس لػػػو واقػػػع تقيػػػيـ أداء المػػػوارد  وىػػػـ يػػػروف أفَّ  األدنػػػى، بالحػػػد  
ؿ العممػي، وأف المعػايير وطػرؽ أسػاليب بسػبب المؤى ػ /ػا الػوظيفي  قيػيـ والر  ة التَّ عمى أبعاد عمميَّػ  وىريٌّ 

 التقييـ ثابتة ل ميع المؤىبلت العممية لمعامميف في ال امعات.
 ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  التي أظيرت عدـ و ود فروؽٍ  (2007)تي ة مع دراسة أبو ما/ي ذه النَّ ى وتت فق
ودراسة أبو حطب ؿ العممي ر المؤى  عزى إلى متغي  ـ األداء تُ يقات تقية حوؿ معو  ال امعات الفمسطينيَّ  بيف
ر عزى لمتغي  نة الدراسة تُ في است ابات عي   ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  التي أظيرت عدـ و ود فروؽٍ  (2009)

 فروؽٍ  التي أظيرت و ودَ  (2001)ىذه النتي ة مع دراسة بحر وعبد الواحد  واختمفتؿ العممي. المؤى  
 ر العمر.عزى لمتغي  تُ  ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ 

د تقييم أداء الموار  حولاستجابات المبحوثين  طبين متوسِّ  ةٍ إحصائي   ذات داللةٍ  توجد فروقٌ  ال-2.4
 .سنوات الخبرة لىإعزى تُ  يفيِّ ضا الوظة وبين تحقيق الرِّ البشري  
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 (44) جدول رقم

طات استجابات المبحوثين حول تقييم أداء بين متوسِّ  (One Way ANOVA)باين األحادي نتائج تحميل الت  
 لى سنوات الخبرةإ يفيِّ ضا الوظة وبين تحقيق الرِّ الموارد البشري  

لتباينمصدر ا البيان مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 اFا

القيمة 
 االحتمالية

 ةتقييم أداء الموارد البشري  

 0.935 3 2.805 بيف الم موعات

1.605 

 

0.189 

 
 0.582 237 138.015 داخؿ الم موعات

  240 140.820 الم موع

ة من عممي   ضا الوظيفيِّ تحقيق الرِّ 
 اءتقييم األد

 0.700 3 2.101 بيف الم موعات

1.248 

 

0.293 

 
 0.561 237 133.050 داخؿ الم موعات

  240 135.151 الم موع

)واقع تقييم االستبانة جميع فقرات 
ة وعالقتو أداء الموارد البشري  

لدى  ضا الوظيفيِّ بتحقيق الرِّ 
 ة(العاممين في الجامعات الفمسطيني  

 0.806 3 2.417 بيف الم موعات

1.500 

 

0.215 

 
 0.537 237 127.289 داخؿ الم موعات

  240 129.706 المجموع

 

 2.64تساوي  0.05ومستوى داللة  "237، 3"الجدولٌة عند درجة حرٌة  Fقٌمة      
 

ـتّـَ استخداـ اختبار تحميؿ التَّبايف اأُلحادي  الختبار الفػروؽ بػيف   تقيـيم  حـولاسـتجابات المبحـوثين  اتطمتوسِّ
 05.0عنػد مسػتوى داللػة   سـنوات الخبـرة تُعـزى إلـى يفيِّ ضـا الـوظة وبين تحقيـق الرِّ أداء الموارد البشري  

 1.500المحسػوبة ل ميػع المحػاور م تمعػًة تسػػاوي  Fالػذي ُيبػي ُف أفَّ قيمػة  (45)والنتػائج مَبيَّنػٌة فػي  ػدوؿ رقـػ 
 0.215، كمػا أفَّ القيمػة االحتماليَّػة ل ميػع المحػاور تسػاوي 2.64ال دوليَّػة والتػي تسػاوي  Fوىي أقؿُّ مػف قيمػة 

ـ بينمما يدل  عمى عدم وجود فروٍق  0.05وىي أكبر مف  تقيـيم أداء  حـولاسـتجابات المبحـوثين  اتطمتوسِّ
  05.0عند مستوى داللة   سنوات الخبرة إلى تُعزى يفيِّ ضا الوظة وبين تحقيق الرِّ الموارد البشري  

 

حوؿ واقع تقييـ أداء المػوارد  ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  ةٌ  وىريَّ  و د فروؽٌ و ال تابقة ب نَّ تي ة الس  مف الن ظُ يبلحَ 
سػػنوات الخبػػرة ال  ذلػػؾ إلػػى أفَّ  الباحــث ويعــزوعػػزى لسػػنوات الخبػػرة، تُ  /ػػا الػػوظيفي  ة وتحقيػػؽ الر  البشػػريَّ 

 /ا الوظيفي. تحقيؽ الر  ة تقييـ األداء و عبلقة ليا بتغيير است ابات المبحوثيف حوؿ عمميَّ 
في است ابات  التي أظيرت عدـ و ود فروؽٍ  (2013)ىذه الدراسة مع دراسة الن ار نتي ة  فقوتت  

ر عزى لمتغي  ة في محافظات قطاع  زة تُ المبحوثيف حوؿ تطبيؽ تقييـ أداء العامميف في الييئات المحميَّ 
فيف لتطبيؽ بيف نظرة الموظَّ  ـ و ود عبلقةٍ والتي أظيرت عد (2004)سنوات الخدمة، ودراسة النونو 

نتي ة ىذه الدراسة مع دراسة بحر وعبد  واختمفت فيف.تقييـ األداء وبيف سنوات الخبرة لدى الموظَّ 
ة بيف سنوات الخبرة وعدـ مو/وعيَّ  ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  التي أظيرت و ود فروؽٍ  (2011)الواحد 

 ة.ـ عمى أف يكوف أكثر مو/وعيَّ ي  قَ ، زادت قدرة المُ ما زادت سنوات الخبرةالمدراء، فكمَّ 
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تقييم أداء الموارد  حولاستجابات المبحوثين  طبين متوسِّ  ةٍ إحصائي   ذات داللةٍ  توجد فروقٌ  ال-2.5
 .مكان العمللى إعزى تُ  يفيِّ ضا الوظة وبين تحقيق الرِّ البشري  

 (45)جدول رقم 
طات استجابات المبحوثين حول تقييم متوسِّ بين  (One Way ANOVA) حاديِّ باين األُ نتائج تحميل الت  

 لى مكان العملإ ضا الوظيفيِّ ة وبين تحقيق الرِّ بشري  أداء الموارد ال

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 اFا

القيمة 
 االحتمالية

تبيف الم موعا ةتقييم أداء الموارد البشري     8.813 2 4.407 
7.945 

 

0.000 

 
 0.555 238 132.007 داخؿ الم موعات 

  240 140.820 الم موع 

ة من عممي   ضا الوظيفيِّ تحقيق الرِّ 
 تقييم األداء

 6.996 2 13.992 بيف الم موعات
13.743 

 

0.000 

 
 

 0.509 238 121.159 داخؿ الم موعات

  240 135.151 الم موع

)واقع تقييم االستبانة ات جميع فقر 
ة وعالقتو أداء الموارد البشري  

لدى  ضا الوظيفيِّ بتحقيق الرِّ 
 ة(العاممين في الجامعات الفمسطيني  

 5.244 2 10.487 بيف الم موعات
10.468 

 

0.000 

 

 
 0.501 238 119.218 داخؿ الم موعات

  240 129.706 المجموع

 3.03تساوي  0.05ومستوى داللة  "238، 2" الجدولٌة عند درجة حرٌة Fقٌمة 
 

ّـَ  ـ الختبػار الفػروؽ بػيف حادي  استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األُ  ت  حـولاسـتجابات المبحـوثين  اتطمتوسِّ
عنػػد مسػػتوى داللػػة   مكــان العمــل لــىإ عــزىتُ  يفيِّ ضــا الــوظة وبــين تحقيــق الرِّ تقيــيم أداء المــوارد البشــري  

05.0  َّقيمػػػػة  أفَّ  فُ بػػػػي  والػػػػذي يُ  (46)  ػػػػدوؿ رقػػػػـفػػػػي  نػػػػةٌ والنتػػػػائج مبيF  المحسػػػػوبة ل ميػػػػع المحػػػػاور
القيمة االحتمالية  ، كما أفًّ 3.03ال دولية والتي تساوي  Fكبر مف قيمة وىي أ 10.468تساوي  م تمعةً 

ـــ بـــينممـــا يـــدل   عمـــى وجـــود فـــروٍق  0.05مػػػف  وىػػي أقػػػؿُّ  0.000ل ميػػع المحػػػاور تسػػػاوي   اتطمتوسِّ
مكـان  لـىإ عـزىتُ  يفيِّ ضـا الـوظة وبـين تحقيـق الرِّ تقييم أداء الموارد البشـري   حولوثين استجابات المبح

 05.0 عند مستوى داللة العمل
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 (46)جدول رقم 
 ر مكان العملطات حسب متغيِّ اختبار شفيو لمفروق بين المتوسِّ 

 انمحور
 انفزق بَه

 انمخوسطاث 

الجامعة 
 االسالمية

 جامعة 
 االزىر

جامعة 
 االقصى

 ةتقييم أداء الموارد البشري  

 *0.219 *0.486  ال امعة االسبلمية

 0.267-  *0.486-  امعة االزىر

  0.267 *0.219-  امعة االقصى

ة من عممي   ضا الوظيفيِّ تحقيق الرِّ 
 تقييم األداء

 *0.394 *0.565  ال امعة االسبلمية

 0.171-  *0.565-  امعة االزىر

  0.171 *0.394-  امعة االقصى

)واقع تقييم االستبانة جميع فقرات 
ة وعالقتو أداء الموارد البشري  

لدى  ضا الوظيفيِّ بتحقيق الرِّ 
 ة(العاممين في الجامعات الفمسطيني  

 
 
 

 *0.286 *0.517  ال امعة االسبلمية

 0.230-  *0.517-  امعة االزىر

  0.230 *0.286-  امعة االقصى

ة" و " امعػػة األزىػػر" لصػػالح سػػبلميَّ "ال امعػػة اإلالفػػروؽ بػػيف  فَّ أ (47)فيو  ػػدوؿ رقػػـ ف اختبػػار شػػبػػي  ويُ  
قصػػػى" بػػػيف "ال امعػػػة اإلسػػػبلميَّة" و " امعػػػة األ كمػػػا تو ػػػد فػػػروؽٌ 0.0.517بنسػػػبة سػػػبلمية" "ال امعػػػة اإل

 0.286بنسبة  ة"سبلميَّ لح "ال امعة اإلولصا
 

ة الفرضي ة ال  اتطمتوسِّ  بينتي تفترض عدم وجود فروٍق وبناًء عمى ذلك نستنتج عدم صح 
 مكان العمل إلى يفيِّ ضا الوظة وبين تحقيق الرِّ تقييم أداء الموارد البشري   حولاستجابات المبحوثين 

ة البديمة التي تفترض ة وقبوؿ الفر/يَّ ة العدميَّ ، ويعني ذلؾ رفض الفر/يَّ 05.0عند مستوى داللة
ة وبيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشريَّ  (0.05)د مستوى داللة عن ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  و ود فروؽٍ 
 ة الباحث.فؽ مع فر/يَّ تي ة ال تتَّ عزى لمكاف العمؿ، وىذه النَّ تُ  /ا الوظيفي  تحقيؽ الر  

 

مستوى تحقؽ الر/ا الوظيفي المعتمد عمى تقييـ األداء في ال امعة  إلى أفَّ  ويعزو الباحث ذلك
 .اه في ال امعات األخرىاإلسبلمية أكبر مف مستو 

 

 

 (47) جدول رقم
 العمل في مكان ر لمتغيِّ  ةُ واألوزان النسبي   ة واالنحراف المعياري  طات الحسابي  المتوسِّ 

 ة في قطاع غزة الجامعات الفمسطيني  

 انجامعت  انمحور
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 ةتقييم أداء الموارد البشري  

 0.633 67.61 3.38 ال امعة االسبلمية

 0.834 57.89 2.89  امعة االزىر

 0.837 63.23 3.16  امعة االقصى

 0.589 70.92 3.55 ال امعة االسبلميةة من عممي   ضا الوظيفيِّ تحقيق الرِّ 
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 0.766 59.62 2.98  امعة االزىر تقييم األداء

 0.835 63.04 3.15  امعة االقصى

)واقع تقييم االستبانة ات جميع فقر 
ة وعالقتو أداء الموارد البشري  

لدى  ضا الوظيفيِّ بتحقيق الرِّ 
 ة(العاممين في الجامعات الفمسطيني  

 0.596 68.89 3.44 ال امعة االسبلمية

 0.783 58.56 2.93  امعة االزىر

 0.809 63.16 3.16  امعة االقصى
 

حول  ةٍ إحصائي   ذات داللةٍ  ةٌ جوىري   فروقٌ  توجد وُ بأن   (48) دوؿ رقـ في ال ابقةتي ة السَّ ظ مف النَّ يبلحَ 
محور  ب فَّ  فُ بي  وتُ  ،لمتغيِّر مكان العملعزى تُ  ضا الوظيفيِّ ة وتحقيق الرِّ واقع تقييم أداء الموارد البشري  

ّـَ  ،المرتبة األولى حتؿَّ ة في ال امعة اإلسبلميَّة اتقييـ أداء الموارد البشريَّ  ّـَ  ث  امعة   امعة األقصى ث
ة قد لمعامميف في ال امعة اإلسبلميَّ  /ا الوظيفيَّ الر   /ا الوظيفي ب فَّ في محور الر   فَ يَّ بَ كما تَ  ،األزىر

ّـَ  ثّـَ  حصؿ عمى أعمى در ةٍ  ذلؾ إلى در ة االستقرار  ويعزو الباحث  امعة األزىر،  امعة األقصى ث
ليا عممية تقييـ  ، وو/وح االنظمة والقوانيف التي تخ/ع ةسبلميَّ الذي وصمت إليو ال امعة اإل اإلداري  

ّـَ األداء والشفافية التي تتمتع بيا عممية تقييـ األداء،  ر ة التالية وكاف كاف ل امعة األقصى الدَّ  ث
 ة تقييـ األداء.عف عمميَّ  /ا الوظيفي  ل امعة األزىر المرتبة األخيرة في الر  

 

تقييم أداء الموارد  حولاستجابات المبحوثين  طبين متوسِّ  إحصائيةٍ  ات داللةٍ ذ فروقٌ  توجدُ ال -3.6
 .ى الوظيفيسم  المُ  لىإعزى تُ  يفيِّ ضا الوظة وبين تحقيق الرِّ البشري  

 (48) جدول رقم

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم أداء  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 
 ى الوظيفيسم  المُ لى إشرية وبين تحقيق الرضا الوظيفي بالموارد ال

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

 درجة
الحرية   

 متوسط 
 المربعات

 قيمة
 اFا

القيمة 
 االحتمالية

 ةتقييم أداء الموارد البشري   

 0.465 4 1.859 بيف الم موعات

0.789 

 

0.533 

 
 0.589 236 138.961 داخؿ الم موعات

لم موعا  140.820 240  

ة عممي  من  ضا الوظيفيِّ تحقيق الرِّ 
 األداء تقييم

 0.584 4 2.335 بيف الم موعات

1.037 

 

0.389 

 
 0.563 236 132.816 داخؿ الم موعات

  240 135.151 الم موع

)واقع تقييم االستبانة جميع فقرات 
ة وعالقتو أداء الموارد البشري  

لدى  لوظيفيِّ ضا ابتحقيق الرِّ 
 ة(العاممين في الجامعات الفمسطيني  

 0.470 4 1.879 بيف الم موعات

0.867 

 

0.484 

 
 0.542 236 127.827 داخؿ الم موعات

  240 129.706 المجموع

 

 2.41تساوي  0.05ومستوى داللة  "236، 4"الجدولٌة عند درجة حرٌة  Fقٌمة 
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ّـَ اسػتخداـ اختبػػار تحميػؿ التَّبػ ـايف اأُلحػػادي  الختبػار الفػروؽ بػػيف تػ تقيــيم  حــولاســتجابات المبحـوثين  اتطمتوسِّ
ــق الرِّ أداء المــوارد البشــري   ــين تحقي ــوظة وب ــى يفيِّ ضــا ال ــوظيفيســم  المُ  إل  05.0عنػػد مسػػتوى داللػػة  ى ال

 0.867تسػاوي  المحسػوبة ل ميػع المحػاور م تمعػةً  Fوالػذي يبػي ُف أفَّ قيمػة  (49)والنتائج مبيَّنػٌة فػي  ػدوؿ رقـػ 
 0.484، كمػػا أفَّ القيمػػَة االحتماليَّػَة ل ميػػع المحػػاور تسػػاوي 2.41ال دوليػػة والتػػي تسػاوي  Fوىػي أقػػؿُّ مػػف قيمػة 

تقيـيم أداء  حـولاسـتجابات المبحـوثين  اتطمتوسِّـ بـينمما يدل  عمى عدم وجود فـروٍق  0.05وىي أكبر مف 
   05.0عند مستوى داللة  ى الوظيفيسم  المُ  تُعزى إلى يفيضا الوظة وبين تحقيق الرِّ الموارد البشري  

 

ذلؾ إلى أف  ميع الموظفيف مع اختبلؼ مسمياتيـ الوظيفية، يتحقؽ ليـ الر/ا عف عممية تقييـ  ويعزو الباحث
 األداء، حاؿ تـ تقييميـ بطريقة سميمة وشفافة ووا/حة. 

 

أظيػرت عػدـ و ػوٍد فػروٍؽ ذات داللػٍة إحصػائيٍة  التػي (2007)نتي ة ىذه الد راسة مػع دراسػة أبػو ما/ػي  ات فقت
قػػات تقيػػيـ األداء تُعػػزى إلػػى متغي ػػر الُمسػػمَّى الػػوظيفي ودراسػػة أبػػو حطػػب  بػػيف ال امعػػات الفمسػػطينيَّة حػػوؿ معو 

التػػي أظيػػرت عػػدـ و ػػود فػػروٍؽ ذات داللػػٍة إحصػػائيٍَّة فػػي اسػػت ابات عي نػػة الدراسػػة تُعػػزى لممتغي ػػرات  (2009)
والتػي  (2013)نتي ػة ىػذه الدراسػة مػع دراسػة الن ػار  واختمفـتتمثَّمػت فػي متغي ػر الُمسػمَّى الػوظيفي. الشخصػيَّة 

أظيػػػرت أفَّ ىنػػػاؾ فروقػػػًا فػػػي اسػػػت ابات المبحػػػوثيف حػػػوؿ تطبيػػػؽ تقيػػػيـ أداء العػػػامميف فػػػي الييئػػػات المحميَّػػػة فػػػي 
 محافظات  زة تُعزى لمتغي ر الُمسمَّى الوظيفي.

 
 

 (49) رقمجدول 
 الدِّراسة اختبار فروضح نتائج ضِّ يو 

 اختبار الفرض ة األولىالفرضي ة الرئيس
 استخداـبيف  ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  تو د عبلقةٌ  ال .1
ة في قطاع تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينيَّ  ؽرُ طُ 

 لمعامميف. الوظيفي   /ار  ال  زة وتحقيؽ

 نَّو تو د عبلقةٌ ب (37)يتبيَّف مف نتي ة االختبار في  دوؿ رقـ 
بيف استخدـا ُطُرؽ تقيـي األداء في ال امعات الفمسطينيَّة وتحقيؽ 

 05.0الر /ا الوظيفي  لمعامميف عند مستوى داللة 

 استخداـ بيف ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  تو د عبلقةٌ  ال .2
ال امعات الفمسطينية في قطاع  في تقييـ األداء معايير

 لمعامميف. الوظيفي   /ار  ال  زة وتحقيؽ

ب نَّو تو د عبلقةٌ  (38)يتبيَّف مف نتي ة االختبار في  دوؿ رقـ 
بيف استخداـ معايير تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينيَّة وتحقيؽ 

 05.0الر /ا الوظيفي  لمعامميف عند مستوى داللة 

 توافربيف  ةٍ إحصائيَّ  داللةٍ ذات  تو د عبلقةٌ  ال .3
ة تقييـ األداء في مميَّ ؿ لعالمؤىَّ  الكادر البشري  

 /ار  ال  زة وتحقيؽة في قطاع ال امعات الفمسطينيَّ 
 لمعامميف. وظيفي  ال

و تو د ب نَّ  (39)في  دوؿ رقـ  االختبارف مف نتي ة يتبيَّ 
ة تقييـ األداء ؿ لعمميَّ المؤىَّ  بيف توافر الكادر البشري   عبلقةٌ 

لمعامميف  في  /ا الوظية وتحقيؽ الر  في ال امعات الفمسطينيَّ 
 05.0عند مستوى داللة 
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 اختبار الفرض ة األولىالفرضي ة الرئيس
 دعـبيف  ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  قةٌ تو د عبل ال .4

ة تقييـ األداء في ال امعات اإلدارة العميا لعمميَّ 
 في  الوظي /ار  ال  زة وتحقيؽة في قطاع الفمسطينيَّ 
 لمعامميف.

و تو د ب نَّ  (40)دوؿ رقـ في   االختبارف مف نتي ة يتبيَّ 
ة تقييـ األداء في بيف دعـ اإلدارة العميا لعمميَّ  عبلقةٌ 

لمعامميف عند  /ا الوظيفي  ة وتحقيؽ الر  ال امعات الفمسطينيَّ 
 05.0مستوى داللة 

 غذيةالتَّ بيف  ةٍ صائيَّ إح ذات داللةٍ  تو د عبلقةٌ  ال .5
ة ينيَّ األداء في ال امعات الفمسط ييـتق ةلعمميَّ ا عة لرَّ ا

 لمعامميف. الوظيفي   /االر   زة وتحقيؽ في قطاع 

و تو د ب نَّ  (41)في  دوؿ رقـ  االختبارف مف نتي ة يتبيَّ 
ة تقييـ األداء في ا عة لعمميَّ غذية الرَّ بيف التَّ  عبلقةٌ 

لمعامميف عند  /ا الوظيفي  ة وتحقيؽ الر  ال امعات الفمسطينيَّ 
 05.0مستوى داللة 

 
 
 

 اختبار الفرض سة الثانيةالفرضية الرئي
 طبيف متوس   إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  تو د فروؽٌ  ال -

ة تقييـ أداء الموارد البشريَّ  حوؿ است ابات المبحوثيف
ر إلى متغي   عزىتُ  يفي  /ا الوظوبيف تحقيؽ الر  

 ال نس.

ط است ابات بيف متوس   ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  ال تو د فروؽٌ 
ة وبيف تحقيؽ اء الموارد البشريَّ المبحوثيف حوؿ تقييـ أد

ر ال نس عند مستوى عزى إلى متغي  تُ  /ا الوظيفي  الر  
 (.43)ف في ال دوؿ رقـ حسب ما يتبيَّ  05.0داللة

 طبيف متوس   إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  تو د فروؽٌ  ال-
ة تقييـ أداء الموارد البشريَّ  حوؿ است ابات المبحوثيف

 ر العمر.إلى متغي   عزىتُ  يفي  /ا الوظوبيف تحقيؽ الر  

ط است ابات بيف متوس   إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  تو د فروؽٌ ال 
ة وبيف تحقيؽ المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشريَّ 

عند مستوى  ر العمرمتغي  عزى إلى تُ  /ا الوظيفي  الر  
 (.44)ال دوؿ رقـ  ف فيما يتبيَّ  حسب 05.0داللة

 طبيف متوس   ةٍ حصائيَّ إ ذات داللةٍ  تو د فروؽٌ  ال -
ة تقييـ أداء الموارد البشريَّ  حوؿ است ابات المبحوثيف
ؿ إلى المؤى   عزىتُ  يفي  /ا الوظوبيف تحقيؽ الر  

 العممي.

ط است ابات بيف متوس   ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  تو د فروؽٌ ال 
/ا ة وبيف تحقيؽ الر  المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشريَّ 

عند مستوى  متغي ر المؤى ؿ العممي  عزى إلى تُ  الوظيفي  
 (.45)ف في ال دوؿ رقـ حسب ما يتبيَّ 05.0داللة

 طبيف متوس   ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  تو د فروؽٌ  ال -
ة تقييـ أداء الموارد البشريَّ  حوؿ است ابات المبحوثيف
إلى سنوات  عزىتُ  يفي  /ا الوظوبيف تحقيؽ الر  

 الخبرة.

ط است ابات بيف متوس   ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  وؽٌ تو د فر ال 
/ا ة وبيف تحقيؽ الر  المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشريَّ 

ى عند مستو ؿ العممي المؤى  متغي ر عزى إلى تُ  الوظيفي  
 (.46)ف في ال دوؿ رقـ حسب ما يتبيَّ 05.0داللة

ط بيف متوس   ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  تو د فروؽٌ  ال -
ة ست ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشريَّ ا

 عزى إلى مكاف العمؿ.تُ  /ا الوظيفي  وبيف تحقيؽ الر  

ط است ابات بيف متوس   ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  تو د فروؽٌ ال 
/ا ة وبيف تحقيؽ الر  المبحوثيف حوؿ تقيـي أداء الموارد البشريَّ 

عند مستوى  ؿ العممي  المؤى  متغي ر عزى إلى تُ  الوظيفي  
 (.47)ف في ال دوؿ رقـ حسب ما يتبيَّ 05.0داللة

ط بيف متوس   ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  تو د فروؽٌ  ال -
ة است ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشريَّ 

ى المسمَّ عزى إلى تُ  /ا الوظيفي  وبيف تحقيؽ الر  
 الوظيفي.

ط است ابات بيف متوس   إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  تو د فروؽٌ ال 
/ا ة وبيف تحقيؽ الر  المبحوثيف حوؿ تقيـي أداء الموارد البشري  

داللة عند مستوى  متغي ر المسمَّى الوظيفي  عزى إلى تُ  الوظيفي  
05.0 َّ(.50)ف في ال دوؿ رقـ حسب ما يتبي 

  رد بواسطة الباحث
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 (50) رقم جدول
 الدِّراسة تحقيق أىدافح نتائج يوضِّ 

 مكان تحقق اليدف اليدف
ة تقييـ أداء الموارد ؼ عمى واقع عمميَّ عرُّ التَّ  .1

 ة في قطاع  زة.ة في ال امعات الفمسطينيَّ البشريَّ 
 مف اإل ابة عمى محاور ىذا القسـ و ود تقييـ أداءٍ  فَ يَّ بَ تَ 

 ة بنسبةٍ ة في ال امعات الفمسطينيَّ لمموارد البشريَّ  وظيفي  
/ح ذلؾ مف خبلؿ ويتَّ % 64.16 نسبي   بوزفٍ  طةٍ متوس  

ة أف ب مف ال امعات الفمسطينيَّ ، وىذا يتطمَّ (31)ال دوؿ رقـ 
 ة تقييـ األداء. بعمميَّ  أكبرَ  تولى اىتماماً 

ة عمميَّ عف  /ا الوظيفي  الكشؼ عف مستوى الر   .2
 تقييـ األداء.

 

( و ود ر/ًا عف واقع عمميَّة تقييـ 36يتبيَّف مف ال دوؿ رقـ )
البشريَّة في ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع  زة أداء الموارد 

 بدر ٍة متوس طة.
ة تقييـ أداء الموارد تحميؿ العبلقة بيف واقع عمميَّ  .3

ة في قطاع  زة ة في ال امعات الفمسطينيَّ البشريَّ 
 لمعامميف /ا الوظيفي  وتحقيؽ الر  

في ة تقييـ األداء عف عمميَّ  /ا الوظيفي  واقع الرَّ  فَّ /ح ب اتَّ 
نت كما بيَّ % 66.08 نسبي   ط بوزفٍ ة متوس  ال امعات الفمسطينيَّ 

 (36)النتائج في ال دوؿ رقـ 
ؽ تقييـ األداء في رُ حقؽ مف عبلقة استخداـ طُ التَّ   .4

/ا ة في قطاع  زة وتحقيؽ الر  ال امعات الفمسطينيَّ 
 لمعامميف. الوظيفي  

ف استخداـ و ود عبلقة بي (37)يتبيَّف مف نتائج ال دوؿ رقـ 
ُطُرؽ تقييـ األداء في ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع  زة 

 05.0وتحقيؽ الر /ا الوظيفي  لمعامميف عند مستوى داللة

إظيار العبلقة بيف استخداـ معايير تقييـ األداء  .5
ة وتحقيؽ ة في قطاع  زَّ في ال امعات الفمسطينيَّ 

 لمعامميف /ا الوظيفي  الر  

تباط بيف استخداـ معايير تقييـ األداء في معامؿ االر  تلقد بمغ
 /ا الوظيفي  ة في قطاع  زة وتحقيؽ الر  ال امعات الفمسطينيَّ 

عمى و ود  مما يدؿُّ  05.0عند مستوى داللة   0.720
 (38)/ح مف خبلؿ ال دوؿ رقـ بينيما، وىذا ما اتَّ  عبلقةٍ 

 الكؼء عبلقة مدى توافر الكادر البشري   تحديد .6
في  ةفمسطينيَّ يـ األداء في ال امعات الة تقيفي عمميَّ 

 لمعامميف. /ا الوظيفي  الر   قيؽقطاع  زة وتح
 

و ود عبلقة بيف توافر الكادر ( 39)ف في  دوؿ رقـ لقد تبيَّ 
/ا ة تقييـ األداء وتحقيؽ الر  ؿ إل راء عمميَّ المؤىَّ  البشري  
قيمة  تكان ، حيثُ 05.0د مستوى داللةعن الوظيفي  

  0.757ط معامؿ االرتبا
تقييـ  ةيَّ ـ اإلدارة العميا لعممعبلقة دعمف  دالت كُّ  .7

 زة في قطاع  ةينيَّ األداء في ال امعات الفمسط
 /ا الوظيفي لمعامميف.الر   وتحقيؽ

ة تقيػػيـ األداء بػػيف دعػػـ اإلدارة العميػػا لعمميَّػػ ف و ػػود عبلقػػةٍ تبػػيَّ 
/ػػػػا ة فػػػػي قطػػػػاع  ػػػػزة وتحقيػػػػؽ الر  فػػػػي ال امعػػػػات الفمسػػػػطينيَّ 

معامػػػػؿ قيمػػػػة  تحيػػػػث كانػػػػ (،40) فػػػػي ال ػػػػدوؿ رقػػػػـ لػػػػوظيفي  ا
 0.757االرتباط 

ة تقييـ مف عمميَّ  ا عةرَّ غذية العبلقة التَّ  إظيار .8
في قطاع  زة  ةالفمسطينيَّ ال امعات  ياألداء ف
 .يالوظيف /االر  وتحقيؽ 

ا عة غذية الرَّ بيف التَّ  /ح و ود عبلقةٍ اتَّ  (41)في ال دوؿ رقـ 
 ت/ػػػػػا الػػػػػوظيفي، وكانػػػػػقيػػػػػيـ األداء وتحقيػػػػػؽ الر  ة تمػػػػػف عمميَّػػػػػ

 05.0 0.773معامؿ االرتباط عند مستوى داللة

  رد بواسطة الباحث
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 (51) رقم جدول
 الدِّراسةاإلجابة عن أسئمة يوضح نتائج   

 نتيجة السؤال السؤال
في ال امعات  الموارد البشرية داءأواقع تقييـ  ما .1

  زة؟في قطاع  ينيةالفمسط
 

عمى أفَّ عمميَّة تقييـ أداء الموارد  (31)وؿ رقـ يدؿُّ ال د
البشرية تتّـُ في ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع  زة بدر ٍة 

 05.0عند مستوى داللة  متوس طة
عممية تقييـ األداء  عف الر/ا الوظيفي   قعوا ما .2

  زة؟في ال امعات الفمسطينية في قطاع 
ة مف عمميَّ  الوظيفي  /ا عمى تحقيؽ الر   (36)ال دوؿ رقـ  يدؿُّ 

 05.0عند مستوى داللة  متوسطةٍ  تقييـ األداء بدر ةٍ 
ىؿ تو د عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3

بيف واقع تقييـ أداء الموارد   05.0داللة 
البشرية وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي في ال امعات 

 الفمسطينية في قطاع  زة؟

 عمى (41) (،40(، )39(، )38، )(37)ال دوؿ رقـ  يدؿُّ 
و ود عبلقٍة ذات داللة إحصائية بيف واقع تقييـ أداء الموارد 

عند  البشرية وبيف تحقيؽ الر /ا الوظيفي  لدى العامميف
 05.0مستوى داللة 

ىؿ تو د فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط  .4
است ابات المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرية 

ى لممتغيرات وبيف تحقيؽ الر/ا الوظيفي تعز 
 ؟الشخصية

 عمى( 49(، )45(، )44، )(43) ،(42)ال دوؿ رقـ  يدؿُّ 
عدـ و ود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط است ابات 
المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشرية وبيف تحقيؽ الر/ا 
الوظيفي تعزى لممتغيرات الشخصية )ال نس، العمر، المؤىؿ 

 لمسمى الوظيفي(.العممي، سنوات الخبرة، ا
( عمى و ود فروؽ ذات داللة 46ويدؿ ال دوؿ رقـ )

 إحصائية تعزى لمتغير مكاف العمؿ.
  رد بواسطة الباحث

 
 

 

 

 

 انخالطت:

 ّـَ ة لتحميػػػؿ البيانػػػات التػػػي تَػػػاإلحصػػػائيَّ  األسػػػاليبمػػػف  تنػػػاوؿ الباحػػػث فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ إ ػػػراء م موعػػػةٍ 
 وزيع الطبيعػيَّ البيانات تتبع التَّ ما إذا كانت لمعرفة  زيع الطبيعي  و التَّ  ت ميعيا، فقد أ رى الباحث اختبارَ 
ّـَ أـ ال، و/رورتو الختبار الفر/ػيَّ   ،لتحميػؿ فقػرات االسػتبانة نػة الواحػدةِ لمعي   tاسػتخداـ اختبػار ات، كمػا تػ

ّـَ  االنحػدار  رات، واسػتخدـ الباحػث تحميػؿاستخداـ اختبػار بيرسػوف إلي ػاد العبلقػات مػا بػيف المتغي ػ كما ت
ّـَ  ،ابعر التَّػػػة عمػػػى المتغي ػػػرات المسػػػتقمَّ د لمعرفػػػة أثػػػر المتغي ػػػالمتعػػػد   الخطػػػي   إلي ػػػاد  tاسػػػتخداـ اختبػػػار وتػػػ

/ػػػا ة وبػػػيف تحقيػػػؽ الر  طات اسػػػت ابات المبحػػػوثيف حػػػوؿ تقيػػػيـ أداء المػػػوارد البشػػػريَّ الفػػػروؽ بػػػيف متوس ػػػ
طات اسػػت ابات بػػيف متوس ػػ الختبػػار الفػػروؽِ  حػػادي  بػػايف األالػػوظيفي، واسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار تحميػػؿ التَّ 

 ي رات الشخصيَّة.عزى لممتغتُ  /ا الوظيفي  ة وبيف تحقيؽ الر  المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد البشريَّ 
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 :مقدمة
ّـَ النَّ  صًا ألىـ  ىذا الفصؿ ممخَّ  يتناوؿ وصيات راسة، وأىـ التَّ ؿ إلييا مف خبلؿ ىذه الد  وصُّ التَ  تائج التي ت

ة مف عؼ مف أ ؿ تحقيؽ األىداؼ المر وَّ التي تسعى لعبلج نقاط ال/َّ تائج المقترحة في /وء النَّ 
لدى العامميف في  /ا الوظيفي  ة وعبلقتو بتحقيؽ الر  ريَّ ؼ عمى واقع تقييـ أداء الموارد البشخبلؿ التعرُّ 

 .ة في قطاع  زةال امعات الفمسطينيَّ 
 

 

 أولا 
 
 راصت: َخائج انذ

لدى العامميف في  /ا الوظيفي  ة وعبلقتو بتحقيؽ الر  دراسة واقع تقييـ أداء الموارد البشريَّ  أظيرت نتائجُ 
 ي سبؽ تحميميا ما يمي:ة في قطاع  زة، والتال امعات الفمسطينيَّ 

 
 

 ة(.ر المستقل )تقييم أداء الموارد البشري  قة بالمتغيِّ تائج المتعمِّ الن   .1
مِت الد راسة إلى أفَّ ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع  زة تقـو بي راء عمميَّة تقييـ أداٍء لمموارد البشريَّة  توصَّ

عمميٍَّة ومو/وعيَّة، حيث أنَّيا حصمت عمى وزٍف نسبي   لدييا، إال أفَّ ىذه العمميَّة ال تستند إلى ُأِسسٍ 
 ولتو/يح الن قاط المتعم قة بتقييـ أداء الموارد البشريَّة نورد أىمَّيا فيما يمي:% 64.16متوس ٍط بقيمة 

 

 نيَّة بيَّنِت الد راسة ب فَّ فقرات محور المعايير المستخدمة في عمميَّة تقييـ األداء في ال امعات الفمسطي
مما يؤث ر عمى نتائج عمميَّة التَّقييـ، وعمى قدرة % 64.51كانت بدر ة متوس طٌة حيث بمغ الوزف النسبيُّ 

ىذه المعايير عمى قياس أداء الموظَّؼ بشكٍؿ فعَّاؿ، وأفَّ المعايير المستخدمة في عمميَّة تقييـ األداء في 
%، وأنَّو يتّـُ شرحيا 70.79بدر ة  يدة بوزف نسبي ال امعات الفمسطينيَّة في قطاع  زة كافية وشاممة 

%، وأفَّ الموظَّؼ ورئيسو المباشر 63.49لكؿ  مف المشرفيف والموظَّفيف بدر ة متوسطة بوزف نسبي 
ّـُ تطوير معايير تقييـ  %،57.68يساىماف بو/ع معايير األداء بدر ة متوسطة بوزٍف نسبي   وأنَّو يت

ّـُ بناًء عمى 62.90طة بوزف نسبي األداء سنويًا بدر ة متوس % ، وأفَّ و/ع المعايير ي ب أف يت
الوصؼ الوظيفي حتى تتّـُ عمميَّة تقييـ األداء بالشَّكؿ السَّميـ والمطموب، وأظيرِت الد راسة أفَّ معايير 

 .%70.79األداء المستخدمة في ال امعات الفمسطينيَّة  يدة ووا/حٌة بوزٍف نسبي  
 

  ِحصمت  ة قدتقييـ األداء المو ودة في ال امعات الفمسطينيَّ  ؽِ رُ فقرات محور طُ  راسة ب فَّ الد   أظيرت
قييـ بيف الرؤساء ة التَّ في عمميَّ  تو د مشاركةٌ  ووأنَّ %، 62.23عمى در ة متوسطة بوزٍف نسبي  

تستخدـ ة في قطاع  زة ال امعات الفمسطينيَّ  ، وأفَّ %60.75بدر ة متوسطة بوزف نسبي  والمرؤوسيف
المستخدمة  ؽَ رُ الطُّ  ، وأفَّ %63.49نماذج مختمفة حسب طبيعة الوظائؼ بدر ة متوسطة بوزف نسبي 

، %66.64ة بدر ة متوسطة بوزف نسبي خصيَّ عمى مبلحظة المدراء الشَّ  ة تقييـ األداء تعتمدفي عمميَّ 
فعيؿ وتطوير بوزف نسبي ات في تقييـ األداء يحتاج إلى تمَ دْ الخِ األخذ بآراء المنتفعيف مف  وأفَّ 

 وأفَّ %، 54.27بدر ة متوسطة بوزٍف نسبي   ة تقييـ رئيسو المباشريقـو بعمميَّ  ؼالموظَّ  ، وأفَّ 60.08%
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ّـُ  تقييـ األداء ّـُ و ينَّ % وأ65.39بدر ة متوسطة بوزف نسبي  ةٍ دوريَّ  بصورةٍ  يت االستعانة بالمعمومات  ت
بدر ة متوسطة بوزف نسبي  ة تقييـ األداءفيف في عمميَّ ؼ لدى شؤوف الموظَّ المتراكمة عف الموظَّ 

63.65%. 
 

  َّوزفٍ ب در ة متوسطة ؿ قد حصمت عمىالمؤىَّ  فقرات محور الكادر البشري   راسة إلى أفَّ الد   متِ توص 
ر ة بد ة تقييـ األداءالميارة الكافية لدى القائميف عمى عمميَّ  رُ دريب يوف  التَّ  فَّ أَ ف وتبيَّ % 65.64 نسبي  

ّـُ  و، وأنَّ %69.54 يدة بوزف نسبي  بدر ة  ميف بناًء عمى نتائج تقييـ األداءي  قَ تدريب المُ  ؽِ رُ تطوير طُ  يت
بدر ة متوسطة  يمتمؾ الشفافية في تقييـ أداء مرؤوسيو ـي  قَ المُ  ، وأفَّ %65.06متوسطة بوزف نسبي 

مكاناتيـ يسعى نظاـ تقييـ األداء إلى دفع المشرفيو  %،64.81بوزف نسبي  ف إلى تنمية مياراتيـ وا 
يشرح  الرئيس ، وأفَّ %66.14ومو/وعي بدر ة متوسطة بوزف نسبي  سميـ لموصوؿ إلى تقييـٍ 

ّـُ و  يـفيف إ راءات تقييـ أدائمموظَّ ل ة عند استفسارىـ عف إ راءات عمميَّ  ةٍ تزويدىـ بتفاصيؿ إ/افيَّ  يت
 .%62.66بدر ة متوسطة بوزف نسبي  قييـالتَّ 

 
 

  َّدر ة  ة تقييـ األداء قد حصمت عمىفقرات محور دعـ اإلدارة العميا لعمميَّ  راسة إلى أفَّ الد   متِ توص
ة تقييـ األداء بدر ة مف اإلدارة العميا لعمميَّ  حقيقيٌّ  يو د دعـٌ  وُ وأنَّ  ،%64.32 نسبي   وزفٍ ب متوسطة

بدر ة متوسطة بوزف  تقييـ األداءتستفيد مف نتائج  اإلدارة العميا فَّ %، وأ61.83متوسطة بوزف نسبي 
 ة تقييـ األداء، وأفَّ ة است ابة اإلدارة لنتائج عمميَّ فيف ال يشعروف ب ديَّ الموظَّ  ، وأفَّ %66.47نسبي 

ن ازات اإل ؼ عمى مستوى أداء المرؤوسيف وأىـ  عرُّ لتَّ ة تقييـ األداء إلى اتيدؼ مف عمميَّ  اإلدارة العميا
 .%63.65سطة بوزف نسبي بدر ة متو  قونياالتي يحق  

 

  َّدر ة  ة تقييـ األداء قد حصمت عمىا عة لعمميَّ غذية الرَّ فقرات محور التَّ  راسة إلى أفَّ الد   متِ توص
ّـُ وأنَّ  ،%64.96 نسبي   وزفٍ متوسطة ب ة بعد عمميَّ  فيف عمى نتائج تقييـ أدائيـ الوظيفي  إطبلع الموظَّ  و يت
عمييا الكشؼ عف  بُ يترتَّ  ا عةغذية الرَّ ة التَّ عمميَّ  وأفَّ  %،70.21 بي  نس بوزفٍ  بدر ة  يدة تقييـ األداء
ة تسيـ عمميَّ  %، وعادةً 67.72بدر ة متوسطة بوزف نسبي  عؼ في األداء الوظيفية وال/َّ نقاط القوَّ 

ظر في لمنَّ  تو د ل نةٌ %، و 64.81بدر ة متوسطة بنسبة  فيفبعة في تحفيز الموظَّ ا عة المتَّ غذية الرَّ التَّ 
 .%61.49بدر ة متوسطة بوزف نسبي  قييـمات واالعترا/ات عمى نتائج التَّ ظمُّ التَّ 
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 ضا الوظيفي(.ابع )تحقيق الرِّ الت   رِ قة بالمتغيِّ النتائج المتعمِّ  .2
 نسبي   بوزفٍ  ،طةٍ متوس   بصورةٍ  كاف األداء تقييـ ةعمميَّ  عف الوظيفي   /االر   مستوى أفَّ  راسةالد   أظيرتِ 
 عف عمميـ ظروؼ وتحسيف امتيازات بتحقيؽ ا بيفالرَّ  العامميف طموح لتمبية يرقى ال وأنَّ  أي 66.08%
 .و و أكمؿ عمى ب عماليـ لقياميـ  يرىـ

 قةالمتعم   قاطالن   ولتو/يح، األداء تقييـ ةعمميَّ  عنو ضتتمخَّ  بما اإلدارة اىتماـ عدـى لإ ذلؾ وير ع 
 :يمي فيما ياأىمَّ  دُ نورِ  /ا الوظيفي  بتحقيؽ الر  

 
 

  أظيرِت الد راسة أفَّ فقرات محور الحوافز التي تمنحيا المؤسَّسة تتناسب مع نتائج تقييـ األداء بدر ٍة
مما يؤث ر عمى مستوى الر /ا الوظيفي  لدى  %،60.03متوس طٍة في ال امعات الفمسطينيَّة بوزٍف نسبي  

ى شعور الموظَّفيف باإلحباط بسبب مساواتيـ ببع/يـ البعض دوف النَّظر العامميف، وىذا يؤد ي بدوره إل
إلى األداء، فيو د ربٌط لمحوافز والمكافآت الممنوحة مف ال امعات بنتائج تقييـ األداء بدر ة متوسطة 

%، وأفَّ الحوافز التي تمنحيا ال امعات تتناسب مع نتائج تقييـ األداء بدر ة 61.91بوزف نسبي 
، وأنو يتّـُ منح عبلوٍة استثنائيٍَّة نتي ة تقرير تقييـ األداء بدر ة متوسطة %58.01بوزٍف نسبي  متوسطة 

وأفَّ الموظَّؼ يكاف  عندما تكوف نتائج تقييمو إي ابيًَّة وال ُيحاسب إف كانت نتائج  %،58.17بوزٍف نسبي  
الحوافز النَّا ـ عف نتائج عمميَّة تقييـ وأفَّ نظاـ  %،59.59تقييمو سمبيَّة بدر ة متوسطة بوزٍف نسبي  

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

   بيَّنت نتائج الد راسة أفَّ فقرات محور ظروؼ العمؿ قد حصمت عمى در ة متوسطة بوزٍف نسبي
وأفَّ  %،68.30مى تحسيف وتطوير ظروؼ العمؿ بوزٍف نسبي  وب فَّ نظاـ تقييـ األداء يعمؿ ع 66.59%

وأنَّو يتّـُ االستفادة مف نتائج  %،69.96مكاف العمؿ وظروفو ليما ت ثيٌر عمى تقييـ األداء بوزٍف نسبي  
%، وأنَّو يتـ االستفادة مف 65.64ي تحسيف ظروؼ العمؿ بدر ة متوسطة بوزف نسبي عمميَّة تقييـ األداء ف

 %.63.65عمميَّة تقييـ األداء في متابعة آخر مست دات العمؿ بدر ة متوسطة بوزف نسبي نتائج 
 

 بدر ة ةعف عبلقات العمؿ المو ودة في ال امعات الفمسطينيَّ  ر/اً  و ودَ راسة الد   نتائجُ  أظيرت ،
 ويؽ بمرؤوسرًا يتعمَّ الرئيس المباشر قرا خذُ عندما يتَّ  واحتراـٌ  ةٌ مودَّ  و دُ إذ ت %،69.16 نسبيُّ  وزفُ  يدة ب

 مشكبلتِ  ـ بمساعدة مرؤوسيو عمى حؿ  الرئيس المباشر يتقدَّ  وأفَّ  %،71.45 نسبي   بوزفٍ  بدر ة  يدة
ر بيف الرئيس العبلقة ال تت ثَّ  وأفَّ  %،69.71 نسبي   قييـ بوزفٍ ة التَّ العمؿ وال ينتظر نتائج عمميَّ 

 فيف بزمبلئيـ كبيرةٌ ثقة الموظَّ  وأفَّ  %،71.54 نسبي   فٍ بوز بدر ة  يدة  نتي ة تقييـ األداء يفوالمرؤوس
شُّعور بعدالة الرؤساء في تقييـ ىناؾ  وتبيَّف أفَّ  %،72.45 نسبي   في حاؿ قاموا بتقييـ بع/يـ بوزفٍ 

عمى تنمية العبلقة مع  اإلدارة  تحرص ، وأفَّ %64.90بدر ة متوسطة بوزف نسبي  أداء الموظَّفيف
 .%64.90وسطة بوزف نسبي بدر ة مت العامميف
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  َّتعاوف اإلدارة  ف أفَّ وتبيَّ  %69.16دًا كاف  ي   الوظيفي  لبلستقرار  الوزف النسبيَّ  أفَّ راسة الد   نتِ بي
 وأفَّ  %،74.11نسبي   بوزفٍ  بدر ة  يدة ساعد عمى تحقيؽ االستقرار الوظيفي  الزمبلء وبيئة العمؿ يو 

ي ابًا بنتائج تقييـ األداء بدر ة  يدةر سمبًا يت ثَّ  االستقرار الوظيفيَّ   أفَّ و  %،70.87 نسبي   بوزفٍ  وا 
 ، وأفَّ %65.06بوزف نسبي  طةمتوس   بدر ةٍ  ال امعة يشعروف باألمف واالستقرار الوظيفي  العامميف في 

، %65.48 بدر ة متوسطة بوزف نسبي ميفي  قَ ة المُ ومينيَّ  خبرةِ  ر نتي ةَ يت ثَّ  الوظيفيَّ  االستقرار واألمفَّ 
 %.70.29 نسبي   بوزفٍ  بدر ة  يدة فيفلمموظَّ  اً أو خوف اً تيديد ؿُ نتائج تقييـ األداء ال تمث   وأفَّ 

 
 راسة.ات الدِّ قة بفرضي  النتائج المتعمِّ  .3
استخداـ معايير -تقييـ األداء ؽِ رُ مف )استخداـ طُ  بيف كؿ   ةٍ إحصائيَّ  ذات داللةٍ  ةٍ إي ابيَّ  و ود عبلقةٍ  .1

غذية التَّ ة تقييـ األداء   اإلدارة العميا لعمميَّ  دعـ-ة تقييـ األداءؿ لعمميَّ المؤىَّ  الكادر البشري   افرتو -األداء
ة /ا الوظيفي لمعامميف اإلدارييف في ال امعات الفمسطينيَّ تحقيؽ الر  بيف و  ة تقييـ األداء(ا عة لعمميَّ الرَّ 

 .05.0عند مستوى داللة 
 

 

المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد  است اباتِ  طاتِ بيف متوس   ةٍ إحصائيَّ  داللةٍ  ذاتِ  ود فروؽٍ عدـ و  .2
-العمر-مف )ال نس عزى إلى كؿ  تُ  ةِ لمعامميف في ال امعات الفمسطينيَّ  /ا الوظيفي  ة وتحقيؽ الر  البشريَّ 
 .05.0عند مستوى داللة  (الخبرة سنوات-العممي المؤى ؿ

 
 

المبحوثيف حوؿ تقييـ أداء الموارد  طات است اباتِ بيف متوس   ةٍ إحصائيَّ  داللةٍ  ذاتِ  و ود فروؽٍ  .3
وير ع 05.0ر )مكاف العمؿ(، عند مستوى داللةعزى إلى متغي  تُ  /ا الوظيفي  ة وتحقيؽ الر  البشريَّ 

عامؿ مع وطريقة التَّ   امعةٍ  يات إدارة كؿ  ا، وتو ُّ يفات بيف ال امعات وطبيعة العمؿ فيذلؾ إلى االختبل
ة بو، وظروؼ العمؿ الخاصَّ  وأساليبوُ  طبيعتوُ  مكافٍ  سة، فمكؿ  مؤسَّ  بعيا كؿُّ األفراد والمعايير التي تتَّ 
 آلخر. التي تختمؼ مف مكافٍ 

 

 .تحقيق الرضا الوظيفي من عممية تحقيق األداءقة بالمتعمِّ  ةجالنتي .4
كاف بدر ة متوسطة بوزف  لدراسة، ب ف تحقيؽ الر/ا الوظيفي مف عممية تقييـ األداءأظيرت نتائج ا

 .05.0%عند مستوى داللة 66.08نسبي 
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  حوصَاث: ثاََاا 
 
 .راصتانذ

ّـَ قة بالد  ؿ إلييا الباحث مف خبلؿ تحميؿ البيانات المتعم  التي توصَّ  البحثفي /وء نتائج   راسة ت
 وصيات ىي:ؿ إلى محوريف مف التَّ وصُّ التَّ 

 

 ة(.ر المستقل )تقييم أداء الموارد البشري  قة بالمتغيِّ أواًل: التوصيات المتعمِّ 
 

ؼ لقياس أداء الموظَّ  وقابمةً  ومفيومةً  ةً العمؿ عمى تطوير معايير تقييـ األداء بحيث تكوف مو/وعيَّ  .1
يفة، وأف يشارؾ وظ وليات كؿ  وا بات ومسؤ ف االعتبار عند و/عيا اؿ، وأف يؤخذ بعيفعَّ  بشكؿٍ 

عمى تحقيقيا وااللتزاـ بيا  األقدرُ  يـألنَّ  ،العبلقة في و/ع وتحديد المعايير الرؤساء والمرؤوسوف وَذوُ 
ة تقييـ مما ي عؿ نتائج عمميَّ  ،فيفمف المشرفيف والموظَّ  شرحيا وتو/يحيا لكؿ   والدفاع عنيا، وأف يتّـَ 

 ة.ومو/وعيَّ  ةً دقَّ  األداء أكثرَ 
 

وفقًا لطبيعة الوظائؼ، كما وي ب استخداـ  لتقييـ األداء الوظيفي   مختمفةٍ  ؽٍ رُ وطُ  استخداـ أساليبَ  .2
تكوف  بحيث الوظائؼ، لكؿ   واحدٍ  ة الوظائؼ وعدـ استخداـ نموذجٍ حسب نوعيَّ  دةٍ متعد   نماذجَ 

ف باالرتياح وحتى يشعر العاممو  ةً /وعيَّ لطبيعة العمؿ، وذلؾ لتحقيؽ العدالة والمو  ومناسبةً  ةً مو/وعيَّ 
ؼ، وذلؾ مف أ ؿ ة تقييـ أداء الموظَّ في عمميَّ  دةٍ متعد   قييـ، و/رورة االعتماد عمى  ياتٍ ة التَّ لعمميَّ 

ّـَ ةة والعوامؿ الشخصيَّ ب الذاتيَّ زاىة والعدالة وت نُّ ة والنَّ قييـ المصداقيَّ ة التَّ إكساب عمميَّ   ، وي ب أف يت
ال تقتصر عمى الرئيس المباشر  و  ،اء بالمشاركة بيف الرؤساء والمرؤوسيف وذوي العبلقةتقييـ األد

بلع عمييا مسبقًا ومعرفة ما تشممو مف ف في تصميـ نماذج تقييـ األداء واالط  وي ب أف يشارؾ العاممو 
 دًا.وفيميا  ي   معموماتٍ 

 

اـ بتحسيف كفاءتيـ، وكذلؾ ال يات ؤساء لمتدريب عمى تطبيؽ تقييـ األداء، واالىتمالرُّ  إخ/اعُ  .3
ة حتى تكوف عمميَّ  ،ةميـ لمقياـ بيذه الميمَّ تؤى   ةٍ تدريبيَّ  مف خبلؿ عقد دوراتٍ قييـ، ة التَّ المشاركة في عمميَّ 

قييـ، و/رورة ة التَّ قة بعمميَّ قات المتعم  المعو   تعريفيـ ب ىـ  أي/ًا و  ،ةً دقَّ  وأكثرَ  ةً تقييـ األداء مو/وعيَّ 
قص دريب بنتائج تحميؿ األداء لتغطية أو و النَّ ة تقييـ األداء وربط برامج وخطط التَّ د لعمميَّ اد ال ي  اإلعد

ؼ قبؿ إ راء ة لمموظَّ ـ معرفة المياـ الوظيفيَّ ي  قَ قييـ، كما وي ب عمى المُ ة التَّ الذي ظير نتي ة عمميَّ 
 . يـة تقييـ أدائفي خاطرىـ بخصوص عمميَّ ي وؿ  استفسارٍ  فيف ب ي  قييـ وتزويد الموظَّ ة التَّ عمميَّ 
 

ّـَ لكي ت ثابتةً  ة تقييـ األداء اىتمامًا كبيرًا، وأف ت/ع آلياتٍ ولي عمميَّ عمى اإلدارة العميا أف تُ  .4  ت
ة واستخداميا في تطوير العمؿ دريبيَّ االحتيا ات التَّ  وذلؾ بتحديدِ  ،االستفادة مف نتائج تقييـ األداء

اليدؼ مف نظاـ تقييـ األداء   فَّ بمبدأ الوزيادة مياراتيـ وتطوير سموكيـ، وتعزيز لتحسيف أداء العامميف 
ؼ، وأف تسعى لرفع مستوى وعي لمموظَّ  ومساءلةً  مف كونو محاسبةً  أكثرَ  وبنائيٌّ  تطويريٌّ ىو ىدٌؼ 

فيف ؼ الموظَّ ة تقييـ األداء الوظيفي، و/رورة تعزيز دور اإلدارة العميا في تثقية عمميَّ العامميف ب ىميَّ 
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ؼ والبحث ال امعة والموظَّ  ة التي تيّـُ ة تقييـ األداء لت ثيرىا عمى العديد مف القرارات الحيويَّ ة عمميَّ ب ىميَّ 
 ة نظاـ تقييـ األداء.ي أسباب مستوى إدراكيـ ألىميَّ عف تدن  

 
 

 ة تقييـ األداءة مف نتائج عمميَّ ة تقييـ األداء لبلستفادعمميَّ  ا عة يتبعُ غذية الرَّ لمتَّ  اؿٍ فعَّ  نظاـٍ  عُ و/ْ  .5
تعميؽ الفيـ لطبيعة عمؿ عمى  في األداء الوظيفي، وبما يساعدة عؼ والقوَّ ال/َّ  اطفَ وَ مَ  بحيث يكشؼُ 

دراؾ المشاكؿ والمعو  الموظَّ  ؼ عمى نتائج تقييـ عرُّ مف التَّ  ؼَ الموظَّ  فَ ، ويمك  قات التي قد يعانيياؼ وا 
ة لمعامميف اـ نتائج تقييـ األداء في تحديد االحتيا ات التدريبيَّ أدائو الوظيفي، كما ي ب استخد

يـ في توعية العامميف بحق   وتحسيف أدائيـ ومياراتيـ، إ/افًة إلى و وبِ واستخداميا في تطوير العمؿ 
تاحة الفرصة غذية الرَّ التَّ  /ا الر   ـؽ لدييليتحقًّ  ي، د   مات بشكؿٍ ـ ودراسة التظمُّ لمتظمُّ ليـ ا عة، وا 

 .ـة مف تطبيؽ تقييـ أدائيبالعدالة والمو/وعيَّ  والشعورُ  الوظيفيُّ 
 

 

 (.ضا الوظيفيتحقيق الرِّ ) ابعر الت  قة بالمتغيِّ وصيات المتعمِّ ثانيًا: الت  
 

د فيف عمى األداء ال ي  ة في قطاع  زة لتش يع الموظَّ في ال امعات الفمسطينيَّ  اؿٍ فعَّ  و/ع نظاـٍ  .1
ؼ بالمكافآت والترقيات ؽ مف الموظَّ ن از المتحق  ت تقييـ األداء مف خبلؿ ربط اإلياعاوف مع عمموالتَّ 

ر مستوى األداء، كما وي ب تفعيؿ نظاـ المكافآت ـ وتطوُّ في تقدُّ أثٍر كبير  والحوافز، لما لو مف
فقط يعتمد  سيمةً و  ، و/رورة أال تكوف نتائج تقييـ األداء الوظيفي  ييا اإلي ابي  والسَّمبي  والحوافز بشقَّ 

 استخداـ تمؾ النماذج لتطوير العمؿ المستقبمي  سع بؿ يتَّ  ،عمييا عند منح أو ح ب العبلوة أو الترقية
ة ة عمميَّ ؼ خبلؿ سنوات عممو الوظيفي، وي ب رفع مستوى وعي العامميف ب ىميَّ ومتابعة أداء الموظَّ 
 ة.ة والمعنويَّ ت والحوافز الماديَّ رقيات والعبلواوعبلقتيا بالتَّ  تقييـ األداء الوظيفي  

 

ة تقييـ األداء في تطوير وتحسيف ظروؼ العمؿ، وتوفير المناخ المبلئـ في االستفادة مف نتائج عمميَّ  .2
 /ا الوظيفي.عمى مستوى الر   إي ابي   لما في ذلؾ مف ت ثيرٍ  ،ة في قطاع  زةال امعات الفمسطينيَّ 

 

تساىـ في تطوير  بةٍ طي   ةٍ لخمؽ أ واء مودَّ  ،دارة والعامميفتعزيز وتطوير وتحسيف العبلقة بيف اإل  .3
 عاوف المثمر والعمؿ بروح الفريؽ المتعاوف.مف خبلؿ االحتراـ والتقدير والتَّ  ،سة وتكامميماالفرد والمؤسَّ 

 

عور باألمف واالستقرار الوظيفي، وذلؾ مف خبلؿ الت كيد عمى حسف نوايا اإلدارة ت اه تعزيز الشُّ  .4
نتائج تقييـ األداء ال عبلقة ليا بتيديد  ىدفيا ىو تطوير العمؿ واالرتقاء بالعامميف، وأفَّ  ميف، وأفَّ العام

 لمعامميف. المستقبؿ الوظيفي  
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 .دراصاث يقرتحت: اا ثانث
تقييـ أداء الموارد البشرية مف عممية التخطيط االستراتي ي في ال امعات الفمسطينية في واقع عممية  .1

 قطاع  زة. 
 

 واقع األخذ بنتائج تقييـ أداء الموارد البشرية في عممية التحفيز والتطوير والتدريب والترقيات. .2
 

 اإلدارة العميا في ال امعات الفمسطينية في زيادة ثقة الموظفيف اإلدارييف بعممية تقييـ األداء. دور .3
 

 يـ أدائيـ وُسُبِؿ عبل يا.أسباب /عؼ ثقة العامميف اإلدارييف في ال امعات الفمسطينية بعممية تقي .4
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 .ةالعربي   بُ تُ أواًل: الكُ 
 .ةسائل العممي  ثانيًا: الر  
 .ات واألبحاثوري  ثالثًا: الد  

 .ةرابعًا: المواقع اإللكتروني  
 .ةخامسًا: المراجع األجنبي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 وادلالحق ادلزاجع   قائًت
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 قائًت ادلزاجـــع 
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، دار الفكر فاعمي ة بعض أشكال الت غذية الر اجعة عمى سموك الموظ فين (.2000عبد الفتَّاح، محمود )
 وزيع، القاىرة.شر والتَّ لمنَّ 

 

البحث العممي، مفيومو أدواتو،  .(2001) الؽ، كايدعبد الخو  ، عبد الرحمفعدسو  عبيدات، ذوقاف
 .عمَّاف-، دار الفكروأساليبو

 

 اف.شر، عمَّ ، دار الصفاء لمنَّ ُأُسُس اإلدارِة المعاصرة (.2007عميَّاف، ربحي )
 

دار  ،ةسات التعميمي  المؤس   في إدارةِ  نظيمي  موك الت  الس   .(2005، محمد )وعبد الحميد فميو، فاروؽ
 .افعمَّ  ،رةالمسي

\ 

 ، دار  ريب لمنَّشِر والتَّوزيع، القاىرة.الس موك القيادي  وفعالي تُو اإلداري ة(. 2002فرج، طريؼ )
 

دار  مبادئ اإلحصاِء واستخداماُتيا في مجاالِت الِخْدمِة االجتماعي ة(. 1996كشؾ، محمد بي ت )
 الط باعة الحرَّة، اإلسكندريَّة، مصر.

 

 القاىرة. شر، )تر مة د. خالد العامري( دار الفاروؽ لمنَّ تحقيُق الرِّضا الوظيفي (.2003كيبمر، كاي )
 

 ة.شر، اإلسكندريَّ باعة والنَّ ة لمط  ، الدار ال امعيَّ إدارُة الموارد البشري ة (.2006ماىر، أحمد )
 

 دار النَّي/ة العربيَّة، مصر.، رؤيٌة استراتيجي ٌة معاصرة–إدارُة الموارد البشري ة (. 2008مصطفى، أحمد )
 

 ، دار زىراف لمط باعة والنَّشر والتَّوزيع، عمَّاف.إدارة الموارد البشري ة(. 2002نصر ا، حنا )
 

 

 

 ثانيًا: الرسائل العممي ة
 

األنماط القيادي ة السائدُة لدى رؤساء األقسام في كمي ات المجتمع بمحافظات (. 2013، فادي )اسميـ
  ، رسالة ما ستير، كميَّة التَّربية، ال امعة اإلسبلميَّة  زة.القتيا بالرِّضا الوظيفيِّ لمعاممين فيياغزة وع

 

الرضا الوظيفي  لمديري المدارس المتوسِّطة بمدينة مك ة المكر مة من  (.2009الببلدي، صالح )
 مة.ة المكرَّ القرى، مكَّ  ،  امعة أـ  رسالة ما ستير، وجية نظرىم

الت حفيز ودوره في تحقيق الرِّضا الوظيفيِّ لدى العاممين في شرطة منطقة (. 2007ريد، عارؼ )ال 
 ، رسالة ما ستير، قسـ العموـ اإلداريَّة،  امعة نايؼ العربيَّة لمعموـ األمنيَّة، السعودية.الجوف
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، حسف ) المرشديَن الَمْدَرِسيِّيَن  الرِّضا الوظيفي  ودافعي ة اإلنجاز لدى عيِّنٍة من (.2008الخيري 
س، كميَّة ف، رسالة ما ستير  ير منشورة، قسـ عمـ النَّ بمراحل الت عميم العامِّ بمحاَفَظَتِي الم يث والقنفذة

ـ  القرى،  ة.السعوديَّ  التَّربية،  امعة أ
 

رسالة ما ستير  لتقني ة بالخرجاألنماط القيادي ة وعالقتيا بالرِّضا الوظيفيِّ في كمي ة ا(. 2013الدوسري، حسيف )
  ير منشورة، قسـ العمـو اإلداريَّة، كميَّة الد راسات العميا،  امعة نايؼ العربيَّة لمعمـو األمنيَّة، الرياض.

 

مدى الرِّضا لدى موظ في المؤس سات الحكومي ة في قطاع غزة عن نظام  (.2009السقَّا، شفا )
الشؤوف اال تماعية، رسالة ما ستير  ير منشورة، قسـ إدارة  ة، وزارةراسيَّ د : حالةٌ الت عويضات المالي ة

 . زة-ة ة الت ارة، ال امعة اإلسبلميَّ األعماؿ، كميَّ 
 

ة كميَّ ، رسالة ما ستير، المناخ التنظيمي  وعالقتو باألداء الوظيفي(. 2004السكراف، ناصر )
 ياض.ة، الر  األمنيَّ ة لمعمـو راسات العميا،  امعة نايؼ العربيَّ الد  

 

عمى األ يزة  : دراسةٌ أثر الت غذية العكسي ة عمى تطوير األداء الوظيفي .(2009الشمراني،  ادة )
ة إدارة األعماؿ،  امعة الممؾ ، قسـ إدارة األعماؿ، كميَّ ياض. رسالة ما ستيرة في مدينة الر  الحكوميَّ 

 ة.سعود السعوديَّ 
 

 ير  ة، رسالة ما ستيرتطبيقيَّ  : دراسةٌ ا الوظيفي  وعالقتُو باإلنتاجي ةالرِّض .(2002الشيري، عمى )
 ة.السعوديَّ  ميَّة نايؼ العربيَّة لمعموـ األمنيَّةراسات العميا، أكادية الد  ة، كميَّ منشورة، قسـ العموـ اإلداريَّ 

 

في شركة االتِّصاالت  أثُر المناِخ الت نظيميِّ عمى الرِّضا الوظيفيِّ (. 2008الطَّي ب، إيياب )
 . زة-ة  ارة، ال امعة اإلسبلميَّ ة الت  قسـ إدارة األعماؿ، كميَّ ، رسالة ما ستير، الفمسطيني ة

 

دور تحديد االحتياجات التدريبي ة القائمة عمى تكنولوجيا المعمومات في  .(2013)الع رمي، عدناف 
 ، رسالة ما ستيرالفمسطيني ة في قطاع غزة تطوير الميارات اإلداري ة لدى العامميَن في الجامعات

 ة اإلدارة والسياسة،  امعة األقصى  زة.أكاديميَّ 
 

 مطةِ في وزارات الس   الوظيفيِّ  األداءِ  في تحسينِ  وأثرهُ  نظام الحوافز والمكافآتِ  .(2007العكش، عبلء )
ال امعة   ارةة الت  ؿ، كميَّ رسالة ما ستير  ير منشورة. قسـ إدارة األعما ،ة في قطاع غزةالفمسطيني  
 . زة-ة اإلسبلميَّ 

 

. رسالة ما ستير  ير الرِّضا الوظيفي  لدى العامميَن في سجن مدينة تبوك(. 2006الغامدي، حمداف )
 منشورة. قسـ العمـو اال تماعيَّة، كميَّة الدراسات العميا،  امعة نايؼ العربيَّة لمعمـو األمنيَّة الر ياض.
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قسـ العمـو ، تقويم أداء موظ في االستقبال في المستشفيات العسكري ة(. 2006د ا )الغامدي، عب
 ياض.ة الر  ة لمعموـ األمنيَّ راسات العميا،  امعة نايؼ العربيَّ ة الد  ، كميَّ اإلداريَّة

 

برناَمِج سموُك الُمخاَطَرِة وعالقُتُو بالرِّضا الوظيفيِّ لدى العامميَن في  (.2012القطراوي، رياض )
، رسالة ما ستير  ير منشورة، قسـ الطوارِئ في َوكالة الغوث الدولي ة )األونروا( في محافظات غزة

  زة.-ربية،  امعة األزىرة التَّ فس، كميَّ عمـ النَّ 
 

راعات الت نظيمي ة وانعكاساتيا عمى الرِّضا الوظيفي: دراسٌة مقارنٌة لوجيات  (.2008الموح، أحمد ) الصِّ
ة ، رسالة ما ستير  ير منشورة، قسـ إدارة األعماؿ، كميَّ لعامميَن في جاِمَعَتِي األزىر واإلسالمي ةنظر ا

 . زة-ة  ارة، ال امعة اإلسبلميَّ الت  
 
 

يم ائوأد لمعاممينَ  ضا الوظيفيِّ مدى تأثير بيئة العمل عمى الرِّ  تقييم (.2004المرنخ، ميرفت )
رسالة ما ستير  ير منشورة  ،ةتطبيقيَّ  : دراسةٌ في قطاع غزة ألعماليم في منشآت القطاع الصناعيِّ 

 . زة-ة  ارة، ال امعة اإلسبلميَّ ة الت  قسـ إدارة األعماؿ، كميَّ 
 

قاُت تطبيق تقييم أداء العامميَن في الييئات المحمي ة في محافظاِت  (.2013الن ار، محمد ) معوِّ
ة،  امعة ة االقتصاد والعموـ اإلداريَّ ارة اإلعماؿ، كميَّ ، رسالة ما ستير  ير منشورة، قسـ إدقطاع غزة

  زة.-األزىر
 

 العام ة، المنشآت أداء رفع في مساىمتو ومدى البشري ة الموارد أداء تقييم .(2005) نوار إسماعيؿ،
 ،االقتصاد ةكميَّ  منشورة، ما ستير  ير رسالة ،الس وري الس احل في والن سيج الَغْزلِ  شركات نموذج
 .سوريا تشريف  امعة

 

واقُع تقييم أداء العامميَن وأثُرُه عمى مستوى أداء العامميَن في  (.2009أبو حطب، موسى )
 ةالخيريَّ  المريضِ  ة أصدقاءِ عمى  معيَّ  ةٌ دراسيَّ  ، حالةٌ المؤس سات الصحي ة غير الحكومي ة في قطاع غزة
 . زة-ة دراسة ما ستير  ير منشورة، ال امعة اإلسبلميَّ 

 

ضغوُط العمل وعالقتيا بالرِّضا الوظيفيِّ لدى المشرفيَن الت ربوييَن في  (.2012أبو رحمة، محمد )
ة التربية، ال امعة ة، كميَّ تربويَّ  إدارة- ربية، رسالة ما ستير  ير منشورة، قسـ أصوؿ التَّ محافظاِت غزة

  زة.- ةاإلسبلميَّ 
 

المدارس في وكالة الغوث الدولي ة بغزة من وجية نظرىم  نظاُم تقييم أداء مديري(. 2012أبو رزؽ )
  زة.-، رسالة ما ستير، كميَّة التَّربية، قسـ أصوؿ التَّربية،  امعة األزىروُسُبُل تطويره

 

قياُس مستوى الرِّضا الوظيفيِّ لدى العاممين في الجامعات الفمسطيني ة  (.2004أبو رم/اف، ن وى )
 . زة-ة تير، ال امعة اإلسبلميَّ ، رسالة ما سفي قطاع غزة
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قاُت تقييم أداء العامميَن في الجامعات الفمسطيني ة وُسُبُل عالجيا (.2007أبو ما/ي، خالد ) ، معوِّ
 . زة-ة رسالة ما ستير  ير منشورة، ال امعة اإلسبلميَّ 

 

. دراسٌة ميدانيٌَّة يني ةالرِّضا الوظيفي  لدى القائِم باالتِّصال في الصحافة الفمسط(. 2007أحمد، حسف )
  زة.-في قطاع  زة. رسالة ما ستير  ير منشورة، قسـ إدارة األعماؿ، كميَّة الت ارة، ال امعة اإلسبلميَّة 

 

 تقييُم فعالي ة نظام تقييم أداء العامميَن في المؤس سة االقتصادي ة الجزائري ة( 2007سعاد، بع ي )
 قتصاديَّة،  امعة محمد بو/ياؼ ال زائر.رسالة ما ستير، كميَّة العمـو اال

 

فاعمي ُة وعدالة نظام تقييم أداء العامميَن في الجامعات الفمسطيني ة وأثرُه عمى  (.2010شاىيف، ما د )
ال امعة  ة الت  ارة، رسالة ما ستير  ير منشورة، كميَّ األداء الوظيفيِّ والوالء التنظيميِّ والثِّقة الت نظيمي ة

 . زة-ة ميَّ اإلسبل
 

أثُر بعض المتغيِّراِت الداخمي ة عمى مستوى ضغط العمل لدى الييئة اإلداري ة  (.2006عمار، تغريد )
، رسالة ما ستير  ير منشورة، قسـ إدارة واألكاديمي ة في الجامعات الفمسطيني ة في قطاع غزة

 . زة-ة  ارة، ال امعة اإلسبلميَّ ة الت  األعماؿ، كميَّ 
 

عالقة نظام تقييم األداء بتخطيِط المسار الوظيفيِّ لمعامميَن في البمدي ات (. 2011 ماؿ ) عناية،
، رسالة ما ستير، كميَّة االقتصاد والعموـ اإلداريَّة، قسـ إدارة األعماؿ،  امعة الُكبرى بقطاع غزة

  زة.-األزىر 
 

ظيميِّ لدى العامميَن في المنظ مات األىمي ة أثُر الرِّضا الوظيفيِّ عمى الوالء الت ن( 2008عوي/ة، إيياب )
  زة.-، رسالة ما ستير، كميَّة الت ارة، قسـ إدارة األعماؿ، ال امعة اإلسبلميَّة في محافظات غزة

 

الرِّضا الوظيفي  وعالقتُو بااللتزام التنظيميِّ لدى المشرفيَن التربوييَن ( 2009فممباف، إيناس )
، رسالة ما ستير، كميَّة التَّربية، في إدارة الت ربية والت عميِم بمدينة مك ة المكر مةوالمشرفاِت التربوي اِت 

ـ  القرى بمكَّة.  قسـ اإلدارة التَّربوية والتَّخطيط،  امعة أ
 

استراتيجي ات إدارة الموارد البشري ة ودورىا في تطوير كفاءة أداء العامميَن في  (.2014كحيؿ، محمد )
ياسة ة اإلدارة والس  ، رسالة ما ستير  ير منشورة، أكاديميَّ لفمسطيني ة في قطاع غزةالجامعات ا

 راسات العميا  زة.لمد  
 

مدى رضا موظ في َوكالة الغوث العامميَن في َوكالة الغوث بقطاع غزة عن  (.2004محيسف، و دي )
 ال امعة ة الت ارةاألعماؿ، كميَّ ، رسالة ما ستير  ير منشورة، قسـ إدارة أنظمِة الت عويض والحوافز

  زة.-ة اإلسبلميَّ 
 



 ----------------------------------------------------------انًشارـــــع
 

144 

 

فعالية نظام تقييم األداء السنويِّ لمعمِّمي المرحمة الثانوي ة وعالقتو بأدائيم  (.2013مرت ى، نسريف )
إدارة -ربية، رسالة ما ستير  ير منشورة، قسـ أصوؿ التَّ الوظيفيِّ من وجية نظرىم في محافظة غزة

  زة.- ةربية، ال امعة اإلسبلميَّ التَّ  ةة، كميَّ تربويَّ 
 

واقع تنمية الموارد البشري ة بوزارة الت ربية والت عميم العالي وعالقتيا بمستوى األداء (. 2012نعيـ، محمد )
 ة. ز -إدارة تربويَّة، كميَّة التَّربية، ال امعة اإلسبلميَّة -، رسالة ما ستير  ير منشورة، قسـ أصوؿ التَّربيةاإلداري

 

 

 ات واألبحاثثالثًا: الدوري  
الرِّضا الوظيفي  لدى العامميَن في القطاع الصحيِّ  (.2005المحسف وبف طالب، إبراىيـ )الحيدر، عبد 

ياض  ياض.ة، الر  ميداني، معيد اإلدارة العامَّ  ، بحثٌ في مدينة الرِّ
 
 
 
 

 المتغيِّرات ببعض وعالقتو دريبِ الت   ىيئة أعضاء لدى الوظيفي   الرِّضا .(2011) طبلؿ الرشيدي،
 .115-71 ،(1) العدد ،(29)الم مَّد  داريَّة،اإل البحوث ةم مَّ  ،الديموغرافي ة

 

ة م مَّ  تحميل أثر الت دريب عمى تنمية الموارد البشري ة في البمدان اإلسالمي ة (.2008الشيخ، الداوي )
 .16-9ص، (،  امعة قاصدي مرباح6)الباحث، عدد 

 

األداء الوظيفي  لدى أعضاء الييئات التدريسي ة في الجامعات األردني ة  (.2011رايرة، خالد )الص
العدد  (27مج ) –ة  امعة دمشؽ ،  امعة مؤتة، م مَّ الرسمي ة من وجية نظر رؤساء األقسام فييا

 األردف. –اني ؿ والثَّ األوَّ 
 

لوظيفي  والني ة في ترك العمل لألكاديمييَن في الرِّضا ا(. 2011) الطراونة، إخبلص والطراونة، محمد
 79-46(، 1) (، العدد31) ة لئلدارة، مجة العربيَّ ، الم مَّ جاِمَعَتِي الحسين بن طالل والطفيمة التقني ة

 

الرِّضا الوظيفي  لدى العامميَن في مؤس سات العمل الخيريِّ في محافظة . (2010النعيـ، عبد المطيؼ )
 .161-119(، 1،2) (، العدد21) ة  امعة الممؾ سعود، مج، م مَّ األحساء

 

مدى اىتمام الجامعات الفمسطيني ة بمتطم بات رفع (. 2011أبو ما/ي، خالد )أبو الروس، سامي و 
ة ، م مَّ كفاءة عممي ة تقييم أداء العامميَن. دراسٌة ميداني ٌة عمى الجامعات الفمسطيني ة في قطاع غزة

 .1212-1179(، 1) (، العدد19) ة، مجميَّ ال امعة اإلسبل
 

مدى رضا العاممين في مؤس سات القطاع العامِّ في قطاع  (.2010)ا، شفا أبو الروس، سامي والسقَّ 
(، 12 زة، مج )ة  امعة األزىر في ، م مَّ غزة عن نظام المزايا المرتبطة بالت قاعد ونياية الخدمة

 .62-1(، 2العدد )
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العالقة بين المناخ التنظيميِّ والرِّضا (. 2012، خميؿ والقطاونة، منار )لحياريأبو تايو، بندر وا
ة راسات االقتصاديَّ ة لمد  ة ال امعة اإلسبلميَّ ، م مَّ مات األعمال األردنيةالوظيفيِّ في بعض منظ  
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 مينحكِّ ادة المُ بأسماء الس   (: قائمةٌ 1محق رقم )مُ أواًل: 

 ةلي  (: االستبانة في صورتيا األو  2محق رقم )مُ ثانيًا: 

 ة(: االستبانة في صورتيا النيائي  3ممحق رقم )ثالثًا: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ادلالحـــــــــق
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 :(1ممحق رقم )
 

 مينادة المحكِّ بأسماء الس   قائمةٌ 
 
 

 مكان العمل االســــم م.

 ياسةة اإلدارة والسِّ ديمي  كاعميد أ د. محمد إبراىيـ المدىوف 1
 ةالجامعة اإلسالمي   د.  فارس محمود أبو معمر أ 2
 ةالجامعة اإلسالمي   د. نافذ محمد بركات 3
 ةالجامعة اإلسالمي   د. ناىض نمر محمد الخالدي 4
 جامعة فمسطين د. عز العرب محمد العاوور  5
 جامعة فمسطين رحمييونس د. مازف  6
 عميمربية والت  الت   وزارة براىيـ حمادد. أكـر إ 7
 خطيطوزارة الت   د.  ابر حسني أبو  امع 8
 كنولوجياة لمعموم والتِّ ة الجامعي  الكمي   د. أديب سالـ األ ا 9
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 (:2ممحق رقم )
 ةاالستبانة في صورتيا األولي  

 

 

 الرحينبسن اهلل الرمحن                                      
 

 

 حفظه هللا..السيد الدكتىر: ...............................................................................
 

 وبعد:الم عليكن ورمحة اهلل وبركاته، الس َّ
 

ٍ ت وعالقته بتحقيق الزطا واقع جقييم أداء املىارد البشزي  بعنىان: ) ًلىم الباخث بةحساء دزاطت 

 الىظيفي 
 
ٍ(.تفي الجامعاث الفلسطييي   لدي العاملين

ٍ
 
 ملخطل

ً
ٍُ وذلً اطخىماال ت إلادازة والظُاطت باث الحصٌى على دزحت املاحظخير في "اللُادة وإلادازة" من ؤوادًم

ٍالُت.للدزاطاث العلُا بغصة، ولهرا الغسض كام الباخث بخصمُم الاطدباهت الخٍ 

في هرا املجاٌ  ة الدزاطت، وملا لظُادجىم من خبرةٍ ودوزها في بثساء مادٍ صين إلًمان الباخث بإهمُت آزاء املخخصٍو

ٍؤضع بين ؤًدًىم هره الاطدباهت من ؤحل الخدىُم وإلاثساء.

ٍ
 

ًٍ  والباخث ٍبذ  ت الياملت في الخعدًل ؤو الحرف ؤو إلاضافت خظب ما جسوهه لىم حهىدهم، ًترن لىم الحسٍٍ  ثمن 

خلد ٍ ، ٍو
ً
ٍمناطبا

 
ل على خ ٍىس ام لىم بالش ٍلجٍص ٍظ  ٍوهسم حعاوهىم. ن 

 

  اسم احملكم    :
  الدرجة العلموة:
  جهة العمل     :
  التوقوع         :

  

 الباحث                                                                                                       

 هاصز حمدي ديبت                                                                                                      
 

 



 -----------------------------------------------------------انمالحك
 
 

151 

 

 أواًل: البوانات العامة
 

 اجلننننننننننننن :

 

     ذكر   أنثى    

 

 العمنننننننننننننن :

 

  25أقل من   35-25من    45 – 36من   45أكثر من  

 

 املؤهل العلمي:

 

 دبلوم  بكالورووس  ماجستري  دكتوراه  
 

 سنننوات اةنن  :

 

  5أقل من   5 – 10  11- 15  16- 20   20أكثر من 
 

 مكنننناع العمننننل:

 

   اجلامعة اإلسالمية  جامعة األزهر  جامعة األقصى   

 املسمى الوظوفي:

 

 مدور دائرة  رئيس قسم  موظف إداري  سكرتري  

 

: جقييم أداء املىارد البشزيت 
ً
 جاهيا

 العبارة م.
 أوافق

 بشدة
 معارض محايد أوافق

معارض 

 بشدة

 املستخدمت في عمليت جقييم ألاداءاملعايير  - أ

1 ٍ
 
ٍُ املعاًير التي ح      ٍ.ت جلُُم ألاداء واضحتظخخدم في عمل

2 ٍ
 
ٍُ املعاًير التي ح ٍظخخدم في عمل

 
     ٍ.وشاملت ت جلُُم ألاداء وافُت

ٍ شسح معاًير ألاداء ليل ًخم ٍ 3
 
       فين.من املشسفين واملىظ

4 ٍ
 
     ٍ ف وزئِظه املباشس في وضع وصُاغت معاًير ألاداء.ٌظاهم املىظ

       عخمد جددًد عناصس جلُُم ألاداء على الىصف الىظُفي.ٌ 5
6 

ُُم املظخٍ  ًير الخل ٍُ م ٍخد ٍمعا ٍت مىضىع
 
تل العىامل وال جادي بلى جدخ ٍ ت  ُ       .الشخص

7 
ٍ ملازهت ألاداء الفعلي خم ٍج

 
فم عليها خين ًلىم باملعاًير املخٍ  فللمىظ

ٍ
 
ٍُ ل ٍامل   لُُم.ت الخٍ ُم بعمل

     

8 
ٍ
 
ٍُ معاًير ألاداء التي ح ٍظخخدم في عمل

 
على كُاض  ت جلُُم ألاداء كادزة

ٍ
 
ٍؤداء املىظ ٍاٌ.فعٍ  ف بشيل 

     

ُُم مناطبت 9 ًير جل ًخم  اطدبدالها بمعا ًير جلُُم ألاداء  ٌ ثبىث فشل معا      ٍ. في خا
  - ب

 
 ز  الط

 
  ق

 
 م  املستخد

 
 في جقييم ألاداء ت

     ٍ هماذج جلُُم ألاداء باملشازهت بين السئطاء واملسئوطين. جصمُم ٍ ًخم ٍ 1
2 ٍ

 
ًٍخإث

 
ٍل ٍس جلُُم امل

 
 بعالكخه مع املىظ

ً
 ؤو بًجابا

ً
     ٍف املساد جلُُمه.ُم طلبا

ٍ ًخم ٍ 3 ٍ جلُُم ألاداء بشيل         ودوزي. منخظم 
 لخطىٍ  ًخم ٍ 4

ً
س هماذج جلُُم ألاداء جبعا      ٍ ز الىظائف.جطٍى

5 ٍ
 
     ٍ ف في جلُُم ؤداء زئِظه املباشس.ٌظاهم املىظ

6 
ٍ ظخفاد من آزاء ٌٍٍ  ٍ املنخفعين  ٍبالخ       ٍ ماث في جلُُم ؤداء العاملين.د 

7 
ٍ خم ٍج

 
ون ٍاف لدي كظم شالاطخعاهت باملعلىماث املتراهمت عن املىظ

ٍ
 
ٍفين في عملُت جلُُم ألاداء.املىظ

     

8  ٍُ        ت.ٌعخمد ؤطلىب جلُُم ألاداء للعاملين على مالخظاث املدزاء الشخص
ٍ ًخم ٍ 9 لت ٍ اخخُاز ؤفضل  ٍ طٍس

 
ٍسٍ من ط      ٍجلُُم ألاداء بناًء على هخائج الخلُُم. ق 
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 العبارة م.
 أوافق

 بشدة
 معارض محايد أوافق

معارض 

 بشدة

10 
ٍ ًخم ٍ ٍللىظائف املخخلفت ولِع همىذح مخخلفت ٍ اطخخدام هماذج 

ً
 ا

ٍدخ ٍٍىم ٍ
ً
  لجمُع الىظائف. ا

     

ل لتقييم ألاداءالك - ت  ادر البشزي املؤه 
ٍ ًىفسٍ  1

 
ب املعسفت ٍ الخدٍز

 
ٍ اليافُت      ٍعلى عملُت جلُُم ألاداء. لدي اللائمين 

سٍ  ًخم ٍ 2 ٍ جطٍى
 
ٍسٍ ط ٍ ق  ب  ٍ جدٍز ٍ بناءًٍ امللُمين        جلُُم ألاداء. على هخائج 

ٍ ًمخلً امللُم 3
 
     ٍمسئوطُه. داء ٍفي جلُُم ؤ الشفافُت

4 

ٍ صودٍ ٌشسح السئِع بحساءاث جلُُم ألاداء وٍٍ   بخفاصُل ٍ املىظفين 
 ٍُ ٍعند اطخفظازاتهم عن جلً إلاحساءاث. ت ٍبضاف

     

5 
ٍ بلى جنمُت مهازاتهم  ٌظعى هظام جلُُم ألاداء بلى دفع املشسفين 

ٍ ت للىصٌى بلى جلُُم  ٍ وبمياهاتهم الفىٍس ٍهم.ومىضىعي ألداء ؤجباع طلُم 
     

 دعم إلادارة العليا - ث
1 ٍ

 
ٍم ٍملصٍ  ألاداء جلُُم هخائج ٍ د ٍعح

ً
     ٍ لإلدازة العلُا. ت

2 ٍ ٍ ؤشعس بىحىد اطخجابت  ٍُ  ودعم       ٍت جلُُم ألاداءمن إلادازة العلُا لعمل

3 
ٍ ٍُ  بن  ٍُ ت الخٍ عمل ىاصل بين إلادازة وألافساد ت جدُذ املجاٌ للخٍ لُُم الىاكع

ٍ
 
ٍوخل   بُنهما. طُبت ٍ عالكت ٍ م 

     

4 
ٍُ تهدف إلاداٍز ف على مظخىي عسٍ خٍ ى اللبت جلُُم ألاداء ة العلُا من عمل

ٍ هم.يلباملىولت  ظاولُاثاملٍوؤداء املسئوطين للمهام 
     

5 
ًٍ حظعى إلادازة بلى معسفت ؤهم إلٍا ٍهجاشاث التي 

 
ف وذلً دللها املىظ

ٍمن ؤحل جلدًم الحىافص املناطبت له.
     

 ت جقييم ألاداءاحعت لعملي  التغذيت الز   - ج
ٍب ًخم ٍ 1

 
     ٍفين على هخائج جلُُم ؤدائهم الىظُفي.طالع املىظ

2 
ٍعف واللىٍ احعت هلاط الضٍ غرًت السٍ جىشف الخٍ 

 
     ٍ ف.ة في ؤداء املىظ

3 ٍ
 
ٍللنٍ  جىحد لجنت

 
     ٍ هخائج الخلُُم. والاعتراض على مظس في بحساءاث الخظل

4 
ٍغرًت السٍ حظهم الخٍ 

 
س ؤداء املىظ      ٍ.فاحعت في جطٍى

5  ٍُ ٍ بعت فياملخٍ احعت غرًت السٍ ت الخٍ حظاهم عمل
 
     ٍفين. جدفيز املىظ

6 ٍ
 
ٍمبدؤ العالهُت ًادي بلى جدلُم الثلت بالعدالت ومنع الظ

 
     ٍفين.لم بين املىظ

: جحقيق الزطا الىظيفي مً عملي    
ً
 م ألاداءت جقييجالثا

 العبارة م.
أوافق 

 بشدة
 معارض محايد أوافق

معارض 

 بشدة

 الحىافش: - أ

     ٍ.ث بنخائج جلُُم ألاداءأزبط الحىافص واملياف ًخم ٍ 1

2  ٍُ      ٍ.ت جلُُم ألاداء على جدلُم الاطخلساز الىظُفيحعمل عمل

ٍ جدناطب هل 3      ٍ هخائج جلُُم ألاداء. معظت الحىافص التي جمندها املاط 

نىي. 4 س جلُُم ألاداء الظ   جلٍس
 
 هدُجت

ً
 اطخثنائُت

ً
دذ  عالوة ن 

م  لي وؤن م  ب       ٍط 
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5 

 ًٍٍ
 
ٍياف

 
ٍإ املىظ ٍب جلُُم ؤدائه ٍ ف عندما جيىن هخائج 

ً
ٍوٍٍ  ًجابُت ٍداط  بذا  ب 

ٍُ  ذواه ٍ.تهخائج جلُُم ؤدائه طلب
     

6 
ٍؤ ٍ عخلد  ٍ الناحم ٍص  هظام الحىاف ؤن  ٍُ  عن هخائج   جلُُم ألاداء حُد ٍ ت ٍعمل

ٍُ ٍو عمل على جدظين ألاداءٍمخاش بالعدالت واملىضىع ٍ .ت َو
     

 ظزوف العمل - ب

1 
ٍ ٌظاعد هظامٍ  س  جلُُم       ٍظسوف العمل.ألاداء على جدظين وجطٍى

ٍؤشعس  2      ٍاثس على جلُُم ؤدائي.ميان وظسوف عملي ج ؤن 

ُُم ألاداء في خم ٍج 3 ت جل        جدظين ظسوف وعالكاث العمل. إلافادة من هخائج عمُل

     ٍؤشعس بالسضا عن إلامياهُاث والىطائل املخىفسة في العمل إلهجاشه بىفاءة. 4

5 
ٍ خم ٍج اث جلُُم ألاداء في مخابعت آخس مظخجد ٍ عملُت ٍ إلافادة من هخائج 

سه.   العمل والظعي بلى جطٍى
     

 عالقاث العمل - ت
1 

 ًعندما ًخٍ 
ً
ٍخر زئِس ي كسازا

 
بيل  ه ًخعامل معيم بخلُُم ؤدائي فةهٍ خعل

ٍة واخترام.مىدٍ 
     

2 
ٍ م زئِس ي املباشس بمظاعدحي على خل مشىالث العمل وال ًنخظس ًخلد 
 ٍُ ٍت جلُُم ألاداء.عمل

     

3 ٍ
 
     ٍس العالكت بُني وبين زئِس ي وشمالئي هدُجت جلُُم ألاداء.ال جخإث

     ٍت جلُُمي.ٍُ ال ؤثم بصمالئي لى كامىا بعمل 4

5 ٍ
 
     ٍفين.ؤشعس بعدالت السئطاء في جلُُم ؤداء املىظ

 الاستقزار الىظيفي - ث

1 
ٍ
ٍ والصمالء ٍ إلادازةٍ  حعاون  ٍ ومدُط  ٍ العمل  على جدلُم الاطخلساز  ٌظاعد 

ٍُ  ا ًادي لنخائج ٍمم ٍ الىظُفي ٍبًجاب
ً
ٍفي جلُُم ألاداء.  ت

     

2 ٍ
 
ٍالاطخلساز الىظُفي ًخإث

ً
 بنخائج جلُُم ألاداء س طلبا

ً
     ٍؤو بًجابا

     ٍالجامعت باالطخلساز وألامن الىظُفيٌشعس العاملىن في  3

ُمؤشعس باالطخلساز وألامن ال 4 ل 
 
ت امل  ُ  خبرة  ومهن

 
ىظُفي هدُجت        

ٍ

 لىم على خظن حعاوهىم
ً
ٍشىسا
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 (:3ممحق رقم )
 االستبانة في صورتيا النيائية

 

   

 

 بسن اهلل الرمحن الرحين                                          
 ألاخ الفاطل / ألاخت الفاطلت 

 

 وبعد:السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته، 

 
 ًٍ ًٍٍ د ًٍطُب لي ؤن ؤضع بين   ًٍ جصمُمها ألغساض البدث العلمي بهدف حمع  هره الاطدباهت التي جم ٍ /ن 

ٍ
 

خير التي ؤكىم بةعدادها للحصٌى على دزحت املاحظخير في "اللُادة وإلادازة" مت لسطالت املاحظٍشاملعلىماث الال

ت وعالقته بتحقيق الزطا الىظيفي لدي العاملين في الجامعاث واقع جقييم أداء املىارد البشزي  بعنىان: )

ٍ(.تالفلسطييي  

ٍ م بخعبئت الاطدباهت بعد كساءة ول عبازةٍ ؤزحى الخىسٍ   ( في امليان املناطبالمت )وضع ع ومن ثم ٍ بعناًت 

ٍ
 
ٍوطىف جيىن املعلىماث التي ج

 
ٍدل

ٍام ٍت الخٍ مىضع الظسٍٍ في بها  ىن 
 
ٍبال ألغساض البدث العلمي. مٍ خد ٍظخٍ ت ولن ح

ٍ

ٍ

 وم ٍ
ً
 لىم خ ٍشاهسا

ً
ٍلدزا ٍظ  ٍحعاوهىم،،،،،، ن 

ٍلىا بلبٌى فائم الاخترام والخلدًس ،،،،،،،،،فضٍ وج

ٍ

 الباحث                                                                                                                      

 تهاصز حمدي ديب
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 أواًل: البوانات العامة
 

 اجلنننننننننننننن :

 

  ذكر   أنثى    

 

 العمننننننننننننننن : 

 

  25أقل من    35-25من   45 – 36من  45 أكثر من  

 املؤهل العلمي:

 

 دبلوم  لورووسبكا  ماجستري  دكتوراه  
 سنوات اة  :

 

  5أقل من 5 – 10  11- 15   ٍ   15أكخش ي
 مكاع العمل:

 

 اجلامعة اإلسالمية  جامعة األزهر  جامعة األقصى   

 املسمى الوظوفي:

 

 مدور دائرة نائب مدور  رئيس قسم  موظف إداري  أخرى 

 

: جقييم أداء املىارد ال
ً
 بشزيتجاهيا

 العبارة م.
أوافق 

 بشدة
 أوافق

أوافق 

بدرحت 

 متىسطت

غير 

 مىافق

غير 

مىافق 

 بشدة

  :ستكفي مؤس   ت جقييم ألاداءاملعايير املستخدمت في عملي   . أ

1 ٍ
 
ٍُ املعاًير التي ح      ٍ.ت جلُُم ألاداء واضحتظخخدم في عمل

2 ٍ
 
ٍُ املعاًير التي ح ٍظخخدم في عمل

 
     ٍ.ملتوشا ت جلُُم ألاداء وافُت

ٍ ًخم ٍ 3 ٍ شسح معاًير ألاداء ليل من املشسفين 
 
       فين.واملىظ

4 ٍ
 
     ٍ ف وزئِظه املباشس في وضع معاًير ألاداء.ٌظاهم املىظ

5 ٌٍ      ٍ عناصس جلُُم ألاداء على الىصف الىظُفي. جددًد ٍ عخمد 
ٍُ معاًير الخلُُم املظخخدمت  6       .تمىضىع
س مع ًخم ٍ 7 .جطٍى

ً
ا      ٍاًير جلُُم ألاداء طنٍى

8 
ٍ
 
ٍُ  مٍ ظخخد ٍمعاًير ألاداء التي ح ٍفي عمل

 
على كُاض ؤداء  ت جلُُم ألاداء كادزة

ٍ
 
ٍاملىظ ٍاٌ.فعٍ  ف بشيل 

     

  . ب
 
 الط

 
 املستخدمت في جقييم ألاداء: زق

       جلُُم ألاداء باملشازهت بين السئطاء واملسئوطين. ًخم ٍ 1
ٍ جلُُم ألاداء ًخم ٍ 2        دوزي. بشيل 
3 ٍ

 
     ٍ ف في جلُُم ؤداء زئِظه املباشس.ٌظاهم املىظ

4 
 ًٍٍ

 
ٍاخ

 
ٍمن أزاء املنخفعين ب ر      ٍ ماث في جلُُم ؤداء العاملين.د ٍالخ 

ٍ ًخم ٍ 5      ٍخظب طبُعت الىظائف. اطخخدام هماذج مخخلفت 

6 
ٍ
 
ٍ ُمل ٌٍظخعين امل

 
ون ٍاشف لدي كظم باملعلىماث املتراهمت عن املىظ

ٍ
 
ٍُ املىظ ٍت جلُُم ألاداء.فين في عمل

     

7 
 ٍُ        ت.ٌعخمد ؤطلىب جلُُم ألاداء للعاملين على مالخظاث املدزاء الشخص

ٍ ًخم ٍ 8 لت  ٍ اخخُاز ؤفضل طٍس
 
ٍسٍ من ط  ق 

     ٍلُُم.جلُُم ألاداء بناًء على هخائج الخٍ 
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 العبارة م.
أوافق 

 بشدة
 أوافق

أوافق 

بدرحت 

 متىسطت

غير 

 مىافق

غير 

مىافق 

 بشدة

9 
ٍ ملازهت ألاداء الفعلي خم ٍج

 
ٍباملعاًير املخٍ  فللمىظ

 
ُم ل ٍفم عليها خين ًلىم امل

 ٍُ ٍلُُم.ت الخٍ بعمل
     

 ل لتقييم ألاداء:املؤه   الكادر البشزي   . ث
1 

ب املًىفس الخٍ  ٍُ  هازةدٍز      ٍت جلُُم ألاداء.اليافُت لدي اللائمين على عمل
ٍ ًخم ٍ 2

 
س ط ٍسٍ جطٍى ٍ ق 

 
ب امل       ُمين بناًء على هخائج جلُُم ألاداء.ل ٍجدٍز

ًٍمخلً  3
 
     ٍالشفافُت في جلُُم ؤداء مسئوطُه. ُمل ٍامل

4 
ٍ
 
صود املىظ ٍُ ٌشسح السئِع بحساءاث جلُُم ألاداء ٍو  ت ٍفين بخفاصُل بضاف

ٍعند اطخفظازاتهم عن جلً إلاحساءاث.
     

5 
ٌظعى هظام جلُُم ألاداء بلى دفع املشسفين بلى جنمُت مهازاتهم وبمياهاتهم 

ٍالفىسٍٍ  ٍ ت للىصٌى بلى جلُُم  ٍداء.لٍلومىضىعي  طلُم 
     

 دعم إلادارة العليا لتقييم ألاداء: . ث
     ٍحظخفُد إلادازة العلُا من هخائج جلُُم ألاداء. 1
2 ٍ ٍ ؤشعس بىحىد اطخجابت  ٍُ  ودعم       ٍ.ت جلُُم ألاداءمن إلادازة العلُا لعمل

3 
ٍ ٍُ  بن  ٍجدُذ املجاٌ للخىاصل بين إلادازة وألٍا ألاداءت جلُُم عمل

 
ٍفساد وخ
 
ٍل  م 

ٍبُنهما. طُبت ٍ عالكت ٍ
     

4 
ٍُ تهدف إلاداٍز ف على مظخىي ؤداء عسٍ خٍ لبلى ات جلُُم ألاداء ة العلُا من عمل

ٍ ظاولُاثاملٍواملسئوطين للمهام 
 
ٍاملىو
 
ٍل ٍهم.يلب ت 

     

 
ٍإلٍا حظعى إلادازة بلى معسفت ؤهم

 
من خالٌ ف هجاشاث التي ًدللها املىظ

ٍؤحل جلدًم الحىافص املناطبت له. وذلً منجلُُم ألاداء 
     

  . ج
 
 :ت جقييم ألاداءاحعت لعملي  غذيت الز  الت

ٍب ًخم ٍ 1
 
     ٍفين على هخائج جلُُم ؤدائهم الىظُفي.طالع املىظ

2 
ٍعف واللىٍ احعت هلاط الضٍ غرًت السٍ جىشف الخٍ 

 
       ف.ة في ؤداء املىظ

3 ٍ
 
ٍظس في الخٍ للنٍ  جىحد لجنت

 
     ٍ لُُم.هخائج الخٍ  والاعتراضاث علىاث مظل

4  
ً
ٍغرًت السٍ حظهم الخٍ عادة

 
س ؤداء املىظ      ٍ.فاحعت في جطٍى

5  ٍُ ٍ بعت فياملخٍ احعت غرًت السٍ ت الخٍ حظاهم عمل
 
     ٍفين. جدفيز املىظ

 لخطىٍ  ًخم ٍ 6
ً
س هماذج جلُُم ألاداء جبعا      ٍز الىظائف.جطٍى

ٍجصمُم بسا ًخم ٍ 7 ب  ٍ مج جدٍز      ٍالث ألاداء.معد ٍ لسفع 

8 
ًادي بلى جدلُم الثلت بالعدالت ومنع  الشفافُت في جلُُم ألاداءمبدؤ 

ٍ
 
ٍالظ

 
ٍفين.لم بين املىظ

ٍٍٍٍٍ
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: جحقيق الزطا الىظيفي مً عملي   
ً
 ت جقييم ألاداءجالثا

 العبارة م.
أوافق 

 بشدة
 أوافق

أوافق 

بدرحت 

 متىسطت

غير 

 مىافق

غير 

مىافق 

 بشدة

 الحىافش: - أ

.زبط الحىافص وامليافأث بنخائج جلُُم ألاداء ًخم ٍ 1       

2  ٍُ      ٍ.ت جلُُم ألاداء على جدلُم الاطخلساز الىظُفيحعمل عمل

ٍ جدناطب 3      ٍ هخائج جلُُم ألاداء. معظت الحىافص التي جمندها املاط 

ٍُ  منذ عالوةٍ  ًخم ٍ 4 س ج ت ٍاطخثنائ ٍهدُجت جلٍس      ٍنىي.لُُم ألاداء الظ 

5 
ٍيافجخم  م

 
ٍ إة

 
ُُم ؤدائه املىظ ٍُ بف عندما جيىن هخائج جل ًٍجاب

ً
ٍوٍٍ  ت ٍداط   ذبذا واه ب 

 ٍُ ُُم ؤدائه طلب ٍت.هخائج جل
     

6 
ٍُ هظام الحىافس النٍ  مخاش  ت جلُُم ألاداء حُد ٍاحم عن هخائج عمل ٍو

ٍُ  بالعدالت عمل على جدظين ألاداءواملىضىع ٍ .ت َو
     

 ظزوف العمل: - ب

س  1 ظسوف العمل.ٌظاعد هظام جلُُم ألاداء على جدظين وجطٍى       

2 ٍ اثس على جلُُم ؤدائي.ميان وظسوف عملي ج ؤشعس بإن        

ٍُ  الاطخفادة خم ٍج 3 ُُم ألاداء في جدظين ظسوف وعالكاث العمل.من هخائج عمل        ت جل

اث وال 4  ُ      ٍىطائل املخىفسة في العمل إلهجاشه بىفاءة.ؤشعس بالسضا عن إلامياه

5 
اث العمل  ُُم ألاداء في مخابعت آخس مظخجد  ت جل  ُ جخم  الاطخفادة من هخائج  عمل

 . والظعي بلى جطٍىسه
     

 عالقاث العمل: - ت
ة  واخترام. 1

ًخعامل معي بيل مىد  ه  ُُم ؤدائي فةه  م بخل
 
ًخعل  

ً
س ي كسازا  زِئ

 
ًخ خر      ٍعندما 

2 
ت   ُ نخظس عمل س ي املباشس بمظاعدحي على خل مشىالث العمل والً  م زِئ ًخلد 

ُُم ألاداء. ٍجل
     

3 ٍ
 
     ٍس العالكت بُني وبين زئِس ي وشمالئي هدُجت جلُُم ألاداء.ال جخإث

4  ٍُ      ٍت جلُُمي.ؤثم بصمالئي لى كامىا بعمل

5 ٍ
 
     ٍفين.ؤشعس بعدالت السئطاء في جلُُم ؤداء املىظ

     ٍجدسص إلادازة على جنمُت العالكت مع العاملين. 6

 الاستقزار الىظيفي: - ث

ظاعد على جدلُم الاطخلساز الىظُفي.  1      ٍحعاون إلادازة والصمالء وبِئت العملٌ 

2 ٍ
 
 بنخائج جلُُم ألاداء.الاطخلساز الىظُفي ًخإث

ً
 ؤو بًجابا

ً
     ٍس طلبا

     ٍامعت باالطخلساز وألامن الىظُفي.الجٌشعس العاملىن في  3

4  ٍُ ٍؤشعس باالطخلساز وألامن الىظُفي هدُجت خبرة ومهن
 
ُمين.ل ٍت امل        

5 ٍ
 
ٍثل لي تهدًدم ٍهخائج جلُُم ألاداء ال ج

ً
ٍؤو خىف ا

ً
.ا       

ٍ

ٍ                ٍ

 لىم على خظن حعاوهىم
ً
 شىسا


