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 اإلىداء         
 كالتفاؤؿ كااليماف نيا معنى الصبرمف تعممت مك  نبع الحناف إلى

 .الغالية أمي

 ؛جؿ العمـأضحي مف أكأف  ،نساىا كىي المثابرةأبصمو لف  ي  قدكتي في الحياة الذم ترؾ ف إلى

 خالصالطيبة في التعامؿ كاإلكعممني  ،الرصيد الدائـ الذم يفتخر كيعتز بوإلنو 

 الغالي. أبي

 .ة زكجتي... شكران لؾمراحؿ الدراس بجانبي في أكؿ تمؾ المرأة التي كقفت إلى

مف ىـ سبب  إلىمف ىـ قطعة مني  إلىركح الركح كالقمب كدقاتو  إلىما في كجكدم  ىغمأ إلى

 .بناتي العزيزاتسعادتي في الحياة 

خكتييضيء حياتي  امف كانكا نبراس إلى ،فتخر كأعتز بيـأ السند الذيف إلى  .أختي كا 

 .عمى جيكدهشكران لو  يحيى ندلخ الداعـ لي دكتكرم ألىك بمقاـ اك  ،دكتكرم الغالي إلى

ألككف فخران  ؛كحصادمىديكـ ثمرة تعبي أصدقائي األعزاء كزمالئي بالعمؿ أعائمتي الكبيرة ك  إلى

 لكـ 

 .بو فمسطيفكأفتخر  عتزأالذم الحبيب  طالب كطني إلى ...العالـ .........ىذا كؿ طالب  إلى

 ذم تمثؿ في رسالتي.ال المتكاضعىديكـ ىذا الجيد أ
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 شكر وتقدير               

لى مف كاف الداعـ كالمساند كالمعزز الذم عمؿ معي بكؿ  كأخيران  الشكر أكالن  جيد لمخالؽ، كا 

خالص تخرج رسالتي بأفضؿ حمتيا، الذم عممني معنى الصبر مف أجؿ أف يصؿ  مف أجؿ أف كا 

 ، مشرفي عمى ىذه الرسالة.يحيى ندلد. اليدؼ المنشكد،  إلىاإلنساف 

   مف أمضكا كقتان كبيران مف كقتيـ الثميف كىـ يقرؤكف كيراجعكف رسالتي، أعضاء لجنة  إلى

 سالتي.أشكرىـ عمى المالحظات التي أثركا بيا ر ، المناقشة

 ة في الدراسات العميا، أشكركـاإلداريعمادة الدراسات العميا في جامعة القدس المفتكحة، كالييئة  إلى

 مف أعماؽ قمبي عمى جيكدكـ التي بذلتمكىا.

مف كاف داعمان كمعززان كمساندان لي في كتابة رسالتي، األستاذ مركاف زىد صاحب القمب  إلى

 .قمبي أعماؽ أشكرؾ مفالطيب، 
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 رؤساء األقسام والعاممين فيياالتقييم المتبعة من وجية نظر 
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 ندىمحمد  يحيى الدكتوراألستاذ بإشراف:    
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 ممخص                                             
األداء الكظيفي لمعامميف في مديريات التربية كالتعميـ في مستكل ىدفت الدراسة إلى معرفة      

. رؤساء األقساـ كالعامميف فيياالمحافظات الشمالية كعالقتو بأنماط التقييـ المتبعة مف كجية نظر 

( مف 281) ، ضمتعشكائيةطبقية كاختيرت عينة  ،االرتباطيٌ  الدراسة المنيج الكصفيٌ  اعتمدت

 236مكزعيف عمى )في المحافظات الشمالية  رؤساء األقساـ كالعامميف في مديريات التربية كالتعميـ

رؤساء األقساـ كالعامميف ( مف 20طبقت عمييـ االستبانة، كما شممت )رئيس قسـ(،  45ومكظفان، 

مف مجتمع الدراسة كخارج العينة أجريت معيـ مقابمة، كذلؾ ألغراض الحصكؿ عمى البيانات  افيي

 النكعية إلثراء نتائج الدراسة الكمية.

في رؤساء األقساـ كالعامميف فييا لدل الكظيفي  األداءمستكل أظيرت نتائج الدراسة أف      

كأظيرت نتائج ، (4.18)الحسابي الذم بمغ  كذلؾ بداللة المتكسطمرتفعان،  جاءالمحافظات الشمالية 

ثناء قياميـ أالتكنكلكجيا الحديثة كبرامجيا  كفيستخدم مف العامميف كرؤساء األقساـ %90أف المقابمة 

نما مف خالؿ برامج مخصصة ا  ك  ،يتـ تداكليا كرقيان  ف معظـ معامالت القسـ الأل؛ بعمميـ

، كذلؾ بداللة مرتفعان  أنماط التقييـممارسة ل مستك  ، كجاءبالمراسالت بيف المكظفيف كرؤسائيـ

 يقكمكف بتنفيذ المياـ العامميفأف كما أظيرت نتائج المقابمة . (3.95)المتكسط الحسابي الذم بمغ 

بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة ك  .القســ التي مف خالليا تتحقؽ أىداؼ كاجباتيباعتبارىا 

داء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات األمستكل إحصائيان في متكسطات 

متغيرات )المسمى الكظيفي، كالجنس(، ل تبعان مف كجية نظر رؤساء األقساـ كالعامميف فييا  الشمالية



 ن
 

ككجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغيرات )المؤىؿ العممي لصالح مف يحممكف درجة الماجستير 

سنة فأكثر، كالمديرية لصالح مديرية تربية  15صالح مف لدييـ فأعمى، كعدد سنكات الخبرة ل

أنماط التقييـ في .  كأشارت النتائج أيضان إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في متكسطات نابمس(

)المسمى الكظيفي(، ككجكد فركؽ دالة باختالؼ: مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية 

يرات )الجنس لصالح الذككر، كالمؤىؿ العممي لصالح مف يحممكف درجة إحصائيان تبعان لمتغ

سنكات فأكثر، كالمديرية لصالح مديرية  10الماجستير فأعمى، كعدد سنكات الخبرة لصالح مف لدييـ 

ذات داللة إحصائية عند مستكل  إيجابية أشارت النتائج إلى كجكد عالقة ارتباط كما تربية نابمس(.

مديريات التربية كالتعميـ في في  أنماط التقييـكمستكل  األداء الكظيفي مستكلبيف  (α≤.05الداللة )

حيث بمغ معامؿ  ،رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا نظر مف كجية المحافظات الشمالية

 (.60.)االرتباط

، المحافظات الكممات المفتاحية: األداء الوظيفي، أنماط التقييم، رؤساء األقسام والعاممين فييا

 الشمالية. 
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Abstract 

     The aim of this study was to evaluate the level of job performance of employees in 

the Northern Directorates of education in Governorates and its relationship to the 

evaluation patterns used from the point of view of department heads and employees. 

The study adopted the correlative descriptive approach, and a stratified random sample 

was selected, which included (281) heads of departments and workers in the directorates 

of education in the northern governorates, distributed over (236 employees, 45 heads 

department), to whom the questionnaire was applied. Also (20) department heads and 

employees from the study community and outside the sample, with whom an interview 

was conducted, for the purposes of obtaining qualitative data to enrich the results of the 

quantitative study. 

    Results showed the level of job performance among the heads of departments and 

their employees in the Northern Directorates was high, as indicated by the arithmetic 

average, which amounted to (4.18), and the results of the interview showed that 90% of 

the workers and heads of departments use modern technology and programs while 

doing their work, because most of the department’s transactions are not circulated 

through programs dedicated to correspondence between employees and their superiors, 

and the level of practicing evaluation patterns was high, in terms of the arithmetic 

average, which amounted to (3.95). The results of the interview also showed that the 

workers carry out the tasks as their duties through which the objectives of the 

department are achieved. The results of the study also showed that there were no 

statistically significant differences in the average of job performance level in the 

directorates of education in the Northern Directorates according to the variables (job 

title, and gender), the presence of statistically significant differences according to the 

variables (the educational qualification in favor of those with a degree Master’s or 

higher, the number of years of experience for those who have 15 years or more, and the 

directorate for the Nablus Education Directorate). The results also indicated that there 

were no statistically significant differences in the averages of evaluation patterns in the 

directorates of education in the Northern Directorates according to: (job title), and the 

presence of statistically significant differences according to the variables (sex in favor 

of males, educational qualification in favor of those who hold a master’s degree or 

higher, and the number of years of experience in favor of those who have 10 years or 

more, and the Directorate in favor of the Nablus Education Directorate). The results also 

indicated that there was a positive statistically significant correlation at the significance 

level (α≤.05) between the level of job performance and the level of evaluation patterns 

in the directorates of education in the Northern Directorates from the point of view of 

department heads and employees working in them, where the correlation coefficient 

equals (.60). 

 

Key words: Job Performance, Evaluation Patterns, Head Divisions and 

Employees, Northern Governorates. 
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 األول الفصل

 ومشكمتيا الدراسة خمفية

 المقدمة 2.2

 إلػػػػػػػػى فمسػػػػػػػػطيففػػػػػػػػي  تسػػػػػػػػعى مػػػػػػػػديريات التربيػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػي المحافظػػػػػػػػات الشػػػػػػػػمالية           

التػػػػػي يقكدىػػػػػا مػػػػػديرك التربيػػػػػػة االرتقػػػػػاء بمسػػػػػتكل عػػػػػالي مػػػػػف الكفػػػػػػاءة؛ لخمػػػػػؽ نػػػػػكع مػػػػػف المنافسػػػػػػة 

كالتعمػػػػػػيـ ضػػػػػػمف خطػػػػػػتيـ اإلداريػػػػػػة كالتربكيػػػػػػة بتكافقيػػػػػػا مػػػػػػع رؤيػػػػػػة كخطػػػػػػة كزارة التربيػػػػػػة كالتعمػػػػػػيـ، 

لممػػػػكارد البشػػػػػرية الػػػػذم يعتمػػػػد عميػػػػو العمػػػػػؿ اإلدارم لػػػػذلؾ فػػػػإف المكظػػػػؼ ككنػػػػػو الركيػػػػزة األساسػػػػية 

يعتبػػػػػر مػػػػػف األساسػػػػػيات  الػػػػػكظيفي كالػػػػػذم ئػػػػػويخضػػػػػع لتقيػػػػػيـ أداداخػػػػػؿ مػػػػػديريات التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ، 

 ،جميػػػػع طاقاتػػػػو كخبراتػػػػو اسػػػػتثمار فعميػػػػو يػػػػتـ ؛كأحػػػػد أىػػػػـ العكامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػي الكفػػػػاءة كاإلنتاجيػػػػة

نشػػػػػػاط كفاعميػػػػػػة بيػػػػػرتبط  الػػػػػػذمكتقػػػػػديـ مقترحػػػػػػات تسػػػػػاعد عمػػػػػػى تطػػػػػكير العمػػػػػػؿ اإلدارم كالتربػػػػػكم 

تكجيػػػػػات كزارة  مػػػػػع العمػػػػػؿ المكمػػػػػؼ بػػػػػو، كانسػػػػػجامان  بإنجػػػػػازة تػػػػػكرغب ئػػػػػوبانتما ،المؤسسػػػػػة التربكيػػػػػة

كتقييمػػػػػػػو  ،الػػػػػػػكظيفي األداءتعزيػػػػػػػز  فػػػػػػػيالتربيػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػيـ بتعػػػػػػػاكف مػػػػػػػع ديػػػػػػػكاف المػػػػػػػكظفيف العػػػػػػػاـ 

بػػػػػػػإدارة  المككمػػػػػػػة كظػػػػػػػائؼالكمػػػػػػػف  .عتبػػػػػػػاره أحػػػػػػػد المقكمػػػػػػػات الرئيسػػػػػػػية فػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػة التربكيػػػػػػػةاب

ارة عتبػػػػػر مقيػػػػػاس لػػػػػيس فقػػػػػط ألداء األفػػػػػراد بػػػػػؿ لسياسػػػػػات إديي  الػػػػػذم األداءالمػػػػػكارد البشػػػػػرية تقيػػػػػيـ 

كتنميػػػػػة المػػػػػكارد البشػػػػػرية المتبعػػػػػة بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ، كالتػػػػػي مػػػػػف خالليػػػػػا نسػػػػػتطيع الحكػػػػػـ عمػػػػػى مػػػػػدل 

نجػػػػػػاح سياسػػػػػػات التعيػػػػػػيف كالتكظيػػػػػػؼ فػػػػػػي المػػػػػػكارد البشػػػػػػرية، كمػػػػػػا يمكننػػػػػػا اسػػػػػػتخداـ نتائجيػػػػػػا فػػػػػػي 

جػػػػػػراء  مكافػػػػػ تتحديػػػػػد االحتياجػػػػػات التدريبيػػػػػة لمعػػػػػامميف فػػػػػي المنشػػػػػأة كصػػػػػرؼ  ماديػػػػػة كمعنكيػػػػػة كا 

ذلػػػػػػػؾ، يمكػػػػػػػف  إلػػػػػػػىكؼ العػػػػػػػامميف طبقػػػػػػػان الحتياجػػػػػػػات المنشػػػػػػػأة باإلضػػػػػػػافة التعػػػػػػػديالت فػػػػػػػي صػػػػػػػف

كمػػػػػا تعطينػػػػػا عمميػػػػػة التقيػػػػػيـ معمكمػػػػػات  ،اسػػػػػتخداـ ىػػػػػذه النتػػػػػائج عنػػػػػد إجػػػػػراء الترقيػػػػػات كالعػػػػػالكات
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تسػػػػػػاعد اإلدارة فػػػػػػي تحديػػػػػػد مػػػػػػدل صػػػػػػالحية المكظػػػػػػؼ لكظيفتػػػػػػو الحاليػػػػػػة كمػػػػػػدل إمكانيػػػػػػة نجاحػػػػػػو 

  (.2009، أبك حطب)في أم كظيفة أخرل 

 أداء األساليب كالعمميات المستخدمة مف قبؿ المنظمات لتقييـ مستكل إلى األداءيشير تقييـ ك       

دارية، كيشمؿ  تطكيريةكأداة يمكف استخداـ ىذه العممية ك  ،مكظفييـ كتزكيدىـ بالتغذية الراجعة كا 

 ات التي ينطكمكالتحيز  فحص الجكانب السيككمترية ألدكات تقييـ العممية المعرفية األداء البحث عف

فنادرا ما أداة ميمة إلدارة المكظفيف كالمديريف  ياعمى الرغـ مف أنك  ،عمييا، كالسياؽ االجتماعي

 .(Van & Schodl, 2015) يككف العماؿ راضيف عنو

إنيػػػػػػا  تقريبػػػػػػان،الػػػػػػكظيفي لممكظػػػػػػؼ ىػػػػػػي ممارسػػػػػػة معياريػػػػػػة فػػػػػػي كػػػػػػؿ مؤسسػػػػػػة  األداءكتقيػػػػػػيـ       

، كيعتقػػػػػد معظػػػػػـ المػػػػػديريف مػػػػػف رة كالتػػػػػي تسػػػػػتغرؽ كقتنػػػػػا طػػػػػكيالن مػػػػػف أىػػػػػـ الميػػػػػاـ فػػػػػي اإلدا كاحػػػػػدة

أف التقييمػػػػات مفيػػػػدة كتػػػػؤثر بشػػػػكؿ مباشػػػػر عمػػػػى العديػػػػد مػػػػف نتػػػػائج المػػػػكظفيف، بمػػػػا خػػػػالؿ عمميػػػػـ 

 ، كترقيػػػػػػػات المػػػػػػػكظفيف، كقػػػػػػػرارات الخػػػػػػػركج مػػػػػػػفالكفػػػػػػػاءاتذلػػػػػػػؾ مكافػػػػػػػ ت المػػػػػػػكظفيف، كدفػػػػػػػع  فػػػػػػػي

 (.Capplli & Conyon 2017 )العمؿ 

 ،ألداءلػػػػػػػجب كضػػػػػػػع معػػػػػػػايير عاليػػػػػػػة سػػػػػػػتك بمسػػػػػػػتكل عػػػػػػػاؿ ي األداءفػػػػػػػي رغبػػػػػػػة النػػػػػػػاس إف 

جميػػػػػػػع حيػػػػػػػث إٌف  ،عالينػػػػػػػا األداءكمػػػػػػػا الػػػػػػػذم يجعػػػػػػػؿ  ،مػػػػػػػا ىػػػػػػػك متكقػػػػػػػع مػػػػػػػنيـ كفؼ العػػػػػػػاممكيعػػػػػػػرً 

لػػػػػذلؾ ينصػػػػػب  ؛تكاجػػػػػو بيئػػػػػة منافسػػػػػة كغيػػػػػر مسػػػػػتقرة كمضػػػػػطربة الحاضػػػػػرالمنظمػػػػػات فػػػػػي الكقػػػػػت 

يعػػػػػػد تقيػػػػػػيـ أداء ك  ،كظفيفتطػػػػػػكير المػػػػػػ تركيػػػػػػز المػػػػػػديريف عمػػػػػػى خمػػػػػػؽ ميػػػػػػزة تنافسػػػػػػية مػػػػػػف خػػػػػػالؿ

 (.Islamia, Mulollia, 2018)لمتطكير، كالتحفيز المكظفيف أحد أكثر الطرؽ فعالية 

كػػػػػػػاف البػػػػػػػد مػػػػػػػف تحديػػػػػػػد مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف  ،غيػػػػػػػر الرسػػػػػػػميةكلتطػػػػػػػكير المؤسسػػػػػػػات الرسػػػػػػػمية ك       

البعػػػػػػد المعرفػػػػػػي فػػػػػػي  ،المعػػػػػػاير كاألنمػػػػػػاط التػػػػػػي تحكػػػػػػـ أداء العػػػػػػامميف فػػػػػػي المؤسسػػػػػػة مػػػػػػف أىميػػػػػػا

ذ مػػػػػػف خالليمػػػػػػا يػػػػػػتـ التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى كفػػػػػػاءة العػػػػػػامميف حسػػػػػػب الكميػػػػػػة إ ؛كسػػػػػػمكؾ األفػػػػػػراد العمػػػػػػؿ
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كالجػػػػػػػكدة الخاصػػػػػػػة بإنتػػػػػػػاجيـ خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػدة مػػػػػػػف الػػػػػػػزمف عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ المقارنػػػػػػػة بػػػػػػػيف المسػػػػػػػؤكليات 

ألنيػػػػػا تمثػػػػػؿ صػػػػػفاتيـ األخالقيػػػػػة مثػػػػػؿ التعػػػػػاكف  ؛كالميػػػػػاـ المنجػػػػػزة لكػػػػػؿ عامػػػػػؿ مػػػػػع معػػػػػدؿ معػػػػػيف

 (.2017، أبك زر)كاألمانة كالذكاء 

مرضػػػػػػيان، لػػػػػذلؾ عنػػػػػػد اختيػػػػػػار  األداءالمسػػػػػػتكيات التػػػػػي يكػػػػػػكف فييػػػػػا  األداءتمثػػػػػؿ أنمػػػػػػاط تقيػػػػػيـ     

كالتػػػػػػي تتمثػػػػػػؿ  األداءليػػػػػػة تنفيػػػػػػذ تقيػػػػػػيـ آىػػػػػػذه األنمػػػػػػاط يجػػػػػػب مراعػػػػػػاة األمػػػػػػكر الضػػػػػػركرية لنجػػػػػػاح 

ذ تسػػػػاىـ فػػػػي تقػػػػديـ الػػػػدعـ ؛ إمسػػػػتكل الميػػػػارهك أيضػػػػا بالكفػػػػاءة كالجػػػػكدة كالدقػػػػة بالعمػػػػؿ كالمكاظبػػػػة 

لمعػػػػػامميف كتحقيػػػػػؽ  األداءاب االختصػػػػػاص فػػػػػي اختيػػػػػار البنػػػػػكد التػػػػػي تسػػػػػاعد عمػػػػػى تطػػػػػكير ألصػػػػػح

 (.2018، صالح)ىداؼ المؤسسة كغاياتيا أ

الػػػػكظيفي كأنمػػػػاط التقيػػػػيـ  األداءلقػػػػد جػػػػاءت ىػػػػذه الدراسػػػػة لتكضػػػػيح طبيعػػػػة العالقػػػػة مػػػػا بػػػػيف      

ف يكػػػػػكف ىػػػػػذا أحػػػػػث حيػػػػػث يأمػػػػػؿ البا ،المتبعػػػػػة مػػػػػف كجػػػػػو نظػػػػػر رؤسػػػػػاء األقسػػػػػاـ كالعػػػػػامميف فييػػػػػا

أك التعػػػػػػديؿ  لمتغييػػػػػػرقابػػػػػػؿ  ،التعػػػػػػب كالجيػػػػػػد ىػػػػػػك إضػػػػػػافة حقيقيػػػػػػة كنكعيػػػػػػة عمػػػػػػى مػػػػػػا ىػػػػػػك عميػػػػػػو

كيسػػػػػاعد المسػػػػػؤكليف كأصػػػػػحاب االختصػػػػػاص عمػػػػػى التشػػػػػديد فػػػػػي أحكػػػػػاـ كالمعػػػػػايير المتبعػػػػػة فػػػػػي 

ـ  الػػػػػػكظيفي،  األداءتقيػػػػػػيـ  الفنيػػػػػػة  بػػػػػػالنكاحي المسػػػػػػاىمة فػػػػػػي التطػػػػػػكر كالتقػػػػػػدـ كاإلصػػػػػػالح كمػػػػػػف ثىػػػػػػ

قػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػث بإعػػػػػػػداد ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة نظػػػػػػػراي ألىميػػػػػػػة فػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػات، كمػػػػػػػا ك  ريػػػػػػػة كافػػػػػػػةكاإلدا

المكضػػػػػػػكع فػػػػػػػي العمػػػػػػػؿ اإلدارم كالتربػػػػػػػكم مػػػػػػػع بيػػػػػػػاف أنمػػػػػػػاط كمعػػػػػػػايير التقيػػػػػػػيـ المتبعػػػػػػػة كتحفيػػػػػػػز 

لمعػػػػػامميف عمػػػػػى كجػػػػػكد نػػػػػكع مػػػػػف العدالػػػػػة كالطمأنينػػػػػة كالثقػػػػػة فيمػػػػػا بيػػػػػنيـ كبػػػػػيف مرؤكسػػػػػييـ بطريقػػػػػة 

عػػػػػػف التحيػػػػػػز كالمراكغػػػػػػة كالكراىيػػػػػػة باعتبػػػػػػاره حقيقػػػػػػة إلظيػػػػػػار األداء شػػػػػػفافة كمكضػػػػػػكعية، بعيػػػػػػدان 

الفعمػػػػػػي لممكظػػػػػػؼ أك العامػػػػػػؿ مػػػػػػف جانػػػػػػب، كمػػػػػػف جانػػػػػػب آخػػػػػػر إبػػػػػػراز دكر األداء الػػػػػػكظيفي فػػػػػػي 

بػػػػػػػداعات يمكػػػػػػػف اسػػػػػػػتثمارىا فػػػػػػػي تقػػػػػػػدـ سػػػػػػػير العمػػػػػػػؿ نحػػػػػػػك  اكتشػػػػػػػاؼ مكاىػػػػػػػب كقػػػػػػػدرات جديػػػػػػػدة كا 

 اليدؼ.
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 مشكمة الدراسة وأسئمتيا 2.1

الػػػػػػػكظيفي لمعػػػػػػػامميف فػػػػػػػي الكظيفػػػػػػػة محػػػػػػػكر األسػػػػػػػاس فػػػػػػػي تقػػػػػػػدـ  األداءقيػػػػػػػيـ تشػػػػػػػكؿ عمميػػػػػػػة ت     

المسػػػػار كسػػػػير نجػػػػاح الخطػػػػط التربكيػػػػة فػػػػي مػػػػديريات التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ ضػػػػمف األنمػػػػاط كالمعػػػػايير 

بنػػػػػى عمييػػػػا قػػػػرارات تتعمػػػػػؽ بمسػػػػتقبؿ المؤسسػػػػة كالمكظػػػػػؼ، كػػػػذلؾ فػػػػإف اسػػػػػتخداـ المتبعػػػػة، حيػػػػث يي 

أك أسػػػػػػػػمكب ضػػػػػػػػغط عمػػػػػػػػى  ة،ف ىػػػػػػػػك لػػػػػػػػيس مجػػػػػػػػرد أداالػػػػػػػػكظيفي لمعػػػػػػػػاممي األداءمصػػػػػػػػطمح تقيػػػػػػػػيـ 

المكظػػػػػػؼ أك العامػػػػػػؿ إلنجػػػػػػاز الميػػػػػػاـ المككمػػػػػػة إليػػػػػػو، أك إضػػػػػػافة مجيػػػػػػكد كعمػػػػػػؿ إضػػػػػػافي آخػػػػػػر 

نمػػػػػػػا كجػػػػػػػد مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ مسػػػػػػػاعدة  يجػػػػػػػب التعامػػػػػػػؿ معيػػػػػػػا لتنفيػػػػػػػذ مػػػػػػػا ىػػػػػػػك فقػػػػػػػط مطمػػػػػػػكب مػػػػػػػنيـ، كا 

سػػػػػػيف فػػػػػػي اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرارات المناسػػػػػػبة كتقػػػػػػديـ المعمكمػػػػػػات كالمقترحػػػػػػات مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تح المسػػػػػػؤكليف

 عمؿ المؤسسة التربكية كالتعامؿ مع كؿ المتغيرات التي تطرأ خالؿ العمؿ.

 :يالسؤاؿ الرئيس اإلجابة عف مشكمة الدراسة في تبرزعمى ما تقدـ  كبناءن     

عالقتو و  الوظيفي لمعاممين في مديريات التربية والتعميم لممحافظات الشمالية األداءما مستوى 

  ؟رؤساء األقسام والعاممين فييان وجية نظر بأنماط التقييم المتبعة م

 :اآلتيةعميو ستجيب ىذه الدراسة عمى األسئمة الفرعية  كبناءن      

في مديريات التربية كالتعميـ لدل رؤساء األقساـ كالعامميف الكظيفي  األداءما مستكل  السؤال األول:

 محافظات الشمالية؟  الفي 

لمحافظات افي مديريات التربية كالتعميـ في  العامميف ألداء المتبعةنماط التقييـ أما  السؤال الثاني:

 ؟  رؤساء األقساـ كالعامميف فيياالشمالية مف كجية نظر 

في مديريات  رؤساء األقساـ كالعامميفىؿ تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابات  السؤال الثالث:

المسمى )الكظيفي لدييـ تعزل لمتغيرات  األداءالتربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية نحك مستكل 

 ؟ (المديريةك ، عدد سنكات الخبرةك المؤىؿ العممي، ك الجنس، ك  الكظيفي،
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مديريات  رؤساء األقساـ كالعامميف فيىؿ تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابات  السؤال الرابع:

المسمى ) لمتغيراتالتربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية نحك أنماط التقييـ المتبعة تعزل 

 ؟ (، كالمديريةعدد سنكات الخبرةك المؤىؿ العممي، ك الجنس، الكظيفي، ك 

الكظيفي لمعامميف في مديريات التربية كالتعميـ  األداءىؿ يكجد عالقة بيف مستكل  السؤال الخامس:

   ؟رؤساء األقساـ كالعامميف فييالممحافظات الشمالية كأنماط التقييـ المتبعة مف كجية نظر 

  فرضيات الدراسة 8.2

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كضعت الفرضيات اآلتية:     

في تقديرات أفراد  (α≤.05)عند مستكل الداللة  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية الفرضية األولى:

مف  الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية األداءعينة الدراسة لمستكل 

 .المسمى الكظيفيمتغير  إلىتعزل العامميف فييا ك رؤساء األقساـ كجية 

في تقديرات أفراد  (α≤.05)عند مستكل الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية :الثانيةالفرضية 

مف  الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية األداءعينة الدراسة لمستكل 

 .الجنسمتغير  إلىتعزل العامميف فييا ك  كجية رؤساء األقساـ

في تقديرات أفراد  (α≤.05)عند مستكل الداللة  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية :الثالثةالفرضية 

مف  الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية األداءعينة الدراسة لمستكل 

 متغير المؤىؿ العممي. إلىتعزل العامميف فييا ك كجية رؤساء األقساـ 

في تقديرات أفراد  (α≤.05)عند مستكل الداللة  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية :الرابعةالفرضية 

مف  الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية األداءعينة الدراسة لمستكل 

 سنكات الخبرة. متغير عدد إلىتعزل العامميف فييا ك كجية رؤساء األقساـ 
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في تقديرات  (α≤.05)عند مستكل الداللة  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية :الخامسةالفرضية 

مف  الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية األداءأفراد عينة الدراسة لمستكل 

 متغير المديرية. إلىتعزل  العامميف فيياك كجية رؤساء األقساـ 

في تقديرات  (α≤.05)عند مستكل الداللة  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية :السادسةرضية الف

أفراد عينة الدراسة لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف 

 متغير المسمى الكظيفي. إلىالعامميف فييا تعزل ك كجية رؤساء األقساـ 

في تقديرات  (α≤.05)عند مستكل الداللة  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية :السابعةالفرضية 

أفراد عينة الدراسة لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف 

 متغير الجنس. إلىالعامميف فييا تعزل ك كجية رؤساء األقساـ 

في تقديرات  (α≤.05)عند مستكل الداللة  ة إحصائيةال تكجد فركؽ ذات دالل :الثامنةالفرضية 

أفراد عينة الدراسة لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف 

 متغير المؤىؿ العممي. إلىالعامميف فييا تعزل ك كجية رؤساء األقساـ 

في تقديرات  (α≤.05)مستكل الداللة عند ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  :التاسعةالفرضية 

مف  أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةأفراد عينة الدراسة لمستكل 

 متغير عدد سنكات الخبرة. إلىتعزل العامميف فييا ك كجية رؤساء األقساـ 

في تقديرات  (α≤.05)لة عند مستكل الدال ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية :العاشرةالفرضية 

مف  أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةأفراد عينة الدراسة لمستكل 

 متغير المديرية. إلىتعزل  العامميف فيياك كجية رؤساء األقساـ 
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 يفيالكظ األداء مستكل ال تكجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف :الحادية عشرةالفرضية 

مف كجية رؤساء  مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةفي  أنماط التقييـكمستكل 

 .العامميف فيياك األقساـ 

  الدراسة أىداف 1.2

 تحقيؽ األىداؼ اآلتية: إلىتسعى ىذه الدراسة      

 المحافظاتفي الكظيفي لمعامميف في مديريات التربية كالتعميـ  األداءمستكل  إلىالتعرؼ  أوًل:

 .رؤساء األقساـ كالعامميف فيياالشمالية مف كجية نظر 

لمحافظات افي مديريات التربية كالتعميـ في  العامميف ألداء نماط التقييـ المتبعةأ إلىالتعرؼ  ثانيًا:

 . رؤساء األقساـ كالعامميف فيياالشمالية مف كجية نظر 

العامميف في مديريات التربية رؤساء األقساـ ك ات الفركؽ بيف متكسطات استجاب إلىالتعرؼ  ثالثا:

المسمى الكظيفي، )كالتعميـ في المحافظات الشمالية نحك أنماط التقييـ المتبعة تعزل لمتغيرات 

 .(، كالمديريةعدد سنكات الخبرةك المؤىؿ العممي، ك الجنس، ك 

يف في مديريات التربية العاممرؤساء األقساـ ك الفركؽ بيف متكسطات استجابات  إلىالتعرؼ  رابعا:

المسمى )تعزل لمتغيرات الكظيفي لدييـ  األداءمستكل كالتعميـ في المحافظات الشمالية نحك 

 . (، كالمديريةعدد سنكات الخبرةك المؤىؿ العممي، ك الجنس، الكظيفي، ك 

الكظيفي لمعامميف في مديريات التربية كالتعميـ  األداءفحص العالقة بيف مستكل  :خامسا

 .    رؤساء األقساـ كالعامميف فيياافظات الشمالية كأنماط التقييـ المتبعة مف كجية نظر لممح

  أىمية الدراسة 8.2

تكمف أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ مكضكع البحث كمضمكنو كبقدر أىمية البحث تككف جدكاه      

 لبحثية في اآلتي: ممجتمع، كقد تمثمت أىمية ىذه الدراسة الكأثره اإليجابي في خدمة أىدافو 
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 : األىمية النظريةأولً 

 تتجمى أىمية الدراسة مف الناحية النظرية في عدة محاكر:     

عمى مستكل مديريات  حسب عمـ الباحث تنبع ىذه الدراسة ككنيا حديثة في مكضكعيا -1

التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية باعتبارىا تمثؿ استجابة لقضايا العامميف 

 فيف عمى المستكل الكظيفي مف ناحية المنافسة كالتعزيز كالتحفيز.كالمكظ

عادة النظر بكضع إتعتبر تغذية راجعة ألصحاب القرارات ككاضعي الخطط التطكيرية في   -2

الشخص المناسب في المكاف المناسب، كأنيا تبيف الجكانب التي يجب التركيز عمييا كالتي 

كرفع  كافة ظفيف في المجاالت اإلدارية كالتربكيةك تطكير العامميف كالمك أتحتاج لتعديؿ 

تيـ في إنجاز العمؿ، كاستيضاح رؤية العامميف باعتقادىـ غياب ركح ءاقدراتيـ ككف

 الشفافية كالمكضكعية عند المقيميف أثناء التقييـ.

 : األىمية التطبيقيةثانياً 

 مقبكلة؛ تسيـ في:إضافة قاعدة بيانات جديدة ك  في يؤمؿ أف تفيد نتائج الدراسة     

تطكير أداء العامميف بشكؿ  إلىبشكؿ مكضكعي كمحايد يؤدم  األداءإف تطبيؽ عممية تقييـ  -1

الرئيس كالمرؤكس الصالت بيف  يكثؽمما يصنع عالقات ك  ؛إيجابي كأفضؿ فيما بينيـ

 المكضكع.ب كؿ قاعدة بيانات تتعمؽيشف كالمكظؼ كالمسؤكؿ؛

ية في اتخاذ القرارات المرتبطة بالسمكؾ الكظيفي لمعامميف تعد ىذه الدراسة الركيزة األساس  -2

 كالنقؿ كالترقية، كتحديد االحتياجات التدريبية كاإلرشادية ليـ.

يف األكفاء معمكمات عف العامم المسؤكليفتستخدـ كمصدر لتزكيد أصحاب اإلدارات العميا ك  -3

 المتكسطيف في العمؿ.ك  كالعامميف المقصريف
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كعدـ استثمارىـ في مكاقع  مفعميفاسة عف الكفاءات مف العامميف غير كما كتكشؼ ىذه الدر   -4

 ؛خطائيـ كتجنبيا كالعمؿ عمى تصكيبيافرصة لمعامميف إلدراؾ أ أخرل في العمؿ، كتعطي

 لتنمية مياراتيـ في تحقيؽ أىدافيـ العممية.

مميف بخفض تفيد ىذه الدراسة بخفض عممية التدكير الكظيفي كالتنقالت بيف المكظفيف كالعا  -5

العمؿ،  إلىذىاب لمىماؿ كتقصير كعدـ الحماس ا  مف غيابات ك  اتيـالسمبيات في سمكك

 االستفادة مف نتائج الدراسة كتكصياتيا مف قبؿ الباحثيف ذكم االختصاص بمكضكع الدراسة. ك 

 حدود الدراسة ومحدداتيا 1.2 

جرم ىذه الدراسة في إطار المحددات حيث ست ،تتحدد نتائج الدراسة كتعميماتيا بالعكامؿ اآلتية     

 اآلتية:

يقتصر تطبيؽ الدراسة عمى رؤساء األقساـ كالعامميف في مديريات التربية  بشرية:الالحدود  .1

 كالتعميـ في المحافظات الشمالية.

 مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية. يقتصر عمىالحدود المكانية:  .2

 ـ.2021الدراسة خالؿ عاـ  أجريت ىذهالحدود الزمنية:  .3

مية كالمصطمحات الكاردة في يتقتصر الدراسة عمى الحدكد المفاى :ميةيالحدود المفاى .4

 الدراسة.

 : كىي المفاىيـ التي يصيغيا الباحث بطريقتو الخاصة.الحدود اإلجرائية .5

، كمدل ف تعميـ نتائج الدراسة الحالية سيككف مقيدان بدالالت صدؽ كثبات األدكات المستخدمةإ

االستجابة المكضكعية ألفراد عينة الدراسة عمى ىذه األدكات مف جية، كعمى مجتمعات مشابية 

 لمجتمع الدراسة مف جية أخرل.
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 متغيرات الدراسةاإلجرائية لالصطالحية و التعريفات  1.2

 :اآلتية المصطمحات عمى الدراسة اشتممت      

 طة التي يزاكليا المكظؼ في المؤسسة كالنتائج "الميمات كاالنش: صطالحاً إلوظيفي ا األداء

الفعمية التي يحققيا في مجاؿ عممو بنجاح، لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة بكفاءة كفاعمية، كفؽ 

 المكارد المتاحة كاألنظمة اإلدارية، كالقكاعد كاإلجراءات كالطرؽ المحددة لمعمؿ" )حالكة،

2015 :48) 

  كالمخرجات التي حققيا المكظؼ نتيجة تنفيذه لمعمؿ  النتائج :جرائياً إالوظيفي  األداءيعرف

المكمؼ بو ضمف كصفو الكظيفي المعتمد مف الجيات المختصة في تحقيؽ اليدؼ مف 

 ليو.إخالؿ المياـ كالمسؤكليات المككمة 

 :تحميؿ كتقييـ أداء العامميف لعمميـ كمسمكيـ فيو كقياس صالحيتيـ " التقييم إصطالحًا

بأعباء الكظائؼ الحالية التي يشغمكنيا كتحمميـ لمسؤكلياتيـ ككفاءتيـ في النيكض 

مكانية تقمدىـ لمناصب ككظائؼ ذات مستكل أعمى  (.161: 2012، لقحطاني)ا "كا 

 :بػػراز نقػػاط  يعرررف التقيرريم إجرائيررًا قيػاس قػػدرات ككفػػاءات كانتمػاءات العػػامميف فػػي الكظيفػة كا 

 الضعؼ كالقكة لدييـ خالؿ فترة زمنية معينة.

 عمػى تقيػيـ  األداءر التػي تسػاعد مقػيـ ي"ىي األنماط أك المعاياصطالحًا:  األداءط تقييم أنما

معػػدؿ إنتاجيػػة المػػكظفيف مػػف أجػػؿ التعػػرؼ عمػػى كفػػاءتيـ حسػػب الكميػػة كالجػػكدة الخاصػػة 

  (.08: 0221 ،زر أبك)" بإنتاجيـ خالؿ مدة محددة مف الكقت

  ر كالضكابط التي مف خالليا يتـ يالمعايمجمكعو مف إجرائيًا:  األداءُتعرف أنماط تقييم

تقييـ العامميف في الكظيفة كالتي تؤثر بشكؿ كبير عمى تطكر كنجاح المؤسسة مف خالؿ 

 تقديـ الكضع الحقيقي ألداء المكظؼ.
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 الفصل الثاني                

 النظري والدراسات السابقةطار اإل

مف خالؿ مراجعة لألدب النظرم المتعمؽ بمكضكع الدراسة،  عامان  يتناكؿ ىذا الفصؿ تكضيحان      

حيث سيتـ مناقشة متغيرات الدراسة األساسية الدراسات السابقة كاألدبيات النظرية المتعمقة بيا، 

فيـ  ،ع كفاءة المؤسسة التي يعمؿ بيا األفرادرففي  ىامان  باعتباره عنصران  الكظيفي األداءكىي 

 ان باعتباره متطمب أنماط التقييـ، كذلؾ سيتـ مناقشة مفيكـ الركيزة األساسية التي تعتمد عمييا المؤسسة

أداء العامميف المساىمة في رفع مستكل  كمف ثىـ   العمؿ المؤسسي،ثره عمى جكدة أينعكس  ان ساسيأ

المتعمقة  كافة ممتغيراتل، مف خالؿ ىذا اإلطار النظرم سيتـ التعرض في مديريات التربية كالتعميـ

 الكظيفي، كأنماط التقييـ. األداءبمتغيرات الدراسة الرئيسة كيخدميا، مف 

 النظري طاراإل 2.0

 مقدمة 

الػػػػػػػػػكظيفي لمعػػػػػػػػػامميف مػػػػػػػػػف الكسػػػػػػػػػائؿ التػػػػػػػػػي تمكػػػػػػػػػف اإلدارة أك جيػػػػػػػػػات  األداءيعتبػػػػػػػػػر نظػػػػػػػػػاـ      

رات العميػػػػػػػا مػػػػػػػف التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتكيات الفػػػػػػػرد أك العامػػػػػػػؿ فػػػػػػػي االختصػػػػػػػاص كأصػػػػػػػحاب القػػػػػػػرا

المؤسسػػػػػة كمػػػػػدل اسػػػػػتثمار كتكظيػػػػػؼ قػػػػػدراتيـ ككفػػػػػاءتيـ فػػػػػي تحقيػػػػػؽ المسػػػػػتكيات المطمكبػػػػػة سػػػػػكاء 

كانػػػػػت عمػػػػػى مسػػػػػتكل الفػػػػػرد نفسػػػػػو أك عمػػػػػى مسػػػػػتكل المؤسسػػػػػة ككػػػػػؿ، لػػػػػذلؾ جػػػػػاءت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة 

الحصػػػػػػكؿ  إلػػػػػػىـ ك الػػػػػػذم يشػػػػػػير الػػػػػػكظيفي كاالنمػػػػػػاط المتبعػػػػػػة فػػػػػػي التقيػػػػػػي األداءلبحػػػػػػث مضػػػػػػمكف 

حيػػػػػػػث تسػػػػػػػاعده عمػػػػػػػى فيػػػػػػػـ كتحميػػػػػػػؿ  ،عمػػػػػػػى حقػػػػػػػائؽ عػػػػػػػف أداء المكظػػػػػػػؼ لمميػػػػػػػاـ المككمػػػػػػػة إليػػػػػػػو

ظيػػػػػػار نتػػػػػػائج عممػػػػػػو كمسػػػػػػؤكلياتو اتجػػػػػػاه العمػػػػػػؿ الػػػػػػذم يقػػػػػػكـ بػػػػػػو العامػػػػػػؿ أك المكظػػػػػػؼ داخػػػػػػؿ  كا 

مؤسسػػػػػتو، كػػػػػذلؾ لمػػػػػا ليػػػػػذا النظػػػػػػاـ مػػػػػف أىميػػػػػة عمػػػػػى مسػػػػػػتكل المكظػػػػػؼ أك العامػػػػػؿ مػػػػػف جيػػػػػػة، 

 رل عمى متمقي الخدمة مف الجميكر. كمف جية أخ
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 الوظيفي األداء 2.2.0     

كقػػػػػػػد اختمفػػػػػػػت آراء البػػػػػػػاحثيف  األداءظيػػػػػػػرت العديػػػػػػػد مػػػػػػػف التعريفػػػػػػػات ذات العالقػػػػػػػة بمفيػػػػػػػـك       

بسػػػػػبب اخػػػػػتالؼ المعػػػػػايير كالمقػػػػػاييس المعتمػػػػػدة، كعمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف  األداءكالكتػػػػػاب حػػػػػكؿ مفيػػػػػـك 

 األداءال أف االتفػػػػػاؽ العػػػػػاـ عمػػػػػى مفيػػػػػـك إظػػػػػر بيػػػػػنيـ، كجػػػػػكد تمػػػػػؾ االختالفػػػػػات كتعػػػػػدد كجيػػػػػات الن

ك المنشػػػػأة فػػػػي تحقيػػػػؽ اليػػػػدؼ، كسػػػػيعرض الباحػػػػث أك فشػػػػؿ المؤسسػػػػة أالػػػػذم ىػػػػك يعكػػػػس نجػػػػاح 

 مف كجو نظر باحثييا. األداءمجمكعو مف التعريفات الخاصة بمفيـك 

 فػػػػػيفػػػػػرد ف إسػػػػػيامات الأف تنجػػػػػز أم أيجػػػػػب  كمػػػػػا األعمػػػػػاؿإنجػػػػػاز " بأنػػػػػو األداء فقػػػػػد عػػػػػرؼ      

لمػػػػػػاـمػػػػػػرتبط بدرجػػػػػػة تحقيػػػػػػؽ  المنظمػػػػػػةتحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ  ىػػػػػػك سػػػػػػمكؾ  األداءإذف  ،ميػػػػػػاـ كظيفتػػػػػػو كا 

ف يػػػػػدعـ ىػػػػػذا أ عمػػػػػى المنظمػػػػػةتحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ  فػػػػػيعػػػػػف إسػػػػػياماتو  التعبيػػػػػر فػػػػػييسػػػػػيـ فيػػػػػو الفػػػػػرد 

 "التػػػػػدريب خػػػػػالؿيضػػػػػمف النكعيػػػػػة كالجػػػػػكدة مػػػػػف  كبمػػػػػا المنظمػػػػػة،السػػػػػمكؾ كيعػػػػػزز مػػػػػف قبػػػػػؿ إدارة 

 (.143: 2012، )حمداكم كبخكش

مميزا في ظؿ  األداء"أىـ محاكر العمؿ الميني في أم مجاؿ كظيفي فاذا كاف ىذا  أنورؼ كعي      

مكانة مرمكقة  إلىصاحبة  األداءبيئة عمؿ يسكدىا العدؿ كالمساكاة فإنو مف المنطقي أف يأخذ ىذا 

الشديدة، كلف تستطيع  في المنظمة التي يعمؿ بيا، في ظؿ عالـ يسكده التغير المتسارع كالمنافسة

 (. 397: 2009)الطعامنة، العالي أحد أىـ خصائصيا"  األداءالمنظمة الدخكؿ لممنافسة إال إذا كاف 

ػػػػػػ كمػػػػػػا      الكسػػػػػػيمة التػػػػػػي تػػػػػػدفع األجيػػػػػػزة اإلداريػػػػػػة لمعمػػػػػػؿ بحيكيػػػػػػة كنشػػػػػػاط، " بأنػػػػػػو األداءرؼ عي

كتػػػػػػػػدفع  حيػػػػػػػػث تجعػػػػػػػػؿ الرؤسػػػػػػػػاء يتػػػػػػػػابعكف كاجبػػػػػػػػات كمسػػػػػػػػؤكليات مرؤكسػػػػػػػػييـ بشػػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػػتمر،

 (.22: 2013المرؤكسيف لمعمؿ بفعاليو" )الحاليبة، 
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ػػػػػػ       راؾ الػػػػػػدكر أك ادا  " األثػػػػػػر الصػػػػػػافي لجيػػػػػػكد الفػػػػػػرد التػػػػػػي تبػػػػػػدأ بالقػػػػػػدرات ك عمػػػػػػى أنػػػػػػو رؼ كعي

)عكاشػػػػة، درجػػػػة تحقيػػػػؽ كاتمػػػػاـ الميػػػػاـ المككنػػػػة لكظيفػػػػة الفػػػػرد"  إلػػػػىالميػػػػاـ كالػػػػذم بالتػػػػالي يشػػػػير 

2008 :33.) 

ػػػػك        مػػػػف النشػػػػاطات المرتبطػػػػة بكظيفػػػػو متخصصػػػػة أك نشػػػػاط جزئػػػػي تقػػػػـك  رؼ "بأنػػػػو سمسػػػػمةعي

  (.89: 2011)الزبيدم، بو اإلدارة لتحقيؽ ىدؼ معيف" 

نػػػػػاتج عػػػػػف تعػػػػػدد الدراسػػػػػات كاألبحػػػػػاث فػػػػػي ىػػػػػذا  األداء اتتعػػػػػدد تعريفػػػػػ سػػػػػبؽ،يتضػػػػػح ممػػػػػا       

مػػػػػػػدارس كخمفيػػػػػػػات  كبػػػػػػػاختالؼ ،أـ ميدانيػػػػػػػة مكضػػػػػػػكعية المجػػػػػػػاؿ سػػػػػػػكاء كانػػػػػػػت دراسػػػػػػػات نظريػػػػػػػة

 ةأف ىنػػػػػػػاؾ عكامػػػػػػػؿ مشػػػػػػػترك اخػػػػػػػتالؼ البػػػػػػػاحثيف فػػػػػػػي تعػػػػػػػريفيـ لػػػػػػػألداء إالٌ ك لبػػػػػػػاحثيف كتػػػػػػػكجييـ، ا

فيػػػػـ يشػػػػترككف بعػػػػدة عناصػػػػر تجمعيػػػػـ تقريبػػػػان  ،اجكىريػػػػكلػػػػيس  اخػػػػتالفيـ جزئيػػػػإكيعتبػػػػر  ،تجمعيػػػػـ

 كىي كما يمي: األداءفي تعريؼ 

 المكظؼ: كما يمتمكو مف معرفة كقدرات كميارات كقيـ كاتجاىات كدكافع.  .1

كظيفػػػػػػػة: كمػػػػػػػا تتصػػػػػػػؼ بػػػػػػػو مػػػػػػػف متطمبػػػػػػػات كتحػػػػػػػديات ككاجبػػػػػػػات كمسػػػػػػػئكليات كمػػػػػػػا ال .2

 تقدمو مف فرص لمتطكير كالترقيات كالحكافز.

المكقػػػػػػػؼ: كىػػػػػػػك مػػػػػػػا تتصػػػػػػػؼ بػػػػػػػو البيئػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػة كالتػػػػػػػي تتضػػػػػػػمف منػػػػػػػاخ العمػػػػػػػؿ  .3

  كاإلشراؼ كاألنظمة اإلدارية كالييكؿ التنظيمي.

لعػػػػػدد مػػػػػف العكامػػػػػؿ المتداخمػػػػػة  مخرجػػػػػات نػػػػػوأ عمػػػػػى عػػػػػرؼيي الحقيقػػػػػي  األداءف إفػػػػػمػػػػػف ثىػػػػػـ؛ ك      

بػػػػػؿ يػػػػتـ محاكلػػػػػة  ،يػػػػتـ تجاىميػػػػػا تمامػػػػا التركيػػػػز عمػػػػػى كاحػػػػده دكف أخػػػػػرل كأالٌ تـ يػػػػػ الٌ أالتػػػػي يجػػػػب 

 (.2008)دره، كاحد التكفيؽ فيما بينيا جميعان كالتركيز عمى جميع العناصر معان في آف 
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حقيػػػػؽ أىػػػػػداؼ الكظيفػػػػة التػػػػػي نػػػػػو القػػػػدرة عمػػػػػى تأب األداءكمػػػػف ىػػػػػذا المنطمػػػػؽ، يعػػػػػرؼ الباحػػػػث     

ك المنشػػػػػأة عػػػػػف طريػػػػػؽ تنفيػػػػػذه ألعمالػػػػػو كمسػػػػػؤكلياتو ككاجباتػػػػػو أيشػػػػػغميا المكظػػػػػؼ فػػػػػي المؤسسػػػػػة 

 كالمياـ المختمفة التي كمؼ بيا في عممو أك كظيفتو.  

لػػػػػػو عناصػػػػػػر تتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي  األداءكمػػػػػػف خػػػػػػالؿ تمػػػػػػؾ التعػػػػػػاريؼ المػػػػػػذككرة يسػػػػػػتنتج الباحػػػػػػث أف      

 النقاط األتية:

دراؾ األمكر.أنو مخرجا .1  ت لجيكد الفرد تبدأ بالقدرات كا 

 سمكؾ كظيفي ييدؼ بو الفرد إلنجاز العمؿ المكمؼ بو. .2

 تفاعؿ بيف السمكؾ كاإلنجاز قابؿ لمقياس. .3

 الجيد الذم يبذلو الفرد في تنفيذ االعماؿ. .4

 األداءأىمية  2.2.2.0

تصػػػػػػاغ عميػػػػػػو ك  ؛مكظفيفالخاصػػػػػػة بػػػػػػال يػػػػػػةكالتطكير  يػػػػػػةالتدريب االحتياجػػػػػػات أدؽتحديػػػػػػد  يجػػػػػػبأوًل: 

داخػػػػؿ  تطػػػػكير كتحسػػػػيف أداء المػػػػكظفيف إلػػػػىيػػػػؤدم تطبيقيػػػػا مػػػػف ثػػػػـ ك ، خطػػػػة التػػػػدريب التفصػػػػيمية

 . المؤسسة

تحديػػػػػػػػد احتياجػػػػػػػػات التطػػػػػػػػكير غيػػػػػػػػر التدريبيػػػػػػػػة، مثػػػػػػػػؿ تطػػػػػػػػكير بيئػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ، كاألنظمػػػػػػػػة ثانيررررررررًا: 

 .ميف، كنظاـ تقييـ العاماالستراتيجيةاإلدارية، كالنظـ المالية، كمراجعة الخطة 

يسػػػػػيـ فػػػػي التعػػػػػرؼ عمػػػػى اإلمكانيػػػػػات كالقػػػػدرات الخاصػػػػػة بالعػػػػامميف كيسػػػػػاعد عمػػػػى تكزيػػػػػع ثالثررررا: 

الميػػػػػػػػاـ كالمسػػػػػػػػؤكليات بيػػػػػػػػنيـ، فتجعػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف العامػػػػػػػػؿ أكثػػػػػػػػر شػػػػػػػػعكرا بالمسػػػػػػػػؤكلية لزيػػػػػػػػادة شػػػػػػػػعكره 

 (.2016)جبريؿ، ف جيكده المبذكلة تأخذ بالحسباف مف قبؿ المؤسسة أبالعدالة ك 

المباشػػػػػريف عمػػػػػى تفيػػػػػـ العػػػػػامميف تحػػػػػت إشػػػػػرافيـ كتحسػػػػػيف االتصػػػػػاؿ  فالمسػػػػػؤكليمسػػػػػاعدة رابعرررررا:

بػػػػػػيف الطػػػػػػرفيف، لرفػػػػػػع  كزيػػػػػػادة التعػػػػػػاكف يسػػػػػػاعد عمػػػػػػى تقكيػػػػػػة العالقػػػػػػاتف ؛يـيػػػػػػنبكالتكاصػػػػػػؿ فيمػػػػػػا 
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الكفػػػػػاءة اإلنتاجيػػػػػة مػػػػػف ناحيػػػػػة، كتنميػػػػػة قػػػػػدرات األفػػػػػراد مػػػػػف ناحيػػػػػة أخػػػػػرل لالسػػػػػتفادة مػػػػػف فػػػػػرص 

 (.2013)العامكدم، كالتطكر  التقدـ

 الوظيفي األداء 0.2.2.0

الػػػػػػػػكظيفي كثيػػػػػػػػران مػػػػػػػػف البػػػػػػػػاحثيف كالمعنػػػػػػػػيف بالدراسػػػػػػػػة، كذلػػػػػػػػؾ بسػػػػػػػػبب  األداءأخػػػػػػػػذ مفيػػػػػػػػـك       

تصػػػػاؿ كالتكاصػػػػؿ األمػػػػر الػػػػذم أدل جيػػػػا ككسػػػػائؿ االالتطػػػػكر الكبيػػػػر فػػػػي عالمنػػػػا ىػػػػذا مػػػػف التكنكلك 

يـ عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتكل النجػػػػػػػاح كالتقػػػػػػػدـ مكاجػػػػػػػو العديػػػػػػػد مػػػػػػػف التحػػػػػػػديات كالمنافسػػػػػػػات فيمػػػػػػػا بيػػػػػػػن إلػػػػػػػى

 ستمرارية في ظؿ التغيرات التي تحصؿ في ىذا العالـ.   الكا

نتاجيػػػػػة أم منظمػػػػػة بكفػػػػػاءة  يػػػػػرتبط نشػػػػػاط      العنصػػػػػر البشػػػػػرم كقدرتػػػػػو عمػػػػػى العمػػػػػؿ كرغبتػػػػػو كا 

لػػػػػػػذلؾ تعتمػػػػػػػد اإلدارة  ؛المتاحػػػػػػػةعتبػػػػػػػاره العنصػػػػػػػر المػػػػػػػؤثر كالفعػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي اسػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػكارد افيػػػػػػػو ب

يصػػػػػػػعب تكجيػػػػػػػو كترشػػػػػػػيد اسػػػػػػػتخداـ العنصػػػػػػػر بتعظػػػػػػػيـ النتػػػػػػػائج كترشػػػػػػػيد اسػػػػػػػتخداميا، كلكػػػػػػػف قػػػػػػػد 

كىػػػػػػك األمػػػػػػر الػػػػػػذم البشػػػػػرم لدرجػػػػػػة تزيػػػػػػد مػػػػػػف صػػػػػػعكبة قػػػػػػدرة اإلدارة عمػػػػػػى ترشػػػػػػيد ىػػػػػػذا العنصػػػػػػر 

جعػػػػػػػؿ المشػػػػػػػكمة الرئيسػػػػػػػية التػػػػػػػي تكاجػػػػػػػو اإلدارة فػػػػػػػي أم منظمػػػػػػػة ىػػػػػػػي التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى المتغيػػػػػػػرات 

عمػػػػػؿ فػػػػػػي ليػػػػػذا العنصػػػػػر كالتػػػػػي تػػػػػػنعكس عمػػػػػى سػػػػػمكؾ ىػػػػػؤالء األفػػػػػػراد الػػػػػذيف يمثمػػػػػكف ال الرئيسػػػػػية

يجابيػػػػػػػة فػػػػػػػي العمػػػػػػػؿ  لمكظػػػػػػػؼ عميػػػػػػػو أف يشػػػػػػػعر بالسػػػػػػػعادة كاإل، كىػػػػػػػذا يػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى أف االمنظمػػػػػػػة

ممػػػػا منتجػػػػان كفعػػػػاالن  فػػػػالفرد الراضػػػػي عػػػػف كظيفتػػػػو أك مينتػػػػو يقبػػػػؿ عمييػػػػا فػػػػي ىمػػػػة كنشػػػػاط كيكػػػػكف

 عميػػػو ظيػػػرفي ؛سػػػكء تكيػػػؼ ويزيػػػد مػػػف كفاءتػػػو اإلنتاجيػػػة، أمػػػا عػػػدـ الرضػػػا عػػػف المينػػػة فينػػػتج عنػػػ

 (.2010)أبك شرخ، . ظاىر الضجر، كالممؿ، كاإلحباطالكثير مف م

 الوظيفي األداءمفيوم  8.2.2.0

الػػػػكظيفي سػػػػكاءن  األداءمجمكعػػػػة مػػػػف المفػػػػاىيـ كالتعريفػػػػات ذات العالقػػػػة فػػػػي  إلػػػػىتطػػػػرؽ الباحػػػػث 

 كردت في دراسات ميدانية أك نظرية كمنيا اآلتي:
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ػػػػػرؼ بأنػػػػػو "سػػػػػمكؾ اإلدارم الػػػػػذم مػػػػػف خاللػػػػػو يقػػػػػكـ المكظػػػػػ      ؼ بتنفيػػػػػذ الميػػػػػاـ المككمػػػػػة إليػػػػػو عي

لتحقيػػػػؽ اليػػػػدؼ المخطػػػػط لػػػػو، متػػػػأثرا باسػػػػتعداد المكظػػػػؼ كقدراتػػػػو بالبيئػػػػة التنظيميػػػػة المحيطػػػػة بػػػػو 

بمػػػػػػػا تشػػػػػػػممو مػػػػػػػف مسػػػػػػػاندة زمػػػػػػػالء العمػػػػػػػؿ كنمػػػػػػػط اإلشػػػػػػػراؼ كالظػػػػػػػركؼ الماديػػػػػػػة لمعمػػػػػػػؿ، كأيضػػػػػػػا 

 (. 185: 2011)أبك سمطاف، متطمبات الكظيفة كتحدياتيا" 

ػػػػػرؼ بأنػػػػػػو       سػػػػػػمكؾ ىػػػػػادؼ يقػػػػػػكـ بػػػػػػو الفػػػػػرد إلنجػػػػػػاز العمػػػػػػؿ المكمػػػػػؼ بػػػػػػو، أك بمعنػػػػػػى أدؽ "كعي

ك متكسػػػػػطا أمسػػػػػتكل قيامػػػػػو بالعمػػػػػؿ، فبنػػػػػاء عمػػػػػى ىػػػػػذا المسػػػػػتكل يتحػػػػػدد أداء الفػػػػػرد إذا كػػػػػاف جيػػػػػدا 

 (.175: 2005)عبد الباقي، ك متدنيا" أ

ػػػػػرؼ بأنػػػػػو        اتالعػػػػػاممكف فػػػػػي المنظمػػػػػات حسػػػػػب الميػػػػػ "النتػػػػػائج كاإلنجػػػػػازات التػػػػػي يحققيػػػػػاكعي

 (.29: 2015نكفؿ، كالكاجبات المكمفيف بيا كالمتعمقة بأىداؼ المنظمة في فترة محددة" )

نمػػػػػػا ىػػػػػك كسػػػػػػيمة لبمػػػػػكغ اليػػػػػػدؼ، حيػػػػػث ينحصػػػػػػر  كاألداء الػػػػػكظيفي لػػػػػػيس ىػػػػػدفان       بحػػػػػػد ذاتػػػػػو كا 

تاحػػػػػة المجػػػػػاؿ  اليػػػػػدؼ فػػػػػي كضػػػػػع كفػػػػػاءة العػػػػػامميف ممػػػػػا تسػػػػػتفيد المنظمػػػػػة فػػػػػي تحقيػػػػػؽ أىػػػػػدافيا كا 

ممػػػػػا يسػػػػػاعدىـ  ؛ف يتفكقػػػػػكا كيسػػػػػتفيدكا مػػػػػف الفػػػػػرص الترقيػػػػػة كزيػػػػػادة األجػػػػػكرألمعػػػػػامميف مػػػػػف أجػػػػػؿ 

ثبػػػػػات الػػػػػذات كاحتػػػػػراـ اآلخػػػػػريف جعػػػػػؿ  إلػػػػػىيػػػػػؤدم ف ؛ىػػػػػذا عمػػػػػى إشػػػػػباع حاجػػػػػاتيـ لتقػػػػػدير الػػػػػنفس كا 

ىػػػػػذا األمػػػػػر لػػػػػػيس مجػػػػػرد أسػػػػػػمكب مػػػػػف أسػػػػػػاليب شػػػػػؤكف المػػػػػػكظفيف لػػػػػو آثػػػػػػار ضػػػػػعيفة أك محايػػػػػػدة 

نمػػػػػػػػا لمتػػػػػػػػدخؿ كالتػػػػػػػػأثير  كػػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػػة كعمػػػػػػػػى اتجاىػػػػػػػػات المػػػػػػػػكظفيف ىيفػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى المنظمػػػػػػػػة كا 

 (. 28: 2012)المكزم كالزىراني، كالعالقات ما بيف المديريف كالمكظفيف. 

 الوظيفي األداءعناصر  1.2.2.0

ىميتيػػػػػا أبسػػػػػبب  ؛ىنػػػػػاؾ عناصػػػػػر أساسػػػػػية بػػػػػدكنيا ال يمكػػػػػف التحػػػػػدث عػػػػػف كجػػػػػكد أداء فعػػػػػاؿ     

تجػػػػػػػػو البػػػػػػػػاحثكف لمتعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى كقػػػػػػػػد ا ،لمعػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػػات األداءفػػػػػػػػي قيػػػػػػػػاس كتحديػػػػػػػػد 
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الػػػػػكظيفي  األداءجػػػػػؿ الخػػػػػركج بمزيػػػػػد مػػػػػف المسػػػػػاىمات لػػػػػدعـ كتنميػػػػػة فعاليػػػػػة أمػػػػػف  األداءعناصػػػػػر 

 (.2009)العجمة، لمعامميف 

 كمف ىذه العناصر:     

تتركػػػػز متطمبػػػػات الكظيفػػػػة عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف العناصػػػػر  المعرفررررة بمتطمبررررات الوظيفررررة: .1

الفنيػػػػػػػػة، كالمينيػػػػػػػػة كالخمفيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة عػػػػػػػػف ىميػػػػػػػػا المعػػػػػػػػارؼ العامػػػػػػػػة، كالميػػػػػػػػارات أمػػػػػػػػف 

 الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بيا.

تتمثػػػػؿ بمػػػػا يدركػػػػو الفػػػػرد عػػػػف طبيعػػػػة عممػػػػو الػػػػذم يقػػػػكـ بػػػػو كمػػػػا يمتمكػػػػو  نوعيررررة العمررررل: .2

 مف رغبات كميارات كبراعة في تنظيـ كتنفيذ العمؿ دكف الكقكع في األخطاء.

ؿ الػػػػػػذم يسػػػػػػتطيع المكظػػػػػػؼ المقصػػػػػػكد بيػػػػػػا مقػػػػػػدار كميػػػػػػة العمػػػػػػ كميررررررة العمررررررل المنجررررررز: .3

 إنجازه في الكضع الطبيعي لمعمؿ، مع مراعاة سرعة اإلنجاز.

كىػػػػػػذه تشػػػػػػمؿ الجديػػػػػػة كالتفػػػػػػاني بالكظيفػػػػػػة مػػػػػػع اسػػػػػػتمرارية المكظػػػػػػؼ  المثررررررابرة والوثرررررروق: .4

نجػػػػازه فػػػػي اكقاتيػػػػا المحػػػػددة، كمػػػػدل حاجػػػػة ىػػػػذا المكظػػػػؼ  عمػػػػى تحمػػػػؿ مسػػػػؤكلية العمػػػػؿ كا 

 (. 2008 )عكاشة،سؤكليف لتدريب كاالرشاد كالتكجيو مف قبؿ الم

 الوظيفي األداءمحددات  8.2.2.0

إف أداء الفػػػػػػػرد يحػػػػػػػدد بالعديػػػػػػػد مػػػػػػػف المحػػػػػػػددات المترابطػػػػػػػة كالمتداخمػػػػػػػة كحتػػػػػػػى يتسػػػػػػػنى إدارة      

السػػػػػمكؾ الػػػػػذم األفػػػػػراد بكفػػػػػاءة كفاعميػػػػػة البػػػػػد مػػػػػف فيػػػػػـ العكامػػػػػؿ التػػػػػي مػػػػػف شػػػػػأنيا تحديػػػػػد طبيعػػػػػة 

سػػػػػعى البػػػػػاحثكف فػػػػػي عمػػػػػـ اإلدارة كعمػػػػػـ الػػػػػنفس  كقػػػػػد كظيفتػػػػػو،سيسػػػػػمكو الفػػػػػرد عنػػػػػد أدائػػػػػو لميػػػػػاـ 

كقػػػػػد خمصػػػػػكا عمػػػػػى أف أداء الفػػػػػرد يحػػػػػدث نتيجػػػػػة التفاعػػػػػؿ مػػػػػا  المحػػػػػددات،تحديػػػػػد أىػػػػػـ تمػػػػػؾ  إلػػػػػى

كمػػػػػػا فػػػػػػي المعادلػػػػػػة  التنظيمػػػػػػي،بػػػػػػيف القػػػػػػدرة عمػػػػػػى العمػػػػػػؿ كالدافعيػػػػػػة فػػػػػػي العمػػػػػػؿ كدرجػػػػػػة الػػػػػػدعـ 

 اآلتية:
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 الدعـ التنظيمي x القدرة x الدافعية = أداء الفرد

المعادلػػػػػة السػػػػػابقة نجػػػػػد أف أداء الفػػػػػرد ال يتحػػػػػدد نتيجػػػػػة تػػػػػكفر أك عػػػػػدـ تػػػػػكفر أحػػػػػد  إلػػػػػىنظر كبػػػػػال

نما يتحدد كنتيجة لمحصمة التفاعؿ بينيا  المحددات،ىذه   (.Robbins, 2013)جميعان كا 

 أوًل: الدعم التنظيمي

بشػػػػػكؿ طػػػػػكعي  المؤسسػػػػػة تمنحيػػػػػاالمسػػػػػاعدات الماديػػػػػة كالمعنكيػػػػػة التػػػػػي  شػػػػػكاؿأجميػػػػػع تضػػػػػـ     

العمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى العػػػػػػػامميف مقابػػػػػػػؿ الجيػػػػػػػد  لمكافػػػػػػػ تبػػػػػػػالتكزيع العػػػػػػػادؿ لمعػػػػػػامميف بيػػػػػػػا كالتػػػػػػػي تتمثػػػػػػػؿ 

المنظمػػػػػػػػة  غايػػػػػػػػاتعمػػػػػػػػى جيػػػػػػػػكد العػػػػػػػػامميف لتحقيػػػػػػػػؽ  ايػػػػػػػػنعكس إيجابيػػػػػػػػبػػػػػػػػدكره  المبػػػػػػػػذكؿ كالػػػػػػػػذم

 (. 2014ماضي، )

برعايػػػػػة كرفاىيػػػػػة أعضػػػػػائيا  المؤسسػػػػػةالػػػػػذم تيػػػػػتـ فيػػػػػو الحجػػػػػـ  إلػػػػػىيشػػػػػير الػػػػػدعـ التنظيمػػػػػي ك     

 مشػػػػكالتمػػػػف  يكاجيػػػػكففػػػػي حػػػػؿ مػػػػا  كمػػػػا كأنيػػػػا تسػػػػاعد، كمسػػػػاكاه معػػػػاممتيـ بعدالػػػػة خػػػػالؿمػػػػف 

كممػػػػػػا كبػػػػػػر القػػػػػػدر الػػػػػػذم تيػػػػػػتـ مػػػػػػف خاللػػػػػػو المؤسسػػػػػػة أك كبمعنػػػػػػى آخػػػػػػر  ،لشػػػػػػككاىـ كاإلنصػػػػػػات

بػػػػذؿ العػػػػػاممكف جيػػػػػدان أكبػػػػػر لمسػػػػػاعدة أصػػػػػحاب  ،المنظمػػػػة بػػػػػالمكظفيف كالعػػػػػامميف كتقػػػػػدر جيػػػػػكدىـ

 (.2017، شيمي)المؤسسات عمى تحقيؽ أىدافيا 

 ثانيًا: القدرات واإلمكانيات

عمػػػػػػى االسػػػػػػتجابة  الفػػػػػػرد مقػػػػػػدرةعمػػػػػػى أٌنيػػػػػػا جرائيػػػػػػان إ فعرفيػػػػػػا الباحػػػػػػث القػػػػػػدرة، تتعريفػػػػػػا كثػػػػػػرت    

( كالباحػػػػػػث بنجيػػػػػػاـ Warne) كارفكالعكامػػػػػػؿ المختمفػػػػػػة، كمػػػػػػا كرد عػػػػػػف الباحػػػػػػث  الكاقعيػػػػػػة لألمػػػػػػكر

(Bingham )الميػػػػػػػػػارات  إلػػػػػػػػػىافة ، باإلضػػػػػػػػػالعقميػػػػػػػػػةشػػػػػػػػػكالت مال حػػػػػػػػػؿعمػػػػػػػػػى  تشػػػػػػػػػتمؿ القػػػػػػػػػدرة فإ

فػػػػػي حػػػػػاؿ  مػػػػػكر ليسػػػػػت بمقػػػػػدكر الفػػػػػرد إالٌ دراؾ األإف أ إلػػػػػىالحركيػػػػػة كقػػػػػد تكصػػػػػؿ ىػػػػػذاف الباحثػػػػػاف 

( أف القػػػػػػدرة العقميػػػػػػة SirelPetامتالكػػػػػػو لمقػػػػػػدرات العقميػػػػػػة الكاعيػػػػػػة، كيػػػػػػرل الباحػػػػػػث سػػػػػػيراؿ بيػػػػػػت )

ينػػػػػة بقػػػػػدرة مع األداءعبػػػػػارة عػػػػػف كسػػػػػيمة يػػػػػتـ مػػػػػف خالليػػػػػا تصػػػػػنيؼ أداء الفػػػػػرد حيػػػػػث يسػػػػػمى ىػػػػػذا 
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)مخػػػػػػػف كالشػػػػػػػايب،  األداءف القػػػػػػػدرة ىػػػػػػػي مػػػػػػػا ينػػػػػػػتج عػػػػػػػف أكفقػػػػػػػا ألداء الفػػػػػػػرد كىػػػػػػػك يعنػػػػػػػي بػػػػػػػذلؾ 

2015). 

بأنيػػػػػػا الحاجػػػػػػات أك المعػػػػػػارؼ المكتسػػػػػػبة مػػػػػػف  جرائيػػػػػػان إأمػػػػػػا اإلمكانيػػػػػػات فقػػػػػػد عرفيػػػػػػا الباحػػػػػػث     

 الخبرات كالتجارب كالمعمكمات التي استكعبيا الفرد خالؿ مراحؿ حياتو.

 ثالثًا: الدافعية

اسػػػػتمرارية كىػػػػي مجمكعػػػػة مػػػػف القػػػػكل الدافعػػػػة فػػػػي داخػػػػؿ الشخصػػػػية اإلنسػػػػانية تعمػػػػؿ عمػػػػى      

، كذلػػػػػػؾ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ غايػػػػػػات كأىػػػػػػداؼ معينػػػػػػة اإلنسػػػػػػاني، كتػػػػػػدفع الفػػػػػػرد باتجػػػػػػاه تحقيػػػػػػؽالتفاعػػػػػػؿ 

 (. 2010ممارسة بعض أنكاع السمكؾ، مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف )يكنس، 

الرضػا النفسػي لألفػراد ميمػا  نيائيػا كالحصػكؿ عمػىا  ك  األعمػاؿ تمػاـإإف الدافعية ليا دكر كبيػر فػي    

كػػاف الفػػرد فػػي اإلدارة لديػػو قػػدرات عاليػػة كميػػارة غيػػر عاديػػة إلنجػػاز األعمػػاؿ كفشػػمت محصػػمة أدائػػو 

 : اآلتيةتعبر عنيا المعادلة  ،تقريبان صفر

 األداءالرغبة =  × القدرة

عػػف طريػػؽ  كالرغبػػة تػػأتي معػػيفاؿ عمػػؿ مجػػ كالتػػدريب كالخبػػرة فػػيعػػف طريػػؽ التعمػػيـ  كالقػػدرة تتػػأثر  

لػػػدل  أف النظػػػاـ اإلدارم الحػػػديث يػػػكلي اىتمامػػػا كبيػػػران السػػػتثارة الػػػدكافع كالتحفيػػػز كليػػػذا نجػػػدالدافعيػػػة 

 (.2007 )منصكر،كامنة إلخراج أقصى ما عندىـ مف طاقات األفراد 

مػػػػيط مػػػػا بػػػػيف خ بأنيػػػػاالػػػػكظيفي  األداءمحػػػػددات  يعػػػػرؼ الباحػػػػث إجرائيػػػػان كمػػػػف خػػػػالؿ مػػػػا سػػػػبؽ     

دراكػػػػو إجيػػػد الفػػػػرد المبػػػػذكؿ إلنجػػػػاز العمػػػػؿ كمػػػػا يتمتػػػػع بػػػػو مػػػػف كفػػػػاءات كخبػػػػرات كميػػػػارات كمػػػػدل 

 لمعمؿ في المؤسسة التي ينتمي الييا.
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 الوظيفي األداءإدارة  1.2.2.0

 الكظيفي مف خالؿ اآلتي: األداء( خطكات إلدارة 2019أكرد بني حمداف كالعيثاكم )     

لديػػػػػػػو مػػػػػػػف مقػػػػػػػدرات  يتكاجػػػػػػػدتفاصػػػػػػػيؿ المتعمقػػػػػػػة بالعمػػػػػػػؿ، كمػػػػػػػا كػػػػػػػؿ مكظػػػػػػػؼ ال ف يفيػػػػػػػـأ .1

 إلعانػػػػػػػػة، كصػػػػػػػػياغة المعػػػػػػػػايير بشػػػػػػػػكؿ تفصػػػػػػػػيمي األداءكذلػػػػػػػػؾ لنجػػػػػػػػاح  ؛األداءكمعػػػػػػػػايير 

 .الذم يتـ قبكلو األداءالمدير عمى فيـ مستكل 

خضػػػػػاعياك  األىػػػػػداؼ اختيػػػػػارأىميػػػػػة  .2  لمسػػػػػػؤكليفلمتطػػػػػكير كقابميتيػػػػػا لمقيػػػػػاس، كمشػػػػػاركة ا ا 

المؤسسػػػػػة، كلكػػػػػي غايػػػػػة الميمػػػػػة لمعػػػػػامميف، لتحقيػػػػػؽ  االحتياجػػػػػات كالمػػػػػكظفيف فػػػػػي تحديػػػػػد

، إلنجازىػػػػػالمعمػػػػػؿ، كالمكعػػػػػد النيػػػػػائي  الرئيسػػػػػية باألىػػػػػداؼ األخػػػػػذمػػػػػف  البػػػػػديتحقػػػػػؽ ذلػػػػػؾ 

، كالمػػػػػػػػكارد كالمتطمبػػػػػػػػات باإلنجػػػػػػػػازكالتػػػػػػػػاريخ الػػػػػػػػذم تػػػػػػػػتـ بػػػػػػػػو المتابعػػػػػػػػة كتحديػػػػػػػػد التقػػػػػػػػدـ 

 .الالزمة

، كذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف األداءتطمبػػػػػػػات كمكظػػػػػػػؼ بترتيػػػػػػػب أكلكيػػػػػػػة م أك مسػػػػػػػؤكؿ يقػػػػػػػـك كػػػػػػػؿ مػػػػػػػدير .3

 كاالحتياجات. المراجعة المستمرة بالمتطمبات  خالؿ

لتحديػػػػػد  فػػػػػي إنجػػػػػاز العمػػػػػؿ بشػػػػػكؿ دكرم لتقيػػػػػيـ كمراجعػػػػػة التقػػػػػدـعقػػػػػد اجتماعػػػػػات  .4 كأيضػػػػػا ن
 خفاؽ.نقاط الضعؼ كاإل

 

 الوظيفي األداءأىمية  1.2.2.0

خػػػػػالؿ كذلػػػػػؾ مػػػػػف  ظمػػػػػات،لممؤسسػػػػػات كالمن بالنسػػػػػبةميمػػػػػان الػػػػػكظيفي  األداءمكضػػػػػكع  يعتبػػػػػر     

داريػػػػػػػان ضػػػػػػػمف ثال األداءمناقشػػػػػػػة متابعػػػػػػػة ك  الناحيػػػػػػػة  فمػػػػػػػف ،ثػػػػػػػة أبعػػػػػػػاد رئيسػػػػػػػية نظريػػػػػػػان كتجريبيػػػػػػػان كا 

 المنطمقػػػػػػػػاتحيػػػػػػػػث تحتػػػػػػػػكم جميػػػػػػػػع  ،االسػػػػػػػػتراتيجية اإلدارة قمػػػػػػػػبالػػػػػػػػكظيفي  األداءعػػػػػػػػد النظريػػػػػػػػة يي 

 فػػػػػيكيرجػػػػػع السػػػػػبب  مباشػػػػػر،بشػػػػػكؿ ضػػػػػمني أك  األداءتخػػػػػص  كمضػػػػػاميف دالالت عمػػػػػى اإلداريػػػػػة

اإلدارة، كمػػػػػػػػف الناحيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ  المتبعػػػػػػػػة لالسػػػػػػػػتراتيجيةمنػػػػػػػػي ز اختبػػػػػػػػار  يمثػػػػػػػػؿ األداءف أذلػػػػػػػػؾ 
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 االىتمػػػػػػػاـالػػػػػػػكظيفي اإلداريػػػػػػػة تكػػػػػػػكف كاضػػػػػػػحة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ حجػػػػػػػـ  األداءالتجريبيػػػػػػػة فػػػػػػػإف أىميػػػػػػػة 

كالتحػػػػػػكيالت التػػػػػػي  ،نتائجػػػػػػومحصػػػػػػالت الكبيػػػػػػر كالمميػػػػػػز مػػػػػػف قبػػػػػػؿ إدارات المنظمػػػػػػات بػػػػػػاألداء ك 

أمػػػػػا مػػػػػف الناحيػػػػػة اإلداريػػػػػة فيػػػػػي ، األداءالمنظمػػػػػات عمػػػػػى  نتػػػػػائج المؤسسػػػػػات ك تجػػػػػرم فػػػػػي ىػػػػػذه 

  (.2009دريس كالغالبي، إ)تضـ كؿ مف البعد النظرم كالبعد التجريبي 

الػػػػػكظيفي فػػػػػي تحديػػػػػد مسػػػػػتكل أداء الفػػػػػرد مػػػػػف خػػػػػالؿ مسػػػػػاىمتو  األداءكػػػػػذلؾ تبػػػػػرز أىميػػػػػة       

مػػػػف الفكائػػػػد التػػػػي  ران مكظػػػػؼ متميػػػػز، عػػػػادم، ضػػػػعيؼ، نظػػػػ إلػػػػىفػػػػي إنجػػػػاز الميػػػػاـ كسػػػػير العمػػػػؿ 

الشػػػفافية كالمكضػػػػكعية بعيػػػدة عػػػػف التحيػػػز، كػػػػكف  إلػػػػىعمػػػػى أسػػػس سػػػػميمة تسػػػتند  تعػػػكد عميػػػػو بنػػػاءن 

مربكطػػػػػػػػػػة بالمسػػػػػػػػػػؤكؿ المباشػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذم يجػػػػػػػػػػب أف يمتمػػػػػػػػػػؾ الميػػػػػػػػػػارات  األداءأف عمميػػػػػػػػػػة تنفيػػػػػػػػػػذ 

كعػػػػادؿ عمػػػػى مكظفيػػػػو مػػػػع األخػػػػذ بعػػػػيف االعتبػػػػار المعكقػػػػات  ،كالكفايػػػػات لتنفيػػػػذىا بشػػػػكؿ مسػػػػاكم

)ديػػػػػكاف المػػػػػكظفيف ثنػػػػػاء قيامػػػػػو بالعمػػػػػؿ المككػػػػػؿ إليػػػػػو أف تكاجػػػػػو المكظػػػػػؼ ألعراقيػػػػػؿ التػػػػػي يمكػػػػػف كا

 (. 2016العاـ، 

الػػػػػػػكظيفي ألم مؤسسػػػػػػػة  األداء( لخصػػػػػػػا أىميػػػػػػػة 2019كفػػػػػػػي دراسػػػػػػػة عبػػػػػػػد الكػػػػػػػريـ كمحمػػػػػػػد )      

 تية: ك منظمو بالنقاط اآلأ

 ت كتحقػػػػػػؽ أف أم عمميػػػػػػة تتػػػػػػألؼ مػػػػػػف عػػػػػػدة مراحػػػػػػؿ حتػػػػػػى تخػػػػػػرج لمكجػػػػػػكد كتنػػػػػػتج منتجػػػػػػا

 األىداؼ المصممة ليا.

  عدة مكارد تتفاعؿ مع بعضيا البعض تنتج مادة جديدة. إلىأنيا تحتاج 

  تقػػػػػػديـ الخػػػػػػدمات فػػػػػػي المجػػػػػػاالت المختمفػػػػػػة، قػػػػػػد تكػػػػػػكف العمميػػػػػػة مممكسػػػػػػة مثػػػػػػؿ عمميػػػػػػات

 ألنػػػػػو مػػػػػرتبط باإلنسػػػػػاف ؛كاألداء ىػػػػػك المكػػػػػكف الرئيسػػػػػي لمعمميػػػػػة كىػػػػػك الجػػػػػزء الحػػػػػي منيػػػػػا

مػػػػػكاد مصػػػػػنعة  إلػػػػػىذم يػػػػػدير العمميػػػػػة كالػػػػػذم يحػػػػػكؿ المػػػػػكاد الخػػػػػاـ )العنصػػػػػر البشػػػػػرم( الػػػػػ

 ليا قيمو مادية. 
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مػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػؿ أصػػػػػػػػػػػحاب  يػػػػػػػػػػػزاؿ ميمػػػػػػػػػػػان  الػػػػػػػػػػػكظيفي ال األداءف مكضػػػػػػػػػػػكع أيػػػػػػػػػػػرل الباحػػػػػػػػػػػث ك      

تطػػػػػكيره كتدريبػػػػػة داخػػػػػػؿ ك االختصػػػػػاص كصػػػػػناع القػػػػػرار فػػػػػػي حػػػػػاؿ تػػػػػـ االىتمػػػػػاـ بػػػػػػأداء المكظػػػػػؼ 

عطائػػػػػػػو العنايػػػػػػػة الكافيػػػػػػػة مػػػػػػػف  إلػػػػػػػىالمؤسسػػػػػػػة بالتحفيػػػػػػػز كالتعزيػػػػػػػز ليصػػػػػػػؿ  عممػػػػػػػو أك مؤسسػػػػػػػتو كا 

نجاز العمؿ بكفاءة عالية كفعالية أكبر.   غايتيا كأىدافيا كا 

 الوظيفي األداءالعوامل المؤثرة في  3.2.2.0

عػػػػػػف محصػػػػػػمة التفاعػػػػػػؿ بػػػػػيف الػػػػػػدكافع كالقػػػػػػرارات كالبيئػػػػػػة المحيطػػػػػػة،  األداء( 2008دره ) يعبػػػػػر     

 :ىي األداءكلذلؾ فإف العكامؿ المؤثرة عمى 

فػػػػػػػي االدراؾ كاالتجاىػػػػػػػات ىػػػػػػػذه العكامػػػػػػػؿ تتمثػػػػػػػؿ  العوامرررررررل السررررررريكولوجية األساسرررررررية: .1

 .كالدكافع كاف ىذه العكامؿ تساعد في تككيف شخصية الفرد

العمػػػػػػؿ  بيئػػػػػةمػػػػػع  المسػػػػػؤكليفتفاعػػػػػؿ  تجبػػػػػرىػػػػػي العكامػػػػػؿ التػػػػػػي  العوامرررررل الجتماعيرررررة: .2

 بالزمالء كالرؤساء كالمرؤكسيف. ـاالجتماعي كعالقاتي

 القػػػػػيـ كالتقاليػػػػػد كاألنمػػػػػاط الثقافيػػػػػة العكامػػػػػؿ التػػػػػي تتمثػػػػػؿ فػػػػػيكىػػػػػي  الحضرررررارية:العوامرررررل  .3

 .األداءالسائدة في المجتمع كمدل تأثيرىا عمى 

الفػػػػػرد فػػػػػي اتخػػػػػػاذ  مػػػػػدل حكمػػػػػةلقػػػػػدرات كالميػػػػػارات باكيقصػػػػػد قررررردرات وميرررررارات الفررررررد:  .4

 ذلؾ فػػػػػػإف العكامػػػػػػؿ المػػػػػػؤثرة فػػػػػػيلػػػػػػ ،كالمشػػػػػػاركة التفاعػػػػػػؿعمػػػػػػى  سػػػػػػرعتوككػػػػػػذلؾ  ،القػػػػػػرارات

بػػػػالفرد نفسػػػػو سػػػػكاء قدراتػػػػو أك اتجاىاتػػػػو أك دكافعػػػػو كعكامػػػػؿ  مختصػػػػةالقػػػػرار ىػػػػي عكامػػػػؿ 

 .خاصة بالمكقؼ المحيط بالفرد
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 الوظيفي األداءتحسين  1.2.2.0

الػػػػػكظيفي كعناصػػػػػره كمحدداتػػػػػو كأىميتػػػػػو كالعكامػػػػػؿ  األداءبعػػػػػد مػػػػػا قػػػػػاـ الباحػػػػػث فػػػػػي تقػػػػػديـ مفيػػػػػـك 

كاإلجػػػػػػػػراءات التػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػف أف تتخػػػػػػػػذىا  األداءتحسػػػػػػػػيف  إلػػػػػػػػىالمػػػػػػػػؤثرة فيػػػػػػػػو، البػػػػػػػػد مػػػػػػػػف التطػػػػػػػػرؽ 

 المؤسسة لتحسيف أداء مكظفييا.

 األداءأول: ما المقصود بتحسين 

الفعمػػػػػي  األداءفػػػػػي  كاالنحرافػػػػػاتعمػػػػػى أسػػػػػاس عػػػػػالج القصػػػػػكر  األداءتقػػػػػـك فكػػػػػرة تحسػػػػػيف        

 األداءأم عنصػػػػػر مػػػػػف العناصػػػػػر المحػػػػػددة لمسػػػػػتكل  إلػػػػػىالمسػػػػػتيدؼ كالتػػػػػي قػػػػػد تعػػػػػكد  األداءعػػػػف 

 األداء، إف تحسػػػػػيف كالمتكسػػػػػطفػػػػػي المػػػػػدل القصػػػػػير  األداءالػػػػػكظيفي، فيػػػػػك يحػػػػػاكؿ عػػػػػالج عيػػػػػكب 

 اات الذاتيػػػػػة لمقػػػػػائميف بػػػػػاألداء، كال يسػػػػػػتغرؽ كقتػػػػػا طػػػػػكيال كال جيػػػػػػديعتمػػػػػد بالغالػػػػػب عمػػػػػى اإلمكانػػػػػػ

 (.2001)السممي، كال تكمفو عالية كال يتطمب استثمارات كال استحداث تقنيات جديدة  اكبير 

 األداءحل تحسين ثانيا: مرا

 بأربع مراحل أساسية ىي: األداءيمر تحسين 

 األداءىػػػػػػػػػك أف  األداءإف الفكػػػػػػػػػرة األساسػػػػػػػػية فػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػخيص : األداءتشررررررررخيص  (1

الفعمػػػػي غالبػػػػا مػػػػا ينحػػػػرؼ عػػػػف الخطػػػػة المحػػػػددة، سػػػػكاء مػػػػف حيػػػػث الكميػػػػة أك الكقػػػػت أك 

ت كالجيػػػػػد كعػػػػػدـ الجػػػػػكدة، كأف عػػػػػدـ اسػػػػػتغالؿ األمثػػػػػؿ لمخػػػػػدمات كالمػػػػػكارد المتاحػػػػػة كالكقػػػػػ

لػػػػػذلؾ قبػػػػػؿ أف يتخػػػػػذ ، كجػػػػػكد مشػػػػػكمة إلػػػػػىاالسػػػػػتثمار الجيػػػػػد لممعمكمػػػػػات المتػػػػػكفرة يػػػػػؤدم 

ظيػػػػػػكر  إلػػػػػػىيجػػػػػػب تشػػػػػػخيص كتحديػػػػػػد األسػػػػػػباب التػػػػػػي أدت  األداءجػػػػػػراء لتحسػػػػػػيف إأم 

 (.2001)السممي، المشكمة 
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متػػػػى يشػػػػعر المسػػػػؤكؿ أنػػػػو قػػػػد تعػػػػرؼ عمػػػػى تطرررروير خطررررة إجررررراءات لمعالجررررة المشرررركمة:  (2

تطػػػػػكير  إلػػػػػى، فعنػػػػػدىا يكػػػػػكف الحاجػػػػػة األداءثغػػػػػرات  إلػػػػػىسػػػػػباب التػػػػػي أدت السػػػػػبب أك األ

 (.2009)بكاؿ، خطة إجراءات لمعالجة السبب 

بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف كضػػػع خطػػػة كتحديػػػد معالميػػػا سػػػيككف ىنػػػاؾ  تنفيرررذ خطرررة اإلجرررراءات: (3

تنفيػػػػػذىا ضػػػػػمف اإلجػػػػػراءات كالتػػػػػي تتمثػػػػػؿ اتخػػػػػاذ الفػػػػػرد خطػػػػػكات لتحسػػػػػيف  إلػػػػػىالحاجػػػػػة 

 و، كالعمؿ المشترؾ بيف العامؿ كالرئيس لتطكير القدرات كالميارات. مياراتو كسمكك

بعػػػػد أف تكضػػػػع الخطػػػػة مكضػػػػع التنفيػػػػذ يمػػػػـز تقيرررريم مررررا إذا كانررررت الخطررررة قررررد انتيررررت:  (4

المسػػػػػػؤكؿ أف يجػػػػػػدد مػػػػػػا إذا كانػػػػػػت الثغػػػػػػرة مػػػػػػاتزاؿ مكجػػػػػػكدة فػػػػػػإذا كانػػػػػػت كػػػػػػذلؾ فسػػػػػػيككف 

ف لػػػػـ يكػػػػف ىنػػػػاؾ خطػػػػأ  إعػػػػادة النظػػػػر بالطريقػػػػة التػػػػي نفػػػػذت بيػػػػا الخطػػػػة، إلػػػػىبحاجػػػػة  كا 

لػػػػذلؾ يجػػػػب  فػػػػي تنفيػػػػذىا فقػػػػد يكػػػػكف الخطػػػػأ أساسػػػػا فػػػػي تحديػػػػد السػػػػبب الرئيسػػػػي لمثغػػػػرة،

التعامػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع االسػػػػػػػػػتنتاجات عمػػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػػا فرضػػػػػػػػػيات كأف يتػػػػػػػػػرؾ االحتمػػػػػػػػػاؿ أف يكػػػػػػػػػكف 

 (.2001)السممي، التشخيص غير صحيح 

  الوظيفي  األداءتقييم  0.2.0

 :األداءمفيوم تقيم  .0.2.01

تحميؿ كتقييـ أداء المكظفيف "بأنو  األداءتقيـ  المدنيةدليؿ تقييـ أداء مكظفي الخدمة عرؼ      

لعمميـ كسمككيـ فيو، كقياس مدل صالحيتيـ ككفاءتيـ في النيكض بأعباء الكظائؼ الحالية التي 

مكانات تقمدىـ لمناصب ككظائؼ ذات مستكل  ف إكعميو ف ؛عمىأيشغمكنيا كتحمميـ لمسؤكلياتيا كا 

دليؿ تقييـ أداء  (الحالي لممكظفيف كقدراتيـ المستقبمية" األداءيأخذ في االعتبار كالن مف  األداءـ يتقي

 .(25: 2016مكظفي الخدمة المدنية، 
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 ,Monday & Noe) "بأنو "نظاـ رسمي لمراجعة كتقييـ أداء المياـ لألفراد األداءكعرؼ تقييـ     

"بأنو العممية المستمرة التي يمكف مف خالليا  األداء تقييـ (54 :2007) كعرؼ حجازم ،(35 :2010

ر المحددة مسبقا كاتخاذ القرارات المناسبة في يتحديد مدل كفاءة كفاعمية الفرد األدائية كفقا لممعاي

"بأنو عممية فنية متخصصة  األداءتقييـ  (33: 2014) مجاالت المكارد البشرية"، كما عرؼ مصطفى

ك أك مقاييس أر يجات الكظائؼ التي يقـك بيا األفراد العاممكف كفقا لمعايتقـك عمى أساس تقييـ مخر 

 مؤشرات محددة مسبقا". 

ػػػػرؼ صػػػػدار إصػػػػدار حكػػػػـ عػػػػف أداء كسػػػػمكؾ العػػػػامميف فػػػػي العمػػػػؿ، كيترتػػػػب عمػػػػى إعمميػػػػة " أنػػػػو كعي

خػػػػػػػػر داخػػػػػػػػؿ آعمػػػػػػػػؿ  إلػػػػػػػػىالحكػػػػػػػػـ قػػػػػػػػرارات تتعمػػػػػػػػؽ باالحتفػػػػػػػػاظ بالعػػػػػػػػامميف أك تػػػػػػػػرقيتيـ أك نقميػػػػػػػػـ 

ارجيػػػػػػػا أك تنزيػػػػػػػؿ درجػػػػػػػتيـ الماليػػػػػػػة أك تػػػػػػػدريبيـ كتنميػػػػػػػتيـ أك تػػػػػػػأديبيـ أك فصػػػػػػػميـ المنظمػػػػػػػة أك خ

   (.51: 2008صباغ، الدرة ك ) "كاالستغناء عنيـ

ف ىنػػػػػػاؾ أساسػػػػػػيات كصػػػػػػفات مشػػػػػػتركة يرتكػػػػػػز أضػػػػػػكء تمػػػػػػؾ التعػػػػػػاريؼ يػػػػػػرل الباحػػػػػػث  كفػػػػػػي     

 متمثمة باآلتي: األداءعمييا مفيـك تقييـ 

 و لمكظيفة التي يشغميا.ئكمدل انتماالتعرؼ عمى سمكؾ ككفاءة المكظؼ  .1

 تطكير المكظؼ كتحسينو مف خالؿ التعرؼ عمى نقاط الضعؼ كالقكة. .2

تاحتيػػػػػػا لممػػػػػػكظفيف فػػػػػػي الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى ترقيػػػػػػة أك نقػػػػػػؿ مػػػػػػف مكػػػػػػاف  .3 إعطػػػػػػاء الفرصػػػػػػة كا 

 في حاؿ كجكد نظاـ تقييـ مبني عمى العدالة كالشفافية. ف تخر أك مكاآل

 ىداؼ المنظمة باختالؼ طبيعتيا.أدت لتحقيؽ ىك عممية إدارية كج األداءتقييـ  .4

عمميػػػػػػة مسػػػػػػتمرة كمتكاصػػػػػػمة تتطمػػػػػػب جمػػػػػػع بيانػػػػػػات كمالحظػػػػػػة كتحميػػػػػػؿ مسػػػػػػتمر ألدائيػػػػػػـ  .5

 تطبؽ كفؽ سياسة المؤسسة كالمعايير التي تضعيا. 
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اس قػػػػػدرات عمػػػػػى أنػػػػػو عمميػػػػػة يػػػػػتـ مػػػػػف خالليػػػػػا قيػػػػػ األداءممػػػػػا سػػػػػبؽ يعػػػػػرؼ الباحػػػػػث تقيػػػػػيـ        

اتيـ خػػػػالؿ فتػػػػرة زمنيػػػػة معينػػػػة حسػػػػب الكصػػػػؼ الػػػػكظيفي المحػػػػدد ليػػػػـ ككفػػػػاءات العػػػػامميف كسػػػػمكك

 إلػػػػىصػػػػدار قػػػػرارات تتعمػػػػؽ بتطػػػػكير المكظػػػػؼ أك ترقيتػػػػو أك نقمػػػػو كانتدابػػػػو إكالػػػػذم مػػػػف خاللػػػػو يػػػػتـ 

 مكاقع أخرل.

 األداءأىمية تقييم  .0.2.02

 في اآلتي: األداءتكمف أىمية تقييـ 

أك المؤسسػػػػػة ككػػػػػؿ، لمػػػػػا لػػػػػألداء أثػػػػػر  باعتبارىػػػػػا المحصػػػػػمة النيائيػػػػػة لجميػػػػػع أنشػػػػػطة الفػػػػػرد .1

فػػػػػي تحقيػػػػػؽ المنفعػػػػػة العائػػػػػدة عمػػػػػى المؤسسػػػػػة فػػػػػي رؤيتيػػػػػا كرسػػػػػالتيا فػػػػػي تحقيػػػػػؽ غايتيػػػػػا 

 (.2014)الساكت، بما يتناسب مع قراراتيا 

تعتبػػػػػػر عمميػػػػػػة تقيػػػػػػيـ أداء العػػػػػػامميف مػػػػػػف العمميػػػػػػات الميمػػػػػػة كالتػػػػػػي ال يمكػػػػػػف االسػػػػػػتغناء  .2

يترتػػػػػػب عمػػػػػػى تقيػػػػػػيـ ذ إر كالتميػػػػػػز منظمػػػػػػة تسػػػػػػعى لمتطػػػػػػك  مؤسسػػػػػػة أك مأعنيػػػػػػا داخػػػػػػؿ 

 لمترقيػػػػػة كتعػػػػػديؿ سػػػػػمـ، كاسػػػػػتحقاقيـ أك نقميػػػػػـ قػػػػػرارات كثيػػػػػرة مثػػػػػؿ تثبيػػػػػت العػػػػػامميف األداء

 (.2010)القريكتي، درجاتيـ 

ك طريقػػػػػػة أدائيػػػػػػا، أك مػػػػػػدل أأداة لقيػػػػػػاس العامػػػػػػؿ عنػػػػػػد حػػػػػػدكث أم تغيػػػػػػر عمػػػػػػى كظيفتػػػػػػو  .3

 (.2009)إسماعيؿ، تغير الظركؼ المحيطة بالعمؿ 

معرفػػػػػػػة أداء الفػػػػػػػرد اثنػػػػػػػاء العمػػػػػػػؿ كأنيػػػػػػػا تقػػػػػػػدـ معمكمػػػػػػػات كبيانػػػػػػػات حقيقيػػػػػػػة  تسػػػػػػػاعد فػػػػػػػي .4

 لممساعدة في رسـ خطة اإلدارة في تطكير العمؿ داخؿ المؤسسة.

تعتبػػػػر مػػػػف الكسػػػػائؿ التػػػػي تػػػػدفع األجيػػػػزة اإلداريػػػػة لمعمػػػػؿ بحيكيػػػػة كنشػػػػاط، عنػػػػدما تجعػػػػؿ  .5

رؤكسػػػػػػيف الرؤسػػػػػػاء يتػػػػػػابعكف ميمػػػػػػات كمسػػػػػػؤكليات مرؤكسػػػػػػيـ بشػػػػػػكؿ مسػػػػػػتمر فتػػػػػػدفع الم

 (. 2010)الييتي، العمؿ بفعالية كعناية أكبر  إلى
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فػػػػػي الكشػػػػػؼ عػػػػػف طاقػػػػػات كقػػػػػدرات كامنػػػػػة لػػػػػدل األفػػػػػراد كغيػػػػػر  األداءيسػػػػػيـ نظػػػػػاـ تقيػػػػػيـ  .6

 (.2013)مرتجى، مستثمرة في عمميـ الحالي 

 المختصػػػػػػة داخػػػػػػؿف أىميػػػػػػة تقيػػػػػػيـ أداء العػػػػػػامميف التػػػػػػي تقػػػػػػـك بيػػػػػػا الجيػػػػػػات أيػػػػػػرل الباحػػػػػػث ك      

تحقيػػػػػػػػؽ الرضػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف العػػػػػػػػامميف كالمحافظػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتقرارىـ النفسػػػػػػػػي  إلػػػػػػػػى المؤسسػػػػػػػػة ييػػػػػػػػدؼ

فػػػػػػي حػػػػػػاؿ تػػػػػػـ التقيػػػػػػيـ بصػػػػػػكرة شػػػػػػفافية كمينيػػػػػػة  رؤسػػػػػػائيـكزيػػػػػػادة الثقػػػػػػة بيػػػػػػنيـ كبػػػػػػيف  ،كالعػػػػػػاطفي

 الغايات كاألىداؼ.تحقيؽ  إلىبعيدة عف التحيزات الشخصية سيؤدم 

  األداءخطوات تقييم  .0.2.03

عمميػػػػة معقػػػػدة، تتػػػػداخؿ فييػػػػا كثيػػػػر مػػػػف الظػػػػركؼ كالعكامػػػػؿ، لػػػػذلؾ ىػػػػي  األداءإف عمميػػػػة تقيػػػػيـ   

ف يسػػػػػتخدمكا أف يخططػػػػػكا ليػػػػػا تخطيطػػػػػان جيػػػػػدان ك أمػػػػػف رؤسػػػػػاء كمشػػػػػرفيف  األداءف عمػػػػػى مقيمػػػػػي إفػػػػػ

 ،)درةأىدافػػػػػػػػو  األداءلكػػػػػػػػي يحقػػػػػػػػؽ تقيػػػػػػػػيـ  ؛النزاىػػػػػػػػة كالمكضػػػػػػػػكعية بخطػػػػػػػػكات منطقيػػػػػػػػة متسمسػػػػػػػػمة

 (. 2008 كالصباغ،

 ىم خطوات التقييم:أومن 

كىػػػػذا يػػػػتـ مػػػػف خػػػػالؿ اإلجػػػػراءات كالسياسػػػػات لألعمػػػػاؿ لتحديػػػػد  العمررررل المطمرررروب: تحديررررد .1

عمػػػػاؿ كيفيػػػػة أدائيػػػػا كدراسػػػػة العمػػػػؿ كظركفػػػػو، كالمقصػػػػكد بالدراسػػػػة العمػػػػؿ ىػػػػك تحميػػػػؿ األ

 (.2009 )أبك حطب،المطمكب قياس أدائيا 

ف تحديػػػػػػد الطػػػػػػرؽ تعتبػػػػػػر مػػػػػػف الجكانػػػػػػب األساسػػػػػػية التػػػػػػي إ :األداءتحديررررررد طرررررررق تقيرررررريم  .2

 (.2008)درة كالصباغ،  األداءسياسة تقييـ  تضمنيا

طػػػػػػػػالع األفػػػػػػػػراد العػػػػػػػػامميف كشػػػػػػػػرح إكالمقصػػػػػػػػكد بيػػػػػػػػا  لمعرررررررراممين: األداءنقررررررررل توقعررررررررات  .3

ىػػػػػػػداؼ الرئيسػػػػػػػية لألعمػػػػػػػاؿ التػػػػػػػي يقكمػػػػػػػكف بيػػػػػػػا مػػػػػػػع تكضػػػػػػػيح أىميػػػػػػػة المسػػػػػػػؤكليات كاأل
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جػػػػػؿ إيجػػػػػاد جػػػػػك مػػػػػف التفػػػػػاىـ المتبػػػػػادؿ فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بكيفيػػػػػة تقيػػػػػيـ أمػػػػػف  األداءعناصػػػػػر 

 (.2004 )مكسى، ءاألدا

تنفػػػػذ عمميػػػػة التقيػػػػيـ فػػػػي بعػػػػض المؤسسػػػػات مػػػػرة كاحػػػػدة كػػػػؿ سػػػػنة، كفػػػػي  تنفيررررذ التقيرررريم: .4

كذلػػػػؾ حسػػػػب سياسػػػػة  بعػػػػض المؤسسػػػػات تقػػػػـك بتقيػػػػيـ العػػػػامميف أكثػػػػر مػػػػف مػػػػرة فػػػػي السػػػػنة

 (.2009 أبك حطب،المؤسسة كأىدافيا )

مػػػػع  األداءائج يقػػػػـك المقػػػػيـ بمناقشػػػػة نتػػػػ مناقشررررة نتررررائج التقيرررريم مررررع األفررررراد العرررراممين: .5

مكظفيػػػػػػػو مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ تصػػػػػػػحيح الجكانػػػػػػػب العالقػػػػػػػة كالميمػػػػػػػة التػػػػػػػي قػػػػػػػد ال يػػػػػػػدركيا العامػػػػػػػؿ 

 (.2004 مكسى،خاصة الجكانب السمبية في أدائو )

المتكقػػػػػػع كقياسػػػػػػو، فمػػػػػػف ضػػػػػػركرم ارجػػػػػػاع  األداءعنػػػػػػدما يػػػػػػتـ تحديػػػػػػد التغذيررررررة الراجعررررررة:  .6

جكانػػػػػب الضػػػػػػعؼ صػػػػػػالح إالمعمكمػػػػػات الخاصػػػػػػة بػػػػػأداء العػػػػػػامميف إلػػػػػييـ لمسػػػػػػاعدتيـ فػػػػػي 

 (.2003 عباس،كالنقص )

مػػػػػػاـ أفيجػػػػػػب فػػػػػػتح بػػػػػػاب االعتػػػػػػراض  األداءعنػػػػػػد كضػػػػػػع نظػػػػػػاـ تقيػػػػػػيـ  جررررررراء الررررررتظمم:إ .7

داريػػػػة العميػػػػا متخصصػػػػة فػػػػػي إلمػػػػاـ الجيػػػػات اأالعػػػػامميف لمػػػػتظمـ مػػػػف نتػػػػائج تقيػػػػيـ أدائيػػػػـ 

  (.2009 )أبك حطب،إعادة النظر في النتائج 

 
 (2009المصدر: )أبك حطب، 
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 :األداءع تقييم أنوا .0.2.04

( فػػػػػػي كتابػػػػػػو إدارة المػػػػػػكارد 2010عػػػػػػدة أنػػػػػػكاع كمػػػػػػا ذكرىػػػػػػا جمػػػػػػاز ) إلػػػػػػى األداءينقسػػػػػػـ تقيػػػػػػيـ     

 تي:آلالبشرية كا

ىػػػػػك كىػػػػػك األسػػػػػمكب األكثػػػػػر شػػػػػائع باعتبػػػػػار المشػػػػػرؼ  المشررررررفون يقيمرررررون مرؤوسررررريم: .1

كيتػػػػػػابعيـ كمتطمبػػػػػات العمػػػػػػؿ  الميػػػػػػاـ يعطػػػػػػييـكىػػػػػػك الػػػػػذم  والقػػػػػادر عمػػػػػػى تقيػػػػػيـ مرؤكسػػػػػػي

كيجػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػكف  المينػػػػػػػػي، ىـتمرار كيتعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى مشػػػػػػػػاكميـ الكظيفيػػػػػػػػة كتطػػػػػػػػكر باسػػػػػػػػ

كاف تكضػػػػػػح  بشػػػػػػكؿ مػػػػػػنظـ المعػػػػػػايرالفعمػػػػػػي لممكظػػػػػػؼ، كأف تطبػػػػػػؽ  األداءعمػػػػػػى مسػػػػػػتندا 

ف تتػػػػكفر الشػػػػفافية كالمكاشػػػػفة أالصػػػػكرة لػػػػدل المشػػػػرؼ قبػػػػؿ تقييمػػػػو لممكظػػػػؼ كمػػػػا ينبغػػػػي 

 بيف الرئيس كالمرؤكس كجيان لكجو.
ىػػػػذا األسػػػػمكب يتبػػػػع فػػػػي الجامعػػػػات ككميػػػػات البحػػػػث ىم: ؤسرررراءالمرؤوسررررون يقيمررررون ر  .2

العممػػػػػي ليسػػػػػاعد المشػػػػػرفيف عمػػػػػى التعػػػػػرؼ عمػػػػػى نقػػػػػاط الضػػػػػعؼ لػػػػػدييـ ليػػػػػدفعيـ لتحسػػػػػيف 

ك اإلدارة العميػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػدل كفػػػػػػػػاءة أف كمػػػػػػػػا يتعػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػف خاللػػػػػػػػو المسػػػػػػػػؤكلك  أدائيػػػػػػػػـ،

 مع رؤسائيـ. يفالمشرفيف كمدل تجاكب المرؤكس

ىػػػػذا األسػػػػمكب غيػػػػر مجػػػػدم فػػػػي  قيمررررون بعضرررريم:الموظفررررون فرررري نفررررس المسررررتوى ي .3

مجمػػػػػػػػؿ األحيػػػػػػػػاف كال يحقػػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػػة كالنزاىػػػػػػػػة فػػػػػػػػالبعض يحكػػػػػػػػـ كيقػػػػػػػػيـ عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػاس 

 التحيزات الشخصية.

عيكبػػػػػػو كميزاتػػػػػػو بشػػػػػػكؿ متجػػػػػػرد  إلػػػػػػىيعػػػػػػكد المكظػػػػػػؼ عمػػػػػػى التطمػػػػػػع  التقيرررررريم الررررررذاتي: .4

 كالبحث عف نقاط قكتو كضعفو ككضع مقترحات لتحسيف أدائو.
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  األداءوط التي يجب توفرىا في عممية تقييم الشر  .0.2.05

عنصػػػػػػػر الصػػػػػػػالحية كالصػػػػػػػحة أف مػػػػػػػف الشػػػػػػػركط التػػػػػػػي تتػػػػػػػكفر فػػػػػػػي ( 2013يػػػػػػػرل الكاللػػػػػػػدة )     

 :اآلتي كالسالمة في تقييـ أداء المكظؼ

 نماط محددة لمتقييـ.أتككف ىناؾ معايير ك  أف .1

يػػػػػتـ تطبيقيػػػػػا  تكػػػػػكف عمميػػػػػة التقيػػػػػيـ مػػػػػف أكلكيػػػػػات اإلدارة العميػػػػػا فػػػػػي المؤسسػػػػػة حتػػػػػىأف  .2

 بجدارة.

تكػػػػػػكف نمػػػػػػاذج التقيػػػػػػيـ المتبعػػػػػػة دقيقػػػػػػة كمحتكيػػػػػػة عمػػػػػػى نقػػػػػػاط تعطػػػػػػي فػػػػػػي محصػػػػػػمتيا أف  .3

 اليدؼ المنشكد منيا.

 تككف عممية التقييـ مفيكمة لمعامميف حسب مستكياتيـ العممية كالعممية.أف  .4

 .األداءتتكفر تعميمات كاضحة كدقيقة في المنظمة تفيد باستمرارية تقييـ أف  .5

 تدريب المسؤكليف التخصصييف عمى كيفية القياـ بعممية التقييـ.يمـز  .6

كالنظػػػػر  فػػػػي ىػػػػذه الشػػػػركطخػػػػذ نػػػػو فػػػػي حػػػػاؿ تػػػػـ االأكيعقػػػػب الباحػػػػث عمػػػػى ىػػػػذه الشػػػػركط        

يترتػػػػػػػب عمييػػػػػػػا نتػػػػػػائج تزيػػػػػػػد مػػػػػػػف فاعميػػػػػػة أداء المكظػػػػػػػؼ لكظيفتػػػػػػػو  فإنػػػػػػوفػػػػػػي محتكاىػػػػػػػا كتنفيػػػػػػػذىا 

 كتدعـ اإلدارات العميا لعممية التقييـ. 

 الوظيفي وفقًا لألىمية األداءمراحل دورة نظام تقييم  .0.2.06

الػػػػػكظيفي حسػػػػػب األىميػػػػػة كالتػػػػػي تبػػػػػدأ مػػػػػف  األداء( التػػػػػالي مراحػػػػػؿ تقيػػػػػيـ 1يظيػػػػػر الشػػػػػكؿ )     

 س )التقييـ الذاتي(.أ( كتنتيي في منطقة الر األداءقاعدة اليـر )تخطيط 
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 (2016، يةدليؿ تقييـ أداء مكظفي الخدمة المدنالمصدر: )         

بػػػػػد  مػػػػػف كجيػػػػػات نظػػػػػر المػػػػػؤلفيف كالبػػػػػاحثيف فػػػػػال األداءممػػػػػا سػػػػػبؽ حػػػػػكؿ إبػػػػػراز أىميػػػػػة تقيػػػػػيـ     

)دليػػػػػؿ الػػػػػكظيفي عمػػػػػى المسػػػػػتكيات الكظيفيػػػػػة لمعػػػػػامميف حسػػػػػب  األداءىميػػػػػة تقيػػػػػيـ ألالتطػػػػػرؽ مػػػػػف 

 كتشمؿ:( 2016تقييـ أداء مكظفي الخدمة المدنية، 

فػػػػػػي ؽ كاقػػػػػػع تقيػػػػػػيـ أداء العػػػػػػامميف ف تطبيػػػػػػإمسررررررتوى الرررررردائرة التررررررابع ليررررررا الموظررررررف:  .1

ة يحقػػػػػػؽ لمػػػػػػدائرة رفػػػػػػع مسػػػػػػتكاىا المينػػػػػػي ممػػػػػػا يخمػػػػػػؽ الكظيفػػػػػػة بصػػػػػػكرة مكضػػػػػػكعية كشػػػػػػفاف

 مناخ مالئـ كمتناغـ مكثكؽ فيو بيف المكظفيف بعيد عف التذمر كالغياب المستمر.

مكانتعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تنميػػػػػػة كفاءاتػػػػػػو ك  عمررررررى مسررررررتوى المسررررررؤول المباشررررررر: .2 اتػػػػػػو كقدراتػػػػػػو ا 

تقيػػػػػيـ أداء سػػػػػميـ مكضػػػػػكعي، كػػػػػذلؾ تشػػػػػجعو عمػػػػػى بنػػػػػاء  إلػػػػػىيػػػػػة لمكصػػػػػكؿ العمميػػػػػة كالفكر 

عالقػػػػات جيػػػػدة مػػػػع مرؤكسػػػػيو لمتقػػػػرب مػػػػنيـ كالتعػػػػرؼ عمػػػػى المشػػػػاكؿ التػػػػي تػػػػكاجييـ فػػػػي 

 العمؿ. 

إف تطبيػػػػػؽ مبػػػػػدأ التقيػػػػػيـ يجعػػػػػؿ المكظػػػػػؼ أكثػػػػػر شػػػػػعكران عمرررررى مسرررررتوى الفررررررد نفسرررررو:  .3

دالػػػػػػة فيزيػػػػػػده انتمػػػػػػاء لممؤسسػػػػػػة بالمسػػػػػػؤكلية كبالميػػػػػػاـ المطمكبػػػػػػة منػػػػػػو، كزيػػػػػػادة شػػػػػػعكره بالع

خاصػػػػػػة انػػػػػػو سيشػػػػػػعر بػػػػػػاف اسػػػػػػتثمار قدراتػػػػػػو كذكػػػػػػاءه سػػػػػػيأخذ بعػػػػػػيف االعتبػػػػػػار مػػػػػػف قبػػػػػػؿ 
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خػػػػػػالص إثنػػػػػػاء العمػػػػػػؿ سػػػػػػيزيده أالمسػػػػػػؤكليف، كػػػػػػذلؾ عنػػػػػػد يػػػػػػتـ تعزيػػػػػػز كتحفيػػػػػػز المكظػػػػػػؼ 

 ماـ باقي المكظفيف كالعامميف داخؿ مؤسستو. أكاحتراـ 

الفػػػػػػردم  األداءعمػػػػػػى  ذ تعتمػػػػػػدإالػػػػػػكظيفي  األداءمسػػػػػػتكيات ظيػػػػػػر أفقػػػػػػد  (2012) ا عبابنػػػػػػةٌمػػػػػػأ     

التػػػػي كضػػػػعت  األىػػػػداؼتحقيػػػػؽ  إلػػػػى، كالتػػػػي تػػػػؤدم األفػػػػرادالمنجػػػػزة مػػػػف قبػػػػؿ  باألعمػػػػاؿالمتمثػػػػؿ 

المرجػػػػػكة،  األىػػػػػداؼ كصػػػػػكالن لتحقيػػػػػؽالمنجػػػػػزة مػػػػػف قبػػػػػؿ الكحػػػػػدات التنظيميػػػػػة  األعمػػػػػاؿليػػػػػا، كأداء 

الداخميػػػػػػة مػػػػػػع عناصػػػػػػر البيئػػػػػػة  أعمػػػػػػاؿ المؤسسػػػػػػة فػػػػػػي ضػػػػػػكء تفاعميػػػػػػا إلنتػػػػػػاجالمؤسسػػػػػػي  كاألداء

 . الفردم كأداء الكحدات التنظيمية كالتأثيرات البيئية عمييا األداءكيشمؿ  كالخارجية،

 األداءيم يمراتب تق .0.2.07

حسػػػػػػػب قػػػػػػػانكف الخدمػػػػػػػة المدنيػػػػػػػة لمعػػػػػػػامميف بالكظيفػػػػػػػة العمكميػػػػػػػة  األداءتحػػػػػػػدد مراتػػػػػػػب تقيػػػػػػػيـ      

 اآلتي: بخمسة مراتب يكضحيا الباحث مف خالؿ الجدكؿ

 (2016المصدر: )دليل تقييم أداء موظفي الخدمة المدنية، 

مزيػػػػػػد مػػػػػػف بمػػػػػػف أجػػػػػػؿ الخػػػػػػركج  األداءمككنػػػػػػات لتصػػػػػػنيؼ كقػػػػػػد اتجػػػػػػو البػػػػػػاحثكف لمتعػػػػػػرؼ       

الػػػػػػكظيفي لمعػػػػػػامميف، كمػػػػػػف ىػػػػػػذه المسػػػػػػاىمات مػػػػػػا ذكػػػػػػره  األداءكتنميػػػػػػة فاعميػػػػػػة المسػػػػػاىمات لػػػػػػدعـ 

مػػػػف خػػػػالؿ تنػػػػاكؿ كفايػػػػات المكظػػػػػؼ  األداء مككنػػػػات إلػػػػىكذلػػػػؾ باإلشػػػػارة الباحثػػػػاف درة كالصػػػػباغ 

 كمتطمبات العمؿ كبيئة التنظيـ كذلؾ كما يمي: 

 متوسط العالمة التقدير

 %100 – 85 ممتاز
 %84 – 75 جيد جدان 
 %74 – 65 جيد
 %64- 50 متكسط
 %50أقؿ مف  ضعيؼ
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تمثػػػػػؿ كالمقصػػػػػكد بيػػػػػا بيانػػػػػات المكظػػػػػؼ كمياراتػػػػػو كاتجاىاتػػػػػو، كىػػػػػي  كفايرررررات الموظرررررف: .1

 خصائصو األساسية التي تنتج أداء فعاالن يقكـ بو ذلؾ المكظؼ.

ك أعمػػػػاؿ ىػػػػي تمػػػػؾ الميػػػػاـ كالمسػػػػؤكليات التػػػػي بتطمبيػػػػا عمػػػػؿ مػػػػف األ متطمبررررات العمررررل: .2

 .) 2008)درة كالصباغ، كظيفة مف الكظائؼ 

عكامػػػػؿ داخميػػػػة كخارجيػػػػة، كتتضػػػػمف العكامػػػػؿ الداخميػػػػة التػػػػي تتكػػػػكف مػػػػف  بيئررررة التنظرررريم: .3

التنظػػػػػػػػػػيـ كىيكمػػػػػػػػػػو كأىدافػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػكارده كمركػػػػػػػػػػزه  ،الفعػػػػػػػػػػاؿ لممكظػػػػػػػػػػؼ األداءتػػػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػػػي 

االسػػػػػػتراتيجي كاإلجػػػػػػراءات المسػػػػػػتخدمة فيػػػػػػو، أمػػػػػػا العكامػػػػػػؿ الخارجيػػػػػػة فيػػػػػػي تشػػػػػػكؿ بيئػػػػػػة 

الفعػػػػػاؿ فيػػػػػي العكامػػػػػؿ االقتصػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػة كالتكنكلكجيػػػػػة  األداءالتنظػػػػػيـ كتػػػػػؤثر فػػػػػي 

   (.2003 )درة، كالحضارية كالسياسية كالقانكنية

 األداءأنماط تقييم  .0.2.08
تكػػػػػكف دائمػػػػػان كاضػػػػػحة كمحػػػػػددة ضػػػػػمف المكاصػػػػػفات  األداءإف األنمػػػػػاط التػػػػػي تسػػػػػتخدـ بتقيػػػػػيـ     

لمعػػػػامميف  األداءكالمعػػػػايير التػػػػي تالئػػػػـ مػػػػع طبيعػػػػة العمػػػػؿ أك الكظيفػػػػة، كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف تقيػػػػيـ 

حديػػػػػد نقػػػػػاط الضػػػػػعؼ فػػػػػي المؤسسػػػػػات كسػػػػػيمة لصػػػػػناعة كصػػػػػياغة القػػػػػرارات لػػػػػ دارات العميػػػػػا فػػػػػي ت

مػػػػػػػة لنجػػػػػػػاح ميكالقػػػػػػػكة عنػػػػػػػد العػػػػػػػامميف، لػػػػػػػذلؾ يعػػػػػػػد اختيػػػػػػػار األنمػػػػػػػاط كالمعػػػػػػػايير مػػػػػػػف األمػػػػػػػكر ال

صدار أحكاـ حكؿ استعادة التطكر كالتقدـ في الكظيفة.  المؤسسة كا 

ىنػػػػػاؾ مجمكعػػػػػة مػػػػػف المبػػػػػادئ التػػػػػي يػػػػػػتـ عمػػػػػى أساسػػػػػيا إعػػػػػداد المعػػػػػايير كاألنمػػػػػاط لتقيػػػػػػيـ ك      

 منيا: األداء

 اسػػػػػتخداـ المعػػػػػايير فػػػػػي عمميػػػػػة التقيػػػػػيـ: بمعنػػػػػى إذا كػػػػػاف ىنػػػػػاؾ تنػػػػػكع بأليػػػػػات  التنػػػػػكع فػػػػػي

كأسػػػػػػاليب عنػػػػػػد التقيػػػػػػيـ، فيصػػػػػػعب كجػػػػػػكد خطػػػػػػأ أك تظمػػػػػػـ ألم مكظػػػػػػؼ كبالتػػػػػػالي سػػػػػػيقدـ 

  .(2021)الحمكد، المكظؼ كيكظؼ خبراتو كميارتو في خدمة عممو أك مينتو 
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 قيػػػػػػيـ عميػػػػػػو اسػػػػػػتخداـ اسػػػػػػتخداـ المكضػػػػػػكعية فػػػػػػي عمميػػػػػػة التقيػػػػػػيـ: عمػػػػػػى المقػػػػػػيـ عنػػػػػػد الت

المكضػػػػػػػكعية كالشػػػػػػػفافية فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ كاالبتعػػػػػػػاد عػػػػػػػف التحيػػػػػػػزات الشخصػػػػػػػية حتػػػػػػػى يشػػػػػػػعر 

 (.2017)أبك زر، العامؿ أك المكظؼ بنكع بالعدالة عند التقييـ 

  :ف اسػػػػػػػػتخداـ المركنػػػػػػػػة فػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػات التقيػػػػػػػػيـ التػػػػػػػػي ترافػػػػػػػػؽ النظػػػػػػػػاـ إالمركنػػػػػػػػة كالحػػػػػػػػكار

ف ا  نػػػػػكع بػػػػػيف ثقافػػػػػات كعػػػػػادات العػػػػػامميف، ك التقييمػػػػػي يأخػػػػػذ بعػػػػػيف االعتبػػػػػار االخػػػػػتالؼ كالت

مػػػػػػة مييعتبػػػػػػر مػػػػػػف األساسػػػػػػيات ال األداءاسػػػػػػتخداـ لغػػػػػػة الحػػػػػػكار كالمناقشػػػػػػة بػػػػػػيف أطػػػػػػراؼ 

 (.2010)الكردم،  األداءككفيمة بإنجاح تقييـ 

  بنػػػػاء التقيػػػػيـ عمػػػػى أسػػػػاس ارتبػػػػاط عناصػػػػره بكاجبػػػػات كميػػػػاـ المكظػػػػؼ المحػػػػددة بالكظيفػػػػة

)تكفيػػػػػػؽ، ثنػػػػػػاء القيػػػػػػاـ بيػػػػػػا أيػػػػػػراي صػػػػػػادقاي عػػػػػػف سػػػػػػمككو كقكاعػػػػػػد العمػػػػػػؿ المتبعػػػػػػة معبػػػػػػراي تعب

2011.) 

 األداءأنواع أنماط تقييم  .0.2.09

ىػػػػـ الفعمػػػػػي ف األنمػػػػاط التػػػػػي يقػػػػارف بيػػػػػا أداءيػػػػتـ تقيػػػػػيـ أداء العػػػػامميف باسػػػػػتخداـ مجمكعػػػػة مػػػػػ     

 داخؿ المؤسسة كىي كاآلتي:

 البعد المعرفي أوالً: 

 مفيوم المعرفة -

كالقػػػػيـ كالمعمكمػػػػات التػػػػػي تػػػػزكد بإطػػػػار عػػػػػاـ لتقيػػػػيـ كدمػػػػج الخبػػػػػرات ىػػػػي مػػػػزيج مػػػػف الخبػػػػػرة "     

كالمعمكمػػػػػػات الجديػػػػػػدة فػػػػػػي عقػػػػػػؿ العػػػػػػارؼ، كىػػػػػػي متضػػػػػػمنة فػػػػػػي المنظمػػػػػػة كالمجتمػػػػػػع كلػػػػػػيس فػػػػػػي 

 (.26: 2006، كآخركفالكثائؽ" )العمي 
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الحصػػػػػػػػػيمة النيائيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػتخداـ كاسػػػػػػػػػتثمار "( المعرفػػػػػػػػػة بأنيػػػػػػػػػا 62: 2010كعػػػػػػػػػرؼ حمػػػػػػػػػكد )      

 إلػػػػػػىقبػػػػػػؿ البػػػػػػاحثيف كالعػػػػػػامميف كمتخػػػػػػذم القػػػػػػرارات الػػػػػػذيف يحكلػػػػػػكف المعمكمػػػػػػات المعمكمػػػػػػات مػػػػػػف 

 معرفة" 

"مجمػػػػػػػػكع الحقػػػػػػػػائؽ ككجيػػػػػػػػات النظػػػػػػػػر كاالراء ( المعرفػػػػػػػػة بأنيػػػػػػػػا 43: 2007كعػػػػػػػػرؼ العتيبػػػػػػػػي )    

 أمػػػػػػػػاكاسػػػػػػػػاليب العمػػػػػػػػؿ كالخبػػػػػػػػرات كالتجػػػػػػػػارب كالمفػػػػػػػػاىيـ كاالسػػػػػػػػتراتيجيات التػػػػػػػػي يمتمكيػػػػػػػػا الفػػػػػػػػرد، 

شػػػػرم نتيجػػػػة الػػػػتعمـ " كػػػػؿ مػػػػا يرسػػػػخ فػػػػي العقػػػػؿ الببأنيػػػػا  المعرفػػػػة فقػػػػد عػػػػرؼ (15: 2015) فيػػػػاض

حػػػػػػػداث المختمفػػػػػػػة بشػػػػػػػكؿ يحقػػػػػػػؽ االسػػػػػػػتفادة منيػػػػػػػا كقػػػػػػػت الحاجػػػػػػػة الييػػػػػػػا لحػػػػػػػؿ مػػػػػػػف المكاقػػػػػػػؼ كاأل

 مشكمة ما في ظرؼ معيف.

نيػػػػػا خمػػػػػيط مػػػػػف الخبػػػػػرة كالمكاقػػػػػؼ الظػػػػػاىرة التػػػػػي أجرائيػػػػػا بإمػػػػػا الباحػػػػػث فقػػػػػد عػػػػػرؼ المعرفػػػػػة أ     

مػػػػف خػػػػالؿ التجػػػػارب كالتأمػػػػؿ كمراقبػػػػة مػػػػا يقػػػػـك  وبيا كمعرفػػػػة مػػػػا يػػػػدكر حكلػػػػيسػػػػتطيع الفػػػػرد اسػػػػتيعا

 ف مف أعماؿ كاستنتاجات يستطيع ربطيا كمعمكمات لديو.ك خر بو اآل

 خصائص المعرفة-

 تي:( كىي كاآل2015) ىناؾ خصائص تتمتع بيا المعرفة كما ذكرىا مسمـ 

فػػػػػػػي  ف تكػػػػػػػكف دائمػػػػػػاأي كانػػػػػػت المعرفػػػػػػػة التراكميػػػػػػة صػػػػػػػحيحة فيػػػػػػذا اليعنػػػػػػ إذاالتراكميػػػػػػة:  .1

 ضافة معرفة جديدة عمى المعرفة القديمة.إنيا متغيرة فكؿ ماتـ أل ؛مرحمة متقدمة

ف تكػػػػػكف منظمػػػػػة كمرتبػػػػػة بطريقػػػػػة يمكػػػػػف الكصػػػػػكؿ الييػػػػػا أالتنظػػػػػيـ: يفضػػػػػؿ عمػػػػػة المعرفػػػػػة  .2

 كانتقاء الجزء المقصكد منيا.

 إلػػػػػػػىاف نسػػػػػػػاشػػػػػػػباع رغبػػػػػػػة اإل إلػػػػػػػىسػػػػػػػباب: التسػػػػػػػبيب كالتعميػػػػػػػؿ ييػػػػػػػدفاف البحػػػػػػػث عػػػػػػػف األ .3

 لى معرفة اسباب الظكاىر.ا  البحث لكؿ شيء ك 
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تسػػػػػرم عمػػػػػى الظػػػػػاىرة التػػػػػي تبحثيػػػػػا بػػػػػؿ عمػػػػػى  ف شػػػػػمكلية المعرفػػػػػة الإالشػػػػػمكلية كاليقػػػػػيف:  .4

 جميع البشر. إلىالعقكؿ التي تتمقاىا كقابمة عمى التنقؿ 

 يػػػػػر مػػػػػف االتجاىػػػػػات كالمجػػػػػاالتكمػػػػػع التقػػػػػدـ العممػػػػػي كالتقنػػػػػي كزيػػػػػادة المعمكمػػػػػات ظيػػػػػرت كث     

دارة، كتػػػػػػػـ تطبيػػػػػػػؽ منيػػػػػػػا عمػػػػػػػى المؤسسػػػػػػػات كالشػػػػػػػركات كالمصػػػػػػػانع منػػػػػػػذ سػػػػػػػنكات طكيمػػػػػػػة فػػػػػػػي اإل

كلكػػػػػف فػػػػػي ذلػػػػػؾ الكقػػػػػت لػػػػػـ تتطبػػػػػؽ ىػػػػػذه االتجاىػػػػػات أك المجػػػػػاالت فػػػػػي المؤسسػػػػػات التعميميػػػػػة إال 

دارة باالىػػػػػداؼ دارة االسػػػػػتراتيجية كاإلإلمنػػػػػذ سػػػػػنكات قميمػػػػػة، كمػػػػػف بػػػػػيف االتجاىػػػػػات التػػػػػي ظيػػػػػرت ا

، الياللػػػػػػػػػػي كغبػػػػػػػػػػكر)دارة بػػػػػػػػػػالتفكيض دارة المعرفيػػػػػػػػػػة كاإلإلدارة باألزمػػػػػػػػػػات كاإلكا دارة التحكيميػػػػػػػػػػةإلكا

2012.) 

 دارةبعاد المعرفة في اإلأ -

بػػػػػػػيف األفػػػػػػراد فػػػػػػػي  سػػػػػػكؽ العمػػػػػػػؿ عػػػػػػف فػػػػػػػي المجػػػػػػاالت الحياتيػػػػػػػة مػػػػػػا فػػػػػػػي تختمػػػػػػؼ المعرفػػػػػػة     

يػػػػػػة اآلتدارة ليػػػػػػا أبعػػػػػػاد عمميػػػػػػة كعمميػػػػػػة تتشػػػػػػابؾ فػػػػػػي األبعػػػػػػاد المجتمػػػػػػع، لػػػػػػذلؾ فالمعرفػػػػػػة فػػػػػػي اإل

   :(2008)الزيادات، 

التميػػػػػػػز مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ امػػػػػػػتالؾ  إلػػػػػػػىالبعػػػػػػػد التكنكلػػػػػػػكجي: تسػػػػػػػعى المؤسسػػػػػػػات كالشػػػػػػػركات  .1

 النستكل التكنكلكجي في المعرفة، كالتي مف شأنيا ترسخ مبادئ العمؿ الجيد.

جػػػػػػػراءات يػػػػػػػتـ إال مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تحديػػػػػػػد الطػػػػػػرؽ كاإلالبعػػػػػػد التنظيمػػػػػػي: فالبعػػػػػػػد التنظيمػػػػػػي ال .2

 استعماليا عادة ا  دارتيا ك ا  المعرفة، حتى يتـ تخزينيا ك  دارةكالكسائؿ المساعدة إل

نسػػػػػػػػػاني فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػؿ كتقاسػػػػػػػػػـ الخبػػػػػػػػػرات ىميػػػػػػػػػة الجانػػػػػػػػػب اإلأ إدراؾالبعػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػاعي:  .3

فػػػػػػراد المؤسسػػػػػػة، فيػػػػػػك يعػػػػػػد بمثابػػػػػػة حمقػػػػػػة كصػػػػػػؿ بػػػػػػيف أالشخصػػػػػػية كبنػػػػػػاء عالقػػػػػػات بػػػػػػيف 

 ىداؼ المؤسسة.أالعامميف لتحقيؽ 
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تاحتيػػػػػا لمجميػػػػػع ا  فػػػػػة األفػػػػػراد اتجػػػػاه تػػػػػداكؿ المعرفػػػػة ك البعػػػػد الثقػػػػػافي: يتعمػػػػؽ ىػػػػػذا البعػػػػد بثقا .4

 (.2015بما فييا القيـ كاالستفادة منيا بما يخدـ العمؿ )فياض، 

 ثانيًا: البعد السموكي 

 مفيوم السموك    

حالػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف التفاعػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف الكػػػػػػػػػائف الحػػػػػػػػػي "( السػػػػػػػػػمكؾ ىػػػػػػػػػك 3: 2007عػػػػػػػػػرؼ عربيػػػػػػػػػات )      

، أمػػػػا الشػػػػرع "المالحظػػػػة كالتعمػػػػيـ كالتػػػػدريب كمحيطػػػػو، كىػػػػك فػػػػي الغالػػػػب مكتسػػػػب يػػػػتـ مػػػػف خػػػػالؿ

كػػػػػؿ األفعػػػػػاؿ كالنشػػػػػاطات التػػػػػي تصػػػػػدر عػػػػػف الفػػػػػرد سػػػػػكاء "( فقػػػػػد عػػػػػرؼ السػػػػػمكؾ بأنػػػػػو 1: 2013)

 ."كانت ظاىرة أك غير ظاىرة

كاألنشػػػػػػطة كالمكاقػػػػػػؼ التػػػػػػي تجبػػػػػػر  عػػػػػػرؼ الباحػػػػػػث السػػػػػػمكؾ بأنػػػػػػو مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف المبػػػػػػادئك      

اتو اإليجابيػػػػػة كالسػػػػػمبية، بينمػػػػػا المكاظبػػػػػة حسػػػػػب نسػػػػػاف الخضػػػػػكع إلييػػػػػا كيتمثػػػػػؿ بيػػػػػا فػػػػػي تصػػػػػرفاإل

 رأم الباحث ىي االستمرار كالمداكمة عمى نشاط دكف ممؿ أك تعب.

 أنواع السموك-

 وًل: السموك اإلنسانيأ

يعػػػػػػػرؼ السػػػػػػػمكؾ اإلنسػػػػػػػاني فػػػػػػػي عمػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس "بانػػػػػػػو أم نشػػػػػػػاط اك أفعػػػػػػػاؿ يقػػػػػػػدميا الفػػػػػػػػرد       

ك قياسػػػػػيا بشػػػػػكؿ أذلػػػػػؾ التػػػػي يمكػػػػػف مالحظتيػػػػا ك داخميػػػػػة، بمػػػػا فػػػػػي أاسػػػػتجابة لمحفػػػػػزات خارجيػػػػة 

( السػػػػػػػمكؾ اإلنسػػػػػػػاني بأنػػػػػػػو 22: 2004كعػػػػػػػرؼ عبػػػػػػػد البػػػػػػػاقي ) .(3 :2020، العبيػػػػػػػدم)مكضػػػػػػػكعي" 

 أكنسػػػػػػػاف مػػػػػػػف تصػػػػػػػرفات كانفعػػػػػػػاالت سػػػػػػػكاء كانػػػػػػػت ظاىريػػػػػػػة كمرئيػػػػػػػة إلكػػػػػػػؿ مػػػػػػػا يصػػػػػػػدر عػػػػػػػف ا"

ء كػػػػاف أم نشػػػػاط ينػػػػتج عػػػػف الفػػػػرد سػػػػكا"أف السػػػػمكؾ ىػػػػك ( 39: 2003، كيقػػػػكؿ الخطيػػػػب )"باطنيػػػػة

ممحكظػػػػػة كػػػػػالتفكير  رفعػػػػػاالن يمكػػػػػف قياسػػػػػو كالنشػػػػػاطات الفسػػػػػيكلكجية كالحركيػػػػػة، أك نشػػػػػاطات غيػػػػػ

( السػػػػػػػػمكؾ اإلنسػػػػػػػػاني فػػػػػػػػي 19: 2020، كعػػػػػػػػرؼ الحػػػػػػػػالؽ )"كالتػػػػػػػػذكير إلشػػػػػػػػباع حاجاتػػػػػػػػو كرغباتػػػػػػػػو
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"العمػػػػػػػـ الػػػػػػػذم يبحػػػػػػػث فػػػػػػػي التػػػػػػػأثير الػػػػػػػذم يحدثػػػػػػػو األفػػػػػػػراد كالجامعػػػػػػػات كالييكػػػػػػػؿ  بأنػػػػػػػو المنظمػػػػػػػة

العػػػػامميف، حيػػػػث يسػػػػتفيد منػػػػو المػػػػديركف فػػػػي تفيػػػػـ سػػػػمكؾ العػػػػامميف كمػػػػف  التنظيمػػػػي عمػػػػى سػػػػمكؾ

 دارتيـ حتى يزيد مف الفعالية التنظيمية".إثـ 

 أنواع السموك اإلنساني-

السػػػػػػمكؾ االسػػػػػػتجابي: كىػػػػػػك مػػػػػػا يسػػػػػػمى بػػػػػػردكد الفعػػػػػػؿ، ذلػػػػػػؾ السػػػػػػمكؾ التػػػػػػي تػػػػػػتحكـ بػػػػػػو  .1

 (.2013المحفزات كالمثيرات التي تسبقو في مكقؼ سمككي محدد )الشرع، 

جرائػػػػي: كىػػػػك السػػػػمكؾ الػػػػذم ينػػػػتج بفعػػػػؿ العكامػػػػؿ البيئيػػػػة المختمفػػػػة، لػػػػذلؾ فيػػػػك السػػػػمكؾ اإل .2

محكػػػػػـك بنتائجػػػػػو كعػػػػػادة مػػػػػا يكػػػػػكف نمػػػػػط عمػػػػػؿ ثابػػػػػت يحػػػػػدث نتيجػػػػػة حػػػػػافز معػػػػػيف غيػػػػػر 

 (.2020مكتسبة )العبيدم، 

 ثانيًا: السموك التنظيمي

ػػػػػػ       يف بالكحػػػػػػدات التنظيميػػػػػػة "االىتمػػػػػػاـ بدارسػػػػػػة سػػػػػػمكؾ العػػػػػػامم بأنػػػػػػو رؼ السػػػػػػمكؾ التنظيمػػػػػػيعي

" )الحػػػػػالؽ، كأىػػػػػدافيادائيػػػػػـ، فيػػػػػي تػػػػؤثر عمػػػػػى البيئػػػػػة المجتمعيػػػػػة أالمختمفػػػػة كاتجاىػػػػػاتيـ كميػػػػػكليـ ك 

"نمػػػػػػػط خػػػػػػػاص مػػػػػػػف  بأنػػػػػػػو السػػػػػػػمكؾ التنظيمػػػػػػػي( 10: 2003(، كمػػػػػػػا كعػػػػػػػرؼ القريػػػػػػػكتي )34: 2020

السػػػػػمكؾ اإلنسػػػػػاني يميػػػػػز تصػػػػػرفات النػػػػػاس عنػػػػػدما يككنػػػػػكف أعضػػػػػاء فػػػػػي أم تنظػػػػػيـ كىػػػػػك سػػػػػمكؾ 

دراسػػػػػػة ألفعػػػػػػاؿ " بأنػػػػػو السػػػػػمكؾ التنظيمػػػػػػي (69: 2021) ختمػػػػػؼ عػػػػػػف تصػػػػػرفاتيـ"، كعػػػػػػرؼ كػػػػػػافيم

حيػػػػث يسػػػػعى السػػػػمكؾ التنظيمػػػػي إلحػػػػالؿ الطريقػػػػة العمميػػػػة محػػػػؿ  ،كاتجاىػػػػات األفػػػػراد بالمنظمػػػػات

 ".االعتماد عمى الخبرة كالتجربة، كما ييتـ بالسمكؾ المتصؿ بأداء العمؿ في المنظمات

نسػػػػػػاف بسػػػػػػبب مكؾ التنظيمػػػػػػي بأنػػػػػػو ردكد الفعػػػػػػؿ التػػػػػػي تصػػػػػػدر عػػػػػػف اإليعػػػػػػرؼ الباحػػػػػػث السػػػػػػك      

خريف أك بالبيئػػػػػػػة المحيطػػػػػػػة حكلػػػػػػػو مػػػػػػػف انفعػػػػػػػاالت، مشػػػػػػػاعر، أعمػػػػػػػاؿ انسػػػػػػػجامو كاحتكاكػػػػػػػو بػػػػػػػاآل

 حركية أك لغكية.
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كيتطمػػػػػػػب نجػػػػػػػاح المنظمػػػػػػػات فػػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ غاياتيػػػػػػػا كأىػػػػػػػدافيا تػػػػػػػكافر عػػػػػػػدد مػػػػػػػف المتغيػػػػػػػرات      

، اذ يعكػػػػػػػس شخصػػػػػػػيتيا ككجيتيػػػػػػػا كيػػػػػػػؤثر فػػػػػػػي رضػػػػػػػا التنظيميػػػػػػػة مػػػػػػػف أىميػػػػػػػا المنػػػػػػػاخ التنظيمػػػػػػػي

 (. 2005العزب، ك  العامميف كفي مستكل أدائيـ )الزعبي

 عناصر السموك التنظيمي-

تحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا، ىػػػػذا األمػػػػر يتطمػػػػب  إلػػػػىىنػػػػاؾ عناصػػػػر أساسػػػػية يسػػػػعى األفػػػػراد فػػػػي المنظمػػػػة   

 في داخميا، منيا: إنشاء تنظيـ يكضح العالقات كالمياـ التي تنشأ بيف األفراد كالجماعات

حاسيسػػػػػيـ بحسػػػػػب انتمػػػػػائيـ سػػػػػكاء أمختمفػػػػػكف فػػػػػي شخصػػػػػياتيـ كتفكيػػػػػرىـ ك  األفػػػػػراد: فيػػػػػـ .1

دراؾ، يـ الػػػػداخمي لممؤسسػػػػة مػػػػف حيػػػػػث اإلك جماعػػػػات، كػػػػكف يمثمػػػػػكف التنظػػػػأ افػػػػرادأكػػػػانكا 

 (.2015التعمـ كالدافعية كالشخصية )إبراىيـ، ك 

لمعػػػػػػػػامميف كالمػػػػػػػػكظفيف  الجماعػػػػػػػػة: يعتمػػػػػػػػد عمييػػػػػػػػا فػػػػػػػػي فيػػػػػػػػـ كتفسػػػػػػػػير كتشػػػػػػػػكيؿ السػػػػػػػػمكؾ .2

بمختمػػػػػؼ المنظمػػػػػات كبيػػػػػاف أنظمتيػػػػػا كأنشػػػػػطتيا، كمػػػػػا تكجػػػػػد بيػػػػػنيـ عالقػػػػػات سػػػػػيككلكجية 

حػػػػػػػدكث تفاعػػػػػػؿ متبػػػػػػػادؿ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ األدكار االجتماعيػػػػػػػة المختمفػػػػػػة داخػػػػػػػؿ  إلػػػػػػىتػػػػػػؤدم 

 (.2005العمؿ )عبد المجيد، 

، فمػػػػػف الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي: عبػػػػػارة عػػػػػف إطػػػػػار يحػػػػػدد اإلدارات كاالقسػػػػػاـ المختمفػػػػػة لممنظمػػػػػة .3

خاللػػػػػػو يػػػػػػتـ تحديػػػػػػد خطػػػػػػكط السػػػػػػمطة كانسػػػػػػيابيا بػػػػػػيف الكظػػػػػػائؼ كعالقتيػػػػػػا كمسػػػػػػتكياتيا، 

ىػػػػػػداؼ المنظمػػػػػػة أككػػػػػذلؾ تبػػػػػػيف اف جميػػػػػػع الكحػػػػػػدات اإلداريػػػػػػة تعمػػػػػػؿ معػػػػػػا عمػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ 

 (.2012)أبك ككيؾ، 

التكنكلكجيػػػػػػػا: عنصػػػػػػػر التكنكلكجيػػػػػػػا يعتبػػػػػػػر مػػػػػػػف العناصػػػػػػػر الميمػػػػػػػة كالحديثػػػػػػػة فػػػػػػػي عػػػػػػػالـ  .4

ف فػػػػػػي المنظمػػػػػػة كليػػػػػػا تػػػػػػأثير ك سػػػػػػمكب الػػػػػػذم يسػػػػػػتخدمو العػػػػػػامممثػػػػػػؿ األالتغيػػػػػػرات، فيػػػػػػك ي
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كبيػػػػػػر عمػػػػػػى اإلنتاجيػػػػػػة كعمػػػػػػى سػػػػػػمككيـ فػػػػػػػي العمػػػػػػؿ، لػػػػػػذلؾ ال يمكػػػػػػف االسػػػػػػتغناء عنيػػػػػػػا 

 (.2015نيا أصبحت تشكؿ األفراد داخؿ المنظمة )إبراىيـ، أخاصة 

البيئػػػػة: ىنػػػػاؾ بيئػػػػة داخميػػػػة تتمثػػػػؿ بخصكصػػػػية المنشػػػػاة كبيئػػػػة خارجيػػػػة تتمثػػػػؿ بالجكانػػػػب  .5

ياسػػػػػػػػية كاالجتماعيػػػػػػػػة كالتعميميػػػػػػػػة كالثقافيػػػػػػػػة لممجتمػػػػػػػػع، كاألخيػػػػػػػػرة تػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػمكؾ الس

بسػػػػػػػػػػبب تعػػػػػػػػػػدد الثقافػػػػػػػػػػات كالعكامػػػػػػػػػػؿ االجتماعيػػػػػػػػػػة  ؛كاتجاىػػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػؿ

 .(2009 بمضامينيا )العقبى،

 ثالثًا: الميام والمسؤوليات

 مفيوم الميام والمسؤولية -

نسػػػػػاف مسػػػػػؤكالن كمطالبػػػػػانعف "مػػػػػا يكػػػػػكف بػػػػػو اإل( المسػػػػػؤكلية بأنيػػػػػا 316: 2003عػػػػػرؼ معمػػػػػكؼ )   

عمػػػػػػػاؿ التػػػػػػػي الكاجبػػػػػػػات أك األ بأنيػػػػػػػاجرائيػػػػػػػان إالميػػػػػػػاـ  يعػػػػػػػرؼ الباحػػػػػػػثك  أمػػػػػػػكر أك أفعػػػػػػػاؿ أتاىػػػػػػػا"،

المكظػػػػػػؼ مػػػػػػف قبػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػة ليقػػػػػػـك بتنفيػػػػػػذىا حسػػػػػػب رؤيػػػػػػة المؤسسػػػػػػة فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ  إلػػػػػػىتككػػػػػػؿ 

كالتػػػػزاـ المكظػػػػؼ  تعيػػػػدالىػػػػي ك محػػػػددة، بينمػػػػا يعػػػػرؼ الباحػػػػث المسػػػػؤكلية  ضػػػػكابطىػػػػدافيا ضػػػػمف أ

بالحفػػػػاظ عمػػػػى خصكصػػػػية كأمانػػػػة العمػػػػؿ داخػػػػؿ أنظمػػػػة كقػػػػكانيف المؤسسػػػػة كتحمػػػػؿ كافػػػػة أعبائيػػػػا 

 يجابية أك سمبية مع االحتفاظ بأخالقيات العمؿ كقكاعده.إسكاء كانت 

يجػػػػب تكفرىػػػػا عنػػػػد العامػػػػؿ  انػػػػو يػػػػرل أف ىنػػػػاؾ أمػػػػكر إكبمػػػػا أف الباحػػػػث يعمػػػػؿ بػػػػنفس المجػػػػاؿ ف    

 داخؿ العمؿ منيا: وكمسؤكليات وميامأك المكظؼ لتنفيذ 

ليػػػػػػة إك تػػػػػػأخرىـ عػػػػػػف مكػػػػػػاف العمػػػػػػؿ أمػػػػػػر ينظػػػػػػر أف تغيػػػػػػب المػػػػػػكظفيف إ :لتػػػػػػزاـ بالػػػػػػدكاـاال .1

 ىمية، كىك مف المشاكؿ التي تكاجييا كثير مف المؤسسات.ببالغ األ
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ص بالعمػػػػػػػؿ مػػػػػػػف فاألمانػػػػػػػة كالصػػػػػػػدؽ مػػػػػػػف أكلكيػػػػػػػات األخػػػػػػػال :الصػػػػػػػدؽ كاألمانػػػػػػػة بالعمػػػػػػػؿ .2

بالمكضػػػػػػػػػكعية  كافػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػزاـ بأنظمتػػػػػػػػػة كالتعامػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع قضػػػػػػػػػاياهلحيػػػػػػػػػث أداء العمػػػػػػػػػؿ كاال

 بتعاد عف النفاؽ كالخداع.كالشفافية كاال

دارة العميػػػػػػػا اف تثػػػػػػػؽ بالعامػػػػػػػؿ أك المكظػػػػػػػؼ خاصػػػػػػػة أف طريقػػػػػػػة اختيػػػػػػػارة إلعمػػػػػػػى ا :الثقػػػػػػػة .3

عطػػػػػػػاء المكظػػػػػػػؼ الثقػػػػػػػة بالعمػػػػػػػؿ إ فعنػػػػػػػدر مختصػػػػػػػة بػػػػػػػالتكظيؼ، يجػػػػػػػاءت ضػػػػػػػمف معػػػػػػػاي

فصػػػػاح عػػػػف مشػػػػاكميا بػػػػؿ الحفػػػػاظ ؿ كعػػػػدـ اإلفيتكجػػػػب عميػػػػو الحفػػػػاظ عمػػػػى مصػػػػمحة العمػػػػ

 نجاحيا.إعمى سريتيا كالعمؿ عمى 

فػػػػػؽ فػػػػػتح األإف تػػػػػكفر المركنػػػػػو بالعمػػػػػؿ مػػػػػف قبػػػػػؿ المسػػػػػؤكؿ المباشػػػػػر لممكظػػػػػؼ ك  :المركنػػػػػة .4

عمػػػػى أدائػػػػو، سػػػػيككف ىنػػػػاؾ إنتمػػػػاء حقيقػػػػي لممؤسسػػػػة التػػػػي  رقابػػػػةتجػػػػاه العمػػػػؿ مػػػػع كجػػػػكد ا

 يعمؿ بيا.

العالقػػػػػػة الجيػػػػػػدة كاالنسػػػػػػػجاـ بػػػػػػيف زمػػػػػػالء داخػػػػػػػؿ طبيعػػػػػػة العالقػػػػػػة بػػػػػػيف زمػػػػػػػالء العمػػػػػػؿ: ف .5

سػػػػػيككف ىنػػػػاؾ قػػػػدرة عمػػػػػى  كمػػػػف ثىػػػػـٌ حتػػػػػراـ، سػػػػة مبنيػػػػة عمػػػػػى التعػػػػاكف كالصػػػػدؽ كاالالمؤس

التمسػػػػػػػؾ بالعمػػػػػػػؿ كالتقميػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الضػػػػػػػغكطات التػػػػػػػي يتعػػػػػػػرض ليػػػػػػػا العمػػػػػػػؿ أك المكظػػػػػػػؼ 

 كتمنع االكتئاب أك الممؿ الكظيفي.

 األداءجوانب أنماط تقييم  22. 0.2.0

المتبعػػػػػػػة كالتػػػػػػػي يراىػػػػػػػا  األداءعػػػػػػػة مػػػػػػػف الجكانػػػػػػػب التػػػػػػػي تػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػي أنمػػػػػػػاط التقيػػػػػػػيـ ىنػػػػػػػاؾ مجمك 

 الباحث مف خالؿ:

 العمل واإلنتاجية-أولً 

العمػػػػػػؿ بأنػػػػػػو "الميػػػػػػاـ التػػػػػػي يتعيػػػػػػد بيػػػػػػا المكظػػػػػػؼ فػػػػػػي خدمػػػػػػة  (52: 2005)ييعػػػػػػرؼ عمػػػػػػراف      

دارتيػػػػػا مقابػػػػػؿ أجػػػػػر مػػػػػادم"، ك  مكعػػػػػة يعػػػػػرؼ الباحػػػػػث العمػػػػػؿ بأنػػػػػو مجالمؤسسػػػػػة تحػػػػػت إشػػػػػرافيا كا 
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مػػػػف الميػػػػاـ كالمسػػػػؤكليات المترتبػػػػة عمػػػػى العامػػػػؿ أك الفػػػػرد فػػػػي عممػػػػو كالتػػػػي يجػػػػب عميػػػػو تطبيقيػػػػا 

بطريقػػػػػػة سػػػػػػميمة كصػػػػػػحيحة سػػػػػػكاء كانػػػػػػت إداريػػػػػػة أك ميدانيػػػػػػة بفتػػػػػػرة زمنيػػػػػػة حتػػػػػػى يحصػػػػػػؿ عمػػػػػػى 

عكائػػػػػد ماليػػػػػة أك تغيػػػػػرات كظيفيػػػػػة مػػػػػف نقػػػػػؿ أك ترقيػػػػػة، بينمػػػػػا اإلنتاجيػػػػػة كمػػػػػا يراىػػػػػا الباحػػػػػث فيػػػػػي 

يمكػػػػف مػػػػف خالليػػػػا تحقيػػػػؽ أكبػػػػر كميػػػة مػػػػف المخرجػػػػات عمػػػػى المػػػػدخالت مػػػػف خػػػػالؿ العمميػػػة التػػػػي 

قيػػػػػػػػاس قػػػػػػػػدرة العنصػػػػػػػػر البشػػػػػػػػرم عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتيعاب طبيعػػػػػػػػة المجػػػػػػػػاالت المتداكلػػػػػػػػة سػػػػػػػػكاء كانػػػػػػػػت 

اقتصػػػػػادية أك صػػػػػناعية أك إداريػػػػػة كاف يكػػػػػكف لديػػػػػو القػػػػػدرة عمػػػػػى تحكيػػػػػؿ أك ابتكػػػػػار شػػػػػيء مػػػػػف ال 

 شيء.

 الكفاءة والفاعمية-ثانياً 

 ءةمفيوم الكفا

ف كالكتػػػػػاب عمػػػػػى االتفػػػػػاؽ عمػػػػػى تعريػػػػػؼ مشػػػػػترؾ دت مفػػػػػاىيـ الكفػػػػػاءة كاختمػػػػػؼ البػػػػػاحثك تعػػػػػد     

(  عمػػػػػى أنيػػػػػا "مجمػػػػػكع ثالثػػػػػة أنػػػػػكاع مػػػػػف المعػػػػػارؼ: معػػػػػارؼ Peretti,2015:14عػػػػػاـ فقػػػػػد عرفيػػػػػا )

نظريػػػػػػػة كمعػػػػػػػارؼ عمميػػػػػػػة كمعػػػػػػػارؼ سػػػػػػػمككية معبئػػػػػػػة كقابمػػػػػػػة لمتعبئػػػػػػػة يسػػػػػػػتخدميا الفػػػػػػػرد إلنجػػػػػػػاز 

( الكفػػػػػػػاءة عمػػػػػػػى أنيػػػػػػػا 26: 2009بطريقػػػػػػػة أحسػػػػػػػف"، كعػػػػػػػرؼ )أبػػػػػػػك دقػػػػػػػة، ليػػػػػػػو إالميػػػػػػػاـ المككمػػػػػػػة 

"االسػػػػػػػتخداـ األمثػػػػػػػؿ لممػػػػػػػكارد اإلنتاجيػػػػػػػة المتاحػػػػػػػة لممؤسسػػػػػػػة كتػػػػػػػرتبط بالدرجػػػػػػػة األكلػػػػػػػى بعنصػػػػػػػر 

( الكفػػػػػػػػاءة بأنيػػػػػػػػا  2 :2016التكمفػػػػػػػػة كالعالقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف المػػػػػػػػدخالت كالمخرجػػػػػػػػات" كعػػػػػػػػرؼ )عػػػػػػػػكاكدة، 

يء معػػػػيف مػػػػف العمػػػػؿ عنػػػػد مسػػػػتكل محػػػػدد، كقػػػػد نجػػػػاز شػػػػإمػػػػف القػػػػدرة عمػػػػى  "مكىبػػػػة كتعتبػػػػر جػػػػزءان 

نيػػػػا فيػػػػـ أك قػػػػدرة أك معرفػػػػة يػػػػتـ تعمميػػػػا أتكػػػػكف الكفػػػػاءة بدنيػػػػة أك عقميػػػػة كال يمكػػػػف التعبيػػػػر عمػػػػى 

مجمكعػػػػػػػة بأنيػػػػػػػا "( فقػػػػػػد عػػػػػػػرؼ الكفػػػػػػاءة Gottschalk,2005:24مػػػػػػػا )أخػػػػػػريف" ك اكتسػػػػػػابيا مػػػػػػػف اآلأ

   ".رخآ إلىاكت مف شخص مف المعارؼ كالميارات كالقدرات التي يتمتع بيا الفرد كتف
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ؾ الفػػػػػػرد لممعػػػػػػارؼ كالميػػػػػػارات كمػػػػػػف خػػػػػػالؿ تمػػػػػػؾ التعػػػػػػاريؼ يعػػػػػػرؼ الباحػػػػػػث الكفػػػػػػاءة ىػػػػػػي امػػػػػػتال

 ت كتكظيفيا في المكاقؼ المناسبة بيدؼ انجاز ميمة أك عمؿ معيف. كالسمككا

 مكونات الكفاءة-

 (:2012)طيبي ال اآلتيةتتككف الكفاءات مف العناصر      

ف تكػػػػػكف عمميػػػػػػة أك أكىػػػػػي المعػػػػػارؼ المكتسػػػػػػبة مػػػػػف الػػػػػتعمـ يمكػػػػػف المعػػػػػارؼ التنظيميػػػػػة:  .1

 تقنية أك مينية.

المعػػػػػػػارؼ العمميػػػػػػػة: كىػػػػػػػي التػػػػػػػكازف مػػػػػػػا بػػػػػػػيف المعػػػػػػػارؼ كالعمػػػػػػػؿ المجسػػػػػػػدة عمميػػػػػػػان سػػػػػػػكاء  .2

 بالتخطيط أك االتصاؿ أك التصنيع.

المعػػػػػػػػػارؼ السػػػػػػػػػمككية: القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػى التصػػػػػػػػػرؼ بالعمػػػػػػػػػؿ باسػػػػػػػػػتخداـ المعػػػػػػػػػارؼ النظريػػػػػػػػػة  .3

نجاز المياـ.كالمعارؼ العممية  ، كتظير في العالقات بيف األفراد كا 

 أنواع الكفاءات

ذكػػػػػػػر أنػػػػػػػكاع الكفػػػػػػػاءات حيػػػػػػػث تنػػػػػػػاكؿ الكفػػػػػػػاءات الفرديػػػػػػػة  إلػػػػػػػىتطػػػػػػػرؽ الباحػػػػػػػث بإيجػػػػػػػاز    

نيػػػػػػػا تسػػػػػػػيـ فػػػػػػػي تطػػػػػػػكر بأ كالجماعيػػػػػػػة، كالكفػػػػػػػاءات التنظيميػػػػػػػة كاالسػػػػػػػتراتيجية عمػػػػػػػى اعتبػػػػػػػار

 كفاءات العنصر البشرم داخؿ المؤسسة:

 اءات الفرديػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي القػػػػػػػػػدرات رديػػػػػػػػة كالجماعيػػػػػػػػػة: يػػػػػػػػرل الباحػػػػػػػػػث الكفػػػػػػػػالكفػػػػػػػػاءات الف

ات التػػػػػػػي يمتمكيػػػػػػػا الفػػػػػػػرد ليكػػػػػػػكف ناجحػػػػػػػان فػػػػػػػي ميامػػػػػػػو ككظيفتػػػػػػػو، كلتحقيػػػػػػػؽ كالسػػػػػػػمكك

أىػػػػػػداؼ محػػػػػػددة فػػػػػػي العمػػػػػػؿ، بينمػػػػػػا الكفػػػػػػاءات الجماعيػػػػػػة فيػػػػػػي محصػػػػػػمة الكفػػػػػػاءات 

الفرديػػػػػػة كالتػػػػػػي تقػػػػػػاس ضػػػػػػمف فريػػػػػػؽ العمػػػػػػؿ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تبػػػػػػادؿ الخبػػػػػػرات كالمعرفػػػػػػة 

يجػػػػػاد الحمػػػػػكؿ كمناقشػػػػػتيا بشػػػػػكؿ جمػػػػػاعي كال  كػػػػػردم،ال)مشػػػػػاركة فػػػػػي حػػػػػؿ المشػػػػػاكؿ كا 

2014). 
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ات كميػػػػػارات كأداء الفػػػػػرد فػػػػػي بيئتػػػػػو الكظيفيػػػػػة كتتضػػػػػمف فالكفػػػػػاءة الفرديػػػػػة تػػػػػرتبط بسػػػػػمكك

ثقافتػػػػػػػو االجتماعيػػػػػػػة كعاداتػػػػػػػو كمكاقفػػػػػػػو المختمفػػػػػػػة التػػػػػػػي يتعػػػػػػػرض ليػػػػػػػا، كعمػػػػػػػى اإلدارة اف 

نميتيػػػػػػػػا كارشػػػػػػػػادىا كفػػػػػػػػؽ غايػػػػػػػػات كاىػػػػػػػػداؼ تالحػػػػػػػػظ كتكتشػػػػػػػػؼ ىػػػػػػػػذه الكفػػػػػػػػاءة كتقػػػػػػػػـك بت

 (.2010صكيمح، ك )منصكرم المؤسسة 

مػػػػػا الكفػػػػػاءات الجماعيػػػػػة فيػػػػػي "تمػػػػػؾ الميػػػػػارات الناجمػػػػػة عػػػػػف تظػػػػػافر كتػػػػػداخؿ بػػػػػيف أ    

مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف أنشػػػػػػطة المنظمػػػػػػة، حيػػػػػػث تسػػػػػػمح ىػػػػػػذه الكفػػػػػػاءات بإنشػػػػػػاء مػػػػػػكارد جديػػػػػػدة 

 .(334: 2016 ،لممؤسسة كتسمح بتطكرىا كتراكميا" )لخضر

 فػػػػػػػاءات التنظيميػػػػػػػة كاالسػػػػػػػتراتيجية: تػػػػػػػرتبط الكفػػػػػػػاءات التنظيميػػػػػػػة بمػػػػػػػدل اسػػػػػػػتجابة الك

لمتحػػػػػكالت كالمتغيػػػػػػرات التػػػػػػي تحػػػػػػدث فػػػػػػي إطػػػػػار العمػػػػػػؿ أك البيئػػػػػػة المحيطػػػػػػة، بمعنػػػػػػى 

ف التحػػػػػكالت البيئيػػػػػة تفػػػػػرض عمػػػػػى المؤسسػػػػػة أك العمػػػػػؿ مركنػػػػػة فػػػػػي تسػػػػػيير مكاردىػػػػػا إ

 ،)يحضػػػػػػػيةر مكاردىػػػػػػػا بػػػػػػػداع كتطػػػػػػػكيبقصػػػػػػػد إعطائيػػػػػػػا حريػػػػػػػة االبتكػػػػػػػار كاإل البشػػػػػػػرية

2002.) 

ف تقػػػػػدـ تفسػػػػػيران منطقيػػػػػان كالتػػػػػي مػػػػػف أأمػػػػػا الكفػػػػػاءات االسػػػػػتراتيجية فيػػػػػي بالحقيقػػػػػة يمكػػػػػف  

لػػػػذا فيػػػػػي  ؛جػػػػك المنافسػػػػة كالحفػػػػػاظ عمييػػػػا إلػػػػػىخالليػػػػا سػػػػتمكف المؤسسػػػػػات مػػػػف الػػػػدخكؿ 

داخػػػػػؿ المنظمػػػػػة كمفيػػػػػدة لفيػػػػػـ قػػػػػدرات المؤسسػػػػػة عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ ميزتيػػػػػا  إلػػػػػىطريقػػػػػة تنظػػػػػر 

 (.  2020 كرة،)قكأىدافيا 

 مفيوم الفاعمية

، بسػػػػبب كجػػػػكد تبػػػػايف فػػػػي كجيػػػػات ان ف فػػػػي تحديػػػػد مفيػػػػـك الفاعميػػػػة اصػػػػطالحك اختمػػػػؼ البػػػػاحث     

مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف التعػػػػػػاريؼ المختمفػػػػػػة لمفاعميػػػػػػة فقػػػػػػد  إلػػػػػػىالنظػػػػػػر فيمػػػػػػا بيػػػػػػنيـ، كسػػػػػػيتطرؽ الباحػػػػػػث 

لييػػػػػػػػػػػا إ"مػػػػػػػػػػػدل صػػػػػػػػػػػالحية األشػػػػػػػػػػػياء المسػػػػػػػػػػػتخدمة كيشػػػػػػػػػػػار  بأنيػػػػػػػػػػػا (1: 2020) عرفيػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػريس
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المػػػػػدخالت كاليػػػػػدؼ المرمػػػػػي منيػػػػػا الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى مخرجػػػػػات، فػػػػػي العالقػػػػػة المباشػػػػػرة بػػػػػيف نػػػػػكع ب

 المػػػػػػدخالت غيػػػػػػر مكتػػػػػػرثيف بكميتيػػػػػػا كبػػػػػػيف المخرجػػػػػػات التػػػػػػي سنحصػػػػػػؿ عمييػػػػػػا"، كعػػػػػػرؼ سػػػػػػعيد

ىػػػػػػػداؼ أ"القيػػػػػػػاـ بفعػػػػػػػؿ األشػػػػػػػياء الصػػػػػػػحيحة المتعمقػػػػػػػة بمػػػػػػػدل تحقيػػػػػػػؽ  أنيػػػػػػػا ( الفاعميػػػػػػػة2: 2017)

بػػػػػػأف  ،(2014) د التػػػػػػي تمتمكيػػػػػػا المنظمػػػػػػة" كيػػػػػػرل الكػػػػػػردمالمنظمػػػػػػة عػػػػػػف طريػػػػػػؽ اسػػػػػػتخداـ المػػػػػػكار 

 نتيجة المرجكة.  إلىالفاعمية صفة تعني اإلنتاج أك القدرة عمى التكصؿ 

نيػػػػػػا المؤشػػػػػػرات التػػػػػػي تقػػػػػػيس مػػػػػػدل تحقيػػػػػػؽ المؤسسػػػػػػة أأمػػػػػػا الباحػػػػػػث فقػػػػػػد عػػػػػػرؼ الفاعميػػػػػػة ب      

كيػػػػػؼ فػػػػػي البيئػػػػػة المحيطػػػػػة غايتيػػػػػا بػػػػػالمكارد المتاحػػػػػة لػػػػػدييا مػػػػػع اسػػػػػتمرارية االرتقػػػػػاء كالتطػػػػػكر كالت

 ليا.

 أنواع الفاعمية

 كىي كاالتي: (2014)المساعيد قساـ أساسية حسب أمى ثالثة غتقسـ الفاعمية    

الفاعميػػػػػػػػػػة المرتبطػػػػػػػػػػة بالميػػػػػػػػػػاـ كالمسػػػػػػػػػػؤكليات الخاصػػػػػػػػػػة  كىػػػػػػػػػػي الفاعميررررررررررة اإلداريررررررررررة: .1

 باإلدارييف، كنشاطاتيـ في تحقيؽ النتائج المطمكبة.

ال تتعػػػػػػارض أك أىػػػػػػداؼ المؤسسػػػػػػة بحيػػػػػػث أمػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ تعتمػػػػػػد ع الفاعميررررررة الشخصررررررية: .2

 تتناقض مع األىداؼ الشخصية لمعامميف فييا.

االعتمػػػػػاد عمػػػػػى السػػػػػمكؾ الكاضػػػػػح كالظػػػػػاىر لألفػػػػػراد دكف االىتمػػػػػاـ  الفاعميرررررة الظاىريرررررة:  .3

 اليدؼ.   إلىاإلنجازات المستخدمة في الكصكؿ  إلى

 ثالثًا: الجودة

 مفيوم الجودة

مقيػػػػػػػاس " بأنيػػػػػػػا( 1: 2016) اىيـ لمجػػػػػػػكدة، فقػػػػػػػد عرفتيػػػػػػػا الكىػػػػػػػاديفمفػػػػػػػ إلػػػػػػػىتطػػػػػػػرؽ الباحػػػػػػػث     

ك الخدمػػػػػػة المقدمػػػػػػة بحيػػػػػػث تكػػػػػػكف خاليػػػػػػة مػػػػػػف أم عيػػػػػػكب اك نػػػػػػكاقص"، كعػػػػػػرؼ ألتمييػػػػػػز المنػػػػػػتج 
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الجػػػػػػػكدة بأنيػػػػػػا "نظػػػػػػػاـ إدارم يرتكػػػػػػز عمػػػػػػػى مجمكعػػػػػػة مػػػػػػػف القػػػػػػيـ تعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى  (1: 2015) سػػػػػػميـ

سػػػػػػػػػػػتثمارىـ فػػػػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػػػػؼ تكظيػػػػػػػػػػػؼ المعمكمػػػػػػػػػػػات كالبيانػػػػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالمكظفيف بيػػػػػػػػػػػدؼ ا

شػػػػباع إالمسػػػػتكيات"، كعرفػػػػت الجػػػػكدة "بأنيػػػػا المػػػػدل الػػػػذم يكػػػػكف أعضػػػػاء المؤسسػػػػة قػػػػادريف عمػػػػى 

كالعالقػػػػػات التنظيميػػػػػة حاجػػػػػاتيـ الشخصػػػػػية مػػػػػف خػػػػػالؿ خبػػػػػراتيـ الشخصػػػػػية مػػػػػف شػػػػػركط العمػػػػػؿ، 

 (.10: 2015ت كالعدالة" )الدحدكح، كفرص المكاف 

اليػػػػػػػػدؼ فػػػػػػػػي حػػػػػػػػاؿ تػػػػػػػػـ إنجػػػػػػػػاز الميػػػػػػػػاـ  لػػػػػػػػىإكيعػػػػػػػػرؼ الباحػػػػػػػػث الجػػػػػػػػكدة بأنيػػػػػػػػا الكصػػػػػػػػكؿ      

 العامميف بطرؽ بعيدة عف األخطاء كخالية مف العيكب. إلىكالمسؤكليات المككمة 

 المعايير العامة لمجودة

 :ىي اآلتيبيف أف مف المعايير العامة التي تختص بنظاـ الجكدة يت     

يئػػػػػػػػة داخميػػػػػػػػة ىػػػػػػػػداؼ المؤسسػػػػػػػػة كتػػػػػػػػكفير بأك اإلدارة تكجييػػػػػػػػات ك أالقيػػػػػػػػادة: يضػػػػػػػػع القػػػػػػػػادة  .1

يصػػػػػػػػبح ف العمػػػػػػػػؿ كالمحافظػػػػػػػػة عمييػػػػػػػػا، بحيػػػػػػػػث يمكػػػػػػػػف أ مناسػػػػػػػػبة لضػػػػػػػػماف الجػػػػػػػػكدة فػػػػػػػػي

 ىداؼ المؤسسة.العاممكف مشاركيف في تحقيؽ أ

دت مشػػػػػاركتيـ مشػػػػػاركة العػػػػػامميف: كىػػػػػـ العنصػػػػػر البشػػػػػرم األساسػػػػػي لممؤسسػػػػػة، فكممػػػػػا زا .2

 ىـ لمعمؿ.بالقرارات زاد انتماؤ 

دارتيػػػػػػػا فػػػػػػػي ا  ابطػػػػػػػة فيمػػػػػػػا بينيػػػػػػػا كفيميػػػػػػػا ك ف تحديػػػػػػػد العمميػػػػػػػات المتر إمػػػػػػػنيج المنظكمػػػػػػػة:  .3

 منظكمو كاحدة، يسيـ في زيادة فاعمية المؤسسة في تحقيؽ غاياتيا.

ف اتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات مبنػػػػػػػي عمػػػػػػػى تحميػػػػػػػؿ إاالعتمػػػػػػػاد عمػػػػػػػى الحقػػػػػػػائؽ فػػػػػػػي اتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرار:  .4

 البيانات كالمعمكمات الحقيقية كتقديرات المكاقؼ تقديران صحيحان.

ؿ مؤسسػػػػة عمػػػػى طبيعػػػػة العالقػػػػة فيمػػػػا بينيػػػػا لتحقيػػػػؽ البنيػػػػة العالقػػػػات التبادليػػػػة: تعتمػػػػد كػػػػ .5

 (.Naharuddin & Sadegi, 2013) االجتماعية بينيـ
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 الدراسات السابقة 0.0

الػػػػػػػكظيفي لمعػػػػػػػامميف فػػػػػػػي مختمػػػػػػػؼ  األداءكثػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػات التػػػػػػػي تحػػػػػػػدثت عػػػػػػػف مكضػػػػػػػكع تقيػػػػػػػيـ 

ىميػػػػػػػة أك  اكبيػػػػػػػر  اك خاصػػػػػػػو، حيػػػػػػػث لقػػػػػػػي اىتمامػػػػػػػأالمؤسسػػػػػػػات سػػػػػػػكاء كانػػػػػػػت مؤسسػػػػػػػات حككميػػػػػػػة 

بالغػػػػػػة لمبػػػػػػاحثيف عمػػػػػػػى المسػػػػػػتكل العربػػػػػػػي كالمسػػػػػػتكل األجنبػػػػػػي كلكػػػػػػػف مثػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػة التػػػػػػػي 

اختصػػػػػت عمػػػػػى العػػػػػامميف فػػػػػي مػػػػػديريات التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ باعتبارىػػػػػا مكضػػػػػكع حػػػػػديث كخػػػػػاص فمػػػػػـ 

 األداءنمػػػػػػا دراسػػػػػػات تػػػػػػتكمـ بكاقػػػػػػع تقيػػػػػػيـ ا  ك  حسػػػػػػب عمػػػػػػـ الباحػػػػػػث ةيكػػػػػػف ىنػػػػػػاؾ دراسػػػػػػات مشػػػػػػابي

 ككؿ. الكظيفي

يجػػػػػػرم ك تنػػػػػاكؿ ىػػػػػػذا الجػػػػػػزء مػػػػػػف الدراسػػػػػػة الدراسػػػػػات السػػػػػػابقة المتصػػػػػػمة بمكضػػػػػػكع الدراسػػػػػػة، ي     

دراسػػػػات  إلػػػػىكقػػػػد قسػػػػمت عػػػػرض الدراسػػػػات العربيػػػػة كاألجنبيػػػػة التػػػػي طبقػػػػت فػػػػي بيئػػػػات مختمفػػػػة، 

 األقدـ. إلىمرتبة مف األحدث  األداءمرتبطة باألداء الكظيفي، كأخرل مرتبطة بتقييـ 

 األداء الوظيفيالدراسات المتعمقة ب 2.0.0

معرفػػػػػة ممارسػػػػػة مػػػػػديرم المػػػػػدارس الثانكيػػػػػة فػػػػػي محافظػػػػػة ( 0202السرررررميمات ) دراسػػػػػةىػػػػػدفت      

الػػػػػػكظيفي لػػػػػػدييـ مػػػػػػف كجيػػػػػػة نظػػػػػػر مسػػػػػػاعدم المػػػػػػديريف  األداءمأدبػػػػػػا لمقيػػػػػػادة التبادليػػػػػػة كمسػػػػػػتكل 

بينيمػػػػػػا. تػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ المػػػػػػنيج الكصػػػػػػفي االرتبػػػػػػاطي، كتككنػػػػػػت  االرتباطيػػػػػػة كالعالقػػػػػػةكالمعممػػػػػػيف، 

( معممػػػػػػا كمعممػػػػػػة فػػػػػػي المػػػػػػدارس الحككميػػػػػػة 302( مسػػػػػػاعدا كمسػػػػػػاعدة ك)55ينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػف )ع

الثانكيػػػػػة لمػػػػػكاء قصػػػػػبة مأدبػػػػػا كلػػػػػكاء ذيبػػػػػاف فػػػػػي محافظػػػػػة مأدبػػػػػا، تػػػػػـ اختيػػػػػارىـ بالطريقػػػػػة القصػػػػػدية 

كالعشػػػػػػػكائية، كلتحقيػػػػػػػؽ أىػػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػػة طػػػػػػػكر الباحػػػػػػػث اسػػػػػػػتبانتيف، تضػػػػػػػمنت األكلػػػػػػػى: فقػػػػػػػرات 

مجػػػػػاالت ىػػػػػي: المكافػػػػػأة المشػػػػػركطة  ثالثػػػػػة( فقػػػػػرة، مكزعػػػػػة عمػػػػػى 29منت )القيػػػػػادة التبادليػػػػػة كتضػػػػػ

( 21الػػػػػػػػػكظيفيٌ  كتضػػػػػػػػػمنت ) األداءكالعقكبػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػركطة كاإلدارة باالسػػػػػػػػػتثناء، كالثانيػػػػػػػػػة فقػػػػػػػػػرات 

ف درجػػػػػة ممارسػػػػػة مػػػػػديرم المػػػػػدارس الثانكيػػػػػة لمقيػػػػػادة التبادليػػػػػة كمسػػػػػتكل أكأظيػػػػػرت الدراسػػػػػة  .فقػػػػػرة
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إحصػػػػػػائية فػػػػػػي  داللػػػػػػةكمػػػػػػا أظيػػػػػػرت كجػػػػػػكد فػػػػػػركؽ ذات ، طان الػػػػػػكظيفي لػػػػػػدييـ كػػػػػػاف متكسػػػػػػ األداء

الػػػػػػكظيفي  األداءتقػػػػػػديرات أفػػػػػػراد عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة حػػػػػػكؿ درجػػػػػػة ممارسػػػػػػة القيػػػػػػادة التبادليػػػػػػة كمسػػػػػػتكل 

لػػػػػػدل المػػػػػػديريف تعػػػػػػزل لمتغيػػػػػػر الجػػػػػػنس لصػػػػػػالح الػػػػػػذككر، كلمتغيػػػػػػر المسػػػػػػمى الػػػػػػكظيفي لصػػػػػػالح 

مػػػػػػػا أظيػػػػػػػرت النتػػػػػػػائج كجػػػػػػػكد ك، المسػػػػػػػاعديف، كلمتغيػػػػػػػر المؤىػػػػػػػؿ العممػػػػػػػي لصػػػػػػػالح دراسػػػػػػػات عميػػػػػػػا

، الػػػػػكظيفي كاألداءارتباطيػػػػػة قكيػػػػػة كدالػػػػػة إحصػػػػػائيان بػػػػػيف درجػػػػػة ممارسػػػػػة القيػػػػػادة التبادليػػػػػة  عالقػػػػػة

كضػػػػػػع تصػػػػػػكر كاضػػػػػػح لػػػػػػدل مػػػػػػديرم المػػػػػػدارس عػػػػػػف نمػػػػػػط القيػػػػػػادة كأكصػػػػػػت الدراسػػػػػػة بضػػػػػػركرة 

 .التبادلية القائـ عمى تبادؿ الثكاب كالعقاب مقابؿ العمؿ

الػػػػػػػػكظيفي فػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػؽ  األداءمعرفػػػػػػػػة فاعميػػػػػػػػة  الػػػػػػػػى( 0221)خريشرررررررري  دراسػػػػػػػػة كسػػػػػػػػعت        

المتميػػػػػػػػز لألفػػػػػػػػراد إلدارة المػػػػػػػػكارد البشػػػػػػػػرية لممؤسسػػػػػػػػات الرياضػػػػػػػػية، تػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػػنيج  األداء

( مكظػػػػػػؼ كمكظفػػػػػػة مػػػػػػف مديريػػػػػػة الشػػػػػػباب كالرياضػػػػػػة 30الكصػػػػػػفي كتككنػػػػػػت عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػف )

( فقػػػػرة منيػػػػا 18اسػػػػتبانة مككنػػػػو مػػػػف )فػػػػي كاليػػػػة المسػػػػمية، كلتنفيػػػػذ ىػػػػذه الدراسػػػػة اسػػػػتخدـ الباحػػػػث 

( عبػػػػػػػػػػارات خاصػػػػػػػػػػة بمحػػػػػػػػػػكر أنظمػػػػػػػػػػة 6عبػػػػػػػػػػارات خاصػػػػػػػػػػة بمحػػػػػػػػػػكر القػػػػػػػػػػدرات الفرديػػػػػػػػػػة ك ) (6)

جػػػػػػراءات العمػػػػػػػؿ ك ) أنػػػػػػػو  ( خاصػػػػػػػة بػػػػػػػنمط القيػػػػػػػادة، كمػػػػػػػف اىػػػػػػػـ النتػػػػػػػائج التػػػػػػػي تكصػػػػػػػؿ الييػػػػػػػا6كا 

جػػػػػػػراءات العمػػػػػػػؿ كلػػػػػػػنمط القيػػػػػػػادة القػػػػػػػدرات المػػػػػػػتالؾ  األداء تحقيػػػػػػػؽ فػػػػػػػي دكر الفرديػػػػػػػة كألنظمػػػػػػػة كا 

المتميػػػػػػػز  األداءالرياضػػػػػػػية، دكر فػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ  لممؤسسػػػػػػة البشػػػػػػػرية المػػػػػػكارد إلدارة لألفػػػػػػػراد المتميػػػػػػز

عػػػػػػادة النظػػػػػػر  لألفػػػػػػراد إلدارة المػػػػػػكارد البشػػػػػػرية، كأكصػػػػػػى الباحػػػػػػث بضػػػػػػركرة االىتمػػػػػػاـ بػػػػػػاألجكر كا 

الػػػػػػػػكظيفي، كالعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػة كتطػػػػػػػػكير  األداءفييػػػػػػػػا ألنيػػػػػػػػا الركيػػػػػػػػزة األساسػػػػػػػػية فػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػف 

 داعية كاالبتكارية لدل المكظؼ.القدرات اإلب

 المػػػػػػػػػكارد اسػػػػػػػػتراتيجياتأثػػػػػػػػر  إلػػػػػػػػىالتعػػػػػػػػرؼ  بيػػػػػػػػدؼ( 0223الرررررررردليمي ) دراسػػػػػػػػة كجػػػػػػػػاءت       

الدراسػػػػػػة مػػػػػػف  متغيػػػػػػراتكتألفػػػػػػت  ،العراقيػػػػػػة األىميػػػػػػةالجامعػػػػػػات  فػػػػػػيالػػػػػػكظيفي  األداء فػػػػػػي البشػػػػػػرية
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الػػػػػػػػػكظيفي  داءاألالتػػػػػػػػػابع  كالمتغيػػػػػػػػػركأبعػػػػػػػػػاده  البشػػػػػػػػػرية المػػػػػػػػػكارد اسػػػػػػػػػتراتيجيات المسػػػػػػػػػتقؿ المتغيػػػػػػػػر

 المػػػػكارد اسػػػػتراتيجياتكأبعػػػػاده كلتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػػة قػػػػاـ الباحػػػػث بإعػػػػداد اسػػػػتبانة لقيػػػػاس أثػػػػر 

( اسػػػػػػػتبانة عمػػػػػػػى 350، كتػػػػػػػـ اختيػػػػػػػار عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة حيػػػػػػػث كزع )الػػػػػػػكظيفي األداء فػػػػػػػي البشػػػػػػػرية

المػػػػػػػػكظفيف فػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػات االىميػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػة، كلعػػػػػػػػدـ مقػػػػػػػػدرة الباحػػػػػػػػث عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػترداد جميػػػػػػػػع 

كل جابػػػػػة عػػػػػف أسػػػػػئمة ( مكظػػػػػؼ كمكظفػػػػػة، 311بانات فقػػػػػد بمػػػػػغ عػػػػػدد افػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة )االسػػػػػت

 كاالنحرافػػػػػػػاتالحسػػػػػػػابية  المتكسػػػػػػػطاتالدراسػػػػػػػة كاختبػػػػػػػار فرضػػػػػػػياتيا فقػػػػػػػد قػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػث باسػػػػػػػتخراج 

كعميػػػػػػو  ؛SPSSاإلحصػػػػػػائي البرنػػػػػػامجباسػػػػػػتخداـ  األحػػػػػػادم االنحػػػػػػدار, كتطبيػػػػػػؽ معادلػػػػػػة المعياريػػػػػػة

 األىميػػػػػػةالجامعػػػػػػات  فػػػػػػي البشػػػػػػرية المػػػػػػكارد اسػػػػػػتراتيجياتأف مسػػػػػػتكل  إلػػػػػػىفقػػػػػػد تكصػػػػػػمت الدراسػػػػػػة 

العمػػػػؿ  ضػػػػركرة إلػػػػىكصػػػػت الدراسػػػػة أكفػػػػي ضػػػػكء النتػػػػائج ، العراقيػػػػة جػػػػاء متكسػػػػطان بصػػػػكرة عامػػػػة

ضػػػػػركرة البشػػػػػرية،  المػػػػػكارد فػػػػػيتطػػػػػكير قػػػػػدرات الجامعػػػػػة بتحديػػػػػد مػػػػػكاطف العجػػػػػز كالفػػػػػائض  غمػػػػػى

تطػػػػػػكير  عمػػػػػػىلمقػػػػػػدرة  العػػػػػػامميفلتػػػػػػدريب  يػػػػػػةاإللكتركنالجامعػػػػػػات بتػػػػػػكفر أحػػػػػػدث الكسػػػػػػائؿ اىتمػػػػػػاـ 

 .أدائيـ

داء األمػػػػػػف الػػػػػػكظيفي كعالقتػػػػػػو بػػػػػػاألإلػػػػػػى التعػػػػػػرؼ ( 0221جبريررررررل ) كمػػػػػػا ىػػػػػػدفت دراسػػػػػػة        

جريػػػػػػػت عمػػػػػػػى الجامعػػػػػػػات الفمسػػػػػػػطينية فػػػػػػػي محافظػػػػػػػات غػػػػػػػزة، أالػػػػػػػكظيفي كىػػػػػػػي دراسػػػػػػػة ميدانيػػػػػػػة 

العشػػػػػػكائية الطبقيػػػػػػة  كاعتمػػػػػػدت الدراسػػػػػػة المػػػػػػنيج الكصػػػػػػفي التحميمػػػػػػي، كاسػػػػػػتخدمت الباحثػػػػػػة العينػػػػػػة

لممػػػػكظفيف العػػػػامميف تحػػػػت مسػػػػمى كظيفػػػػي )عميػػػػد، نائػػػػب عميػػػػد، مػػػػدير، مسػػػػاعد مػػػػدير، رؤسػػػػاء 

التاليػػػػػة جامعػػػػػة األزىػػػػػر، جامعػػػػػة  اقسػػػػػاـ كشػػػػػعب(، حيػػػػػث شػػػػػممت الدراسػػػػػة الجامعػػػػػات الفمسػػػػػطينية

( اسػػػػػػػػتبانة كبمػػػػػػػػغ عػػػػػػػػدد االسػػػػػػػػتبانات 174، حيػػػػػػػػث تػػػػػػػػـ تكزيػػػػػػػػع )قصػػػػػػػػى، الجامعػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػالميةاأل

 مككنػػػػػػػػو اسػػػػػػػتبانة الباحثػػػػػػػة اسػػػػػػػػتخدمت كقػػػػػػػد(، %97.7( اسػػػػػػػتبانة بنسػػػػػػػػبة بمغػػػػػػػت )170المسػػػػػػػتردة )

 الثػػػػػػاني ـ، أمػػػػػػا القسػػػػػػلممبحػػػػػػكثيف الشخصػػػػػػية خػػػػػػاص بالبيانػػػػػػات األكؿ ـالقسػػػػػػ  قسػػػػػػاـأ ثالثػػػػػػةمػػػػػػدف 
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 ،الػػػػكظيفي بػػػػاألداء خاصػػػػةالثالػػػػث تكػػػػكف مػػػػف فقػػػػرات  ـ، كالقسػػػػالػػػػكظيفي االمػػػػفأبعػػػػاد  مػػػػففتكػػػػكف 

بػػػػؿ أفػػػػراد قمػػػػف المكافقػػػػة مػػػػف كجػػػػكد درجػػػػة مرتفعػػػػة يػػػػا الدراسػػػػة كمػػػػف اىػػػػـ النتػػػػائج التػػػػي تكصػػػػمت الي

)البعػػػػػػد النفسػػػػػػي، البعػػػػػػد  اآلتيػػػػػػة: باألبعػػػػػػادالمتمثػػػػػػؿ  الػػػػػػكظيفي االمػػػػػػفعينػػػػػػة الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى أبعػػػػػػاد 

االمػػػػػػػف  بػػػػػػػيفالمػػػػػػػادم، العػػػػػػػبء الػػػػػػػكظيفي(، ككجػػػػػػػكد عالقػػػػػػػة طرديػػػػػػػة قكيػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية 

ي، البعػػػػػػػد المػػػػػػػادم بعػػػػػػػد العالقػػػػػػػات، العػػػػػػػبء الػػػػػػػكظيفي المتمثػػػػػػػؿ باألبعػػػػػػػاد التاليػػػػػػػة )البعػػػػػػػد النفسػػػػػػػ

كقػػػػػػدمت الدراسػػػػػػة العديػػػػػػد الػػػػػػكظيفي( كاألداء الػػػػػػكظيفي فػػػػػػي الجامعػػػػػػات الفمسػػػػػػطينية بقطػػػػػػاع غػػػػػػزة، 

 بػػػػػػػاألمف المتعمقػػػػػػػة رامجكالبػػػػػػػ السياسػػػػػػػاتتطػػػػػػػكير  عمػػػػػػػىالعمػػػػػػػؿ مػػػػػػػف التكصػػػػػػػيات أىميػػػػػػػا ضػػػػػػػركرة 

الجامعػػػػػػػات بػػػػػػػيف العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي  االنسػػػػػػػانية العالقػػػػػػػات لرفػػػػػػػع مسػػػػػػػتك  فػػػػػػػي يسػػػػػػػاىـبمػػػػػػػا  الػػػػػػػكظيفي

 تسػػػػػاىـكمقترحػػػػػات راء آ تقػػػػػديـ عمػػػػػى الفمسػػػػػطينية الجامعػػػػػات فػػػػػي العػػػػػامميفتشػػػػػجيع ك ، الفمسػػػػػطينية

 .العمؿ ءتطكير أدا في

أثػػػػػػػػر االنضػػػػػػػػباط اإلدارم عمػػػػػػػػى  إلػػػػػػػػىالتعػػػػػػػػرؼ  بيػػػػػػػػدؼ (0228نوفررررررررل ) دراسػػػػػػػػة كجػػػػػػػػاءت       

جيػػػػة نظػػػػر بقطػػػػاع غػػػػزة، كذلػػػػؾ مػػػػف ك  الحككميػػػػة الجامعيػػػػة الكميػػػػاتفػػػػي  لمعػػػػامميف الػػػػكظيفي األداء

 ، كمظػػػػػػػػػاىر االنضػػػػػػػػباط اإلدارم ىػػػػػػػػي كالتػػػػػػػػػالي:الكميػػػػػػػػاتفػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػؾ  شػػػػػػػػرافيةاإلذكم المناصػػػػػػػػب 

، الػػػػػػػػكظيفيالكاجػػػػػػػػب  مقتضػػػػػػػػياتالعمػػػػػػػػؿ، المحافظػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى  كالقػػػػػػػػكانيف فػػػػػػػػي )االلتػػػػػػػػزاـ باألنظمػػػػػػػػة

كقػػػػػػػػد (، فػػػػػػػي العمػػػػػػػؿ كالشػػػػػػػػفافية، النزاىػػػػػػػة الحميػػػػػػػدةكاألخػػػػػػػالؽ  بػػػػػػػػالقيـعالقػػػػػػػات العمػػػػػػػؿ، التحمػػػػػػػي 

بقطػػػػػاع غػػػػػزة  الحككميػػػػػة الجامعيػػػػػة الكميػػػػػاتفػػػػػي  اإلشػػػػػراقيةكم المناصػػػػػب الدراسػػػػػة عمػػػػػى ذ أجربػػػػػت

تػػػػػػـ  حيػػػػػػث، كميػػػػػػاتعمػػػػػػى خمػػػػػػس  مػػػػػػكزعيفمكظفػػػػػػان كمكظفػػػػػػة ( 100) تقريبػػػػػػاكعػػػػػػدد أفػػػػػػراد الدراسػػػػػػة 

 ليػػػػذا الغػػػػرض باسػػػػتخداـ أسػػػػمكب الحصػػػػر الشػػػػامؿ كتػػػػـ اسػػػػترداد خصيصػػػػااسػػػػتبانة أعػػػػدت  تكزيػػػػع

التحميمػػػػػػػػػي كاألسػػػػػػػػػاليب اإلحصػػػػػػػػػائية  ( اسػػػػػػػػػتبانة، كقػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػفي94)

عػػػػػػدد  إلػػػػػػىكتكصػػػػػػمت الدراسػػػػػػة ، SPSSالمناسػػػػػػبة لمعالجػػػػػػة البيانػػػػػػات كتحميميػػػػػػا باسػػػػػػتخداـ برنػػػػػػامج 
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 الػػػػػػكظيفيمظػػػػػاىر االنضػػػػػباط اإلدارم كاألداء  بػػػػػػيف قكيػػػػػةأف ىنالػػػػػػؾ عالقػػػػػة مػػػػػف النتػػػػػائج أىميػػػػػا: 

 اقكيػػػػػػػ ااؾ أثػػػػػػػر ف ىنػػػػػػػكبينػػػػػػػت الدراسػػػػػػػة بػػػػػػػأ، الخمػػػػػػػس الحككميػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػة الكميػػػػػػػاتفػػػػػػػي  لمعػػػػػػػامميف

الػػػػػػػػػػكظيفي لمعػػػػػػػػػػامميف بالكميػػػػػػػػػػات الجامعيػػػػػػػػػػة  األداءلػػػػػػػػػػبعض مظػػػػػػػػػػاىر االنضػػػػػػػػػػباط اإلدارم عمػػػػػػػػػػى 

الحككميػػػػػة كىػػػػػي التحمػػػػػي بػػػػػالقيـ كاألخػػػػػالؽ الحميػػػػػدة كالحفػػػػػاظ عمػػػػػى مقتضػػػػػيات الكاجػػػػػب الػػػػػكظيفي 

كفػػػػي ضػػػػكء ىػػػػذه  الػػػػكظيفي لمعػػػػامميف، األداءمػػػػا بػػػػاقي المظػػػػاىر فقػػػػد كػػػػاف تأثيرىػػػػا ضػػػػعيؼ عمػػػػى أ

دارم لػػػػػدل مظػػػػػاىر االنضػػػػػباط اإل تعزيػػػػػزدكرىػػػػػا فػػػػػي  الكميػػػػػاتف تأخػػػػػذ ؿ الباحػػػػػث ألالنتػػػػػائج تكصػػػػػ

أيضػػػػػػػػػا،  الذاتيػػػػػػػػػة، كالرقابػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػامميف دكر االنضػػػػػػػػػباط الػػػػػػػػػذاتي لػػػػػػػػػدل فييػػػػػػػػػا، كتفعيػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػامميف

 .كقكاعد العمؿ بشكؿ أكبر تعميمات تطبيؽ إلى المكظفيف الكمياتضركرة أف تكجو إدارة ك 

العالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف إدارة الجػػػػػػػكدة الشػػػػػػػاممة  إلػػػػػػػىمتعػػػػػػػرؼ ل( 0221دراسرررررررة المعمرررررررر )كجػػػػػػػاءت         

كاألداء الػػػػػػػػكظيفي ل داريػػػػػػػػيف العػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػطينية بقطػػػػػػػػاع غػػػػػػػػزة كاسػػػػػػػػتخدمت 

الدراسػػػػػة المػػػػػنيج الكصػػػػػفي التحميمػػػػػي، كاالسػػػػػتبانة كػػػػػأداة لجمػػػػػع البيانػػػػػات ككانػػػػػت مجػػػػػاالت محػػػػػكر 

، المشػػػػػاركة كالمبػػػػادرة مػػػػػف قبػػػػؿ العػػػػػامميف، )القيػػػػادة كالرؤيػػػػػة السػػػػميمةمػػػػػف:  الجػػػػكدة الشػػػػػاممة مككنػػػػو

تطبيػػػػػػؽ مفيػػػػػػـك النظػػػػػػاـ، عمميػػػػػػات التحسػػػػػػف المسػػػػػػتمر(، كتكػػػػػػكف مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػكظفيف 

)جامعػػػػػػة االزىػػػػػػر، : اإلداريػػػػػػيف كاالكػػػػػػاديمييف بمناصػػػػػػب إداريػػػػػػة فػػػػػػي كػػػػػػؿ مػػػػػػف الجامعػػػػػػات الػػػػػػثالث

شػػػػػػكائية طبقيػػػػػػة كتػػػػػػـ تكزيػػػػػػع االسػػػػػػتبانات عمػػػػػػى عينػػػػػػة ع ،جامعػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية ، جامعػػػػػػة األقصػػػػػػى(

( اسػػػػػػػػػتبانة بنسػػػػػػػػػبة مقػػػػػػػػػدارىا 291( مكظفػػػػػػػػػا، كبمػػػػػػػػػغ عػػػػػػػػػدد االسػػػػػػػػػتبانات المسػػػػػػػػػتردة )305قكاميػػػػػػػػػا )

درجػػػػة تطبيػػػػؽ إدارة الجػػػػكدة الشػػػػػاممة  ىػػػػـ النتػػػػائج التػػػػي تكصػػػػؿ الييػػػػػا الباحػػػػث أفأ(، مػػػػف 95,4%)

الػػػػػػػػكظيفي ايجػػػػػػػػابي  األداءكمسػػػػػػػػتكل  مرتفعػػػػػػػػةكانػػػػػػػػت فػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػطينية بقطػػػػػػػػاع غػػػػػػػػزة 

منفػػػػػردة  االربعػػػػػةإدارة الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة  مجػػػػػاالتطرديػػػػػة قكيػػػػػة لكػػػػػؿ  عالقػػػػػةنػػػػػو تكجػػػػػد كأ، كمرتفػػػػػع

، كأكصػػػػػػػى الػػػػػػػكظيفي لمعػػػػػػػامميف فػػػػػػػي الجامعػػػػػػػات الفمسػػػػػػػطينية بقطػػػػػػػاع غػػػػػػػزة األداءكمجتمعػػػػػػػة مػػػػػػػع 
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 كافػػػػػة األطػػػػػراؼ لػػػػػدل األساسػػػػػيةالعمػػػػػؿ عمػػػػػى تكحيػػػػػد مفيػػػػػـك الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة كعناصػػػػػرىا الباحػػػػػث 

عقػػػػػػػد ، ك يا ككيفيػػػػػػػة تنفيػػػػػػػذىا مػػػػػػػف جانػػػػػػػب جميػػػػػػػع العػػػػػػػامميففػػػػػػػي الجامعػػػػػػػات الفمسػػػػػػػطينية، كأىػػػػػػػداف

المػػػػػؤتمرات الدكريػػػػػة لمناقشػػػػػة كاقػػػػػع تطبيػػػػػؽ الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة عمػػػػػى مسػػػػػتكل الجامعػػػػػات الفمسػػػػػطينية 

 .كنتائج تطبيقيا

 الكظيفي األداءالسمكؾ األخالقي عمى  تأثيرمعرفة ( Rashid, 2013) رشيد كىدفت دراسة      

، ايضافي ذلؾ  األخالقيةتساىـ عكامؿ السمكؾ  كيؼتاف كمعرفة باكس المدارس فيفي  لمعامميف

في القطاع الحككمي كالخاص مف الذككر  المدرسيفمف ( 150)حجميا  عينةالدراسة عمى  كأجريت

العينة، عمى  تكزيعياتـ  استبانةكالجامعات كالمدارس مف خالؿ  الكمياتعمى  مكزعيفكاإلناث 

ليا  األخالقية المكظفيف، القيـعمى أداء  يجابيةإخالقي لو عالقة األ أف الدليؿ إلىكتكصمت الدراسة 

لمحصكؿ  العينةحجـ  تكسيع بضركرة كأكصت الدراسةايضا،  المكظفيفعمى أداء  يجابيةإعالقة 

 .إجراء دراسات عمى مدف أخرل في الباكستاف معنكية، كأنو يجبعمى نتائج أفضؿ كذات داللة 

لدراسة أىـ ( Naharuddin & Sadegi, 2013) ين وسادجينيار الد كسعت دراسة        

العكامؿ في بيئة المكاف التي يمكف اف يؤثر في أداء العامميف في شبكة التنمية المستدامة في 

ماليزيا، كالتعرؼ عمى إثر الدعـ كالسمكؾ االشرافي كبيئة العمؿ المادية كالمساعدات المقدمة 

ـ استخداـ العينة العشكائية الطبقية لمدراسة، كما تـ استخداـ الكظيفي ليـ، ت األداءلمعامميف في 

 إلى(، تكصمت ىذه الدراسة 139( كزعت بشكؿ عشكائي تـ استرداد منيا )200االستبانة كعددىا )

الكظيفي لمعامميف  األداءكجكد عالقة ذات داللة بيف بيئة العمؿ المادية كالمساعدات المقدمة في 

شرافي في ذات داللة بيف الدعـ كالسمكؾ اإل امة الماليزية، كال تكجد عالقةفي شبكة التنمية المستد

 الكظيفي لمعامميف. األداء
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الػػػػػػػػكظيفي  األداءمسػػػػػػػػتكل كفػػػػػػػػاءة  إلػػػػػػػػى لمتعػػػػػػػػرؼ( 0228العررررررررامودي ) كجػػػػػػػػاءت دراسػػػػػػػػة         

كعالقتػػػػػو باألنمػػػػػاط القياديػػػػػة السػػػػػائدة لػػػػػدل القيػػػػػادات اإلداريػػػػػة فػػػػػي سػػػػػمطة التػػػػػرخيص بغػػػػػزة، كذلػػػػػؾ 

 التػػػػػرخيص،خػػػػػالؿ دراسػػػػػة كتحميػػػػػؿ الػػػػػنمط القيػػػػػادم السػػػػػائد كأثػػػػػره عمػػػػػى أداء مػػػػػكظفي سػػػػػمطة مػػػػػف 

كاعتمػػػػػػػدت الدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى المػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػفي التحميمػػػػػػػي كتػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ أداة االسػػػػػػػتبانة كاسػػػػػػػتخدـ 

أسػػػػػػػمكب الحصػػػػػػػر الشػػػػػػػامؿ لمجتمػػػػػػػع الدراسػػػػػػػة التػػػػػػػي شػػػػػػػممت جميػػػػػػػع مػػػػػػػكظفي سػػػػػػػمطة التػػػػػػػرخيص 

تػػػػـ تكزيػػػػع  ا( مكظفػػػػ70) يذيػػػػة كاإلشػػػػرافية كعػػػػددىا البػػػػالغبقطػػػػاع غػػػػزة فػػػػي الكظػػػػائؼ اإلداريػػػػة كالتنف

االحصػػػػػػػػائي لتحميػػػػػػػػؿ االسػػػػػػػػتبانة،  SPSS( منيػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػتخدـ برنػػػػػػػػامج 69( اسػػػػػػػػتبانة كاسػػػػػػػػترداد )70)

أف نمػػػػػػط القيػػػػػػادة الػػػػػػديمقراطي ىػػػػػػك السػػػػػػائد فػػػػػػي سػػػػػػمطة إظيػػػػػػار النتػػػػػػائج  إلػػػػػػىخمصػػػػػػت الدراسػػػػػػة ك 

لػػػػػػة إحصػػػػػػائية بػػػػػػيف درجػػػػػػات التػػػػػػرخيص، حيػػػػػػث أظيػػػػػػرت الدراسػػػػػػة كجػػػػػػكد عالقػػػػػػة مكجبػػػػػػة ذات دال

كمػػػػا بينػػػػت الدراسػػػػة عػػػػػدـ ، األداءالعػػػػامميف فػػػػي الػػػػنمط الػػػػديمقراطي كدرجػػػػاتيـ فػػػػي اسػػػػتبانة كفػػػػاءة 

الػػػػػػػكظيفي كعالقتػػػػػػػو باألنمػػػػػػػػاط  األداءكجػػػػػػػكد فػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائية فػػػػػػػي مسػػػػػػػتكل كفػػػػػػػػاءة 

 القياديػػػػػػػة فػػػػػػػي سػػػػػػػمطة التػػػػػػػرخيص تعػػػػػػػزل لممتغيػػػػػػػرات اآلتيػػػػػػػة: المسػػػػػػػمى الػػػػػػػكظيفي، نػػػػػػػكع الكظيفػػػػػػػة،

فػػػػػػي ممارسػػػػػػة الػػػػػػنمط القيػػػػػػادم  كصػػػػػػت الدراسػػػػػػة السػػػػػػتمراريةأ، ك المؤىػػػػػػؿ العممػػػػػػي، سػػػػػػنكات الخبػػػػػػرة

 مػػػػة بػػػػيفكالمكاءأف يػػػػتـ التػػػػكازف ، ك كافػػػػة السػػػػائد كتعزيػػػػز مفػػػػاىيـ القيػػػػادة فػػػػي إدارات كدكائػػػػر الػػػػكزارة

 في. النمط القيادم الديمقراطي كالنمط الترسمي في انتياج األسمكب القيادم المكق

 األداء مستكل إلى التعرؼ يدؼب( Olorunsola, 2012) اولورنسول ت دراسةكجاء       

 نظركجيدة  مف نيجيرياالجامعات النيجيرية الغربية في جنكب  اإلدارييف في لمعامميف الكظيفي

الكظيفي ل دارييف ككظائفيـ، كبمغ مجتمع  األداءعمى عامؿ الجنس  تأثير ككدلؾ كاإلدارات المدراء

 اإلدارات مختمؼ ( مكظؼ كمكظفة مف400بينما شممت عينة الدراسة ) ا( مكظف5918الدراسة )

 مف خالؿ مجمكعة مف الكظيفي األداءكتـ قياس ، المنطقة تمؾ في تعمؿ جامعات أربع في العاممة
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)مستكل الكفاءة كالفعالية، العالقات اإلنسانية، اإلحساس بالمسؤكلية، االعتماد عمى : بعاداأل

غكط العمؿ، نكع القيادة، االلتزاـ بالمكاعيد، المعرفة المينية كتطبيقيا(، ككاف مف الكظيفة تحت ض

 في األداء ارتفاع تجاكز حيثدا ج مرتفعاكاف  الجامعات ليذه الكظيفي األداءف نتائج ىذه الدراسة أ

 داءاألباألداء، كأف االرتفاع في  المرتبطة العكامؿ لجميع %79 إلى الكظيفي األداء بعادأ مجمؿ

 خريف.ظيرتيا القيادة في التعامؿ مع اآلالكظيفي لمعامميف قد يككف نتيجة لمجكدة كالقدرة التي أ

ألعضػػػػػػػػػاء  الػػػػػػػػكظيفي األداءمسػػػػػػػػػتكل إلػػػػػػػػى التعػػػػػػػػػرؼ  (0222الصررررررررررايرة ) دراسػػػػػػػػةكىػػػػػػػػدفت        

فييػػػػػػا، مػػػػػػف كجيػػػػػػة نظػػػػػػر رؤسػػػػػػاء األقسػػػػػػاـ  الرسػػػػػػمة األردنيػػػػػػةفػػػػػػي الجامعػػػػػػات  التدريسػػػػػػية الييئػػػػػػات

 بالطريقػػػػة اختيػػػػارىـتػػػػـ  أكػػػػاديميقسػػػػـ  رئػػػػيس (77)مككنػػػػة مػػػػف  عينػػػػوالدراسػػػػة عمػػػػى ىػػػػذه  أجربػػػػت

عمػػػػػػػػى  اعتمػػػػػػػػدكقػػػػػػػػد  التحميمػػػػػػػػيكقػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػث المػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػفي ، البسػػػػػػػػيطة العشػػػػػػػػكائية

كالثػػػػػػػاني  البيركقراطيػػػػػػػة القػػػػػػػيـ لقيػػػػػػػاساألكؿ  مقياسػػػػػػػافاسػػػػػػػتخدـ  حيػػػػػػػثاالسػػػػػػػتبانة كػػػػػػػأداة لمدراسػػػػػػػة 

ألعضػػػػػػػػػػاء  الػػػػػػػػػػكظيفي األداءائج الدراسػػػػػػػػػػة أف مسػػػػػػػػػػتكل نتػػػػػػػػػػ كأظيػػػػػػػػػػرت الػػػػػػػػػػكظيفي، األداء لقيػػػػػػػػػػاس

دلػػػػػػت النتػػػػػػائج ، ك درجػػػػػػات (5)درجػػػػػػة مػػػػػػف ( 3.78كانػػػػػػت مرتفعػػػػػػة، إذ بمغػػػػػػت ) التدريسػػػػػػية الييئػػػػػػات

الدراسػػػػػة، كقػػػػػد أكصػػػػػى عمػػػػػى عػػػػػدـ كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة تعػػػػػكد لممتغيػػػػػرات الديمغرافيػػػػػة لعينػػػػػة 

أف فييػػػػػػا، ك  التدريسػػػػػية ييئػػػػػػاتالألعضػػػػػاء  الػػػػػػكظيفي األداء بتعزيػػػػػزبػػػػػػأف تقػػػػػكـ الجامعػػػػػػات الباحػػػػػث 

 شباعيا.ا  منيا ك الممكف  لتحقيؽحاجاتيـ كرغباتيـ  إلىتتعرؼ 

الكظيفي لدل  األداءالعكامؿ المؤثرة في  إلىلتعرؼ ا( Hall, 2011) ىول كىدفت دراسة       

سة كتككنت عينة الدرا األمريكية،المتحدة  الكالياتمديرم المدارس كمعرفة مستكل أداء المديريف في 

 ( مديران 310مف )كالمقابمة كأداة  االستبانة كاستخدمتمديرم مدارس الكمية الكطنية في انجمترا،  مف

مف مديرم مدارس الكمية الكطنية في إنجمترا، استخدمت االستبانة كالمقابمة كأداة لجمع البيانات، 

 ظيفي.الك  األداءأف العكامؿ المتعمقة بشخص المدير ترفع مستكل  إلىتكصؿ الباحث 
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الػػػػكظيفي  األداءتقيػػػػيـ أثػػػػر الحػػػػكافز عمػػػػى مسػػػػتكل  إلػػػػى( 0222أبررررو شرررررخ ) دراسػػػػة كسػػػػعت      

فػػػػػػػي شػػػػػػػركة االتصػػػػػػػاالت الفمسػػػػػػػطينية مػػػػػػػف كجيػػػػػػػة نظػػػػػػػر العػػػػػػػامميف، كاسػػػػػػػتخدمت ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة 

اسػػػػػػػػتبانة عمػػػػػػػػى العػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػي شػػػػػػػػركة ( 220المػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػفي التحميمػػػػػػػػي، حيػػػػػػػػث تػػػػػػػػـ تكزيػػػػػػػػع )

 إلػػػػػػىكقػػػػػػد أظيػػػػػػرت نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة  ( اسػػػػػػتبانة،210اسػػػػػػترجاع ) الفمسػػػػػػطينية كقػػػػػػد تػػػػػػـاالتصػػػػػػاالت 

الحػػػػػػكافز ، الحػػػػػػكافز الماديػػػػػػةك  ،كجػػػػػػكد عالقػػػػػػة ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية بػػػػػػيف فاعميػػػػػػة نظػػػػػػاـ الحػػػػػػكافز

 كربػػػػػط الراتػػػػػبضػػػػػركرة االىتمػػػػػاـ بػػػػػالحكافز الماديػػػػػة ، كأكصػػػػػت الدراسػػػػػة بكأداء المػػػػػكظفيف المعنكيػػػػػة

أف ر الترقيػػػػػػػات لممػػػػػػػكظفيف، ك يظػػػػػػػاـ كمعػػػػػػػايالمعيشػػػػػػػة، كضػػػػػػػركرة إعػػػػػػػادة صػػػػػػػياغة نبجػػػػػػػدكؿ غػػػػػػػالء 

 عمى الكفاءة المتكفرة في الفرد لمكظيفة الجديدة. تككف بناء

معرفة العالقة بيف جكدة الحياة  إلى( Kheradmand, 2010) خيرادماند كىدفت دراسة      

 يعممكف في شركة ( مكظفان 35الكظيفية كاألداء الكظيفي باستخداـ استبانة تـ تكزيعيا عمى )

Dadevarz Jooya  في إيراف، حيث اعتمدت ىذه الدراسة عمى أسمكب التحميؿ الكصفي، ككاف مف

خفض نسبة الغياب  إلىنتائج ىذه الدراسة أنو تكجد حياة كظيفية ذات جكدة عالية يؤدم 

كاالستقاالت كالشكاكل، كانخفاض فرص التطكر كالنمك كالعالقات االجتماعية في الشركة، كقد 

سة بزيادة المرتبات كالمزايا لمكظفي الشركة لعدـ كفايتيا، كتحفيز المدراء عف طريؽ اكصت الدرا

 تخصيص نسبة مف األرباح ليـ كاالىتماـ بتكفير بيئة امنو لممكظفيف في أماكف عمميـ.

الكظيفي لمكظفي كزارة الشؤكف  األداءقياس كاقع  بيدؼ (0222نعيرات ) دراسة كأجريت     

فظات الضفة الغربية كاقتراح آليات لتطكيره مف كجية نظر المدراء كالمستفيديف، االجتماعية في محا

باإلضافة لمكشؼ فيما إذا كاف ىناؾ فركؽ في متكسط استجابات المبحكثيف مف المستفيديف حكؿ 

الكظيفي لمكظفي كزارة الشؤكف االجتماعية في محافظات الضفة الغربية كاقتراح آليات  األداءكاقع 

تـ إجراء ىذه الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة ما بيف ك ، ات الدراسةفي ضكء كؿ مف متغير  لتطكيره،
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كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المدراء العامميف في كزارة  ،2010_أيار/ 2008شير تشريف األكؿ/ 

يرا كذلؾ ( مد60كالبالغ عددىـ ) 2010 الشؤكف االجتماعية كالمسكنيف عمى ىيكمية الكزارة مف العاـ

( ألؼ مستفيد حسب 20جميع المستفيديف مف خدمات الشؤكف االجتماعية كالبالغ عددىـ )

كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي، كتحميؿ البيانات احصائيات كزارة الشؤكف االجتماعية، 

كاستخالص النتائج، حيث تـ إعداد )استبانتيف( كاحدة لممدراء كاألخرل لممستفيديف، كتككنت 

الثانية الخاصة  االستبانةما ة، أ( فقر 56انة الخاصة بالمدراء بصكرتيا النيائية مف )االستب

كقد ، فقرة، كتمتعت بدرجة ثبات جيدة كتفي بأغراض الدراسة (27بالمستفيديف احتكت عمى )

أف درجة أداء العامميف في كزارة الشؤكف االجتماعية في محافظات  إلىأظيرت نتائج الدراسة 

كما تبيف أف العامميف في كزارة ، ية مف كجية نظر المستفيديف كانت بدرجة متكسطةالضفة الغرب

، أف لدييـ كفاءة فنية متكسطة إلىالشؤكف االجتماعية لدييـ كفاءة عممية بدرجة متكسطة باإلضافة 

كخرجت الباحثة بمجمكعة مف االستنتاجات تتعمؽ بأداء مكظفي كزارة الشؤكف االجتماعية في 

، ضركرة تكضيح أىداؼ المؤسسة لجميع العامميف، كأكصت الدراسة بلضفة الغربيةمحافظات ا

عادة ىيكمة اإلدارة العامة لمكاكبة التكسعات كالتطكرات الحاصمة في الخدمات المقدمة مف الكزارةك   .ا 

السػػػػػائدة فػػػػػي المنظمػػػػػات  القيػػػػػادة انمػػػػػاط إلػػػػػى متعػػػػػرؼل( 0222) ناصرررررر دراسػػػػػة كجػػػػػاءت          

ىميػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػطينية، الػػػػػػػػػكظيفي فػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػات األ األداءسػػػػػػػػػطينية كالتعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى ىميػػػػػػػػػة الفماأل

 إلػػػػػػىككػػػػػػذلؾ التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى طبيعػػػػػػة العالقػػػػػػة بػػػػػػيف أنمػػػػػػاط القيػػػػػػادة كاألداء الػػػػػػكظيفي، كمػػػػػػا ىػػػػػػدفت 

)المسػػػػػػمى الػػػػػػكظيفي، العمػػػػػػر، الجػػػػػػنس، المؤىػػػػػػؿ العممػػػػػػي،  :تحديػػػػػػد تػػػػػػأثير المتغيػػػػػػرات الشخصػػػػػػية

)مصػػػػػػػركفتيا، عمرىػػػػػػػا الزمنػػػػػػػي، عػػػػػػػدد  :ات التنظيميػػػػػػػةكسػػػػػػػنكات الخبػػػػػػػرة(، كمػػػػػػػدل تػػػػػػػأثير المتغيػػػػػػػر 

الػػػػػػػكظيفي كاسػػػػػػػتخدمت  األداءالمػػػػػػػكظفيف( عمػػػػػػػى تقػػػػػػػديرات العػػػػػػػامميف لمػػػػػػػنمط القيػػػػػػػادم كاثػػػػػػػره عمػػػػػػػى 

( مػػػػػف 340الدراسػػػػػة المػػػػػنيج الكصػػػػػفي التحميمػػػػػي، حيػػػػػث تػػػػػـ تطبيػػػػػؽ الدراسػػػػػة عمػػػػػى عينػػػػػة قػػػػػدرىا )



 

59 
 

األكثػػػػػػر  الػػػػػػديمقراطي ىػػػػػػكالقيػػػػػػادم  الػػػػػػنمطأف  إلػػػػػػىقسػػػػػػاـ، كتكصػػػػػػمت الدراسػػػػػػة أمػػػػػػديريف كرؤسػػػػػػاء 

الػػػػػنمط القيػػػػػادم  ىميػػػػػة، ثػػػػػـ يميػػػػػو الػػػػػنمط القيػػػػػادم االكتػػػػػكقراطي كأخيػػػػػران اسػػػػػتخداما فػػػػػي المنظمػػػػػات األ

الحػػػػػػػر، كأف المسػػػػػػػتكل العػػػػػػػاـ لػػػػػػػألداء الػػػػػػػكظيفي كػػػػػػػاف جيػػػػػػػدا، ككجػػػػػػػكد عالقػػػػػػػة طرديػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػة 

إحصػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػنمط القيػػػػػػػػػػادم الػػػػػػػػػػديمقراطي كالحػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػات االىميػػػػػػػػػػة 

تعزيػػػػػػػػػز ممارسػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػنمط  الػػػػػػػػػكظيفي، كأكصػػػػػػػػػى الباحػػػػػػػػػث بضػػػػػػػػػركرة األداءالفمسػػػػػػػػػطينية كمسػػػػػػػػػتكل 

الػػػػػػػكظيفي،  األداءىميػػػػػػػة الفمسػػػػػػػطينية، كتحسػػػػػػػيف مسػػػػػػػتكل قيػػػػػػػادم الػػػػػػػديمقراطي فػػػػػػػي المنظمػػػػػػػات األال

جػػػػػػػؿ تعزيػػػػػػػز ثقافػػػػػػػة أكبنػػػػػػػاء عالقػػػػػػػات قكيػػػػػػػة كشػػػػػػػفافة بػػػػػػػيف القائػػػػػػػد كالعػػػػػػػامميف فػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػة مػػػػػػػف 

 الديمقراطية المؤسساتية.

العالقة ما بيف أداء العامميف في بيئة العمؿ  إلىلمتعرؼ ( John, 2009) جون دراسة كسعت      

 إلىدراؾ كىذه العالقة يختمؼ مف بيئة عمؿ ف ىذا اإلإذا ما كا إلىكجكدة الحياة الكظيفية كالتعرؼ 

رية، أخرل، اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى العامميف في شركتيف مف مختمؼ التخصصات كالفئات العم

( مفردة مف الشركتيف، 148جراء الدراسة عمى مدل زمني قدره ثمانية أشير كبمغت العينة )إكتـ 

كتكصؿ الباحث لكجكد عالقة إيجابية معنكية ما بيف تطبيؽ مفيكـ جكدة الحياة الكظيفية كاألداء 

الحياة الكظيفية دراؾ العامميف لمحددات جكدة إالكظيفي لمعامميف، ككجكد عالقة إيجابية معنكية بيف 

دائيـ لمعمؿ أشراؼ مف جية ك ضبط عبء العمؿ، التدريب، نمط اإل المتمثمة في تمكيف العامميف،

 مف جية أخرل.

كاقػػػػػػػػع الثقافػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي شػػػػػػػػركة  إلػػػػػػػػىالتعػػػػػػػػرؼ ( 0223عكاشررررررررة ) كىػػػػػػػػدفت دراسػػػػػػػػة       

الباحػػػػػػػػث  قػػػػػػػػاـالػػػػػػػػكظيفي، حيػػػػػػػػث  األداءكأثرىػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتكل  Paltelاالتصػػػػػػػػاالت الفمسػػػػػػػػطينية 

باسػػػػػتخداـ االسػػػػػتبانة كػػػػػأداة رئيسػػػػػية فػػػػػي جمػػػػػع البيانػػػػػات األكليػػػػػة، كطيبقػػػػػت عمػػػػػى عينػػػػػة عشػػػػػكائية 

( 1561)مػػػػػػػف مجتمػػػػػػػع الدراسػػػػػػػة المكػػػػػػػكف مػػػػػػػف%( 20)مكظفػػػػػػػان بنسػػػػػػػبة ( 312)طبقيػػػػػػػة مككنػػػػػػػة مػػػػػػػف 
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( 248)د عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة، كتػػػػػػػـ اسػػػػػػػترجاع اعمػػػػػػػى أفػػػػػػػر  ( اسػػػػػػػتبانة312مكظفػػػػػػػان، حيػػػػػػػث تػػػػػػػـ تكزيػػػػػػػع )

أف  إلػػػػػىكتكصػػػػػمت نتػػػػػائج الدراسػػػػػة  ،احػػػػػث باسػػػػػتخداـ المػػػػػنيج الكصػػػػػفي التحميمػػػػػياسػػػػػتبانة، كقػػػػػاـ الب

الػػػػػػػكظيفي فػػػػػػي شػػػػػػركة االتصػػػػػػػاالت  األداءلمثقافػػػػػػػة التنظيميػػػػػػة عمػػػػػػى مسػػػػػػتكل  اإيجابيػػػػػػ اىنػػػػػػاؾ أثػػػػػػر 

كجػػػػػكد عالقػػػػػة ذات داللػػػػػو إحصػػػػػائية بػػػػػيف عناصػػػػػر الثقافػػػػػة التنظيميػػػػػة كىػػػػػي ، ك Paltel الفمسػػػػػطينية

القػػػػػػػيـ  ،األنمػػػػػػػاط السػػػػػػػمككية ،المعػػػػػػػايير كالمقػػػػػػػاييس ،القػػػػػػػكانيفاألنظمػػػػػػػة ك  ،السياسػػػػػػػات كاإلجػػػػػػػراءات)

االتجاىػػػػػػات التنظيميػػػػػػة( كبػػػػػػيف مسػػػػػػتكل  التنظيميػػػػػػة،المعتقػػػػػػدات  التنظيميػػػػػػة،التكقعػػػػػػات  التنظيميػػػػػػة،

درجػػػػة االىتمػػػػاـ بمجػػػػاؿ الثقافػػػػة التنظيميػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ  كقػػػػد أكصػػػػى الباحػػػػث بزيػػػػادة .الػػػػكظيفي األداء

اـ بثقافػػػػػػػػػة المنظمػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػاىـ فػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػة كتطػػػػػػػػػكير أداء إدارة الشػػػػػػػػػركة كالعػػػػػػػػػامميف، ألف االىتمػػػػػػػػػ

زيػػػػادة درجػػػػة اىتمػػػػاـ العػػػػامميف بػػػػالقيـ اإليجابيػػػػة التػػػػي تيسػػػػيـ فػػػػي زيػػػػادة مسػػػػتكل الكفػػػػاءة ، ك الشػػػػركة

 .اإلدارية

بيف أداء المكظفيف التابعيف  دؼ عقد مقارنة لمعالقةبي( Yang, 2006)يانغ  دراسة كجاءت       

القيادة التحكيمية كالقيادة اإلجرائية في ظؿ بيئتيف  القيادة:نكعيف مف )كما صنفت مف قبؿ قادتيـ( ك 

( 122مكظؼ مف استراليا، ك)( 119استراليا، الصيف(. كقد بمغ عدد المبحكثيف ))ثقافيتيف مختمفتيف 

مستكيات أعمى مف الثقة  أف المرؤكسيف االسترالييف أبدك كتكصمت الدراسةالصيف، مكظؼ مف 

كجكد عالقة بيف القيادة التحكيمية كاإلجرائية ، ك د المقارنة بالمرؤكسيف الصينييفاتجاه قادتيـ، عن

كمستكل أداء المرؤكسيف في أستراليا، كلكف عمى النقيض لـ تظير عالقة بيف القيادة التحكيمية 

أظيرت النتائج ضركرة أف يككف القادة قد أخذكا في الصيف، ك كاإلجرائية كأداء المرؤكسيف في 

  .األداءر البيئة الثقافية عند محاكلة تحديد العالقة بيف تسكية الخالفات كنتائج االعتبا
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   الوظيفي  األداءالمتعمقة بتقييم الدراسات  0.0.0

تطكير تقييـ أداء معممي التربية البدنية في المدارس الثانكية  إلى( 0202عبيد ) ىدفت دراسة     

 360)تقنية التغذية الراجعة  التقييـ متعدد األطراؼ لمبنات في محافظة بغداد باستخداـ تقنية

داء معممي التربية الرياضية في أتتمثؿ مشكمة البحث في اعتماد المنيج التقميدم في تقكيـ  ،)درجة

كالتي ال تحقؽ النتائج  ،العامة لمتربية في محافظة بغداد، بناء عمى رأم المسؤكؿ المباشر المديريات

ر كاحد لمتغذية الراجعة عمى عممية تقييـ أداء الكظيفة كتبرز أىمية البحث المرجكة مف اعتماد مصد

في حاجة المؤسسات التعميمية في العراؽ لتطبيؽ أسمكب إدارم جديد في عممية التقييـ، ألف 

التطكر السريع لمتكنكلكجيا في دفع العالـ لمبدء بخطكات جادة لمراجعة مؤسساتو المختمفة مف حيث 

اؼ كالكظائؼ، كاستندت الدراسة إلى استبياف أعدتو الباحثة بمقياس خمس نقاط، الييكؿ كاألىد

كجدت ىذه الدراسة فجكة ك ، كالتبايفالمتكسط متكسط  ،الحسابيتحميؿ النتائج باستخداـ المتكسط  تـ

   .يف في عممية التقييـأسمبية بيف استجابات الجز 

مػػػػػػػػػدل تػػػػػػػػػكافر متطمبػػػػػػػػػات تقػػػػػػػػػػكيـ األداء  معرفػػػػػػػػػػةل (0223الغنبوصررررررررري ) كجػػػػػػػػػاءت دراسػػػػػػػػػة       

المؤسسػػػػي فػػػػي سػػػػمطنة عمػػػػاف مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر المػػػػديريف كمسػػػػاعدييـ كالمعممػػػػيف. كلتحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ 

ػػػػممت أداة مسػػػػح لمعرفػػػػة آراء العينػػػػة، كتألفػػػػت األداة مػػػػف ثالثػػػػة محػػػػاكر: شػػػػركط بنػػػػاء معػػػػػايير  صه

ة لتقػػػػػػػػػكيـ األداء تقػػػػػػػػػكيـ األداء المؤسسػػػػػػػػػي، إجػػػػػػػػػراءات تقػػػػػػػػػكيـ األداء المدرسػػػػػػػػػي، التغذيػػػػػػػػػة الراجعػػػػػػػػػ

 لداللػػػػػػػة( estt-Tاختبػػػػػػػار)، كتػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ ان فػػػػػػػرد (1302)المؤسسػػػػػػػي، كبمػػػػػػػغ حجػػػػػػػـ عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة 

جػػػػػراء تحميػػػػػؿ التبػػػػػايف إضػػػػػافة إلػػػػػى اتبػػػػػاع التحميػػػػػؿ الكيفػػػػػي األحػػػػػادم  الفػػػػػركؽ )طبقػػػػػان لمجػػػػػنس(، كا 

فػػػػػي تحميػػػػػؿ اسػػػػػتجابات عينػػػػػة الدراسػػػػػة حػػػػػكؿ األسػػػػػئمة المفتكحػػػػػة. كبعػػػػػد عمميػػػػػات التحميػػػػػؿ خرجػػػػػت 

أف درجػػػػات تطبيػػػػؽ مػػػػدارس التعمػػػػيـ األساسػػػػي بسػػػػمطنة عمػػػػاف  ،لدراسػػػػة بعػػػػدد مػػػػف النتػػػػائج أىميػػػػاا

لشػػػػػػػركط بنػػػػػػػاء معػػػػػػػايير تقػػػػػػػكيـ األداء المؤسسػػػػػػػي، كإلجػػػػػػػراءات تقػػػػػػػكيـ األداء المدرسػػػػػػػي، كلمتغذيػػػػػػػة 
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الراجعػػػػػػػة لتقػػػػػػػكيـ األداء المؤسسػػػػػػػي جػػػػػػػاءت جميعيػػػػػػػا مرتفعػػػػػػػة. أمػػػػػػػا نتػػػػػػػائج دالالت الفػػػػػػػركؽ مػػػػػػػف 

بػػػػات تقػػػػكيـ األداء المؤسسػػػػي لجميػػػػع محػػػػاكر االسػػػػتبانة جػػػػاءت لصػػػػالح حيػػػػث درجػػػػة تطبيػػػػؽ متطم

المػػػػػػػديريف كمسػػػػػػػاعدييـ كالمعممػػػػػػػيف مػػػػػػػف اإلنػػػػػػػاث، كال تكجػػػػػػػد فػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية تعػػػػػػػزل 

 إلى متغير الكظيفة. 

تقيػػػػػػػػػيـ األداء الػػػػػػػػػكظيفي لمعممػػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػالمية ( 0221) العتيبررررررررري كىػػػػػػػػػدفت دراسػػػػػػػػػة      

يجػػػػػي كميػػػػات الشػػػػػريعة كخريجػػػػي كميػػػػػات التربيػػػػة فػػػػػي دكلػػػػة الككيػػػػػت مػػػػػف لممرحمػػػػة الثانكيػػػػػة مػػػػف خر 

، كمسػػػػػػػػػتكل األداء الػػػػػػػػػكظيفي لمعممػػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػالمية كالمػػػػػػػػػديريفكجيػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػكجييف 

لممرحمػػػػة الثانكيػػػػة خريجػػػػي كميػػػػات التربيػػػػة مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر المػػػػكجييف كالمػػػػدراء بػػػػاختالؼ الجػػػػنس 

نيج الكصػػػػػػفي المسػػػػػػحي، كتػػػػػػـ تطػػػػػػكير اسػػػػػػتبانة كالخبػػػػػػرة كالمؤىػػػػػػؿ العممػػػػػػي. كاتبعػػػػػػت الدراسػػػػػػة المػػػػػػ

( الفقػػػػػػرة مكزعػػػػػػة عمػػػػػػى سػػػػػػبع مجػػػػػػاالت )اإلتقػػػػػػاف المعرفػػػػػػي، التخطػػػػػػيط، كتنفيػػػػػػذ 69تككنػػػػػػت مػػػػػػف )

التػػػػػػػػػدريس، كاسػػػػػػػػػتخداـ الكسػػػػػػػػػائؿ التعميميػػػػػػػػػة، كالتقػػػػػػػػػكيـ، كأخالقيػػػػػػػػػات المينػػػػػػػػػة، كالتنميػػػػػػػػػة المينيػػػػػػػػػة 

كبعػػػػػػد تحميػػػػػػؿ البيانػػػػػػات ( مػػػػػػديرا كمكجيػػػػػػا تربكيػػػػػػا، 114كتككنػػػػػػت عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػف ) ،المسػػػػػػتمرة(

باسػػػػػػػػػػتخداـ األسػػػػػػػػػػاليب اإلحصػػػػػػػػػػائية المناسػػػػػػػػػػبة أظيػػػػػػػػػػرت النتػػػػػػػػػػائج: أف مسػػػػػػػػػػتكل األداء الػػػػػػػػػػكظيفي 

لمعممػػػػي التربيػػػػة اإلسػػػػالمية كػػػػاف متكسػػػػطا لخريجػػػػي كميػػػػات الشػػػػريعة ككميػػػػات التربيػػػػة، كمػػػػا بينػػػػت 

النتػػػػػائج عػػػػػدـ كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية تعػػػػػزل لمتغيػػػػػرات: الجػػػػػنس كالكظيفػػػػػة كالمؤىػػػػػؿ 

العممػػػػػػي، بينمػػػػػػا ظيػػػػػػرت فػػػػػػركؽ دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيا تعػػػػػػزل لمتغيػػػػػػر الكميػػػػػػة التػػػػػػي تخػػػػػػرج فييػػػػػػا المعمػػػػػػـ 

ككانػػػػػػػت الفػػػػػػػركؽ لصػػػػػػػالح خريجػػػػػػػي كميػػػػػػػات الشػػػػػػػريعة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ اإلتقػػػػػػػاف المعرفػػػػػػػي، كلصػػػػػػػالح 

خريجػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػات التربيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاالت )التخطػػػػػػػػػيط، كتنفيػػػػػػػػػذ التػػػػػػػػػدريس، كاسػػػػػػػػػتخداـ الكسػػػػػػػػػائؿ 

فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػالي أخالقيػػػػػػػػات المينػػػػػػػػة، كالتنميػػػػػػػػة المينيػػػػػػػػة  التعميميػػػػػػػػة، كالتقػػػػػػػػكيـ( كلػػػػػػػػـ تظيػػػػػػػػر فػػػػػػػػركؽ

 .المستمرة
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كاقػػػػػػػع تقيػػػػػػػيـ أداء المػػػػػػػكارد البشػػػػػػػرية كعالقتػػػػػػػو  إلػػػػػػػىلتعػػػػػػػرؼ ا( 0228) ديبرررررررة دراسػػػػػػػة كىػػػػػػػدفت    

نية فػػػػػػي قطػػػػػػاع غػػػػػػزة، اعتمػػػػػػد بتحقيػػػػػػؽ الرضػػػػػػا الػػػػػػكظيفي لػػػػػػدل العػػػػػػامميف فػػػػػػي الجامعػػػػػػات الفمسػػػػػػطي

حميمػػػػػػي ل جابػػػػػػة عمػػػػػػى أسػػػػػػئمة الدراسػػػػػػة جػػػػػػراء ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى المػػػػػػنيج الكصػػػػػػفي التالباحػػػػػػث إل

كاختبػػػػػار فرضػػػػػياتيا، كقػػػػػد تػػػػػـ جمػػػػػع البيانػػػػػات مػػػػػف خػػػػػالؿ اسػػػػػتبانة تػػػػػـ تصػػػػػميميا ليػػػػػذا الغػػػػػرض، 

خػػػػػػػذ عينػػػػػػػة طبقيػػػػػػػة عشػػػػػػػكائية مػػػػػػػف المػػػػػػػكظفيف أ( مفػػػػػػػردة، تػػػػػػػـ 991حيػػػػػػػث بمػػػػػػػغ مجتمػػػػػػػع الدراسػػػػػػػة )

ككػػػػػاف مػػػػػف اإلحصػػػػػائي لتحميػػػػػؿ البيانػػػػػات،  برنػػػػػامجال( مفػػػػػردة كتػػػػػـ اسػػػػػتخداـ 277اإلداريػػػػػيف بمغػػػػػت )

ف الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة تقػػػػكـ بػػػػأجراء أىػػػػـ النتػػػػائج التػػػػي تكصػػػػؿ الييػػػػا الباحػػػػث: أ

لػػػػػػػػى أسػػػػػػػػس عمميػػػػػػػػة كمكضػػػػػػػػكعية كال تػػػػػػػػتـ إف ىػػػػػػػػذه العمميػػػػػػػػة ال تسػػػػػػػػتند أال إعمميػػػػػػػػة تقيػػػػػػػػيـ األداء 

ثبتػػػػػت الدراسػػػػػة عػػػػػدـ االعتمػػػػػاد عمػػػػػى أبصػػػػػكرة دكريػػػػػة كىػػػػػي تقػػػػػع عمػػػػػى عػػػػػاتؽ الػػػػػرئيس المباشػػػػػر، 

ت كالترقيػػػػػػػات، كمػػػػػػػا فػػػػػػػ يـ فػػػػػػػي القػػػػػػػرارات المتعمقػػػػػػػة بػػػػػػػالمكظفيف مثػػػػػػػؿ التحفيػػػػػػػز كالمكانتػػػػػػػائج التقيػػػػػػػ

 تقييـ األداء كاف بدرجة متكسطة.بأف رضا عينة الدراسة عف عممية أظيرت النتائج 

 أداء تقييػػػػػػػػػـ تطبيػػػػػػػػؽ معكقػػػػػػػػات عمػػػػػػػػى التعػػػػػػػػرؼبيػػػػػػػػدؼ ( 0228النجررررررررار) كجػػػػػػػػاءت دراسػػػػػػػػة       

كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ دراسػػػػة المحػػػػاكر ، غػػػػزةقطػػػػاع  ًِ  تمحافظػػػػا فػػػػي المحميػػػػة الييئػػػػات فػػػػي العػػػػامميف

أسػػػػػػاليب كنمػػػػػػاذج التقيػػػػػػيـ، التغذيػػػػػػة الراجعػػػػػػػة، دكر التاليػػػػػػة )التحميػػػػػػؿ الػػػػػػكظيفي، معػػػػػػايير التقيػػػػػػيـ، 

المقػػػػػػػيـ كمينتػػػػػػػو، دكر المرؤكسػػػػػػػيف( كعالقتيػػػػػػػا بتطبيػػػػػػػؽ تقيػػػػػػػيـ األداء، اسػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػث المػػػػػػػنيج 

يانػػػػػػػػات كأجريػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى الكصػػػػػػػػفي التحميمػػػػػػػػي ككانػػػػػػػػت االسػػػػػػػػتبانة ىػػػػػػػػي كسػػػػػػػػيمة جمػػػػػػػػع الب

(، ككػػػػػػاف 571) المػػػػػػكظفيف الػػػػػػذيف يشػػػػػػغمكف الكظػػػػػػائؼ االشػػػػػػرافية فػػػػػػي الييئػػػػػػات المحميػػػػػػة كعػػػػػػددىـ

ىػػػػـ النتػػػػائج التػػػػي تكصػػػػؿ الييػػػػا الباحػػػػث: كجػػػػكد معكقػػػػات تقيػػػػيـ أداء العػػػػامميف فػػػػي الييئػػػػات أمػػػػف 

ميػػػػػؿ ف التحإالمحميػػػػػة فػػػػػي محافظػػػػػات قطػػػػػاع غػػػػػزة حيػػػػػث يكجػػػػػد ضػػػػػعؼ فػػػػػي تطبيػػػػػؽ تقيػػػػػيـ األداء، 

حػػػػػدل إف المعػػػػػايير المسػػػػػتخدمة ىػػػػػي إحػػػػػد معكقػػػػػات تطبيػػػػػؽ تقػػػػػيـ أداء العػػػػػامميف، أالػػػػػكظيفي ىػػػػػك 
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ف أسػػػػػػػاليب التقيػػػػػػػيـ المسػػػػػػػتخدمة مػػػػػػػف المعكقػػػػػػػات تطبيػػػػػػػؽ أداء إمعكقػػػػػػػات تطبيػػػػػػػؽ أداء العػػػػػػػامميف، 

 العامميف، كذلؾ التغذية الراجعة تعد مف المعكقات تطبيؽ أداء العامميف. 

العالقػػػػػػة بػػػػػػيف درجػػػػػػة فعاليػػػػػػة نظػػػػػػاـ تقيػػػػػػيـ  إلػػػػػػىمتعػػػػػػرؼ ل( 2802مرتجررررررى ) كجػػػػػػاءت دراسػػػػػػة     

األداء السػػػػػػػنكم لمعممػػػػػػػي المرحمػػػػػػػة الثانكيػػػػػػػة كعالقتيػػػػػػػا بػػػػػػػاألداء الػػػػػػػكظيفي لممعممػػػػػػػيف مػػػػػػػف كجيػػػػػػػو 

نظػػػػػػرىـ، ككػػػػػػذلؾ بيػػػػػػاف أثػػػػػػر المتغيػػػػػػرات )الجػػػػػػنس، العمػػػػػػر، سػػػػػػنكات الخبػػػػػػرة، نتيجػػػػػػة اخػػػػػػر تقيػػػػػػيـ( 

ـ الباحػػػػػث المػػػػػنيج الكصػػػػػفي التحميمػػػػػي عمػػػػػى متكسػػػػػطات تقػػػػػديرات المعممػػػػػيف ليػػػػػذه العالقػػػػػة، اسػػػػػتخد

مسػػػػػتخدما اسػػػػػتبانتيف األكلػػػػػى لقيػػػػػاس درجػػػػػة فعاليػػػػػة نظػػػػػاـ تقيػػػػػيـ األداء السػػػػػنكم لمعممػػػػػي المرحمػػػػػة 

( فقػػػػػػرة، كالثانيػػػػػػة لقيػػػػػػاس األداء الػػػػػػكظيفي لممعممػػػػػػيف 31الثانكيػػػػػػة بمحافظػػػػػػة غػػػػػػزة كاشػػػػػػتممت عمػػػػػػى )

ميػػػػع معممػػػػي المػػػػدارس ( فقػػػػرة ، تكػػػػكف مجتمػػػػع الدراسػػػػة مػػػػف ج43مػػػػف كجيػػػػو نظػػػػرىـ تكػػػػكمف مػػػػف )

( معممػػػػػػا كمعممػػػػػػة، 1384البػػػػػػالغ عػػػػػػددىـ ) 2012-2011الحككميػػػػػػة بمحافظػػػػػػة غػػػػػػزة لمعػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي 

كمعممػػػػػة تػػػػػـ  ا( معممػػػػػ325كتككنػػػػػت عينػػػػػة الدراسػػػػػة التػػػػػي تػػػػػـ اختيارىػػػػػا بطريقػػػػػة عشػػػػػكائية بسػػػػػيطة )

 لييػػػػػػا الباحثػػػػػػة: درجػػػػػػةإىػػػػػػـ النتػػػػػػائج التػػػػػػي تكصػػػػػػمت أ( اسػػػػػػتبانة ، ككػػػػػػاف مػػػػػػف 311اسػػػػػػترداد منيػػػػػػا )

فعاليػػػػػػة نظػػػػػػاـ تقيػػػػػػيـ األداء السػػػػػػنكم لمعممػػػػػػي المرحمػػػػػػة الثانكيػػػػػػة بدرجػػػػػػة متكسػػػػػػطة، درجػػػػػػة تقػػػػػػدير 

، كجػػػػػكد عالقػػػػػة ترابطيػػػػػة مكجبػػػػػة بػػػػػيف تقػػػػػديرات افػػػػػراد العينػػػػػة ألدائيػػػػػـ الػػػػػكظيفي كانػػػػػت كبيػػػػػرة جػػػػػدان 

معممػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػة الثانكيػػػػػػػػة لدرجػػػػػػػػة فعاليػػػػػػػػة نظػػػػػػػػاـ تقيػػػػػػػػيـ األداء السػػػػػػػػنكية لممعممػػػػػػػػيف كتقػػػػػػػػديراتيـ 

 ائيـ الكظيفي.لمستكل أد

نظػػػػػػػاـ تقيػػػػػػػيـ أداء مػػػػػػػديرم المػػػػػػػدارس  إلػػػػػػػىلمتعػػػػػػػرؼ ( 0220أبرررررررو رزق ) كسػػػػػػػعت دراسػػػػػػػة        

بككالػػػػػػة الغػػػػػػكث الدكليػػػػػػة فػػػػػػي غػػػػػػزة مػػػػػػف كجػػػػػػو نظػػػػػػرىـ كسػػػػػػبؿ تطػػػػػػكيره، اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث المػػػػػػنيج 

 يرد( مػػػػػ200الكصػػػػػفي التحميمػػػػػي، كاسػػػػػتخدـ االسػػػػػتبانة كػػػػػأداة لقياسػػػػػو، بمػػػػػغ عػػػػػدد العينػػػػػة الميدانيػػػػػة )

تكصػػػػػػؿ الباحػػػػػػث الػػػػػػى مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف النتػػػػػػائج مػػػػػػف أىميػػػػػػا: انخفػػػػػػاض تقػػػػػػدير مػػػػػػديرم ك  كمػػػػػػديرة،
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كمػػػػػديرات المػػػػػدارس لنظػػػػػاـ تقيػػػػػيـ األداء ككػػػػػاف تقػػػػػدير مػػػػػديرم كمػػػػػديرات المػػػػػدارس ألىػػػػػداؼ نظػػػػػاـ 

عمػػػػػػى تقػػػػػػدير، انخفػػػػػػاض تقػػػػػػدير مػػػػػػديرم كمػػػػػػديرات المػػػػػػدارس ألدكات جمػػػػػػع البيانػػػػػػات أتقيػػػػػػيـ األداء 

دير مػػػػػديرم كمػػػػػديرات المػػػػػدارس لمفريػػػػػؽ االستشػػػػػارم كفريػػػػػؽ كلنتػػػػػائج التقيػػػػػيـ ككػػػػػذلؾ انخفػػػػػاض تقػػػػػ

 التقييـ.

معرفة تأثير التقييـ عمى األداء   & 2011Taylor(Taylor ,( رو تايمور وتايم دراسةكىدفت         

دلة مف بيانات تحصيؿ لعينة طكلية مف الطالب لمعمميف متكسطي الخبرة في مدارس أمف خالؿ 

( TESك االمريكية، حيث تـ تطبيؽ برنامج تقييـ لممعمميف خاص سمي )سنساتي العامة بكالية اكىاي

كقد ىدفت الدراسة لمتعرؼ الى تأثير التقييـ عمى األداء  2001-2000كتـ تطبيقو في العاـ الدراسي 

عمى عينة مف المعمميف متكسطي الخبرة في المدارس العامة مف خالؿ إنجازات الطالب بعد تطبيؽ 

كحتى  2003/2004قيؽ اليدؼ تـ تحميؿ بيانات الطالب كالمعمميف مف العاـ (، كلتحTESتقييـ )

، كجاءت النتائج التي اظيرتيا الدراسة: اف أداء المعمميف متكسطي الخبرة تحسف 2009/2010عاـ 

اثناء فترة التقييـ كبعد عممية التقييـ كالتغذية الراجعة مف عممية التقييـ يمكف اف تساىـ في تحسيف 

( كاف عاؿ بالنسبة TES) شرم، اف إنجازات الطمبة الذيف تعممكا بعد تطبيؽ نظاـ التقييـراس الب

 (.  TESلنظرائيـ الذيف تعممكا مع نفس المعمميف كلكف قبؿ اف يشارؾ المعممكف في برنامج )

تػػػػػػػأثير تقيػػػػػػػيـ المعمػػػػػػػـ عمػػػػػػػى  التعػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػى( Namuddu,2010) نرررررررامودي كسػػػػػػػعت دراسػػػػػػػة      

د العالقػػػػػػة بػػػػػػيف معػػػػػػايير التقيػػػػػػيـ المسػػػػػػتخدمة عمػػػػػػى األداء الػػػػػػكظيفي لممعمػػػػػػـ، أداء المعمػػػػػػـ، كتحديػػػػػػ

( مػػػػػػف 78اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث المػػػػػػنيج المسػػػػػػتعرض لمدراسػػػػػػة، ككانػػػػػػت عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مككنػػػػػػو مػػػػػػف )

المعممػػػػػيف فػػػػػي مػػػػػدارس األغػػػػػا خػػػػػاف بمقاطعػػػػػة كامبػػػػػاال بأكغنػػػػػدا، ككػػػػػاف مػػػػػف النتػػػػػائج التػػػػػي تكصػػػػػؿ 

حصػػػػػػائية بػػػػػػيف التقييمػػػػػػات المرتكػػػػػػزة عمػػػػػػى المعممػػػػػػيف الييػػػػػػا الباحػػػػػػث: ىنػػػػػػاؾ عالقػػػػػػة ذات داللػػػػػػة إ
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ف ىنػػػػػاؾ عالقػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف معػػػػػايير التقيػػػػػيـ المتبعػػػػػة فػػػػػي أكأداء المعممػػػػػيف، كمػػػػػا 

 المدارس كأداء المعمميف.

فاعمية نظاـ تقييـ األداء كأثره عمى مستكل  إلىلمتعرؼ  (0221دراسة أبو حطب )كجاءت       

أصدقاء المريض الخيرية، كذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف مدل فاعمية نظاـ  أداء العامميف في جمعية

تقييـ األداء بالتعرؼ عمى أفضؿ الطرؽ كالكسائؿ المستخدمة لعممية التقييـ كأثرىا عمى تحسيف أداء 

العامميف، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف الذيف يعممكف بشكؿ دائـ في جمعية أصدقاء 

، حيث استخدـ الباحث استبانة مككنو ا( مكظف121كفركعيا بقطاع غزة كعددىـ )المريض الخيرية 

ىداؼ الدراسة، كما استخدـ أ( فقرة كأداة دراسة كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ 65مف )

( لتحميؿ بيانات الدراسة، كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عالقة ذات داللو إحصائية SPSSبرنامج )

ة نظاـ تقييـ األداء ككؿ مف التحميؿ الكصفي، المعاير المستخدمة، أساليب التقييـ، التغذية بيف فعالي

الراجعة، مينية نظاـ التقييـ، مستكل األداء، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات 

 عينة الدراسة تعزل لمتغيرات شخصية تمثمت بالجنس، العمر، سنكات الخبرة، المؤىؿ العممي،

المسمى الكظيفي، الدرجة الكظيفية، كقد أكصى الباحث عمى ضركرة العمؿ عمى مراجعو كتحديث 

ير األداء مف قبؿ لجنة مينية يعممية التحميؿ الكظيفي بشكؿ دكرم كمستمر، كضركرة كضع معا

 مختصة.

: تقييـ أداء مديرم المدارس الثانكية( Khan et al., 2009) خان وآخرون كىدفت دراسة      

راء المعمميف في كالية بنجاب في الباكستاف، استخدـ المنيج الكصفي في الدراسة آتعتمد عمى  كالتي

( فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت تقييمية ىي 38استبانة مككنو مف ) تكلتحقيؽ ذلؾ استخدم

رات اإلدارية، السمكؾ التعميمي، تقييـ المقدرة عمى تككيف عالقات مع المعمميف كالتالميذ، تقييـ المقد

( 15كمعممة في ) ا( معمم150تقييـ االتجاىات كالمكاقؼ المينية ، اشتممت عينة الدراسة عمى )
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ف تقييـ أداء المدير فيما يتعمؽ ألى إظيرت النتائج باكستاف ، كأمدرسة ثانكية في كالية بنجاب في 

ضؿ مف أدائو في مجاؿ السمكؾ فأبالمقدرات اإلدارية كالسمكؾ الميني كالمقدرة عمى تككيف العالقات 

ظيرت النتائج فركقا لصالح تقييـ المديرات في مجاؿ السمكؾ التعميمي افضؿ مف أالتعميمي، كما 

 المديريف.

درجة فاعمية تقكيـ أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات ( 0221اإلبراىيمي ) كبينت دراسة      

 باختالؼكجيات النظر ىذه  اختالؼ، كمعرفة درجة األردنية لتحقيؽ الميزة التنافسية لجامعاتيـ

الجامعة، كالرتبة األكاديمية، كالتخصص، كالخبرة، كلتحقيؽ ىذا الغرض أعٌدت استبانة مككنة مف 

فقرة مكزعة عمى ثالثة مجاالت ىي: األىداؼ االستراتيجية، أىداؼ الجامعة، أىداؼ العامميف ( 16)

ظيرت نتائج أ، ك عضك ىيئة تدريس 426عمى عينة مف  كتـ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا كطبقيا

كىناؾ  ،جاءت معظـ آراء أعضاء ىيئة التدريس في تقكيـ األداء متكسطة بالمقياس كامالن الدراسة: 

اختالؼ في تقديرات أعضاء ىيئة التدريس يعزل إلى المتغير المسمى الكظيفي لصالح فئة )أستاذ( 

في تقديرات أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ  اختالؼاؾ ليس ىن ،متغير التخصص لفئة )إنساني(

 .الجامعة، كالخبرة

تحميػػػػػػػػؿ نظػػػػػػػػاـ تقيػػػػػػػػيـ األداء فػػػػػػػػي مؤسسػػػػػػػػات السػػػػػػػػمطة ب( 2005عررررررررواد ) كقامػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػة         

الكطنيػػػػػػػة الفمسػػػػػػػطينية، كالتعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى كاقػػػػػػػع ممارسػػػػػػػات نظػػػػػػػـ تقيػػػػػػػيـ األداء المطبقػػػػػػػة فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه 

ف فػػػػػػي معرفػػػػػػة مػػػػػػدم صػػػػػػالحية أسػػػػػػاليب تقيػػػػػػيـ السػػػػػػمطة، كالمشػػػػػػكمة األساسػػػػػػية فػػػػػػي البحػػػػػػث تكمػػػػػػ

األداء لقيػػػػػػاس األداء الفعمػػػػػػي لممػػػػػػكظفيف العػػػػػػامميف فػػػػػػي السػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية، باإلضػػػػػػافة 

إلػػػػػى المعمكمػػػػػات الثانكيػػػػػة المسػػػػػتمدة مػػػػػف المراجػػػػػع كالمجػػػػػالت كالػػػػػدكريات العمميػػػػػة، شػػػػػمؿ البحػػػػػث 

الكطنيػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ  عمػػػػػػػى بيانػػػػػػػات أكليػػػػػػػة عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ اسػػػػػػػتطالع آراء العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي السػػػػػػػمطة

مػػػػػػف مختمػػػػػػؼ مؤسسػػػػػػات  ا( مكظفػػػػػػ520جػػػػػػـ)تػػػػػػـ تكزيعيػػػػػػا عمػػػػػػى عينػػػػػػة عشػػػػػػكائية مػػػػػنيـ بح اسػػػػػتبانة
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كجػػػػػكد ضػػػػػعؼ عػػػػػاـ فػػػػػي النظػػػػػاـ، كعػػػػػدـ كتكصػػػػػمت الدراسػػػػػة لمعديػػػػػد مػػػػػف النتػػػػػائج أىميػػػػػا السػػػػػمطة. 

الجديػػػػة كااللتػػػػزاـ مػػػػف قبػػػػؿ الجيػػػػات اإلشػػػػرافية العميػػػػا فػػػػي السػػػػمطة لتطبيػػػػؽ نظػػػػاـ فعػػػػاؿ، كمػػػػف ثػػػػـ 

 ،تائجػػػػػػػو لالسػػػػػػػتفادة منيػػػػػػػا فػػػػػػػي إصػػػػػػػالح، كتطػػػػػػػكير الػػػػػػػنظـ اإلداريػػػػػػػة، كالمينيػػػػػػػة المختمفػػػػػػػةتحميػػػػػػػؿ ن

د مػػػػكظفيف لػػػػدييـ انطبػػػػاع سػػػػمبي حػػػػكؿ النظػػػػاـ نتيجػػػػة لعػػػػدـ كجػػػػكد تخطػػػػيط كظيفػػػػي كاضػػػػح ك جػػػػك ك 

 .يضع تكقعات األداء كاألىداؼ لممجمكعات كاألفراد لكي يتـ تحقيؽ أىداؼ المنظمة

سياسػػػػػػات تقيػػػػػػيـ أداء المػػػػػػكظفيف فػػػػػػي مؤسسػػػػػػات التعمػػػػػػيـ ( 0221النونررررررو ) كتناكلػػػػػػت دراسػػػػػػة       

العػػػػػالي الحككمػػػػػة فػػػػػي قطػػػػػاع غػػػػػزة، لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى نظػػػػػاـ تقيػػػػػيـ األداء ككاقػػػػػع السياسػػػػػات المتبعػػػػػة 

كتكمػػػػػػػػف مشػػػػػػػػكمة الدراسػػػػػػػػة فػػػػػػػػي معرفػػػػػػػػة أسػػػػػػػػباب ضػػػػػػػػعؼ مسػػػػػػػػاىمة ، فػػػػػػػػي أداء تقيػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػكظفيف

مػػػػػػػد عمػػػػػػػى البيانػػػػػػػات سياسػػػػػػػات تقيػػػػػػػيـ األداء فػػػػػػػي تطػػػػػػػكير المػػػػػػػكظفيف فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه المؤسسػػػػػػػات، كاعت

( مػػػػف %20األكليػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ إعػػػػداد اسػػػػتبانة تػػػػـ تكزيعيػػػػا عمػػػػى عينػػػػة طبقيػػػػة عشػػػػكائية شػػػػممت )

مجتمػػػػػػع العينػػػػػػة، كمػػػػػػا اعتمػػػػػػدت الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى البيانػػػػػػات الثانكيػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الكتػػػػػػب كاألبحػػػػػػاث 

مسػػػػػتخدما المػػػػػنيج الكصػػػػػفي  كالدراسػػػػػات السػػػػػابقة كذلػػػػػؾ لمحصػػػػػكؿ عمػػػػػى البيانػػػػػات الالزمػػػػػة لمبحػػػػػث

عػػػػدـ تػػػػكفر متطمبػػػػات نظػػػػاـ ، كجػػػػاءت النتػػػػائج التػػػػي اظيرتيػػػػا الباحثػػػػة فػػػػي الدراسػػػػة الػػػػى: يمػػػػيالتحم

افتقػػػػار النظػػػػاـ إلػػػػى معػػػػايير عمميػػػػة  مكضػػػػكعية، كمػػػػا أف أداء المػػػػكظفيف الكاجػػػػب تكفرىػػػػا، ك  تقيػػػػيـ

ف ىنػػػػػاؾ ضػػػػػعف  االنظػػػػػاـ يفتقػػػػػر إلػػػػػى كسػػػػػائؿ متنكعػػػػػة لجمػػػػػع المعمكمػػػػػات الالزمػػػػػة لعمميػػػػػة تقيػػػػػيـ، كا 

إلػػػػػى أف ىنػػػػػاؾ مجمكعػػػػػة ة المػػػػػكظفيف القػػػػػائميف عمػػػػػى عمميػػػػػة التقيػػػػػيـ، إضػػػػػافة فػػػػػي مسػػػػػتكل كفػػػػػاء

المعكقػػػػػات التػػػػػي تكاجػػػػػو المقيمػػػػػيف كتحػػػػػكؿ دكف الكصػػػػػكؿ إلػػػػػى تقػػػػػدير مكضػػػػػكعي مػػػػػف المشػػػػػاكؿ ك 

ألداء المػػػػػػكظفيف، كمػػػػػػا تػػػػػػـ التكصػػػػػػؿ إلػػػػػػى أف ىنػػػػػػاؾ عػػػػػػدـ اىتمػػػػػػاـ بتحميػػػػػػؿ نتػػػػػػائج تقيػػػػػػيـ األداء، 

يػػػػػيـ، كمػػػػػا أف النظػػػػػاـ ال يسػػػػػمح لممػػػػػكظفيف برفػػػػػع شػػػػػككل كعػػػػػدـ تػػػػػكفر التغذيػػػػػة الراجعػػػػػة لنتػػػػػائج التق

تظمػػػػـ عمػػػػى نتػػػػائج تقيػػػػيميـ، كمػػػػا أثبتػػػػت الدراسػػػػة عػػػػدـ االعتمػػػػاد عمػػػػى نتػػػػائج التقيػػػػيـ فػػػػي القػػػػرارات 
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يسػػػػػػتخدـ  امكحػػػػػػد االمتعمقػػػػػػة بػػػػػػالمكظفيف مثػػػػػػؿ التػػػػػػدريس، كالتحفيػػػػػػز، كمػػػػػػا تبػػػػػػيف أف ىنػػػػػػاؾ نمكذجػػػػػػ

 ا، كالتحفيػػػػػػز، كمػػػػػػا تبػػػػػػيف أف ىنػػػػػػاؾ نمكذجػػػػػػلتقيػػػػػػيـ القػػػػػػرارات المتعمقػػػػػػة بػػػػػػالمكظفيف مثػػػػػػؿ التػػػػػػدريب

، كمػػػػا اتضػػػػح مػػػػف الدراسػػػػة كافػػػػة المسػػػػتكيات اإلداريػػػػة فػػػػي كافػػػػة المػػػػكظفيف يسػػػػتخدـ لتقيػػػػيـ امكحػػػػد

عػػػػػػػدـ اقتنػػػػػػػاع المػػػػػػػكظفيف بفاعميػػػػػػػة كقػػػػػػػدرة نظػػػػػػػاـ تقيػػػػػػػيـ األداء عمػػػػػػػى تحقيػػػػػػػؽ طمكحػػػػػػػاتيـ ك رفػػػػػػػع 

كجػػػػػكد عالقػػػػػة بػػػػػيف  مسػػػػػتكاىـ ممػػػػػا يػػػػػؤدم إلػػػػػى إحبػػػػػاط الػػػػػركح المعنكيػػػػػة لػػػػػدييـ، كمػػػػػا اتضػػػػػح عػػػػػدـ

نظػػػػػػرة المػػػػػػكظفيف لعمميػػػػػػة تقيػػػػػػيـ األداء كبػػػػػػيف العمػػػػػػر كالمسػػػػػػتكل الػػػػػػكظيفي كسػػػػػػنكات الخبػػػػػػرة لػػػػػػدل 

 .المكظفيف

مسػػػػػػػتكل  إلػػػػػػػىالتعػػػػػػػرؼ ( Cook&Crossman,2004) كررررررروك وكروسرررررررمان دراسرررررررةكىػػػػػػػدفت      

( 382الرضػػػػػػػا الػػػػػػػكظيفي مػػػػػػػف عمميػػػػػػػات تقيػػػػػػػيـ األداء فػػػػػػػي أمريكػػػػػػػا، حيػػػػػػػث قػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػث بدارسػػػػػػػة )

أمريكيػػػػة كقػػػػاـ بفحػػػػص العالقػػػػة بػػػػيف كػػػػكف المكظػػػػؼ يقػػػػيـ مػػػػف قبػػػػؿ االخػػػػريف كفػػػػي نفػػػػس مؤسسػػػػة 

جػػػراء عمميػػػػة التقيػػػػيـ، ككانػػػػت نتػػػػائج إالكقػػػت يقػػػػيـ ىػػػػك االخػػػػريف، كمسػػػتكل الرضػػػػا الػػػػذم يشػػػػعر بػػػػو 

الدراسػػػػة: اف العدالػػػػة كالثقػػػػة فػػػػي نظػػػػاـ تقيػػػػيـ األداء مػػػػف اىػػػػـ المميػػػػزات التػػػػي تبعػػػػث عمػػػػى الرضػػػػا 

ف يشػػػػعر المكظػػػػؼ أىػػػػـ عكامػػػػؿ الثقػػػػة أنػػػػو مػػػػف مػػػػف النتػػػػائج أيضػػػػا أ ظيػػػػر لػػػػدل المػػػػكظفيف، كمػػػػا

 ف ذلؾ يزيد مف مستكل الرضا الكظيفي لديو.أخركف ك يف كما يقيمو اآلخر أنو يقيـ اآل

 التعقيب عمى الدراسات السابقة

تحدثت عف مكضكع األداء بمراجعة الدراسات السابقة، يتضح أف الكثير مف الدراسات      

 الدليميك (، 2019) كخريشي(، 2020) دراسات السميماتكما جاء في دراسات ف الكظيفي لمعاممي

 العامكدم،  (Saeed et al., 2013)(،2014) المعمرك (، 2015) نكفؿك (، 2016) جبريؿك (، 2018)

(2013 ،)(Olorunsola, 2012) ،Naharuddin & Sadegi, 2013))، (، 2011) الصرايرةو(Hall, 

 الصرايرة، (Olorunsola, 2012)(، 2013)  العامكدم كبينت دراسات ،(2010) شرخ أبك، (2011
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 السميماتك (، 2019) خريشي، كبينت الدراسات مستكيات األداء الكظيفي بشكؿ أساسي( 2011)

العديد مف العكامؿ كالمتغيرات أف  (،John,2009)ك، (2015) نكفؿك ، (2016) جبريؿك (، 2020)

، كجكد قصكر كضعؼ (2010) نعيرات ةبينما أشارت دراس، يتؤثر بشكؿ كبير في األداء الكظيف

، (2011) الصرايرةبخالؼ ما جاء في دراسات  ،األداء الكظيفي لمعامميف ألسباب متعددةفي 

 عبيددراسات  أما التي بينت أف األداء الكظيفي لمعامميف مرتفع جدان. (Olorunsola, 2012)ك

 رزؽ أبكك ، (2013) النجارك ، (2015) ديبةك (، 1720) العتيبيك (، 2018) الغنبكصيك (، 2020)

فبينت أساليب التقييـ المتبعة في  (2009 et al., Khan) (،Tyler & Taylor ,2011)ك ،(2012)

 اإلبراىيميك ، (Namuddu ,2010)ك ،(2013) مرتجىالمؤسسات المختمفة، كبينت دراسات 

كأظيرت نتائج الدراسات عمى كجكد تأثير  تأثير تقييـ األداء عمى العديد مف المتغيرات، ،(2009)

ألساليب تقييـ األداء عمى ىذه المتغيرات، كبينت العديد مف الدراسات كجكد ضعؼ في سياسات 

 أبك، ك(2013)النجار، ك(2015) ديبةجاء في الدراسات كأساليب التقييـ المتبعة في المؤسسات كما 

 .(2004) النكنكك ،(2005) عكاد، ك(2009) اإلبراىيمي، ك(2012) رزؽ

مكجبػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف تقػػػػػػػػديرات  إرتباطيػػػػػػػػةكجػػػػػػػػكد عالقػػػػػػػػة  عػػػػػػػػف، (2013) مرتجػػػػػػػػى دراسػػػػػػػػةكشػػػػػػػػفت ك      

معممػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػة الثانكيػػػػػػػػة لدرجػػػػػػػػة فعاليػػػػػػػػة نظػػػػػػػػاـ تقيػػػػػػػػيـ األداء السػػػػػػػػنكية لممعممػػػػػػػػيف كتقػػػػػػػػديراتيـ 

بعػػػػض كاتفقػػػػت كػػػػذلؾ مػػػػع كىػػػػذا مػػػػا يتفػػػػؽ مػػػػع عنػػػػكاف الدراسػػػػة الحاليػػػػة،  ،لمسػػػػتكل أدائيػػػػـ الػػػػكظيفي

 فػػػػػي لمعػػػػػامميف الػػػػػكظيفي األداءإذ أف اليػػػػػدؼ منيػػػػػا ىػػػػػك التعػػػػػرؼ عمػػػػػى  ؛غيػػػػػرات التػػػػػي تناكلتيػػػػػاالمت

، فػػػػي حػػػػيف المتبعػػػػة التقيػػػػيـ بأنمػػػػاط كعالقتػػػػو الشػػػػمالية المحافظػػػػات فػػػػي كالتعمػػػػيـ التربيػػػػة مػػػػديريات

مػػػػكظفي اقسػػػػاـ  اقتصػػػػرت عمػػػػىاختمفػػػػت عػػػػف الدراسػػػػة الحاليػػػػة فػػػػي مجتمػػػػع كعينػػػػة الدراسػػػػة حيػػػػث 

 .التابعة لمديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية الشؤكف اإلدارية
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كبشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ، فػػػػػػإف الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة تبػػػػػػيف أف ىنػػػػػػاؾ دراسػػػػػػات متعػػػػػػددة تتمحػػػػػػكر حػػػػػػكؿ       

يات ، كمسػػػػػتك فػػػػػي المؤسسػػػػػات المختمفػػػػػة المتبعػػػػػة التقيػػػػػيـ أنمػػػػػاط، ككػػػػػذلؾ األداء الػػػػػكظيفي لمعػػػػػامميف

عمػػػػػى بعػػػػػض المتغيػػػػػرات، كدكرىػػػػػا فػػػػػي تحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ  اكتأثيرىػػػػػ المتبعػػػػػة التقيػػػػػيـ أنمػػػػػاطكأسػػػػػاليب ك 

 أنمػػػػاطىنػػػػاؾ نػػػػدرة فػػػػي الدراسػػػػات كاألبحػػػػاث التػػػػي تناكلػػػػت  كحسػػػػب عمػػػػـ الباحػػػػث المؤسسػػػػة، كلكػػػػف

، كمػػػػا أنػػػػو ال يكجػػػػد دراسػػػػات كافيػػػػة تخصصػػػػت فػػػػي فػػػػي مػػػػديريات التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ المتبعػػػػة التقيػػػػيـ

 الشػػػػػمالية المحافظػػػػات فػػػػي كالتعمػػػػػيـ ةالتربيػػػػ مػػػػديريات فػػػػي لمعػػػػػامميف الػػػػكظيفي األداءالحػػػػديث عػػػػف 

 األداءسػػػػػكؼ تخػػػػػتص ىػػػػػذه الدراسػػػػػة فػػػػػي التعػػػػػرؼ عمػػػػػى  عميػػػػػوك  ؛المتبعػػػػػة التقيػػػػػيـ بأنمػػػػػاط كعالقتػػػػػو

 بأنمػػػػػػاط كعالقتػػػػػػو الشػػػػػػمالية المحافظػػػػػػات فػػػػػػي كالتعمػػػػػػيـ التربيػػػػػػة مػػػػػػديريات فػػػػػػي لمعػػػػػػامميف الػػػػػػكظيفي

 .المتبعة التقييـ
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 الفصل الثالث

 اءاتالطريقة واإلجر 

 

 نتعرؼ مف خالؿ ىذا الفصؿ عمى كؿ مف منيج كمجتمع كعينة الدراسة ككيفية بناء أدكات     

الدراسة كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا، كما كيتضمف إجراءات الدراسة كالمعالجة اإلحصائية التي 

 في استخالص نتائج الدراسة كتحميميا. حثاستخدميا الب

 منيجية الدراسة 2.8

 كىك ستبياف كالنكعي لتحميؿ المقابمةالكمي لتحميؿ اإل االرتباطيالكصفي  اعتمد المنيج

المنيج الذم ييتـ بجمع كتمخيص كتصنيؼ المعمكمات كالحقائؽ المدركسة المرتبطة بسمكؾ عينة 

مف الناس أك كضعيتيـ، أك عدد مف األشػياء، أك سمسمة مف األحداث، أك منظكمة فكرية، أك أم 

أك القضايا، أك المشكالت التي يرغب الباحث فػي دراستيا، لغرض تحميميا  نكع آخر مف الظكاىر

متو ءاستخدـ ىذا المنيج نظران لمالك . كتفسيرىا كتقييـ طبيعتيا لمتنبؤ بيا كضبطيا أك التحكـ فييا

 .(2013)حريزم كغربي،ألغراض الدراسة كتحقيؽ أىدافيا

 وعينتيامجتمع الدراسة  0.8

في  رؤساء األقساـ كالعامميف في مديريات التربية كالتعميـ جميع سة مفتككف مجتمع الدرا     

المحافظات الشمالية مف فمسطيف، كالبالغ عددىـ حسب إحصائيات قسـ التخطيط كاإلحصاء في 

مف رؤساء األقساـ ( 1045)2022/2021اإلدارة العامة لمتخطيط في كزارة التربية كالتعميـ لمعاـ 
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 892مكزعيف عمى ) في المحافظات الشمالية مف فمسطيف التربية كالتعميـ كالعامميف في مديريات

 رئيس قسـ(.153مكظفان، 

في  مف رؤساء األقساـ كالعامميف في مديريات التربية كالتعميـ( 281تككنت عينة الدراسة مف )      

ساب حجـ كتـ احترئيس قسـ(،  45ومكظفان،  236مكزعيف عمى ) المحافظات الشمالية مف فمسطيف

 ,Robert) الدراسة( مف حجـ مجتمع %27بنسبة )، عينة الدراسة باستخداـ معادلة )ركبيرت ماسكف(

1989) . 

عف طريؽ الرابط عشكائية طبقية ك عمى أفراد العينة بطريقة  )االستبانة( أداة الدراسة كزعت     

  لكظيفي في تكزيع العينة.اإللكتركني الخاص باالستبانة، كتـ اعتماد طبقتي المديرية كالمسمى ا

 استرداد تـ بأنو عممان المعمكمات الشخصية  متغيرات حسب الدراسة لعينة كصؼ يمي كفيما         

 .اإلحصائي لمتحميؿ صالحة كجميعيا استبانة( 281)

 أوًل: متغيرات المعمومات الشخصية:

 البيانات الشخصية والعامة توزيع عينة الدراسة حسب :(2.8) جدول

 النسبة المئوية % التكرار المستوى متغيرات ال

 المسمى الوظيفي
 %16 45 رئيس قسـ

 %84 236 مكظؼ

 الجنس
 %55 154 ذكر

 %45 127 أنثى

 المؤىل العممي

 

 2% 5 دبمـك

 57% 161 بكالكريكس

 41% 115 ماجستير فأعمى
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  عدد سنوات الخبرة

 8% 23 سنكات 10ؿ مف أق

 43% 121 سنة 15أقؿ مف -10مف 

 49% 137 فأكثر سنة 15

 المديرية

 17% 47 نابمس

 10% 29 جنكب نابمس

 11% 31 سمفيت

 11% 32 قمقيمية

 15% 41 راـ اهلل كالبيرة

 3% 9 بيرزيت

 6% 18 أريحا

 13% 37 بيت لحـ

 13% 37 شماؿ الخميؿ



 العامميف في مديريات التربية كالتعميـعينة الدراسة مف  مف (%84) ( أف1.3) يتبيف مف الجدكؿ

يحممكف مؤىؿ  %(57)منيـ ذككر،  %(55)مف المكظفيف،  في المحافظات الشمالية مف فمسطيف

يتبعىٌ نًديريت انتربيت وانتعهيى  %(17) سنة فأكثر، 15لدييـ خبرة منيـ  %(49) ،عممي بكالكريكس

 ى بيرزيج وهي األقم َسبت.% نًديريت انتربيت وانتعهي3َابهس وهي األعهى َسبت، 

 وخصائصيا الدراسة واتأد 3.3

 :كاآلتيكالمقابمة  ت أدكات االستبانة،لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، اعتمد     

 الستبانةأوًل: 

 تككنت االستبانة مف مقياسيف ىما: األداء الكظيفي، كأنماط التقييـ كاآلتي:     
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 األداء الوظيفيمقياس  -أ

الدراسات األدب التربكم ك طالع عمى االبعد رجكة مف الدراسة الحالية، ك لتحقيؽ الغاية الم

 األداء الكظيفيمقياس  عمى اعتمد، فقد باألداء الكظيفيالسابقة، كعدد مف المقاييس ذات العالقة 

ؼ اىدأل تيمامء(، كذلؾ لمال2012ك)البمبيسي، (، 2019دراسات كؿ مف )أرفيس، المستخدـ في 

 المقياس بما يتالءـ مع البيئة كطكر( فقرة، 25مف ) في صكرتو األكلية ياسالدراسة. تككف المق

 (.بالفمسطينية، كما ىك مكضح في ممحؽ )

 أنماط التقييممقياس  -ب

كبعد االطالع عمى األدب التربكم تحقيؽ الغاية المرجكة مف الدراسة الحالية، مف أجؿ 

 في بعض الدراسات، كمنيا: دراسة )عساؼ، المستخدـ أنماط التقييـكالدراسات السابقة، كمقياس 

استنادان إلى تمؾ أنماط التقييـ ، كجرل تطكير مقياس مقياس (2009 ، كدراسة )أبك الركس،(2016

المقياس بما يتالءـ مع  كطكر ( فقرة،26)في صكرتو األكلية مفالمقياس كقد تككف الدراسات. 

(.بالفمسطينية كما ىك مكضح في ممحؽ ) البيئة

 لمقاييس الدراسة (Face validity) الصدق الظاىري 1.3.3

ضت ىذه ر عي  ،لمقاييس الدراسةلمتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم أك ما يعرؼ بصدؽ المحكميف 

، كما ىك مكضح في ممحؽ االختصاصييف مف محكميف (11)في صكرتيا األكلية عمى  المقاييس

قرة. كبناءن عمى مالحظات كآراء كحد أدنى لقبكؿ الف (%85)(، إذ أعتمد معيار االتفاؽ ت)

أم  كلـ تيضؼ كلـ تيحذؼبعض الفقرات، صياغة المحكميف، أجريت التعديالت المقترحة، فعيدلت 

 مف الفقرات.
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 الدراسةالخصائص السيكومترية لمقاييس 2.3.3 

عمى عينة  المقاييس مف أجؿ فحص الخصائص السيككمترية لمقاييس الدراسة، طبقت     

في المحافظات  التربية اتمديريمف رؤساء األقساـ كالمكظفيف في  (20)كنة مف استطالعية مك

كذلؾ مف أجؿ تطكير  ؛عمى المشتركيف مف مجتمع الدراسة كخارج العينة ككزعتالشمالية، 

كجعميا تحقؽ أكبر قدر مف الدقة، كبيدؼ التعرؼ عمى مدل فيـ المبحكثيف لفقرات  ،االستبانة

م مشاكؿ تظير خالؿ إجراء الدراسة، كفحص إمكانية تطبيقيا، كالحصكؿ االستبانة، كالكشؼ عف أ

عمى معمكمات متعمقة بصدؽ األداة كثباتيا، كمف خالؿ العينة االستطالعية تـ احتساب معامؿ 

االرتباط، كاتضح مف خالؿ نتائج العينة االستطالعية أف معامؿ االرتباط لمفقرات مع الدرجة الكمية 

 ، كقكرنت بالمعيار المعتمد لقبكؿ الفقرة حسب ما جاء في جارسيا كجكنزالس(40.)جاء أكبر مف 

(Garcia & Gonzalez, 2006 كبذلؾ تككف جميع الفقرات مقبكلة إحصائيا، مما يؤكد انسجاـ ،)

    فقرات االستبانة مع مجاالتيا كعمى صدؽ البناء. أما بالنسبة لثبات األداة لدل العينة االستطالعية 

نو ألمدرجة الكمية كلممجاالت عمى  (Cronbach)ح مف خالؿ قيمة معامؿ كركنباخ ألفافقد اتض

، كىذا يؤكد ثبات أداة الدراسة، أم إمكانية الحصكؿ عمى نفس النتائج في حاؿ تـ (70.) أكبر مف

 استخداـ نفس األداة مرة أخرل.

 ككانت النتائج كاآلتي:

 :(Construct Validity)صدق البناء لمقاييس الدراسة  ( أ

الستخراج قيـ  (Pearson Correlation)معامؿ ارتباط بيرسكف  إذ حيسب ؛استخدـ صدؽ البناء

 (3.3(،)2.3)ىك مبيف في الجداكؿ  ، كمابالمجاؿ الذم تنتمي إليو الفقرات ارتباط معامالت
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 (0.8)جدول 
 (02)ن=التابعة لو  لممجالمع الدرجة الكمية  األداء الوظيفيمعامالت ارتباط فقرات مقياس قيم 

قرة
الف

 

 الرتباط مع المجال

قرة
الف

 

 الرتباط مع المجال

قرة
الف

 

 الرتباط مع المجال

 ُبعد السموك ُبعد الميام والمسؤولية ُبعد المعرفة

1 .74** 9 .74** 18 .78** 

2 .71** 10 .69** 19 .80** 

3 .72** 11 .79** 20 .78** 

4 .74** 12 .69** 21 .82** 

5 .73** 13 .81** 22 .78** 

6 .74** 14 .70** 23 .82** 

7 .75** 15 .79** 24 .80** 

8 .63** 16 .68** 25 .76** 

  17 .80**   

 (  p < .01 ****دال إحصائيًا عند مستوى الدللة ) 

 ككانت، .(82-.63)تراكحت ما بيف  ارتباط الفقرات تمعامالقيـ أف  (2.3) الجدكؿ مف يالحظ

 ,Garcia & Gonzalez) جارسيا كجكنزالسحسب ما جاء في  ات درجات مقبكلة كدالة إحصائيان ذ

  كما ىك مكضح في الممحؽ )ث(.فقرة،  (25)كبقي عدد فقرات المقياس  (،2006

 (8.8)جدول 
 (02)ن=لممجال مع الدرجة الكمية  أنماط التقييم مقياسقيم معامالت ارتباط فقرات 

قرة
الف

 

 المجالالرتباط مع 

قرة
الف

 

 الرتباط مع المجال

قرة
الف

 

 الرتباط مع المجال

 ُبعد تقييم السموك ُبعد تقييم الميام والمسؤولية ُبعد تقييم المعرفة

1 .72** 9 .64** 18 .80** 

2 .74** 10 .71** 19 .78** 

3 .80** 10 .83** 20 .86** 

4 .83** 11 .81** 21 .81** 
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قرة
الف

 

 المجالالرتباط مع 

قرة
الف

 

 الرتباط مع المجال

قرة
الف

 

 الرتباط مع المجال

 ُبعد تقييم السموك ُبعد تقييم الميام والمسؤولية ُبعد تقييم المعرفة

5 .76** 12 .78** 22 .86** 

6 .82** 13 .79** 23 .79** 

7 .74** 14 .80** 24 .84** 

8 .77** 15 .77** 25 .69** 

  16 .76** 26 .74** 

 (  p < .01 **دال إحصائيًا عند مستوى الدللة )            

3.3) الجدكؿ مف يالحظ  ككانت.(،86-.64) تراكحت ما بيف ارتباط الفقرات تمعامالقيـ أف (

 ,Garcia & Gonzalez) جارسيا كجكنزالس، حسب ما جاء في ذات درجات مقبكلة كدالة إحصائيان 

  كما ىك مكضح في الممحؽ )ث(.فقرة،  (26) كبقي عدد فقرات المقياس (،2006

 ب( الثبات لمقاييس الدراسة: 

فقد جرل التحقؽ مف ثبات االتساؽ الداخمي لكؿ مقياس،  لمتأكد مف ثبات مقاييس الدراسة،

بعد  االستطالعية، العينة بيانات عمى(Cronbach's Alpha)باستخداـ معامؿ كركنباخ ألفا 

 :ذلؾ يكضح(..4) كالجدكؿاستخراج الصدؽ، 

 (.13جدول )
 لمقاييس الدراسة بطريقة معامل كرونباخ ألفامعامالت الثبات 

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال األداة

 األداء الوظيفي

 .86 8 بيعد المعرفة

 .90 9بيعد المياـ كالمسؤكلية

 .91 8بيعد السمكؾ

 .96 08 الدرجة الكمية لألداء الوظيفي 
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 كرونباخ ألفا عدد الفقرات مجالال األداة

 أنماط التقييم

 .90 8 بيعد تقييـ المعرفة

 .91 9 بيعد تقييـ المياـ كالمسؤكلية

 .93 9 بيعد تقييـ السمكؾ

 96. 01 الدرجة الكمية ألنماط التقييم 

 97. 82 الدرجة الكمية لألداة                           

تراكحت األداء الكظيفي معامؿ ثبات كركنباخ ألفا لمجاالت  أف قيـ (4.3)يتضح مف الجدكؿ 

لمجاالت أنماط  .(93-.90). بينما تراكحت ما بيف .(96)(، كلمدرجة الكمية بمغت .91-.86ما بيف )

أما الدرجة الكمية لألداة فقد بمغ معامؿ الثبات كركنباخ ألفا  .(.96)، كلمدرجة الكمية بمغت التقييـ

 قابمة لمتطبيؽ عمى العينة األصمية. مقاييس األداةكتجعؿ مف  مناسبةىذه القيـ  كتعتبر ،.(97)

 الدراسةتصحيح مقاييس3.3.3 

، فقرة (25)في صكرتو النيائية مف  األداء الكظيفيتككف مقياس  :األداء الوظيفيمقياس  -أولً 

ات االتجاه (، كقد مثمت جميع الفقر ثكما ىك مكضح في ممحؽ ) مكزعة عمى ثالث مجاالت،

 .لممقياس اإليجابي

كما ىك فقرة،  (26)في صكرتو النيائية مف  أنماط التقييـتككف مقياس  :أنماط التقييممقياس  -ثانياً 

 .لممقياسمكضح في ممحؽ )ث(، كقد مثمت جميع الفقرات االتجاه اإليجابي 

 كأعطيت ( خماسي،Likertمف المستجيب تقدير إجاباتو عف طريؽ تدرج ليكرت )قد طمب ك 

 بدرجة متكسطةدرجات،  (4) بدرجة كبيرةدرجات،  (5) بدرجة كبيرة جدان  :يمي كما لمفقرات األكزاف

 درجة كاحدة.  (1)جدان  بدرجة قميمةدرجتاف، (2) بدرجة قميمةدرجات،  (3)
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كأنماط التقييـ  األداء الكظيفي،كؿ مف:  مستكل تحديدك  الحسابية، المتكسطات تفسير كلغايات

 كفقان  كذلؾ درجات، (5-1) ما بيف يتراكح الذم المستكل كفؽ العالمة حكلت ،الدراسة ينةع لدل

 :اآلتية لممعادلة

 طكؿ الفئة =        
 1-5=تدرج(مالحد األعمى _ الحد األدنى )ل  

 =1.33 
 3=عدد المستكيات المفترضة            

-2.33)مستكل متكسط  ،(2.33)أقؿ مف  مستكل منخفض: ، ىيمستكيات ثالثة إلى كصنؼ من مستكل  ،(3.66أقل

 .(5-3.66)مرتفع 

 المقابمة: ثانياً 

كأنماط  األداء الكظيفي،بنيت ىذه األداة باالعتماد عمى أداة الدراسة االستبانة بمقياسييا،      

 ابمةأداة المق تطكر كذلؾ لتعزيز النتائج التي استخرجت مف خالؿ تحميؿ إجابات االستبانة. التقييـ 

 كتـ ،بما يعزز مف فقرات مجاالت االستبياف األسئمة، كصيغت جميع بما يتالءـ مع أىداؼ الدراسة

تصنيفات الستجابة رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف في مديريات التربية كالتعميـ في  عمؿ

 المحافظات الشمالية ل جابة عف أسئمة المقابمة كمناقشة النتائج.

 :ةأداة المقابم صدق

في العمكـ التربكية كاالجتماعية،  االختصاصييفمحكمان مف  (11)تـ عرض أداة المقابمة عمى     

األداة، كمدل كضكحيا، كقدرتيا عمى قياس أىداؼ  أسئمةكذلؾ لمعرفة آرائيـ حكؿ  ؛(تممحؽ )

ض متيا لمغر ءمف ناحية سالمة صياغتيا، كمال األسئمةىذا باإلضافة إلى معرفة صحة  ،الدراسة

لـ تكف مكجكدة،  أسئمةكأضيفت  ، كحذفت أخرل،األسئمةالذم كضعت مف أجمو، كقد عدلت بعض 

 .مف األسئمةجاء  ماف عمى يالمحكم مف %(85) كاتفؽ
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 متغيرات الدراسة 1.8 

  :(التصنيفية) الديمغرافية المتغيرات -أولً 

 (رئيس قسـ، مكظؼ) ف:كلو مستكيا ،المسمى الوظيفي*

 )ذكر، أنثى(. :مستكياف، كلو الجنس *

 (.ماجستير فأعمىبكالكريكس، دبمكـ، ) ت:مستكياثالثة ، كلو المؤىل العممي* 

15 سنكات كاقؿ مف 10سنكات، مف  10)أقؿ مف  :كلو ثالث مستكيات ،عدد سنوات الخبرة* 

 فأكثر( ةسن 15، سنة

قيمية، أريحا، راـ اهلل جنكب نابمس، سمفيت، قم، نابمس) :ا ثمانية عشرة مستكلكلي ،المديرية* 

، كالبيرة، بيرزيت، ، جنكب الخميؿ، يطا، شماؿ الخميؿ الخميؿ، بيت لحـ، جنيف، قباطية، طكلكـر

 (.القدس، ضكاحي القدس، طكباس 

 :التابعة اتالمتغير  -ثانياً 

  األداء الكظيفياستجابة عينة الدراسة عمى فقرات مقياس. 

  أنماط التقييـاستجابة عينة الدراسة عمى فقرات مقياس. 

  إجراءات تنفيذ الدراسة 8.8

 :نيفذت الدراسة كفؽ الخطكات اآلتية     

 أداة الستبانة إجراءات تنفيذ 8.8.2

جمعت البيانات الثانكية مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة كالنشرات التي تتعمؽ بمكضكع . 1

 الدراسة.
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كذلؾ بعرضيا عمى مجمكعة مف  د مف صدقيا،الدراسة، كالتأك أداةبعد االنتياء مف مراجعة . 2

مجمكعة مف  صياغةتعديؿ ب، قاـ المحكمكف االختصاصييفمف  (11)المحكميف عددىـ 

 الدراسة. أداة فقرات

 الدراسة بالصكرة النيائية بعد تعديميا بناءن عمى مالحظات المحكميف. اةأيعدت أد .3

 أداةلكتركنية تمثؿ فقرات إت استبانة بسبب األكضاع الصحية التي تمر بيا فمسطيف، صمم .4

 عينة الدراسة بعد مكافقة كزارة التربية كالتعميـ.الدراسة، ككزع الرابط عمى 

 لكتركنيان كتبيف أنيا جميعياإبعد تدقيقيا  كاعتمدت جميعان  ،لكتركنيان إاستبانة  (219) استردت. 10

 .قابمة لمتحميؿ

(، حتى SPSS25)إلى ممؼ ( Excel sheetحكؿ مف )عكلج الممؼ المستمـ إلكتركنيان بحيث . 11

 كاف جاىزان لمتحميؿ كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كفحص فرضياتيا.

حممت البيانات ل جابة ( SPSS25باالعتماد عمى البيانات التي جمعت كباستخداـ برنامج ). 12

.عف أسئمة الدراسة كفرضياتيا

 .صياتنكقشت النتائج كفسرت كصكالن إلى التك . 13

 المقابمة أداة إجراءات تنفيذ 8.8.0

تمت المقاءات مع كؿ رؤساء األقساـ كالمكظفيف بشكؿ كجاىي لكؿ منيـ عمى حدة، كفي  -1

مف المكظفيف العامميف في  (10)مف رؤساء األقساـ، ك (10)أياـ مختمفة. حيث تـ دعكة 

مجتمع الدراسة، كخارج العينة مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية لممقابمة مف 

 التي كزعت عمييـ االستبانة. 

. عيرضت فكرة البحث عمى رؤساء األقساـ كالمكظفيف، كلمدة عشرة دقائؽ، كبعد ذلؾ تـ طرح 2

 األسئمة عمييـ، كتمت اإلجابة عف األسئمة مف قبميـ. 
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 . دكنت إجاباتيـ، كصنفت، كاستخرجت النسب المئكية ل جابات.3

 لجات اإلحصائية المعا .13

 ـ مجمكعة مف التحميالتااستخد تـٌ  الذم مف خاللو( SPSS25استخدـ البرنامج اإلحصائي )     

:اإلحصائية اآلتية

الديمغرافية، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات  التكرارات كالنسب المئكية لممتغيرات .1

 المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات األداة.

( الختبار الفركؽ المعنكية بيف المتكسطات Independent Sample T-test)استخدـ اختبار  .2

 الحسابية، كذلؾ حسب المتغير المستقؿ ذم المستكييف مثؿ الجنس. 

الختبار الفركؽ المعنكية بيف ( One Way ANOVA)استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  .3

 عدد مثاؿ ذلؾ ت فأكثر،مستكيا ةثالثال المتكسطات الحسابية حسب المتغير المستقؿ ذم

 . سنكات الخبرة

لممقارنات البعدية لمعرفة داللة  (Shefaشيفيو )إحصائي اختبار  داؿ فرؽ أقؿ استخدـ اختبار .4

 الفركؽ لممتغيرات المستقمة التي تزيد مستكيات متغيراتيا عف متغيريف.

بيف األداء  لمعرفة داللة العالقةPerson Correlation)بيرسكف )استخدـ معامؿ ارتباط  .5

أنماط التقييـ المتبعة ك الكظيفي لمعامميف في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية 

 رؤساء األقساـ كالعامميف فييا.مف كجية نظر 



 

 

 الفصل الرابع
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 نتائج الفرضية العاشرة 22.0.1
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، كقد نظمت كفقان لمنيجية محددة 

، كيتمثؿ ذلؾ في عرض نص السؤاؿ أك فرضياتياأسئمتيا ك في العرض، حيث عرضت في ضكء 

الفرضية، يمي ذلؾ مباشرة اإلشارة إلى نكع المعالجات اإلحصائية المستخدمة، ثـ جدكلة البيانات، 

ككضعيا تحت عناكيف مناسبة، يعقبيا تعميقات عمى أبرز النتائج المستخمصة؛ إذ عرضت النتائج 

 المرتبطة بكؿ سؤاؿ أك فرضية عمى حدة.

 الدراسة بأسئمة المتعمقة النتائج 2.1
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول 2.2.1
في مديريات التربية والتعميم في العاممين  رؤساء األقسام ولدى الوظيفي  األداءمستوى ما 

 ؟في فمسطين المحافظات الشمالية
لمجاالت  حيسبت المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية،ل جابة عف السؤاؿ األكؿ، 

مديريات التربية كالتعميـ في  المكظفيف كرؤساء األقساـ العامميف فيلدل  األداء الكظيفي مقياس

 يكضح ذلؾ:  (1.4)، كالجدكؿ "المحافظات الشمالية" في فمسطيف

 (2.1جدول )
قيمة  بة حسبمرت وعمى المقياس ككل األداء الوظيفيمجالت مقياس لالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

  المتوسط الحسابي

 المجال الرتبة المجال
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 المستوى

 52. 4.20 بيعد المعرفة1 2
 مرتفع

 55. 4.19 بيعد المياـ كالمسؤكلية2 0
 مرتفع

 60. 4.15 بيعد السمكؾ3 8
 مرتفع

 مرتفع 52. 4.18 لألداء الوظيفي ةالكمي الدرجة       
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األداء أف المتكسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة عمى مقياس  (1.4)ح مف الجدكؿ يتض

األداء  مقياس أما المتكسطات الحسابية لمجاالت مرتفع.كبتقدير  ،(4.18)ككؿ بمغ  الكظيفي

بمتكسط  ،" بالمرتبة األكلىبيعد المعرفة، كجاء مجاؿ "(4.20-4.15)فقد تراكحت ما بيف  الكظيفي،

" في المرتبة األخيرة، بمتكسط بيعد السمكؾ، بينما جاء مجاؿ "مرتفع كتقدير ،(4.20)ره حسابي قد

 .مرتفع كتقدير ،(4.15)حسابي بمغ 

كقد حيسبت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى 

 ، كعمى النحك اآلتي:كؿ مجاؿ عمى حدة األداء الكظيفي مقياسفقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت 

  مجال ُبعد المعرفة  (1

 (.03جدول )
 الفقرات لمجال ُبعد المعرفة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وترتيب

رقم 

 الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 المستوى

 فع مرت 69. 4.41 يتصرؼ بمسؤكلية في تنفيذ المياـ المككمة إليو. 11

 مرتفع 64. 4.11 يستخدـ التكنكلكجيا الحديثة في عممو في القسـ. 8 2

3 4 
في تنفيذ مياميـ  يدرب زمالئو عمى استخداـ التكنكلكجيا

 الكظيفية.
 مرتفع 88. 4.15

4 5 
يطبؽ االجراءات في العمؿ كفؽ تخصصو العممي كالذم تـ 

 اختياره بناءن عميو.
 مرتفع 70. 4.14

 مرتفع 74. 4.36 كائح كالقكانيف الرسمية في تنفيذ ميمات العمؿ.يستخدـ الم 52

67 
يتمتع بمركنة في االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرل إلنجاز 

 ميمات العمؿ.
 مرتفع  71. 4.11

 مرتفع  73. 4.26 يقـك بالنشاطات المطمكبة منو في العمؿ كفؽ خطة مكتكبة. 73

86 
بشكؿ يناسب طبيعة  يطبؽ التغييرات التي تطرأ في ميامو

 العمؿ.
 مرتفع  65. 4.12

 مرتفع 52.   4.20  الكمية  الدرجة 
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أف المتكسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة لمجاؿ بيعد المعرفة بمغ  (2.4)يتضح مف الجدكؿ 

تراكحت ما بيف  ، فقدبيعد المعرفة المتكسطات الحسابية لفقرات مجاؿ أما(، كتقدير مرتفع. 4.20

كجاءت الفقرة: "يتصرؼ بمسؤكلية في تنفيذ المياـ المككمة إليو" في المرتبة األكلى،  (،4.11-4.41)

، كمستكل مرتفع، بينما جاءت الفقرة: "يستخدـ التكنكلكجيا الحديثة في (4.41)بمتكسط حسابي قدره 

 ، كتقدير مرتفع. (4.11)، بمتكسط حسابي بمغ "عممو في القسـ

 ؤوليةمجال ُبعد الميام والمس  (2

 (.83جدول )
 الفقرات لمجال ُبعد الميام والمسؤولية المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وترتيب

رقم 

 الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 المستوى

11 
يتيح االلتزاـ بمكاعيد الدكاـ الرسمي تنفيذ المياـ كالكاجبات 

 التي تخص العمؿ.
 مرتفع  75. 4.28

 مرتفع 71. 4.21 ينجز العمؿ المككؿ إليو في الكقت المحدد. 5 2

 مرتفع 76. 4.27 ينجز العمؿ في الظركؼ المختمفة ميما كانت صعكبتيا.  2 3

4 8 
نجازه لمعمؿ ميما إينفذ المياـ التي تحددىا الكظيفة خالؿ 

 كانت الظركؼ 
 مرتفع  70. 4.14

 مرتفع  79. 4.25 نجازه لمعمؿ.إكالتي تسيـ في  ينفذ المقترحات الجديدة 4 5

66 
ينفذ التعميمات الراسية التي تمكنو مف إنجاز عممو عمى 

 أكمؿ كجو.
 مرتفع  69. 4.17

 مرتفع  76. 4.27 نجاز العمؿ. إيطبؽ الخبرات التدريبية التي اكتسبيا في  73

89 
يدرب زمالءه في العمؿ عمى تطبيؽ المعارؼ كالميارات 

 الجديدة التي تعمميا.
 مرتفع  74. 3.98

97 
نجازه لممياـ المككمة إييعالج المشاكؿ التي تصادفو خالؿ 

 إليو.
 مرتفع  78. 4.17

 مرتفع       52. 4.19 الدرجة الكمية 



بيعد المياـ أف المتكسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة لمجاؿ ( ..3)يتضح مف الجدكؿ 

بيعد المياـ  المتكسطات الحسابية لفقرات مجاؿ أما، كتقدير مرتفع. (4.19)بمغ  كالمسؤكلية
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يتيح االلتزاـ بمكاعيد الدكاـ الرسمي ، كجاءت الفقرة: "(4.28-3.98)تراكحت ما بيف  كالمسؤكلية، فقد

، كتقدير (4.28)" في المرتبة األكلى، بمتكسط حسابي قدره تنفيذ المياـ كالكاجبات التي تخص العمؿ

يدرب زمالءه في العمؿ عمى تطبيؽ المعارؼ كالميارات الجديدة التي بينما جاءت الفقرة: " ،مرتفع

 كتقدير مرتفع.  3.89))"، بمتكسط حسابي بمغ تعمميا

 مجال ُبعد السموك (3

 (.13جدول )
 الفقرات لمجال ُبعد السموك المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وترتيب

رقـ 
 الفقرة

المتكسط  رةالفق الترتيب
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 المستكل

17 
لديو القدرة عمى التعامؿ مع الزمالء في متابعة األعماؿ 

 المناطة بو.
 مرتفع  71. 4.13

 مرتفع 82. 4.14 يطكر النقد البناء في آلية انجاز ميمات العمؿ.  5 2

3 4 
يعمؿ بركح الفريؽ في تطبيؽ ما يككؿ لو مف ميمات في 

 العمؿ.مجاؿ 
 مرتفع 72. 4.15

4 1 
يتعاكف مع األفراد حسب الفركؽ الفردية ليـ في تطبيؽ 

 النشاطات المككمة لو في العمؿ.
 مرتفع  75. 4.25

5 6 
يقـك بتنفيذ ميمات العمؿ مف خالؿ العالقات الطيبة مع 

 الزمالء.
 مرتفع  69. 4.14

62 
يمتاز بإحساسو بالمسؤكلية الجماعية خالؿ تطبيؽ 

 ميمات المككمة لو.ال
 مرتفع  81. 4.19

78 
ينمي التكاصؿ مع الزمالء في المينة مما ينعكس عمى 

 انجاز ميمات العمؿ.
 مرتفع  77. 4.02

83 
يتيح التفاعؿ االجتماعي بيف الزمالء تنفيذ ميمات العمؿ 

 بشكؿ مريح.
 مرتفع  79. 4.16

 مرتفع       60. 4.15 الكمية  الدرجة



بمغ  بيعد السمكؾأف المتكسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة لمجاؿ  (..4جدكؿ )يتضح مف ال

تراكحت ما بيف  بيعد السمكؾ، فقد المتكسطات الحسابية لفقرات مجاؿ أما، كتقدير مرتفع. (4.15)

، كجاءت الفقرة: "يتعاكف مع األفراد حسب الفركؽ الفردية ليـ في تطبيؽ النشاطات (4.02-4.25)
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، بينما جاءت مرتفع، كتقدير (4.25)لو في العمؿ" في المرتبة األكلى، بمتكسط حسابي قدره  المككمة

نجاز ميمات العمؿ"، بمتكسط إالفقرة: "ينمي التكاصؿ مع الزمالء في المينة مما ينعكس عمى 

 كتقدير مرتفع.  4.02))حسابي بمغ 

 الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال  .03.3

من وجية نظر رؤساء األقسام والعاممين في  ألداء العاممين قييم المتبعةما مستوى أنماط الت

 مديريات التربية والتعميم في "المحافظات الشمالية" في فمسطين؟

 مقياسلحيسبت المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، ، الثانيل جابة عف السؤاؿ 

في مديريات التربية كالتعميـ في "المحافظات أنماط التقييـ لدل رؤساء األقساـ كالعامميف فييا 

 يكضح ذلؾ:  (5.4)، كالجدكؿ الشمالية" في فمسطيف

 (5.4جدول )
قيمة المتوسط  مرتبة حسب وعمى المقياس ككل أنماط التقييممجالت مقياس لالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

  الحسابي

 المجال الرتبة المجال
المتوسط 

 الحسابي

نحراف ال 

 المعياري
 المستوى

 60. 3.99 بيعد تقييـ المعرفة1 2
 مرتفع

 65. 3.92 بيعد تقييـ المياـ كالمسؤكلية3 0
 مرتفع

 67. 3.93 بيعد تقييـ السمكؾ2 8
 مرتفع

 مرتفع 59. 3.95 الدرجة الكمية ألنماط التقييم



أنماط لتقديرات عينة الدراسة عمى مقياس  أف المتكسط الحسابي (..5)يتضح مف الجدكؿ 

 أنماط التقييـ، مقياس أما المتكسطات الحسابية لمجاالت مرتفع.كبتقدير  ،(3.95)ككؿ بمغ  التقييـ

بمتكسط حسابي  ،" بالمرتبة األكلىبيعد تقييـ المعرفةكجاء مجاؿ "(، 3.99-3.92)فقد تراكحت ما بيف 
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" في المرتبة األخيرة، بيعد تقييـ المياـ كالمسؤكليةاء مجاؿ "، بينما جمرتفع كتقدير ،(3.99)قدره 

 .مرتفع كتقدير ،(3.92) بمتكسط حسابي بمغ

كقد حيسبت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى 

 تي:كؿ مجاؿ عمى حدة، كعمى النحك اآل أنماط التقييـ مقياسفقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت 

  مجال ُبعد تقييم المعرفة  (2

 (.13جدول )
 الفقرات لمجال ُبعد تقييم المعرفة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وترتيب

رقم
الفقرة

المتوسطالفقرةالترتٌب
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

المستوى

 مرتفع  72. 4.07يراعي التقييـ معرفة العامميف بإجراءات العمؿ الحديثة. 11

2 2 
تساعده في تنفيذ  التي حديثةال بالميارات ييتـ التقييـ

األعماؿ المككمة لو.
 مرتفع 82. 4.05

3 8 
االساليب الحديثة التي تؤدم الى تبسيط  يحاكي التقييـ

اإلجراءات في العمؿ.
 مرتفع 80. 3.94

4 3 
االجراءات كالتعميمات المتعمقة بمياـ الكظيفة  يكضح التقييـ

ي يشغميا.الت
 مرتفع 80. 4.02

55 
التي تمقى عمى العامؿ  التقييـ بتكضيح المسؤكليات يمتـز

.بالعمؿ
 مرتفع 78. 3.97

66 
ييتـ التقييـ بشكؿ دقيؽ بإجراءات العمؿ مما يبيف الية 

العمؿ بكضكح.
 مرتفع  83. 3.97

77 
التخصص في العمؿ بما يتالءـ مع يراعي المياـ الكظيفية 

.العممي
 مرتفع  74. 3.95

 مرتفع  75. 3.98محدد.كفؽ برنامج زمني  بالعمؿطريقة القياـ  التقييـ يحدد 84

 مرتفع 60. 3.99 الدرجة الكمية
 

أف المتكسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة لمجاؿ بيعد تقييـ  (..6)يتضح مف الجدكؿ 

 ، فقدبيعد تقييـ المعرفة ابية لفقرات مجاؿالمتكسطات الحس أما، كتقدير مرتفع. (3.99)المعرفة بمغ 

العمل، كجاءت الفقرة: "(4.07-3.94)تراكحت ما بيف  بإجراءات العاملٌن معرفة التقٌٌم ٌراعً
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، كتقدير مرتفع، بينما جاءت الفقرة: (4.07)" في المرتبة األكلى، بمتكسط حسابي قدره الحدٌثة

 ، كتقدير مرتفع. (4.11)، بمتكسط حسابي بمغ "سـ"يستخدـ التكنكلكجيا الحديثة في عممو في الق

 مجال ُبعد تقييم الميام والمسؤولية  (0

 (1.1)جدول 

 الفقرات لمجال ُبعد تقييم الميام والمسؤولية المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وترتيب
رقم 

 الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 المستوى

12 
حسب  بالحضكر كاالنصراؼ مكاعيد العمؿ راعي التقييـي

 الدكاـ الرسمي. أكقات
 مرتفع  79. 4.00

 مرتفع 85. 4.01 .يركز التقييـ عمى االلتزاـ العامميف بالكقت المحدد 1 2

3 9 
الكظيفة في الظركؼ المختمفة ميما  بأعباء ييتـ التقييـ

 كانت صعكبتيا.
 مرتفع 88. 3.83

4 5 
التي تحددىا الكظيفة ميما كانت ظركؼ  اـيراعي المي

 العمؿ.
 مرتفع  91. 3.91

5 4 
تقديـ مقترحات جديدة تسيـ في تطكير ب ييتـ التقييـ

 إجراءات العمؿ.
 مرتفع  84. 3.94

63 
 بالعمؿجديدة لمقياـ المعارؼ الميارات ك ال يراعي التقييـ

 عمى أكمؿ كجو.
 مرتفع  87. 3.97

76 
يارات التدريبية المكتسبة كالتي تساعد في ييتـ التقييـ بالم

 نجاز العمؿ بإتقاف.إ
 مرتفع  85. 3.89

87 
يعتمد التقييـ عمى مدل تكظيؼ العامميف لممعارؼ 

 كالميارات في خبرات زمالئيـ.
 مرتفع  86. 3.88

98 
يراعي التقييـ قدرة العامميف في معالجة المشاكؿ التي 

 تصادفيـ خالؿ عمميـ.
 رتفع م 86. 3.84

 مرتفع   65. 8.10 الكمية  الدرجة



بيعد تقييـ المياـ أف المتكسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة لمجاؿ  (..7)يتضح مف الجدكؿ 

المياـ تقييـ بيعد  المتكسطات الحسابية لفقرات مجاؿ أما، كتقدير مرتفع. (3.92)بمغ  كالمسؤكلية

العاملٌن، كجاءت الفقرة: "(4.01-3.83)تراكحت ما بيف  كالمسؤكلية، فقد ٌركزالتقٌٌمعلىااللتزام
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، بينما جاءت الفقرة: مرتفع، كتقدير (4.01)" في المرتبة األكلى، بمتكسط حسابي قدره بالوقتالمحدد

التقٌٌم" كانتصعوبتهابأعباءٌهتم مهما الظروفالمختلفة فً "، بمتكسط حسابي بمغ الوظٌفة

 كتقدير مرتفع.  3.83))

 السموكتقييم ال ُبعد مج (8

 (.33جدول )
 الفقرات لمجال ُبعد تقييم السموك المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وترتيب

رقم 

 الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 المستوى

16 
جيدة مع االطراؼ ذات العالقة ال بالعالقات ييتـ التقييـ

 بالعمؿ.
 رتفع م 93. 3.90

2 7 
ييتـ التقييـ بقدرة المكظؼ عمى الحفاظ عمى ممتمكات 

 .العامة مف الضياع أك التمؼ
 مرتفع 84. 3.89

3 4 
مع الزمالء خالؿ التقييـ طريقة التعامؿ يراعي 

 االجتماعات التي يعقدىا القسـ.
 مرتفع 87. 3.94

4 8 
ييتـ التقييـ في االتصاالت التي يقـك بيا المكظؼ مف 

 .تطمبات العمؿجؿ مأ
 مرتفع  84. 3.89

5 2 
األفكار كالمقترحات البناءة لمصمحة  ينظر التقييـ الى

 العمؿ.
 مرتفع  84. 3.98

69 
خالؿ فكار بثقة دـ التقييـ طريقة الحكار كعرض األيستخ

 االجتماعات في العمؿ.
 مرتفع  81. 3.88

73 
التصرؼ مع ذكم العالقة في مجاؿ يراعي التقييـ حسف 

 لعمؿ.ا
 مرتفع  82. 3.98

85 
التكجييات كينفذىا ييتـ التقييـ بمدل تقبؿ المكظؼ 

 لمصمحة العمؿ.
 مرتفع  76. 3.93

 مرتفع 85. 4.01 التقييـ بالمظير الشخصي لممكظؼ في العمؿ. ييتـ 91

 مرتفع      67. 3.93 الكمية  الدرجة



 بيعد تقييـ السمكؾعينة الدراسة لمجاؿ  أف المتكسط الحسابي لتقديرات (..8)يتضح مف الجدكؿ 

تراكحت  بيعد تقييـ السمكؾ، فقد المتكسطات الحسابية لفقرات مجاؿ أما، كتقدير مرتفع. (3.93)بمغ 
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" في المرتبة التقٌٌمبالمظهرالشخصًللموظففًالعملٌهتم، كجاءت الفقرة: "(4.01-3.88)ما بيف 

طرٌقةٌستخ، بينما جاءت الفقرة: "مرتفعقدير ، كت(4.01)األكلى، بمتكسط حسابي قدره  التقٌٌم دم

الحواروعرضاأل بثقة كتقدير  3.88))"، بمتكسط حسابي بمغ خاللاالجتماعاتفًالعملفكار

 مرتفع. 

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 0.1

 ىالفرضية األولب المتعمقة النتائج 2.0.1

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05) ستكل الداللةال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند م

مف كجية رؤساء  األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةلمستكل 

 .المسمى الكظيفيتعزل إلى متغير األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا 

يات التربية كالتعميـ في المحافظات األداء الكظيفي في مدير لمستكل استخرجت المتكسطات الحسابية 

 Independent) الشمالية، ككذلؾ االنحرافات المعيارية، كاستخدـ اختبار )ت( لمجمكعتيف مستقمتيف

Sample T-test)،  (.9.4) كما ىك مكضح بالجدكؿكجاءت النتائج 

ألداء الوظيفي في مديريات التربية المستوى  نتائج اختبار)ت( لعينتين مستقمتين لختبار دللة الفروق (:.13) الجدول
 المسمى الوظيفيوالتعميم في المحافظات الشمالية تبعا لمتغير 

مستوى  (ت) قيمة موظف رئيس قسم المجال

 المتوسط  الدللة

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

99. 01. 52. 494.20. 4.21 بيعد المعرفة

44. 56.78. 524.18. 4.25 مياـ كالمسؤكليةبيعد ال

56. 59. 60. 4.14 63. 4.19 بيعد السمكؾ

 60. 52. 52. 4.17 52. 4.22 الدرجة الكمية
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ال تكجد فركؽ  أنو الفرضية الصفرية، بمعنى نقبؿ (..9) خالؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ مف     

األداء في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل  (α≤.05) ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف  الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية

، مجاالتجميع ال، حسب الدرجة الكمية كعمى المسمى الكظيفيتعزل إلى متغير العامميف فييا 

 .(05.) مف مستكل الداللة أكبر كىذه القيـ جميعان ، ( 99.-44.) تراكح مستكل الداللة ليا ما بيفك 

 الثانيةالفرضية ب المتعمقة النتائج .03.3

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

كجية رؤساء  مف األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةلمستكل 

 .الجنستعزل إلى متغير األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا 

األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات لمستكل استخرجت المتكسطات الحسابية 

 Independent) الشمالية، ككذلؾ االنحرافات المعيارية، كاستخدـ اختبار )ت( لمجمكعتيف مستقمتيف

Sample T-test)، (.10.4) كجاءت النتائج كما ىك مكضح بالجدكؿ 

األداء الوظيفي في مديريات لمستوى  نتائج اختبار)ت( لعينتين مستقمتين لختبار دللة الفروق (:.223) الجدول
 الجنسالتربية والتعميم في المحافظات الشمالية تبعا لمتغير 

  أنثى ذكر المجال

 قيمة

 (ت)

المتوسط  مستوى الدللة

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

47.78.43. 554.18. 4.23 بيعد المعرفة

75. 32.-50. 594.20. 4.18 بيعد المياـ كالمسؤكلية

82. 23. 56. 644.14. 4.15 بيعد السمكؾ

 83. 22. 46. 4.17 56. 4.19 الدرجة الكمية
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ال تكجد فركؽ  أنو الفرضية الصفرية، بمعنى نقبؿ (..10) الكاردة في الجدكؿ خالؿ البيانات مف     

األداء في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل  (α≤.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف  مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية الكظيفي في

تراكح مستكل ، ك مجاالتجميع ال، حسب الدرجة الكمية كعمى الجنستعزل إلى متغير ف فييا العاممي

 .(05.) مف مستكل الداللة أكبر كىذه القيـ جميعان ، (83.-43.) الداللة ليا ما بيف

 الثالثة: النتائج المتعمقة بالفرضية  3.2.4

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

مف كجية رؤساء  األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةلمستكل 

 متغير المؤىؿ العممي. تعزل إلىاألقساـ كالمكظفيف العامميف فييا 

ي المحافظات لمستكل األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ فستخرجت المتكسطات الحسابية ا

 كاستخدـ ككذلؾ االنحرافات المعيارية،الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا، 

ألكثر مف مجمكعتيف مستقمتيف، كجاءت One Way ANOVA))األحادم التبايف تحميؿ اختبار

 .(12.4(،)11.4) النتائج كما ىك مكضح بالجدكليف

األداء الوظيفي في مديريات التربية والتعميم في المحافظات لمستوى ابية المتوسطات الحس(: .223جدول )
 متغير المؤىل العممي تعزى إلى الشمالية

 ماجستير فأعمى بكالوريوس دبموم المجال

 4.30 3.854.15 بيعد المعرفة

 4.28 4.13 4.18 بيعد المياـ كالمسؤكلية

 4.24 4.08 3.94 بيعد السمكؾ

 4.28 4.12 4.00 الدرجة الكمية
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األداء الوظيفي في مديريات التربية والتعميم في لمستوى  األحادي، التباين تحميل اختبار نتائج (:.203) جدول
 متغير المؤىل العممي تعزى إلى المحافظات الشمالية

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

 مستوى

 الدللة 

 1.06 2 2.12 بيف المجمكعات رفةبيعد المع

4.05 

 

.02 

 
72.72278.26 داخؿ المجمكعات

 280 74.84 المجمكع

 بيعد المياـ كالمسؤكلية

 81. 2 1.63 بيف المجمكعات

2.68 

 

.07 

 
84.23278.30 داخؿ المجمكعات

 280 85.85 المجمكع

 بيعد السمكؾ

 98. 2 1.96 بيف المجمكعات

2.75 

 

.07 

 
99.00278.36 داخؿ المجمكعات

 280 100.96 المجمكع

 لدرجة الكميةا
 89. 2 1.79 بين المجموعات

3.38 

 

.04 

 
73.47278.26 داخل المجموعات

 280 75.26 المجموع

 

 ( نرفض الفرضية الصفرية، بمعنى أنو تكجد12.4مف خالؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ )     

في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل  (α≤.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ 

)بيعد كالمكظفيف العامميف فييا تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي، حسب الدرجة الكمية كعمى مجاؿ 

كىذه القيـ جميعيا أقؿ مف مستكل (، 04.-02.) المعرفة(، فقد تراكح مستكل الداللة ليا ما بيف

 (.05.) الداللة
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 (α≤.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال     

ات التربية كالتعميـ في المحافظات األداء الكظيفي في مديريفي تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل 

متغير المؤىؿ العممي، حسب  تعزل إلىمف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا  الشمالية

كىذه القيـ ، (07.) اممستكل الداللة لي بمغفقد  المجاليف )بيعد المياـ كالمسؤكلية، كبيعد السمكؾ(،

 (.05.) مف مستكل الداللة أكبرجميعيا 

لمتغير المؤىؿ  تبعان )بيعد المعرفة(  مجاؿالدرجة الكمية ك الفركؽ حسب  مكاطف إلى لمتعرؼك       

البعدية،  إحصائي )شيفيو(، لممقارنات داؿ فرؽ أقؿ اختبار أيستخدـ فقد كجيتيا، كتحديد ،العممي

.(13.4) مكضح في الجدكؿ كككانت النتائج كما ى

، مجال ُبعد المعرفة والدرجة الكميةالبعدية حسب  ئي )شيفيو(، لممقارناتإحصا دال فرق أقل اختبار (:.283جدول )
 تبعًا لمتغير المؤىل العممي

 المجال
 (I) المؤىل العممي  (J) المؤىل العممي 

 الفرق في المتوسطات

 بيعد المعرفة
 *1484. بكالكريكس ماجستٌرفأعلى

 الدرجة الكمية
 *1553. بكالكريكس ماجستٌرفأعلى

 α≤.05 مستوى عند إحصائيا   دال* 

الحسابية لمدرجة الكمية كلمجاؿ متكسطات ال بيف الفركؽمكاطف  أف إلى (13.4) يشير الجدكؿ     

لمتغير المؤىؿ العممي بيف كؿ مف يحممكف درجة البكالكريكس كالماجستير  ، تبعان )بيعد المعرفة(

 .لح مف يحممكف درجة الماجستير فأعمىلصاك ، فأعمى
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 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةالرابعة: نتائج المتعمقة بالفرضية ال .13.3

(α≤.05)  األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل

سنكات  متغير عدد تعزل إلىمف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا  المحافظات الشمالية

 الخبرة.

لمستكل األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في ستخرجت المتكسطات الحسابية ا     

ككذلؾ االنحرافات المحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا، 

مجمكعتيف ألكثر مف  One Way ANOVA))األحادم التبايف تحميؿ اختبار كاستخدـ المعيارية،

 .(15.4(،)14.4) مستقمتيف، كجاءت النتائج كما ىك مكضح بالجدكليف

األداء الوظيفي في مديريات التربية والتعميم في المحافظات لمستوى المتوسطات الحسابية (: .213جدول )
 متغير عدد سنوات الخبرة تعزى إلى الشمالية

 15إلى اقل من  10من  سنوات 10أقل من  المجال
 سنة

 سنة فأعمى 15

 4.27 4.18 3.91 بيعد المعرفة

 4.26 4.16 3.97 بيعد المياـ كالمسؤكلية

 4.22 4.09 3.99 بيعد السمكؾ

 4.25 4.15 3.96 الدرجة الكمية

األداء الوظيفي في مديريات التربية والتعميم في لمستوى  األحادي، التباين تحميل اختبار نتائج (:.283) جدول
 متغير عدد سنوات الخبرة تعزى إلى يةالمحافظات الشمال

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى ف
 الدللة 

 ُبعد المعرفة
 1.33 2 2.66 بيف المجمكعات

 26. 278 72.18 داخؿ المجمكعات 01. 5.12

  280 74.84 المجمكع

 89. 2 1.78تبٌنالمجموعا ُبعد الميام والمسؤولية
2.94 .06 

 30. 278 84.08داخلالمجموعات

  280 85.85المجموع

 ُبعد السموك
 82. 2 1.64 بيف المجمكعات

 36. 278 99.32 داخؿ المجمكعات 10. 2.29

  280 100.96 المجمكع

 03. 3.64 96. 2 1.92 بيف المجمكعات لدرجة الكميةا
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى ف
 الدللة 

 26. 278 73.34 داخؿ المجمكعات

  280 75.26 المجمكع

 
تكجد فركؽ ذات بمعنى أنو  نرفض الفرضية الصفرية،( 15.4مف خالؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ )

األداء الكظيفي في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل ( α≤.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

لشمالية مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات ا

، حسب الدرجة الكمية كعمى مجاؿ )بيعد المعرفة(، فقد تعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرةفييا 

 (. 05.(، كىذه القيـ أقؿ مف مستكل الداللة )01.-03.تراكح مستكل الداللة ليما ما بيف )

( α≤.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  تكجدكيتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال     

األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل 

 تعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرة،الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا 

-06.كالمسؤكلية، كبيعد السمكؾ( فقد تراكح مستكل الداللة ليا ما بيف ) حسب المجاليف )بيعد المياـ

 (.05.(، كىذه القيـ جميعيا أكبر مف مستكل الداللة )10.

عدد لمتغير  الفركؽ حسب الدرجة الكمية كمجاؿ )بيعد المعرفة( تبعان  مكاطف إلى كلمتعرؼ     

 إحصائي )شيفيو(، لممقارنات داؿ فرؽ ؿأق اختبار أيستخدـ فقد كجيتيا، كتحديد ،سنكات الخبرة

 (. 16.4البعدية، ككانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ )

البعدية حسب مجال ُبعد المعرفة والدرجة  إحصائي )شيفيو(، لممقارنات دال فرق أقل اختبار(: 16.4جدول )
 الكمية، تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة

 الفرق في المتوسطات عدد سنوات الخبرة (J)  عدد سنوات الخبرة (I)  المجال

 *26996. سنكات 10أقؿ مف  سنة 15كأقؿ مف  10مف  بيعد المعرفة

 *36029. سنكات 10أقؿ مف  سنة فأكثر 15

 *29035. سنكات 10أقؿ مف  سنة فأكثر 15 الدرجة الكمية

 α≤.05 مستوى عند إحصائيا   دال* 
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الحسابية لمدرجة الكمية كلمجاؿ متكسطات ال بيف الفركؽ مكاطف أف ( إلى16.4يشير الجدكؿ )     

 10سنكات كمف  10لمتغير عدد سنكات الخبرة بيف كؿ مف لدييـ خبرة أقؿ مف  ، تبعان )بيعد المعرفة(

سنة، ككذلؾ  15إلى أقؿ مف  10سنة فأكثر، كلصالح مف لدييـ خبرة مف  15وسنة،  15إلى أقؿ مف 

 سنة فأكثر. 15

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةالخامسة: المتعمقة بالفرضية النتائج  8.0.1

(α≤.05)  األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل

 متغير المديرية. تعزل إلى مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا المحافظات الشمالية

لمستكل األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في ستخرجت المتكسطات الحسابية ا     

ككذلؾ االنحرافات ، المحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا

ألكثر مف مجمكعتيف One Way ANOVA))األحادم التبايف تحميؿ اختبار كاستخدـ المعيارية،

 (...18(،)..17) كجاءت النتائج كما ىك مكضح بالجدكليف تيف،مستقم

األداء الوظيفي في مديريات التربية والتعميم في المحافظات لمستوى المتوسطات الحسابية (: .213جدول )
 متغير المديرية تعزى إلى الشمالية

 شمال الخميل لحم بيت أريحا بيرزيت رام اهلل والبيرة قمقيمية سمفيت جنوب نابمس نابمس المجال
 4.29 4.41 3.93 3.88 4.00 3.97 4.12 4.43 4.40 بيعد المعرفة

 4.28 4.45 3.94 3.75 3.82 3.96 4.19 4.43 4.44 بيعد المياـ كالمسؤكلية

 4.09 4.34 3.80 3.69 3.79 3.93 4.31 4.41 4.44 بيعد السمكؾ

 4.22 4.40 3.89 3.78 3.87 3.95 4.20 4.42 4.43 الدرجة الكمية    
األداء الوظيفي في مديريات التربية والتعميم في لمستوى  األحادي، التباين تحميل اختبار نتائج (:.233) جدول

 متغير المديرية تعزى إلى المحافظات الشمالية
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى ف
 الدللة 

 6.00 1.40 8 11.23 لمجمكعاتبيف ا بيعد المعرفة

 

.00** 

 
63.61272.23 داخؿ المجمكعات

 280 74.84 المجمكع

 **00. 8.78 2.20 8 17.62 بيف المجمكعات بيعد المياـ كالمسؤكلية

68.24272.25 داخؿ المجمكعات
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى ف
 الدللة 

 280 85.85 المجمكع
  

 7.98 2.40 8 19.18 بيف المجمكعات بيعد السمكؾ

 

.00** 

 
81.77272.30 داخؿ المجمكعات

 280 100.96 المجمكع

 8.58 1.90 8 15.17 بيف المجمكعات لدرجة الكميةا

 

.00** 

 
60.09272.22 داخؿ المجمكعات

 280 75.26 المجمكع

α≤.01مستوىعندإحصائٌا دال**

α≤.05مستوىعندإحصائٌا دال*

نرفض الفرضية الصفرية، بمعنى أنو تكجد ( 18.4) بيانات الكاردة في الجدكؿمف خالؿ ال     

( في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل α≤.05) فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ 

مميف فييا تعزل إلى متغير المديرية، حسب الدرجة الكمية كعمى جميع المجاالت، كالمكظفيف العا

 مكاطف إلى (. كلمتعرؼ05.(، كىذه القيمة أقؿ مف مستكل الداللة )00.فقد بمغ مستكل الداللة )

 أيستخدـ فقد كجيتيا، كتحديد لمتغير المديرية، الفركؽ حسب الدرجة الكمية كجميع المجاالت تبعان 

البعدية، ككانت النتائج كما ىك مكضح في  إحصائي )شيفيو(، لممقارنات داؿ فرؽ أقؿ اختبار

 (. 19.4الجدكؿ )

، مجال ُبعد المعرفة والدرجة الكميةالبعدية حسب  إحصائي )شيفيو(، لممقارنات دال فرق أقل اختبار (:.213جدول )
 تبعًا لمتغير المديرية

 فرق في المتوسطاتال المديرية (J)  المديرية (I)  المجال

 نابمس بيعد المعرفة

 *28200. سمفيت

 *42740. قمقيمية

 *40198. راـ اهلل كالبيرة

 *52394. بيرزيت

 *46838. أريحا

 نابمس بيعد المياـ كالمسؤكلية
 *25097. سمفيت

 *47555. قمقيمية

 *62096. راـ اهلل كالبيرة
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 *68272. بيرزيت

 *49908. أريحا

 نابمس بيعد السمكؾ

 *51424. قمقيمية

 *64913. راـ اهلل كالبيرة

 *74780. بيرزيت

 *64364. أريحا

 *35441. شماؿ الخميؿ

 نابمس الدرجة الكمية

 *22292. سمفيت

 *47299. قمقيمية

 *55972. راـ اهلل كالبيرة

 *65081. بيرزيت

 *53563. أريحا

 α≤.05 مستوى عند إحصائيا   دال* 

الحسابية لمدرجة الكمية كلجميع متكسطات ال بيف الفركؽمكاطف  أف إلى (19.4)يشير الجدكؿ      

 لمتغير المديرية كذلؾ لصالح مديرية التربية كالتعميـ نابمس. ، تبعان المجاالت

 السادسةالفرضية ب المتعمقة النتائج .13.3

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05)تكل الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مس

لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ 

 كالمكظفيف العامميف فييا تعزل إلى متغير المسمى الكظيفي.

يريات التربية كالتعميـ في استخرجت المتكسطات الحسابية لمستكل أنماط التقييـ في مد     

 المحافظات الشمالية، ككذلؾ االنحرافات المعيارية، كاستخدـ اختبار )ت( لمجمكعتيف مستقمتيف

(Independent Sample T-test،) (.20.4) كما ىك مكضح بالجدكؿكجاءت النتائج
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أنماط التقييم في مديريات توى لمس نتائج اختبار)ت( لعينتين مستقمتين لختبار دللة الفروق (:0231) الجدول
 المسمى الوظيفيالتربية والتعميم في المحافظات الشمالية تبعا لمتغير 

 موظف رئيس قسم المجال
 قيمة )ت(

مستوى 
المتوسط  الدللة

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 74. 34. 58. 3.99 70. 4.02 بيعد تقييـ المعرفة

 08. 1.78 67. 3.89 57. 4.08 بيعد تقييـ المياـ كالمسؤكلية

 24. 1.19 69. 3.91 58. 4.04 بيعد تقييـ السمكؾ

 21. 1.26 59. 3.93 59. 4.05 الدرجة الكمية

نقبؿ الفرضية الصفرية، بمعنى أنو ال تكجد  (20.4) مف خالؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ     

في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل  (α≤.05)عند مستكل الداللة  فركؽ ذات داللة إحصائية

أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ 

كالمكظفيف العامميف فييا تعزل إلى متغير المسمى الكظيفي، حسب الدرجة الكمية كعمى جميع 

 كىذه القيـ جميعان أكبر مف مستكل الداللة،( 74.-08.) الداللة ليا ما بيفالمجاالت، كتراكح مستكل 
(.05.) 

 النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة 7.2.4

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

المحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ  لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في

 كالمكظفيف العامميف فييا تعزل إلى متغير الجنس.

استخرجت المتكسطات الحسابية لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات 

 Independent) الشمالية، ككذلؾ االنحرافات المعيارية، كاستخدـ اختبار )ت( لمجمكعتيف مستقمتيف

Sample T-test) ،(.21.4) كجاءت النتائج كما ىك مكضح بالجدكؿ 
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أنماط التقييم في مديريات لمستوى  نتائج اختبار)ت( لعينتين مستقمتين لختبار دللة الفروق (:0231) الجدول
 الجنسالتربية والتعميم في المحافظات الشمالية تبعا لمتغير 

 مستوى (ت) قيمة أنثى ذكر المجال
المتوسط  الدللة

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

631.91.06. 573.92. 4.06 بيعد تقييـ المعرفة

06. 661.87. 643.84. 3.98 بيعد تقييـ المياـ كالمسؤكلية

02. 2.41 69. 643.83. 4.02 بيعد تقييـ السمكؾ

 02. 2.28 59. 3.86 58. 4.02 الدرجة الكمية

 

الفرضية الصفرية، بمعنى أنو تكجد فركؽ  نرفض (..21) مف خالؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ     

في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل أنماط  (α≤.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف  التقييـ في

مجاؿ )بيعد تقييـ السمكؾ( كذلؾ العامميف فييا تعزل إلى متغير الجنس، حسب الدرجة الكمية كعمى 

.(05.)مف مستكل الداللة أقؿكىذه القيـ جميعان  ،(02.)ا ممستكل الداللة لي كبمغ، لصالح الذككر

ت داللة إحصائية عند مستكل الداللة كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذا     

(α≤.05)  في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في

، الجنسالمحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا تعزل إلى متغير 

 المياـ كالمسؤكلية(، فقد بمغ مستكل الداللة ليما ، كبيعد تقييـالمعرفة حسب المجاليف )بيعد تقييـ

.(05.) كىذه القيـ جميعيا أكبر مف مستكل الداللة، (06.)

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة النتائج المتعمقة بالفرضية الثامنة:  8.2.4

(α≤.05) يريات التربية كالتعميـ في في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل أنماط التقييـ في مد



 

016 
 

المحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا تعزل إلى متغير المؤىؿ 

العممي.

استخرجت المتكسطات الحسابية لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في      

 العامميف، ككذلؾ االنحرافات المعيارية،المحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف 

ألكثر مف مجمكعتيف مستقمتيف،  One Way ANOVA)) األحادم التبايف تحميؿ اختبار كاستخدـ

 .(23.4(،)22.4) كجاءت النتائج كما ىك مكضح بالجدكليف

لمحافظات أنماط التقييم في مديريات التربية والتعميم في المستوى المتوسطات الحسابية (: 0031جدول )
 متغير المؤىل العممي تعزى إلى الشمالية

 ماجستير فأعمى بكالوريوس دبموم المجال
 4.15 3.90 3.63 ُبعد تقييم المعرفة

 4.07 3.81 3.78 ُبعد تقييم الميام والمسؤولية

 4.05 3.85 3.69 ُبعد تقييم السموك

 4.09 3.85 3.70 الدرجة الكمية
 

أنماط التقييم في مديريات التربية والتعميم في لمستوى  األحادي، التباين تحميل اختبار نتائج (:.083) جدول
 متغير المؤىل العممي تعزى إلى المحافظات الشمالية

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى ف
 الدللة 

 2.50 2 5.00 بيف المجمكعات بيعد تقييـ المعرفة
7.19 

 

.00** 

 
96.55278.35 داخؿ المجمكعات

 280 101.54 المجمكع

 بيعد تقييـ المياـ كالمسؤكلية
 2.35 2 4.70 بيف المجمكعات

5.66 

 

.00** 

 
115.36278.42 داخؿ المجمكعات

 280 120.06 المجمكع

 بيعد تقييـ السمكؾ
 1.52 2 3.04 بيف المجمكعات

3.43 

 

.03* 

 
122.93278.44 مجمكعاتداخؿ ال

 280 125.97 المجمكع
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 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ف المربعات

 مستوى
 الدللة 

 لدرجة الكميةا
 2.07 2 4.13 بين المجموعات

6.22 

 

.00** 

 
 33. 278 92.33 داخل المجموعات

  280 96.47 المجموع

 α≤.01 مستوى عند إحصائيا   دال* *

 α≤.05 مستوى عند إحصائيا   دال* 

( نرفض الفرضية الصفرية، بمعنى أنو تكجد 23.4الجدكؿ ) مف خالؿ البيانات الكاردة في     

( في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل α≤.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ 

 جميع متغير المؤىؿ العممي، حسب الدرجة الكمية كعمى كالمكظفيف العامميف فييا تعزل إلى

(، كىذه القيـ جميعيا أقؿ مف مستكل 03.-00.فقد تراكح مستكل الداللة ليا ما بيف )ت، مجاالال

 (.05.الداللة )

لمتغير المؤىؿ  تبعان  تمجاالال جميع كعمىالدرجة الكمية الفركؽ حسب  مكاطف إلى لمتعرؼك       

البعدية،  إحصائي )شيفيو(، لممقارنات داؿ فرؽ أقؿ اختبار أيستخدـ فقد جيتيا،ك  كتحديد ،العممي

.(24.4)مكضح في الجدكؿ كككانت النتائج كما ى

مجال ُبعد تقييم المعرفة والدرجة البعدية حسب  إحصائي )شيفيو(، لممقارنات دال فرق أقل اختبار (:0131جدول )
 تبعًا لمتغير المؤىل العممي، الكمية

 الفرق في المتوسطات المؤىل العممي (J)  المؤىل العممي (I)  لمجالا
 *25317. بكالكريكس ماجستير فأعمى بيعد تقييـ المعرفة

 *26184. بكالكريكس ماجستير فأعمى بيعد تقييـ تقييـ المياـ كالمسؤكلية

 *20188. بكالكريكس ماجستير فأعمى بيعد تقييـ السمكؾ

 *23867. بكالوريوس فأعمى ماجستير الدرجة الكمية

 α≤.05 مستوى عند إحصائيا   دال* 
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الحسابية لمدرجة الكمية كلجميع متكسطات ال بيف الفركؽمكاطف  أف إلى (..24) يشير الجدكؿ     

، لمتغير المؤىؿ العممي بيف كؿ مف يحممكف درجة البكالكريكس كالماجستير فأعمى تبعان المجاالت، 

 .الماجستير فأعمىلح مف يحممكف درجة لصاك 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة التاسعة: النتائج المتعمقة بالفرضية  .13.3

(α≤.05)  أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل

متغير عدد سنكات  تعزل إلىفييا  مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف المحافظات الشمالية

 الخبرة.

أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في لمستكل ستخرجت المتكسطات الحسابية ا     

 ككذلؾ االنحرافات المعيارية،مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف،  المحافظات الشمالية

ألكثر مف مجمكعتيف مستقمتيف،  One Way ANOVA))األحادم التبايف تحميؿ اختبار كاستخدـ

 (.26.4(،)25.4) كجاءت النتائج كما ىك مكضح بالجدكليف

أنماط التقييم في مديريات التربية والتعميم في المحافظات لمستوى المتوسطات الحسابية (: 1308جدول )
 متغير عدد سنوات الخبرة تعزى إلى الشمالية

 سنوات 10أقل من  المجال
اقل من  إلى 10من 

 سنة فأعمى 15 سنة 15

 4.00 4.03 3.79 ُبعد تقييم المعرفة

 3.97 3.92 3.62 ُبعد تقييم الميام والمسؤولية

 3.95 3.99 3.52 ُبعد تقييم السموك

 3.97 3.98 3.64 الدرجة الكمية

تربية والتعميم في أنماط التقييم في مديريات اللمستوى  األحادي، التباين تحميل اختبار (: نتائج01.4جدول )
 متغير عدد سنوات الخبرة تعزى إلى المحافظات الشمالية

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى ف
 الدللة 

 55. 2 1.10 بين المجموعات بيعد تقييـ المعرفة
1.52 

 

.22 

 
 36. 278 100.45 داخل المجموعات

  280 101.54 المجموع

 06. 2.77 1.17 2 2.35 بين المجموعات بيعد تقييـ المياـ كالمسؤكلية
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى ف
 الدللة 

   42. 278 117.71 داخل المجموعات

  280 120.06 المجموع

 2.23 2 4.45 بين المجموعات بيعد تقييـ السمكؾ
5.09 

 

.01 

 
 44. 278 121.51 داخل المجموعات

  280 125.97 المجموع

 1.19 2 2.38 بين المجموعات لكميةلدرجة اا
3.52 

 

.03 

 
 34. 278 94.08 داخل المجموعات

  280 96.47 المجموع

     
تكجد بمعنى أنو  نرفض الفرضية الصفرية،( 26.4مف خالؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ )     

ينة الدراسة لمستكل في تقديرات أفراد ع (α≤.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ 

، حسب الدرجة الكمية كعمى مجاؿ تعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرة كالمكظفيف العامميف فييا

، كىذه القيـ أقؿ مف مستكل (01.-03.)بيعد تقييـ السمكؾ(، فقد تراكح مستكل الداللة ليما ما بيف )

 (. 05.الداللة )

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال      

(α≤.05)  أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل

تعزل إلى متغير عدد  لمكظفيف العامميف فيياالمحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ كا

حسب المجاليف )بيعد تقييـ المعرفة، كبيعد تقييـ المياـ كالمسؤكلية( فقد تراكح مستكل  سنكات الخبرة،

 (05.(، كىذه القيـ جميعيا أكبر مف مستكل الداللة )22.-06.الداللة ليا ما بيف )

عدد لمتغير  تبعان )بيعد تقييـ السمكؾ(  مجاؿمية ك الدرجة الكالفركؽ حسب  مكاطف إلى لمتعرؼك      

 إحصائي )شيفيو(، لممقارنات داؿ فرؽ أقؿ اختبار أيستخدـ فقد كجيتيا، كتحديد ،سنكات الخبرة

 (...27) مكضح في الجدكؿ كالبعدية، ككانت النتائج كما ى
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مجال ُبعد تقييم المعرفة والدرجة  البعدية حسب إحصائي )شيفيو(، لممقارنات دال فرق أقل اختبار (:.013جدول )
 تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة، الكمية

 الفرق في المتوسطات عدد سنوات الخبرة (J)  عدد سنوات الخبرة (I)  المجال

 ُبعد تقييم السموك
 *47666. سنكات 10أقؿ مف  سنة 15كأقؿ مف  10مف 

 *43027. سنكات 10أقؿ مف  سنة فأكثر 15

 يةالدرجة الكم
 *34001. سنكات 10أقؿ مف  سنة 15كأقؿ مف  10مف 

 *33179. سنكات 10أقؿ مف  سنة فأكثر 15
 α≤.05 مستوى عند إحصائيا   دال* 

الحسابية لمدرجة الكمية كلمجاؿ متكسطات ال بيف الفركؽمكاطف  أف إلى (..27)يشير الجدكؿ      

سنكات  10ة بيف كؿ مف لدييـ خبرة أقؿ مف لمتغير عدد سنكات الخبر  ، تبعان )بيعد تقييـ السمكؾ(

سنة فأكثر، كلصالح مف لدييـ خبرة مف  15سنكات ك  10سنة، كأقؿ مف  15إلى أقؿ مف  10كمف 

 سنة فأكثر. 15سنة، ككذلؾ  15إلى أقؿ مف  10

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةالعاشرة: النتائج المتعمقة بالفرضية  .223.3

(α≤.05)  أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل

 متغير المديرية. تعزل إلى مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا المحافظات الشمالية

ميـ في لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعستخرجت المتكسطات الحسابية ا     

 ككذلؾ االنحرافات المعيارية،، المحافظات الشمالية مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف

 ألكثر مف مجمكعتيف مستقمتيف،One Way ANOVA))األحادم التبايف تحميؿ اختبار كاستخدـ

(.29.4(،)28.4) كجاءت النتائج كما ىك مكضح بالجدكليف

أنماط التقييم في مديريات التربية والتعميم في المحافظات لمستوى ابية المتوسطات الحس(: .033جدول )
 متغير المديرية تعزى إلى الشمالية

 نابمس المجال
 جنوب
 قمقيمية سمفيت نابمس

رام اهلل 
 بيت لحم أريحا بيرزيت والبيرة

 شمال
 الخميل

 3.99 4.06 3.82 3.44 3.72 3.73 3.77 4.36 4.46 ُبعد تقييم المعرفة

 3.50 3.97 3.78 3.64 3.70 3.73 3.78 4.33 4.47 عد تقييم الميام والمسؤوليةبُ 
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 3.53 3.95 3.70 3.63 3.80 3.73 3.69 4.41 4.50 ُبعد تقييم السموك

 3.66 3.99 3.77 3.58 3.74 3.73 3.74 4.37 4.48 الدرجة الكمية

 
ماط التقييم في مديريات التربية والتعميم في المحافظات أنلمستوى  األحادي، التباين تحميل اختبار نتائج (:.013) جدول

 متغير المديرية تعزى إلى الشمالية
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى ف
 الدللة 

 3.05 8 24.43 بيف المجمكعات بيعد تقييـ المعرفة
10.77 

 

.00 

 
 28. 272 77.11 داخؿ المجمكعات

  280 101.54 المجمكع

 3.78 8 30.21 بيف المجمكعات بيعد تقييـ المياـ كالمسؤكلية
11.43 

 

.00 

 
 33. 272 89.85 داخؿ المجمكعات

  280 120.06 المجمكع

 4.18 8 33.47 بيف المجمكعات بيعد تقييـ السمكؾ
12.30 

 

.00 

 
 34. 272 92.50 داخؿ المجمكعات

  280 125.97 المجمكع

 3.46 8 27.68 بين المجموعات لدرجة الكميةا
13.69 

 

.00 

 
 25. 272 68.78 داخل المجموعات

  280 96.47 المجموع

بمعنى أنو تكجد فركؽ  الصفرية، الفرضية نرفض(29.4) ف خالؿ البيانات الكاردة في الجدكؿم     

أنماط في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل  (α≤.05) ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف  التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية

 بمغفقد جميع المجاالت، حسب الدرجة الكمية كعمى  ،متغير المديرية تعزل إلىالعامميف فييا 

 . (05.)مف مستكل الداللة  قؿأ ة، كىذه القيم(00.) ليا مستكل الداللة

 ،لمتغير المديرية تبعان الدرجة الكمية كجميع المجاالت الفركؽ حسب  مكاطف إلى لمتعرؼك      

البعدية، ككانت  إحصائي )شيفيو(، لممقارنات داؿ فرؽ أقؿ اختبار أيستخدـ فقد كجيتيا، كتحديد

.(30.4) مكضح في الجدكؿ كالنتائج كما ى
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مجال ُبعد تقييم المعرفة والدرجة البعدية حسب  ، لممقارناتشيفيوإحصائي  دال فرق أقل تباراخ (:.823جدول )
 تبعًا لمتغير المديرية، الكمية

 الفرق في المتوسطات المديرية (J)  المديرية (I)  المجال

 نابمس بيعد تقييـ المعرفة

 *69132. سمفيت

 *72698. قمقيمية

 *73793. راـ اهلل كالبيرة

 *1.01697 بيرزيت

 *63800. أريحا

 نابمس بيعد تقييـ المياـ كالمسؤكلية

 *39326. بيت لحـ

 *46420. شماؿ الخميؿ

 *68794. سمفيت

 *73308. قمقيمية

 *76924. راـ اهلل كالبيرة

 
 

 بيعد تقييـ السمكؾ

 
 
 نابمس

 *82375. بيرزيت

 *68794. أريحا

 *49275. بيت لحـ

 *96122. شماؿ الخميؿ

 *80808. سمفيت

 *77549. قمقيمية

 *70037. راـ اهلل كالبيرة

 نابمس الدرجة الكمية

 *87155. بيرزيت

 *79748. أريحا

 *54923. بيت لحـ

 *97566. شماؿ الخميؿ

 *73074. سمفيت

 *74588. قمقيمية

 *73579. رام اهلل والبيرة

 *89972. بيرزيت

 *71049. أريحا

 *48099. بيت لحم

 *81329. شمال الخميل

 α≤.05 مستوى عند إحصائيا   دال* 

الحسابية لمدرجة الكمية كلجميع متكسطات ال بيف الفركؽمكاطف  أف إلى (..30)يشير الجدكؿ      

 س.لمتغير المديرية جاء لصالح مديرية التربية كالتعميـ نابم ، تبعان المجاالت
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 الحادية عشرة: النتائج المتعمقة بالفرضية  .223.3

في  أنماط التقييـكمستكل  األداء الكظيفي مستكل ال تكجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف      

مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف  مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية

 .فييا

أنماط كمستكل  األداء الكظيفي مستكل( بيف Person) بيرسكف معامؿ االرتباطاستخرج           

مف كجية رؤساء األقساـ كالمكظفيف  مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةفي  التقييـ

 يكضح ذلؾ: (31.4)، الجدكؿ العامميف فييا

ي ومستوى أنماط التقييم في مديريات التربية معامل ارتباط )بيرسون( بين مستوى األداء الوظيف(: 31.4جدول )
 والتعميم في المحافظات الشمالية

 

 

 أنماط التقييم

 مجالت األداء الوظيفي
الدرجة الكمية لألداء  ُبعد السموك ُبعد الميام والمسؤولية ُبعد المعرفة

 الوظيفي

.53** .56** .58** .60** 

   α≤.01 مستوى عند إحصائيا   دال* *   

نرفض الفرضية الصفرية، بمعنى أنو تكجد  (31.4) الجدكؿ مف خالؿ البيانات الكاردة في          

 األداء الكظيفي مستكلبيف  (α≤.05)عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

مف كجية رؤساء  مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةفي  أنماط التقييـكمستكل 

، مكجبة ارتباط خطية عالقةال أنيا؛ كيتضح مف الجدكؿ السابؽ قساـ كالمكظفيف العامميف فييااأل

مديريات التربية في  أنماط التقييـكمستكل  األداء الكظيفي مستكلبحيث بمغ معامؿ االرتباط بيف 

ت مجاال مكجبة بيف ارتباط خطية عالقة كجكد ، كيتضح(60.) كالتعميـ في المحافظات الشمالية

تراكحت ما بيف  مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية،في  أنماط التقييـك  األداء الكظيفي

 كمما كجميعيا دالة إحصائيان، مما يعني أنو "بيعد السمكؾ"لمجاؿ  (58.)ك "بيعد المعرفة"لمجاؿ  (53.)
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  ،رؤساء األقساـ كالعامميف فييا مستكل أنماط التقييـ المطبقة في مديريات التربية كالتعميـ لدلزاد 

 كالعكس صحيح.ىـ الكظيفي ؤ أدازاد 

 نتائج المقابمةثانيًا: 

ىمية تطوير الموظفين في الجوانب التكنولوجية خالل تنفيذىم لعمميم في أالسؤال الول: ما 
 المؤسسة؟

التكنكلكجيا  منيـ يستخدـ %90المقابمة مع رؤساء األقساـ كالعامميف فييا أف  نتائج أظيرت     

نما ا  ك  ،يتـ تداكليا كرقيان  ف معظـ معامالت القسـ الكذلؾ أل ؛ثناء قياميـ بعمميـأالحديثة كبرامجيا 

ممراسالت بيف المكظفيف كرؤسائيـ، كما يقكـ العاممكف في األقساـ لمف خالؿ برامج مخصصة 

كمساعدة  ستفسارإلى إحتاجكف ف الذيف يك كالعامم ،نيـ حديثان يالمختمفة بتدريب زمالئيـ الذيف تـ تعي

نقـك بعقد دكرات تدريبية في مجاؿ " حد رؤساء األقساـ قائالن أالعمؿ. كتحدث  تخصقضايا لحؿ 

ر يبرامج يتـ استحداثيا لتسيالمستخدمة في القسـ، أك كانت البرامج  سكاءن  ،التكنكلكجيا المستخدمة

 .كتمبية متطمباتو" عمؿ القسـ

في  ونشاطاتيم يمتزم بيا العاممون وتساعدىم عمى تنفيذ عمميم ة التيما الطريقالسؤال الثاني: 
 المؤسسة؟

 كذلؾ ؛مف المستجبيف لدييـ القدرة في التعامؿ مع الزمالء %80أظيرت نتائج المقابمة أف      

عماؿ التي بركح الفريؽ في تطبيؽ المياـ كاألنجاز العمؿ المكمفيف بو، كذلؾ مف خالؿ عمميـ إل

نيا ميمة بالعمؿ أحد المكظفيف مف خالؿ حديثة عف النشاطات التي يعتبرىا بأشار أك  ـ،تككؿ اليي

 شاركيـكأ ،االجتماعية " أتشارؾ مع زمالئي في القسـ في المناسبات كالفريؽ كتنمي ركح المسؤلية

ا ، كم"المراجعيف مف قبؿ يتعرضكف لياثناء المشاكؿ التي أبجانب الزمالء  قؼأك فراح حزاف كاألاأل

بالمسؤكلية الجماعية  حساس عاؿو إيمتازكف ب جماالن إف المكظفيف "إ قائالن  حد رؤساء األقساـأتحدث 
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حد أفي حاؿ غياب  بعضانفسيـ مكمميف لبعضيـ أكيعتبركف  ليـخالؿ تطبيقيـ لممياـ المككمة 

 ."المكظفيف عف العمؿ

ن المؤسسة التي يعمل بيا التعميمات التي تصدر عبىمية التزام الموظف أالسؤال الثالث: ما 
 خالل تنفيذه لميام عممو؟

كقات كمكاعيد الدكاـ الرسمي في أب كفمف المستجبيف يمتزم %90أشارت نتائج المقابمة أف      

بحيث يقـك العاممكف بتنفيذ  ،كالتي تصب في مصمحة العمؿ بيـ، المككموتنفيذ المياـ كالكاجبات 

كتتحقؽ أىداؼ الكزارة مف تقديـ القسـ خالليا تتحقؽ أىداؼ ـ التي مف كاجباتيباعتبارىا  المياـ

حد المكظفيف أ، كقاؿ خدماتيا لمجيات المعنية ككذلؾ القياـ بايفاء التزاماتيا اتجاه العممية التربكية

، بدكف كمؿ كجوأنجاز عممي عمى إنفذ التعميمات الصادرة مف رئيس القسـ كالتي تمكنني مف أ"

 %80شار أ"، كما نجازات القسـإاؿ طمب منو تقديـ تقارير لممسؤكليف عف إحراج رئيس القسـ في ح

مف رؤساء األقساـ أف المكظفيف يقفكف مع زمالئيـ في العمؿ مف خالؿ تطبيؽ المعارؼ كالخبرات 

 التي لدييـ كالميارات التي اكتسبكىا خالؿ فترة عمميـ.

 و لمعاممين؟مياء تقيثنأالمقيم  إلييامور التي يتطمع السؤال الرابع: ما األ

جراءات العمؿ الحديثة التي يقـك إمف رؤساء األقساـ ييتمكف ب %70بينت نتائج المقابمة أف      

لتزاـ امدل بمف رؤساء األقساـ  %60شار أف بما يخدـ مصمحة العمؿ، كما ك بتنفيذىا العامم

ؿ كفؽ جدكؿ زمني محدد، بما يتفؽ مع متطمبات العم ،بالمياـ الكظيفية التي يشغمكنيا فيالمكظف

أف رؤساء األقساـ يركزكف عمى مدل اىتماـ المكظؼ بتنفيذ عمى مف المكظفيف  %70تفؽ ابينما 

ف معظـ إ" قائالن  حد المكظفيفأعمالو ككاجباتو في الكقت المحدد كالظركؼ المختمفة، كتحدث أ

القة التي تربطيـ الع طبيعة نما عمىا  ك  عمميـ،ليس عمى  يفرؤكساء األقساـ يقيمكف المكظف

 ."فيظير مف خالليا التحيز ألشخاص معينيف في القسـ دكف اآلخريف ؛بزمالئيـ
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في  أداء العاممينو تطوير أالسؤال الخامس: ما النواحي التي يمكن أن تساعد عمى تحسين  
 الوظيفة؟

المبني  ستمركالم ،أف التدريب الدائـ ،مف رؤساء األقساـ كالعامميف في المديريات %90اتفؽ      

، كما أف تفكيض كيزيد مف إنتاجية القسـ ،العمؿ الخدمة المقدمة فييحسف مف جكدة  عمى االحتياج

حد أحساسو بالمسؤكلية الكاقعو عمى عاتقو، كقاؿ ا  ك  ،ىميتوأممكظؼ يشعرة بقيمتو ك لالصالحيات 

كعدـ  ،ي العمؿىك جديد ف طالعو عمى ماا  ك  ،ف مشاركة المكظؼ بالقررات كالمشاكؿ"إالعامميف 

يحسف مف الخدمة المقدمة لممعنييف، كيعكس الرضا مف خالؿ أداء العامميف تفرد في اتخاذ القرار ال

حد العامميف أف تعدد المياـ كاالعماؿ التي تككؿ لممكظؼ في الكقت نفسة أشار أ، كما في القسـ"

رضا المكظؼ عف ؿ كعدـ يؤثر عمى جكدة العم ًمف ثىـٌ ك  ،ك النسيافألى التشتت كالضياع إيؤدم 

ك تعزيز في الكظيفة لخمؽ أىمية كجكد تحفيز ألى إحد رؤساء األقساـ أضاؼ أ، ك "وكظيفت في وأدائ

 ت عينية. ك حتى مكافأك نقؿ أنفسيـ مف ترقيات أبيف المكظفيف  ركح المنافسة ما

 ؟ينداء لمموظفالسؤال السادس: ما اليدف من تقييم األ

مف رؤساء األقساـ يعتبركف اليدؼ الرئيسي مف التقييـ ىك  %90 أفمة رت نتائج المقابيظأ     

تيـ في القياـ بالمياـ الكظيفية المككمو لدييـ كتكجيييـ نحك ءطاء العامميف تغذية راجعة عف كفاعإ

ك أكعمى الصعيد الذاتي في حاؿ تـ نقميـ  ،كالن أغراض تخص العمؿ دائيـ ألأكيفة تحسيف كتطكير 

االحتياجات أف التقييـ يحدد ب، كما أشار مجمكعة مف رؤساء األقساـ خرلأ ترقيتيـ لكظائؼ

 مف قائالن " حد رؤساء األقساـأشار أتغمب عمى نقاط الضعؼ، ك مالتدريبية الخاصة بالمكظؼ ل

تحسيف  عكس عمىنلديو، كالتي ت كافة تكفير احتياجات العمؿ ، مف خالؿتحفيز المكظؼ الضركرم

مف العامميف أف اليدؼ مف  %50شار أ، بينما "العمؿ كالكقكؼ الى جانبة دائو بما يخدـ مصمحةأ

شار أ، ك ال تتعمؽ بتخصصو لخر ألى كظيفة إالمكظؼ حتى يتـ نقمة  أخطاء التقييـ ىك فقط تصيد
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 أخطئ،العمؿ حتى ال  فيبالخكؼ كالتردد  أشعرعندما يحيف مكعد التقييـ " حد العامميف قائالن أ

ف إ" قائالن  حد العامميفأشار أك  "غائب عف العمؿ كأناى تتـ عممية التقييـ جازات حتإخذ أ كأفضؿ

كليس مف خالؿ جدكؿ  بؿ التقييـ بفترة قصيرةقنتاجية المكظؼ إب فثرك أمعظـ رؤساء األقساـ يت

قائالن كمركزان عمى أىمية  حد العامميفأشار أ، ك زمني مكضكع سابقان، فخطأ كاحد يمغي كؿ الصكاب"

ماـ أتو ءكفاجؿ رفع ثقتو ك أنقاط الضعؼ مف ك التقييـ ميـ لممكظؼ لمعرفة نقاط القكة  أف" التقييـ

 . "زمالئو بالعمؿ
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتيا

تضػمف ىػذا الفصػؿ مناقشػة النتػائج التػي تكصػػمت إلييػا الدراسػة، مػف خػالؿ أسػئمتيا كمػا انبثػػؽ 

ه عنيػػا مػػف فرضػػيات، كذلػػؾ بمقارنتيػػا بالنتػػائج التػػي تكصػػمت إلييػػا الدراسػػات السػػابقة الػػكاردة فػػي ىػػذ

 الدراسة، إضافة إلى تفسير النتائج، كصكالن إلى التكصيات التي يمكف طرحيا في ضكء ىذه النتائج.

 الدراسة ومناقشتيا نتائج أسئمةتفسير 1.5 

 تفسير نتائج السؤال األول ومناقشتيا 1.1.5

في مديريات التربية والتعميم في رؤساء األقسام والعاممين لدى الوظيفي  األداءمستوى ما 

 ؟"المحافظات الشمالية"

لدل  األداء الكظيفيأظيرت النتائج أف المتكسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة عمى مقياس 

ككؿ  في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةرؤساء األقساـ كالمكظفيف العامميف فييا 

بمتكسط حسابي قدره  ،بة األكلى" بالمرتبيعد المعرفةكجاء مجاؿ " مرتفع،كبتقدير  ،(4.18بمغ )

" في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ بيعد السمكؾ، بينما جاء مجاؿ "مرتفع كتقدير ،(4.20)

 مرتفع. كتقدير ،(4.15)

منيـ يستخدـ  %90رؤساء األقساـ كالعامميف فييا أف كىذا ما أظيرتو نتائج المقابمة مع      

يتـ تداكليا  ف معظـ معامالت القسـ الكذلؾ أل ؛ناء قياميـ بعمميـثأالتكنكلكجيا الحديثة كبرامجيا 

نما مف خالؿ برامج مخصصة بالمراسالت بيف المكظفيف كرؤسائيـ، كما يقـك العاممكف في ا  ك  ،كرقيان 

 أم لىإكالعامميف الذيف يحتاجكف  ،نيـ حديثان ياألقساـ المختمفة بتدريب زمالئيـ الذيف تـ تعي

نقـك بعقد دكرات " حد رؤساء األقساـ قائالن أالعمؿ. كتحدث  تخصقضايا حؿ استفسار كمساعدة ل
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برامج يتـ المستخدمة في القسـ، أك كانت البرامج  سكاءن  ،تدريبية في مجاؿ التكنكلكجيا المستخدمة

 .كتمبية متطمباتو" عمؿ القسـ رياستحداثيا لتسي

 كذلؾ دييـ القدرة في التعامؿ مع الزمالءل فالمستجيبيمف  %80أظيرت نتائج المقابمة أف كما      

عماؿ التي تككؿ بركح الفريؽ في تطبيؽ المياـ كاألنجاز العمؿ المكمفيف بو، مف خالؿ عمميـ إل

نيا ميمة بالعمؿ كتنمي أحد المكظفيف مف خالؿ حديثة عف النشاطات التي يعتبرىا بأشار أك  لييـ،إ

 كأشاركيـ ،االجتماعية في القسـ في المناسبات" أتشارؾ مع زمالئي  كالفريؽ ةالمسؤكليركح 

، كما "المراجعيف مف قبؿ يتعرضكف لياثناء المشاكؿ التي أبجانب الزمالء  كأقؼفراح حزاف كاألاأل

بالمسؤكلية الجماعية  حساس عاؿو إيمتازكف ب جماالن إف المكظفيف "إ قائالن  حد رؤساء األقساـأتحدث 

حد أنفسيـ مكمميف لبعضيـ البعض في حاؿ غياب أكيعتبركف  ليـخالؿ تطبيقيـ لممياـ المككمة 

 ."المكظفيف عف العمؿ

كتفسر ىذه النتيجة أف المكظؼ الذم يتمتع بالمسؤكلية الكبيرة اتجاه عممة كلديو المعارؼ في      

مجاؿ عممو، كالميارات التي تمكنو مف مكاكبة التطكر التكنكلكجي إلنجاز عممو، مسخران خبراتو في 

يب زمالئو في العمؿ، أك يمد يد العكف لمف يحتاج المساعدة في تكضيح األنظمة، كالتعميمات تدر 

يفتح اآلفاؽ  عميوك  ؛داخؿ المؤسسة لمصمحة العمؿ، كؿ ذلؾ ينمي  ثقة المسؤكليف بالعامميف لدييـ

دير ا يجد التقأماميـ مف حيث النقؿ، كالترقية، كما أف المكظؼ بعيدان عف مسماه الكظيفي عندم

نو يقدـ كؿ ما لديو مف ميارات كمسؤكليات تخدـ ؛ فإو لحرصة عمى العمؿكاالحتراـ مف رؤسائ

 مصمحة العمؿ.

أف امتالؾ الفرد نتائجيا  تأظير  ي(، الت2019) خريشي ىذه النتيجة مع دراسة اتفقتكقد      

، كاتفقت كذلؾ مع داء المتميز لألفرادلممعارؼ كاإلجراءات كأنظمة العمؿ ليا دكر في تحقيؽ األ
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 داءاأل أبعاد مجمؿ في الكظيفي األداءف أ( كالتي أظيرت نتائجيا 2012) Olorunsolaدراسة 

 مرتفعان.  الكظيفي جاء

 ومناقشتيانتائج السؤال الثاني  تفسير 2.1.5

من وجية نظر رؤساء األقسام والعاممين في  ألداء العاممين ما مستوى أنماط التقييم المتبعة

 التربية والتعميم في "المحافظات الشمالية"؟ مديريات

لدل  أنماط التقييـأظيرت النتائج أف المتكسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة عمى مقياس 

ككؿ بمغ رؤساء األقساـ كالعامميف فييا في مديريات التربية كالتعميـ في "المحافظات الشمالية" 

بمتكسط حسابي قدره  ،" بالمرتبة األكلىييـ المعرفةبيعد تقكجاء مجاؿ " مرتفع.كبتقدير  ،(3.95)

" في المرتبة األخيرة، بمتكسط بيعد تقييـ المياـ كالمسؤكلية، بينما جاء مجاؿ "مرتفع كتقدير ،(3.99)

 .مرتفع كتقدير ،(3.92) حسابي بمغ

حيث  ،ةكقد جاءت نتائج المقابمة مع رؤساء األقساـ كالعامميف فييا متكافقة مع نتائج االستبان

كقات كمكاعيد الدكاـ الرسمي في تنفيذ أب كفيمتزم فالمستجيبيمف  %90أظيرت نتائج المقابمة أف 

 بحيث يقكـ العاممكف بتنفيذ المياـ ،كالتي تصب في مصمحة العمؿ إلييـ، المككمةالمياـ كالكاجبات 

رة مف تقديـ خدماتيا كتتحقؽ أىداؼ الكزاالقسـ ـ التي مف خالليا تتحقؽ أىداؼ كاجباتيباعتبارىا 

حد المكظفيف أ، كقاؿ لمجيات المعنية ككذلؾ القياـ بإيفاء التزاماتيا اتجاه ما تتطمبو العممية التربكية

، بدكف كمؿ كجوأنجاز عممي عمى إنفذ التعميمات الصادرة مف رئيس القسـ كالتي تمكنني مف أ"

 %80شار أ"، كما نجازات القسـإعف  إحراج رئيس القسـ في حاؿ طمب منو تقديـ تقارير لممسؤكليف

مف رؤساء األقساـ أف المكظفيف يقفكف مع زمالئيـ في العمؿ مف خالؿ تطبيؽ المعارؼ كالخبرات 

 التي لدييـ كالميارات التي اكتسبكىا خالؿ فترة عمميـ.
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معرفة ـ حصمت عمى المرتبة األكلى ككف أف اليكيفسر الباحث أف بيعد المعرفة كأحد أنماط التقي    

جراءات  ىي مف العمميات العقمية التي يمتمكيا الفرد في تنفيذ المياـ المككمة إليو مف ميارات كا 

تراعي المياـ الكظيفية في العمؿ كفؽ برنامج زمني محدد يمتـز بو المكظؼ في تنفيذ مسؤكلياتو 

تؽ المكظؼ كميامو عمى أكمؿ كجو، كما أف مجاؿ المياـ كالمسؤكليات ىي جزء ميـ يقع عمى عا

مف حيث الحضكر كاالنصراؼ كااللتزاـ بالكقت كالعبء الكظيفي في الظركؼ كاألكقات المختمفة، 

كفي المجمؿ فإف العامميف في األقساـ كما يظير لمباحث بحكـ عممو في مديرية التربية كالتعميـ 

قكمكف بيا لدييـ معرفة كافية بميمات العمؿ كالتي تعكس طبيعة مياميـ كمسؤكلياتيـ التي ي

 كيمتزمكف بإنجازىا. 

لـ تكرد أم دراسة مف الدراسات السابقة نتائج حكؿ أنماط التقييـ ككف ىذه الدراسة عمى حد عمـ 

 الباحث مف الدراسات األكلى التي تطرقت ليذا المكضكع.

 تفسير نتائج فرضيات الدراسة ومناقشتيا  2.5

 : ومناقشتيانتائج الفرضية األولى  تفسير 1.2.5

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

مف كجية نظر رؤساء  األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةلمستكل 

 .المسمى الكظيفيتعزل إلى متغير األقساـ كالعامميف فييا 

في تقديرات أفراد ( α≤.05ؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )بينت النتائج عدـ كجكد فرك 

مف  األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةعينة الدراسة لمستكل 

حسب الدرجة الكمية المسمى الكظيفي، تعزل إلى متغير كجية نظر رؤساء األقساـ كالعامميف فييا 

 .مجاالتجميع الكعمى 
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فالمكظؼ يعمؿ داخؿ  ،داء الكظيفي ليس مرتبطان بمسمى كظيفيكتفسر ىذه النتيجة أف األ     

مؤسسة تربكية كاحدة ضمف رؤية كأىداؼ كاضحة المعالـ، يتقيد مف خالليا بأنظمة كلكائح 

كتعميمات تخص كؿ قسـ عمى حده كعمى المكظؼ اتباع ىذه التعميمات بما يضمف سير العمؿ 

 اليدؼ المنشكد.  كمصمحتو نحك تحقيؽ

 الكظيفيأف مستكل األداء أظيرت ، كالتي (2011) كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الصرايرة    

 إحصائية دلت النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة، ك كانت مرتفعة التدريسية الييئاتألعضاء 

 الدراسة. لعينة  لمتغير المسمى الكظيفيتعكد 

 ومناقشتيارضية الثانية نتائج الف تفسير 2.2.5

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

مف كجية نظر رؤساء  األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةلمستكل 

 .الجنستعزل إلى متغير األقساـ كالعامميف فييا 

في تقديرات أفراد ( α≤.05ج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )بينت النتائ

مف  األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةعينة الدراسة لمستكل 

حسب الدرجة الكمية كعمى الجنس، تعزل إلى متغير كجية نظر رؤساء األقساـ كالعامميف فييا 

 .مجاالتجميع ال

لدييـ مياـ كمسؤكليات تختمؼ مف  فىـ مكظفك  يفكيفسر الباحث أف العامميف مف كال الجنس    

ىك  لى آخر في المجاالت المختمفة فمستكل األداء الكظيفي ليس مرتبطان بالجنس بقدر ماإقسـ 

 خالص لمعمؿ كأداء المياـ كالمسؤكليات، فنجد أف رئيس القسـ المرتبط باالنتماء الحقيقي كاإل

فنجد رؤساء أقساـ مف فئة اإلناث كلدييف الكثير مف الخبرات كالميارات التي  ،يقتصر عمى الذككر

 تشجع عمى التعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ.    
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إحصائية في  داللةكجكد فركؽ ذات ( كالتي أظيرت 2020كاختمفت مع دراسة السميمات )     

الكظيفي لدل  األداءلقيادة التبادلية كمستكل تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة ممارسة ا

 .المديريف تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر

 :الفرضية الثالثةالنتائج المتعمقة ب تفسير 8.0.8

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

مف كجية نظر رؤساء  ية كالتعميـ في المحافظات الشماليةاألداء الكظيفي في مديريات التربلمستكل 

 متغير المؤىؿ العممي. تعزل إلىاألقساـ كالعامميف فييا 

في تقديرات أفراد عينة ( α≤.05بينت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

مف كجية  ات الشماليةاألداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظالدراسة لمستكل 

متغير المؤىؿ العممي حسب الدرجة الكمية كمجاؿ  تعزل إلىنظر رؤساء األقساـ كالعامميف فييا 

 .)بيعد المعرفة(، كذلؾ لصالح مف لدييـ درجة ماجستير فأعمى

)بيعد المياـ كالمسؤكلية، كبيعد السمكؾ( فقد أظيرت النتائج عدـ كجكد أما بخصكص مجاالت 

في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل  (α≤.05لة إحصائية عند مستكل الداللة )ذات دالفركؽ 

مف كجية نظر رؤساء األقساـ  األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية

 متغير المؤىؿ العممي. تعزل إلىكالعامميف فييا 

كف مؤىالن عمميان أعمى تزداد، كخاصة أف كتفسر ىذه النتيجة أف المعرفة لدل مف يحمم     

الجامعات الفمسطينية بدأت التركيز عمى إعطاء مساقات خاصة بالتنمية البشرية كالتي يستفيد مف 

تنمي  عميوك  ؛خالليا المكظؼ في مجاؿ عممو، فكمما ارتفعت الدرجة العممية لمعامميف زادت المعرفة

دارة العمؿ كاستالميـ إمما يؤدم الى استثمارىـ في  مف قدراتيـ كمياراتيـ كتزيد مف كفاءاتيـ، 

مناصب ذات مسؤكلية كبرل عمى عكس العامميف الذيف يحممكف درجات عممية متكسطة فيـ ال 
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تيـ كخبرتيـ كتقؿ فرصيـ بالنقؿ أك الترقية، كما كيعزك ؛ كعميو تقؿ كفاءيتمتعكف بالكـ المعرفي

كظيفة ال يرتبط بالمؤىؿ العممي فالجميع يعرؼ ميامو الباحث أف بيعد المياـ كالمسؤكليات في ال

كمسؤكلياتو المككمو إليو حسب بطاقة الكصؼ الكظيفي، كالتي ىي باألساس معركفة لديو قبؿ 

استالـ مياـ عممو، أما بيعد السمكؾ كالتي ىي األفعاؿ أك النشاطات التي تصدر عف العامؿ خالؿ 

رتو في التعامؿ مع زمالئو بالعمؿ، كىذا ليس لو عالقة في تنفيذه لعممو داخؿ المؤسسة، كتتمثؿ بقد

 . تماعي اتجاة المكظفيف بعضيـ بعضاالمؤىؿ العممي بقدر ما ىك يتعمؽ بالحس اإلنساني كاالج

إحصائية في  داللةكجكد فركؽ ذات ( كالتي أظيرت 2020كاتفقت مع دراسة السميمات )       

الكظيفي لدل  األداءممارسة القيادة التبادلية كمستكل  تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة

 مف يحممكف درجة الدراسات العميا.لصالح ك  المؤىؿ العمميالمديريف تعزل لمتغير 

 الفرضية الرابعةالنتائج المتعمقة ب تفسير 1.0.8   

دراسة في تقديرات أفراد عينة ال (α≤.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

مف كجية نظر رؤساء  األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةلمستكل 

 متغير عدد سنكات الخبرة. تعزل إلىاألقساـ كالعامميف فييا 

في تقديرات أفراد عينة ( α≤.05بينت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

مف كجية  الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية األداءالدراسة لمستكل 

متغير عدد سنكات الخبرة حسب الدرجة الكمية كمجاؿ  تعزل إلىنظر رؤساء األقساـ كالعامميف فييا 

 .سنة فأكثر 15)بيعد المعرفة(، كذلؾ لصالح مف لدييـ خبرة 

عد السمكؾ( فقد أظيرت النتائج عدـ كجكد )بيعد المياـ كالمسؤكلية، كبي أما بخصكص مجاالت 

في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل  (α≤.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )فركؽ 
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مف كجية نظر رؤساء األقساـ  األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية

 لخبرة.متغير عدد سنكات ا تعزل إلىكالعامميف فييا 

لماـ المعرفي بأنظمة ت الخبرة عند المكظؼ زاد لديو اإلنو كمما زادت سنكاأكيفسر الباحث     

يجاد الحمكؿ لممشاكؿ التي تكاجييـ عمى عكس المكظفيف ا  كقكانيف العمؿ داخؿ القسـ، كمتطمباتو ك 

لتي تكاجو المشاكؿ االذيف لدييـ سنكات عمؿ قميمة فما زاؿ ينقصيـ المعرفة كالخبرة في مياـ القسـ ك 

، فيمزميـ معرفة بمتطمبات العمؿ، ككيفة تقديـ الحمكؿ مف خالؿ قضايا تكاجو العامميف كطرؽ حميا

لذلؾ فإف سنكات الخبرة في العمؿ ما  ؛القسـ في العمؿ اليكمي أثناء تنفيذىـ لممياـ المككمو إلييـ

تو لمعرفة سبؿ النجاح كالتطكر ال حصيمة معارؼ كقدرات مكتسبة يكتسبيا الفرد داخؿ مؤسسإىي 

دارم كالميني، باإلضافة إلى ذلؾ فإف سنكات الخبرة في العمؿ ليس ليا عالقة بالمياـ اإل

سس كتعميمات بالمياـ التي عميو أكالمسؤكليات كسمكؾ المكظؼ في العمؿ فمكؿ مكظؼ لدية 

 تنفيذىا لسير العمؿ كفؽ أىداؼ كغايات القسـ.

إحصائية في تقديرات  داللةكجكد فركؽ ذات ( كالتي أظيرت 2018مي )كاتفقت مع دراسة الدلي 

تعزل لمتغير  العامميف في الجامعات العراقيةالكظيفي لدل  مستكل األداءأفراد عينة الدراسة حكؿ 

 سنكات. 10مف لدييـ خبرة تزيد عف لصالح ك  سنكات الخبرة

الخامسة الفرضيةالنتائج المتعمقة ب تفسير 8.0.8  

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05) فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد

مف كجية نظر رؤساء  األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةلمستكل 

 .متغير المديرية تعزل إلى األقساـ كالعامميف فييا

في تقديرات أفراد عينة ( α≤.05ند مستكل داللة )بينت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان ع

مف كجية  األداء الكظيفي في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةالدراسة لمستكل 
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 ،متغير المديرية، لمدرجة الكمية كلجميع المجاالت تعزل إلى نظر رؤساء األقساـ كالعامميف فييا

 .في نابمس كذلؾ لصالح مديرية التربية كالتعميـ

كيفسر الباحث عف سبب كجكد فركؽ بيف مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية     

ككف أف لكؿ مديرية طرقيا الخاصة في تنفيذ رؤية كزارة التربية في النيكض بالعمؿ التربكم 

كالتعميـ، كيعزك كاإلدارم عمى كافة األصعدة بما تتناسب مع لكائح كأنظمة العمؿ في كزارة التربية 

الباحث حصكؿ مديرية التربية كالتعميـ في نابمس عمى أعمى المتكسطات الحسابية لمستكل األداء 

الكظيفي، ككف ىذه المديرية مف المديريات العريقة كالتي ليا باع طكيؿ كىي مف أكائؿ المديريات 

ؿ العمؿ اإلدارم ككف مف مكظؼ خبرة في مجا 174التي تـ إنشاؤىا، فمدل العامميف البالغ عددىـ 

تقاعد مف ىذه المديرية مف العمؿ قاـ بتدريب مف استمـ بعده المياـ كأكسبو ما لديو مف خبرات 

إدارية، يستطيع مف خالليا تطكير القسـ، كما أف رضا العامميف في المديرية لو دكر أساسي في 

حية عدد العامميف الذيف حصكؿ المديرية عمى أعمى المتكسطات الحسابية فيناؾ اكتفاء مف نا

 يقكمكف بالمياـ كالمسؤكليات التي تككؿ إلييـ.

( كالتي بينت كجكد فركؽ في األداء الكظيفي 2010كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة نعيرات )     

 لمعامميف في الشؤكف االجتماعية في مناطؽ الضفة الغربية كلصالح منطقة شماؿ الضفة الغربية.

 السادسةالفرضية ئج المتعمقة بالنتا تفسير 1.0.8

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

رؤساء  نظر لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية

 ي.األقساـ كالعامميف فييا تعزل إلى متغير المسمى الكظيف

في تقديرات أفراد ( α≤.05بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

 عينة الدراسة لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية
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لجميع لمدرجة الكمية ك  ،رؤساء األقساـ كالعامميف فييا تعزل إلى متغير المسمى الكظيفي نظر

  المجاالت.

كيفسر الباحث أف المسمى الكظيفي ما ىك ااٌل لقب ييمنح لممكظؼ بناءن عمى تقييمو كتطكير     

عممو، كعمى المكظؼ تسيير مصمحة العمؿ كأف رئيس القسـ كالمرؤكس مبني عمى أسس يمتـز بيا 

 صة بيا.كالىما فيما يعممكف في مؤسسة تعميمية كاحدة ليا قكانيف كأنظمة كلكائح خا

مف حيث درجة ( كالتي بينت كجكد فركؽ 2018كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة الغنبكصي )     

 .تطبيؽ متطمبات تقكيـ األداء لجميع محاكر االستبانة جاءت لصالح المديريف كمساعدييـ

 السابعةالفرضية النتائج المتعمقة ب تفسير 1.0.8

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05)ل الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك 

رؤساء  نظر لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية

 األقساـ كالعامميف فييا تعزل إلى متغير الجنس.

راد عينة في تقديرات أف( α≤.05بينت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

 نظر الدراسة لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية

مجاؿ )بيعد تقييـ حسب الدرجة الكمية كعمى  .رؤساء األقساـ كالعامميف فييا تعزل إلى متغير الجنس

 السمكؾ( كذلؾ لصالح الذككر.

كبيعد تقييـ المياـ كالمسؤكلية( فقد أظيرت النتائج )بيعد تقييـ المعرفة، أما بخصكص مجاالت 

 في تقديرات أفراد عينة الدراسة (α≤.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )عدـ كجكد فركؽ 

 نظر لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية رؤساء

 .ى متغير الجنساألقساـ كالعامميف فييا تعزل إل
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لدييـ  -مديريات التربية كالتعميـ  –كتفسر ىذه النتيجة بأف الذككر داخؿ المؤسسات التعميمية     

القدرة عمى تحمؿ ضغط العمؿ، كييتمكف أكثر بالجكانب اإلدارية كالفنية كاالجتماعية، كذلؾ بحكـ 

كانب كخاصة أف اإلناث لدييف أف لدييـ مساحة مف الكقت أكثر مف اإلناث في التعامؿ مع ىذه الج

التزامات أسرية تنتيي مياـ عمميف بانتياء الدكاـ الرسمي عمى عكس الذككر، كىـ أقدر عمى 

التعامؿ بحـز بما يتماشى مع  القكانيف الصادرة مف كزارة التربية كالتعميـ كالمديريات التابعة ليا، كما 

 في بعض قضايا العمؿ. ياتياكنحياف إلى كىذا يؤدم في بعض األ أف المرأة عاطفية بطبيعتيا،

بيف  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية (، كالتي أظيرت2016كاختمفت مع دراسة العتيبي )    

 .تقييـ األداء الكظيفي تعزل لمتغير الجنسمتكسطات 

 الثامنة:الفرضية النتائج المتعمقة ب تفسير 3.0.8

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05)كل الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مست 

رؤساء  نظر لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية

 األقساـ كالعامميف فييا تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.

قديرات أفراد عينة في ت( α≤.05بينت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

 نظر الدراسة لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية

 جميع رؤساء األقساـ كالعامميف فييا تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي، حسب الدرجة الكمية كعمى

 .ت، كلصالح مف يحممكف درجة ماجستير فأعمىمجاالال

ه النتيجة لصالح حممة العامميف الذيف يحممكف الشيادات العميا مف ماجستير كدكتكراه كتيفسر ىذ    

ككنيـ أكثر دراية ن في مجاؿ التخطيط، كاإلدارة فيـ أكثر اتصاالن بمجريات التعميـ الحديث بحكـ 

إكماليـ دراستيـ العميا، فالمكارد البشرية في الجامعات الفمسطينية تركز عمى تزكيد المتعمـ 

بالمعطيات التي تمكنو مف متابعة إجراءات كفؽ أسس عممية كعممية، فيككف لديو القدرة عمى تقديـ 
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لمصلحة البناءة والمقترحات واألفكار دارة شؤكف يـ الميارات كالكفايات الالزمة إليككف لدي،

 المؤسسة التعميمية. 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  رت(، كالتي أظي2016كاختمفت نتيجة الدراسة مع دراسة العتيبي )     

المؤىؿ العممي، كما اختمفت مع دراسة تقييـ األداء الكظيفي تعزل لمتغير بيف متكسطات  إحصائية

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات عينة  (، كالتي أظيرت2009أبك حطب )

   .العمميالدراسة حكؿ متكسطات فاعمية نظاـ تقييـ األداء تعزل لمتغير المؤىؿ 

 التاسعةالفرضية النتائج المتعمقة ب تفسير 1.0.8

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

مف كجية نظر رؤساء  أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةلمستكل 

 متغير عدد سنكات الخبرة. عزل إلىتاألقساـ كالعامميف فييا 

في تقديرات أفراد عينة ( α≤.05بينت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

 نظر الدراسة لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية

حسب الدرجة الكمية كعمى  .كات الخبرةعدد سنرؤساء األقساـ كالعامميف فييا تعزل إلى متغير 

 .سنة فأكثر 15سنة، ك 15إلى أقؿ مف  10مف مجاؿ )بيعد تقييـ السمكؾ( كذلؾ لصالح 

)بيعد تقييـ المعرفة، كبيعد تقييـ المياـ كالمسؤكلية( فقد أظيرت النتائج أما بخصكص مجاالت 

 في تقديرات أفراد عينة الدراسة (α≤.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )عدـ كجكد فركؽ 

رؤساء  نظر لمستكل أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية

 عدد سنكات الخبرة.األقساـ كالعامميف فييا تعزل إلى متغير 

لتي كيفسر الباحث أف السمكؾ في المؤسسة يختمؼ مف مكظؼ إلى آخر، بحيث يتأثر بالبيئة ا    

نشأ فييا المكظؼ، أك القادـ منيا، أضؼ إلى ذلؾ الثقافة التي تربى عمييا، ثـ إف الرضا الكظيفي 
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 بحيث يتناسب بشكؿ طردم مع  الرضا الكظيفي، ،لو تأثير بالغ عمى السمكؾ في المنظمة

في  كيتضح مف النتائج أف المكظؼ مع مركر الكقت داخؿ المؤسسة فإنو يصبح لديو الخبرة كالدراية

طريقة التعامؿ مع الرؤساء كالمرؤكسيف، كيككف لديو الخبرة الكافية في معالجة القضايا التي ال 

تعالج ااٌل مف خالؿ مسمكيات صحيحة، كال تعتمد عمى ردة فعؿ نابعة عف سمكؾ صاحبيا تعكس 

 بشكؿ خاطئ عمؿ القسـ ككذلؾ اإلدارة التي يتبع ليا المكظؼ.

اختالؼ في ( كالتي أظيرت بأنو ال يكجد 2009ة مع دراسة اإلبراىيمي )كاختمفت نتائج الدراس     

 .يعزل إلى متغير الخبرة حكؿ فاعمية تقكيـ األداء تقديرات أعضاء ىيئة التدريس

 العاشرةالفرضية النتائج المتعمقة بتفسير  22.0.8

اد عينة الدراسة في تقديرات أفر  (α≤.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

مف كجية نظر رؤساء  أنماط التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةلمستكل 

 متغير المديرية. تعزل إلىاألقساـ كالعامميف فييا 

في تقديرات أفراد عينة ( α≤.05بينت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

 نظر التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية الدراسة لمستكل أنماط

 جميع ، حسب الدرجة الكمية كعمىالمديريةرؤساء األقساـ كالعامميف فييا تعزل إلى متغير 

 .ت، كلصالح مديرية التربية كالتعميـ في نابمسمجاالال

ر تقييـ مكضكعية كعممية، ككما أف نظاـ كيفسر ذلؾ أف نظاـ التقييـ المتبع يحتكم عمى معايي    

ىتماـ مف ابيانات عف المقيميف، كأف ىناؾ كالالتقييـ يحتكم عمى كسائؿ متنكعة لجمع المعمكمات 

قبؿ العامميف في مديرية تربية نابمس لنتائج التقييـ السابقة كالتغذية الراجعة لدييـ، كىذا ما عكستو 

مديرية التربية كالتعميـ في نابمس ىي األعمى متكسط  نتائج األداء الكظيفي كالتي أظيرت أف
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فإف نتائج التقييـ في ىذه  ؛حسابي في األداء الكظيفي، كبما أف التقييـ مرتبط باألداء الكظيفي

   المديرية عززت مف األداء الكظيفي لدل العامميف.  

ىذا المتغير الذم تطرؽ كبمراجعة الدراسات السابقة لـ تتطرؽ أم مف الدراسات السابقة إلى      

 إليو البحث عمى حد عمـ الباحث.

 الحادية عشرة: النتائج المتعمقة بالفرضية  تفسير .223.3

األداء  مستكل بيف (α≤.05)عند مستكل الداللة ال تكجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  

نظر  مف كجية ات الشماليةمديريات التربية كالتعميـ في المحافظفي  أنماط التقييـكمستكل  الكظيفي

 .رؤساء األقساـ كالعامميف فييا

بيف  (α≤.05)عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة أظيرت النتائج كجكد      

 مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشماليةفي  أنماط التقييـكمستكل  األداء الكظيفي مستكل

بحيث بمغ ، مكجبة خطية عالقةال كأف ىذه؛ مكظفيف العامميف فييامف كجية رؤساء األقساـ كال

مديريات التربية كالتعميـ في في  أنماط التقييـكمستكل  األداء الكظيفي مستكلمعامؿ االرتباط بيف 

(60.) المحافظات الشمالية

ت الشمالية كيعزك الباحث أف نمط التقييـ المتبع في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظا      

لتطكير كتحسيف أداء العامميف، ىك نمط كاقعي بحيث يالمس المياـ كالمسؤكليات المككمة لدل 

نتاجيـ لألعماؿ بشكؿ كاضح مبني عمى معايير يمتـز  المكظفيف بشكؿ مباشر، كيتـ تقييـ أدائيـ كا 

ج خاص بتقييـ ـ المكظؼ العامؿ في مديريات التربية كالتعميـ ضمف نمكذيـ، بحيث يقيٌ فيو المق

نية عمى بعيا رؤكساء األقساـ ىي عممية مباألداء، كىذا مؤشر عمى أف عممية التقييـ التي يت

 المكضكعية، كالشفافية، كبعيدة عف التحيزات الشخصية. 
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 ةكجكد عالقة ذات دالل( كالتي أظيرت 2009كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة عكاشة )

 ،األنظمة كالقكانيفك  ،السياسات كاإلجراءات)لتنظيمية كىي إحصائية بيف عناصر الثقافة ا

المعتقدات ك  التنظيمية،التكقعات ك  التنظيمية،القيـ ك  ،األنماط السمككيةك  ،كالمقاييس ،المعاييرك 

 .االتجاىات التنظيمية( كبيف مستكل األداء الكظيفيك  التنظيمية،

 والمقترحاتالتوصيات  3.5

 أوًل: التوصيات

 الباحث بما يمي: يكصيالدراسة،  هتائج التي تكصمت إلييا ىذفي ضكء الن

 .ربط عممية تقييـ األداء بالكصؼ الكظيفي لممكظؼ كاألنشطة التي يقـك بيا .1

مع أسس التقييـ  لتتالءـخرل أبيف فترة ك  (المعايير كالنماذج)العمؿ عمى تطكير أداة التقييـ  .2

 .الحديثة

لتي ترتبط بالكصؼ الكظيفي كاألنشطة التي يقـك بيا تباع أساليب تقييـ األداء الحديثة اا .3

 .المكظؼ

 كمجاالتو.عمى بنكد تقييـ األداء  األكزافيجب اف تككف ىناؾ عدالة في تكزيع  .4

ضركرة تكفير دليؿ مع نمكذج تقييـ األداء يكضح كؿ المعايير التي يجب أف يكزف بو كؿ  .5

 .معيار مف بنكد التقييـ

 المقترحات: –ثانيًا 

 مقارنة ألنماط تقييـ األداء في البمداف المجاكرة كفمسطيف.دراسة  .1

في كزارة التربية كالتعميـ  اإلدارييففي دافعية المكظفيف  األداءإشكاليات تقييـ كتشاؼ إ .2

 .الفمسطينية
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اإلشكاليات التي تكاجو المقيـ في استخداـ أنماط تقييـ األداء في كزارة التربية التعرؼ عمى  .3

 . لمعمؿ عمى التخفيؼ منيا يةكالتعميـ الفمسطين
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 المصادر والمراجع

 العربية بالمغة المراجع

دور السموك التنظيمي في أداء المنظمات العمال، دراسة عمى (. 2015إبراىيـ، عبد الحؽ. )

 ، )اطركحة دكتكراه غير منشكرة(، جامعة السكداف. عينة من البنوك التجارية في الخرطوم

(. معرفة درجة فاعمية تقكيـ األداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات 2009. )االبراىيمي، بدرم

، جامعة اليرمكؾ، مجمة اتحاد الجامعات العربيةاألردنية لتحقيؽ الميزة التنافسية لجامعاتيـ، 

7.(2 :)43-77. 

 فاعمية نظام تقييم األداء وأثره عمى مستوى أداء العاممين حالو(. 2009أبك حطب، مكسى. )

، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة دراسية عمى جمعية أصدقاء المريض الخيرية

 فمسطيف. غزة، اإلسالمية،

مدى كفاءة استخدام األموال وتأثيرىا عمى عممية جمبيا لممؤسسات (. 2009أبك دقة، مراد. )

ماجستير  ، )رسالةالىمية التي ل تيدف إلى تحقيق األرباح دراسة ميدانية في قطاع غزة

 فمسطيف. غزة، غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية،

نظام تقييم أداء مديري المدارس في وكالة الغوث الدولية بغزة (. 2012أبك رزؽ، صالح الديف. )

 غزة، ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعو االزىر،من وجو نظرىم وسبل تطويره

 فمسطيف.

تاريخ الزيارة  mawdoo3.com متكفر عمى رابط قييم األداءمعايير ت(. 2017أبك زر، شدك كامؿ. )

 . و29/9/2021
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الغتراب الوظيفي وعالقتو باألداء الوظيفي لمعاممين في وزارة (. 2011أبك سمطاف، مياسة. )

 ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية،التربية والتعميم العالي في قطاع غزة

 فمسطيف.غزة، 

تقييم أثر الحوافز عمى مستوى األداء الوظيفي في شركة التصالت (. 2010نادر. ) أبك شرخ،

غزة، ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة االزىر، الفمسطينية من وجية نظر العاممين

 فمسطيف.

دور اليياكل التنظيمية واألنظمة اإلدارية في تطوير أداء (. 2012أبك ككيؾ، حسف محمد. )

 غزة، ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية،منية في قطاع غزةاألجيزة األ

 فمسطيف.

ساسيات أسمسمة األداء الستراتيجي: (. 2009دريس، كائؿ محمد كالغالبي، طاىر محسف. )إ

 ، عماف: دار كائؿ لمنشر.األداء بطاقة التقييم المتوازن

: شركة مطابع السكداف لمعممة.، االسموك التنظيمي(. 2009إسماعيؿ، زكي مكي. )  لخرطـك

 السعكدية: بيت األفكار الدكلية. ،كيف نقيس ونطور األداء الوظيفي(. 2009بكاؿ، ركبرت. )

-إدارة الموارد البشرية الحديثة(. 2019بني حمداف، خالد محمد كالعيثاكم، أحالـ إبراىيـ. )

 ، عماف: المكتبة الكطنية. نظريات وتطبيقات

: مركز الخبرات القاىرة، تقييم األداء المبادئ_ األدوات_ الميارات(. 2011لرحمف. )تكفيؽ، عبد ا

 المينية ل دارة.

من الوظيفي وعالقتو باألداء الوظيفي دراسة عمى الجامعات األ(. 2016يماف. )إجبريؿ، 

 فمسطيف. غزة، ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة االزىر،الفمسطينية في قطاع غزة

 ، القاىرة: مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيع.إدارة الموارد البشرية(. 2010ز، طارؽ. )جما
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اإلسكندرية: دار الكفاء لدنيا  ،، الطبعة األكلىإدارة الموارد البشرية(. 2007حجازم، محمد. )

 الطباعة كالنشر.

لقطاع أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاممين في مؤسسات ا(. 2013الحاليبة، غازم. )

، )رسالة ماجستير غير منشكرة (، العام في األردن دراسة تطبيقية عمى أمانة عمان الكبرى

 جامعة الشرؽ األكسط، عماف، األردف.

 ، الجامعة االفتراضية السكرية، سكريا.السموك التنظيمي(. 2020الحالؽ، بطرس. )

الوظيفي دراسة تطبيقية عمى غموض الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األداء (. 2015حالكة، عماد. )

، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة موظفي القطاع الحكومي المدنيين في قطاع غزة

 األسالمية، غزة، فمسطيف.

(. دراسة نقدية لبعض المناىج الكصفية كمكضكعاتيا 2013حريزم، مكسى كغريبي، صبرينة. )

، لعموم النسانية واإلجتماعيةمجمة ا في البحكث اإلجتماعية كالتربكية كالنفسية،

1(13:)23-34. 

(. انعكاس األداء التنظيمي في جكدة البحث العممي مف 2012حمد. )أحمداكم، عمر كبخكش، 

، العموم اإلنسانية والجامعية الباحث مجمة، قاصدم مرباحمنظكر بعض األساتذة بجامعة 

 .41-25: (8) 4 جامعة كرقة،

 .دار صفاء لمنشر كالتكزيععماف:  .ة المعرفةمنظم(. 2010) .حمكد، خضير كاظـ

تاريخ    aindirectory.comمتكفر عمى رابط  ،ماىي معايير تقييم األداء(. 2021الحمكد، كالء. )

 .و3/10/2021الزيارة 
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فعالية األداء الوظيفي إلدارة الموارد البشرية ودوره في تحقيق األداء (. 2019خريشي، فيصؿ. )

، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة محمد المؤسسة الرياضية المتميز لألفراد في

 بكضياؼ، الجزائر.

 ، دمشؽ: دار الحنيف لمنشر كالتكزيع. تعديل السموك اإلنساني(. 2003الخطيب، جماؿ. )

جودة الحياة الوظيفية لدى معممي المرحمة األساسية بمحافظات (. 2015الدحدكح، حسني فؤاد. )

 غزة ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية،وى أدائيمغزة وعالقتيا بمست

 فمسطيف.

 –إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين(. 2008درة، عبد اليادم كالصباغ، زىير. )

 ، عماف: دار كائؿ لمنشر. منحنى نظمي

سس النظرية ودللتيا في تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات: األ(. 2003درة، عبدالبارم. )

 ، عماف: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.البيئة العربية المعاصرة

: القاىرة، العدالة التنظيمية وعالقتيا ببعض التجاىات اإلدارية المعاصرة(. 2008دره، عمر. )

 دار الرضكاف لمنشر كالتكزيع.

لبشرية في األداء الوظيفي: دراسة أثر استراتيجيات الموارد ا(. 2018الدليمي، مكسى حمد. )

ؿ البيت، آ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة ميدانية عمى الجامعات الىمية العراقية

 األردف.

واقع تقييم أداء الموارد البشرية وعالقتو بتحقيق الرضا الوظيفي لدى  .(2015ديبة، ناصر. )

 غزة، غير منشكرة(، جامعة األقصى،، )رسالة ماجستير العاممين في الجامعات الفمسطينية

 فمسطيف.
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اإلدارة العامة لشؤكف ، دليل تقييم أداء موظفي الخدمة المدنية (.2016. )ديكاف المكظفيف العاـ

 مكظفي الخدمة المدنية، راـ اهلل، فمسطيف.

تاريخ   mqaall.comمتكفر عمى رابط  ،الفرق بين الفاعمية والفعالية(. 2020الريس، سكزم. )

 . و2/10/2021يارة الز 

: مؤسسة عماف، التحميل المالي ألغراض تقيم األداء والتنبؤ بالفشل(. 2011الزبيدم، حمزة. )

 العراؽ لمنشر كالتكزيع.

(. قياس اتجاىات العامميف ألثر المناخ التنظيمي في تبني 2005الزعبي، خالد كالعزب، حسيف. )

مجمة المنارة  اء اربد: جامعة مؤتة،السمكؾ اإلبداعي، دراسة ميدانية عمى شركو كيرب

 . 99-65(: 2)13 ،لمبحوث والدراسات

دار صفاء لمنشر  ، عماف:دارة المعرفةإاتجاىات معاصرة في  .(2008). الزيادات، محمد عكاد

 .كالتكزيع

أثر ضغوط العمل عمى األداء الوظيفي دراسة تطبيقية عمى (. 2014الساكت، لبنى زياد. )  

، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة عماف العربية، ت األردنيةمجموعة التصال

 األردف.

تاريخ   almrsal.comمتكفر عمى رابط  ،الفرق بين الكفاءة والفاعمية(. 2017سعيد، حيدر. )

 و1/10/2021الزيارة 

نشر ، القاىرة: دار غريف لمطباعة كالإدارة الموارد البشرية الستراتيجية(. 2001السممي، عمي. )

 كالتكزيع.

متكفر عمى رابط  ،لياتياآرىا _ و يالجودة في التعميم_ مفيوميا _ معاي(. 2015سميـ، نجيب. )

new- edu.com   و3/10/2021تاريخ الزيارة. 
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القيادة التبادلية وعالقتيا باألداء الوظيفي لدى مديري المدارس (. 2020السميمات، محمد. )

، )رسالة ماجستير نظر مساعدي المديرين والمعممينالثانوية في محافظة مأدبا من وجو 

 .األردف ،غير منشكرة(، جامعة الشرؽ األكسط

 ، كمية العمـك اإلسالمية، جامعة بابؿ، العراؽ.تعريف السموك(. 2013مؿ عبد الجبار. )أالشرع، 

سة الدعم التنظيمي وعالقتو بالستقرار الوظيفي دراسة ميدانية بمؤس(. 2017شيمي، نبيمة. )

، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة محمد بكضياؼ، الحضنة لمحميب بالمسيمة

 الجزائر.

األداء الوظيفي لدى أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات (. 2011الصرايرة، خالد احمد. )

، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، األردنية الرسمية من وجو نظر رؤساء األقسام فييا

 ألردف.جامعة مؤتة، ا

تاريخ  mawdoo3.comمتكفر عمى رابط  معايير تقييم األداء الوظيفي(. 2018صالح، رزاف. )

 .و30/9/2021الزيارة 

مؤتمر  إلى(. معايير قياس األداء الحككمي كطرؽ استنباطيا، بحث مقدـ 2009الطعامنة، محمد. )

، اس األداء الحكومياألساليب الحديثة في قيالمنظمة العربية لمتنمية اإلدارية بعنكاف 

 .و2008-5-25إلى  2008-5-22في الفترة الكاقعة ما بيف  القاىرة، يناير،

، )رسالة دور تسير الكفاءات البشرية في تنافسية المؤسسات اإلعالمية(. 2012الطيبي، عمار. )

 ماجستير غير منشكرة(، مدرسة الدراسات العميا التجارية، الجزائر.

مستوى كفاءة األداء الوظيفي وعالقتو باألنماط القيادية السائدة لدى  .(2013العامكدم، محمد. )

دراسة تطبيقية عمى سمطة الترخيص بوزارة النقل والمواصالت في قطاع  ،القيادات اإلدارية

 فمسطيف. غزة، ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة األقصى،غزة
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سة العمميات اإلدارية وأثرىا عمى أداء مدى تطبيق إعادة ىند(. 2012عبابنة، كمثكـ محمد. )

، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، العاممين في دائرة الجمارك األردنية من وجية نظرىم

 جامعة اليرمكؾ، األردف.  

 ، عماف: دار كائؿ لمنشر. إدارة الموارد البشرية(. 2003عباس، سييمة. )

 : الدار الجامعية لمنشر.القاىرة، ةالسموك الفعال في المنظم(. 2004عبد الباقي، صالح. )

دار ال: القاىرة، السموك التنظيمي بين إنتاجية المالية والعممية(. 2005عبد الباقي، صالح. )

 .لمطباعة كالنشر الجامعية

العوامل الداخمية المؤثرة في فاعمية األداء (. 2019عبد الكريـ، عميركش كمحمد، ضيؼ. )

مام  8، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة رية بقالمةالوظيفي لموظفي المحافظة العقا

 قالمة، الجزائر.   1945

، عماف: دار السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية(. 2005عبد المجيد، السيد محمد. )

 المسيرة لمنشر كالتكزيع.

دارس الثانكية لمبنات (. تطكير تقييـ أداء معممي التربية البدنية في الم2020سيؿ حميد. )أعبيد، 

 . 146-130(: 1، جامعة بغداد، )مجمة الرياضة المعاصرةفي محافظة بغداد، 

تاريخ الزيارة   sotor.comمتكفر عمى رابط  ،السموك اإلنساني(. 2020العبيدم، سامح. )

 .و5/10/2021

ة الثانوية من تقييم األداء الوظيفي لمعممي التربية اإلسالمية لممرحم(. 2017العتيبي، فيصؿ. )

، )رسالة خرجي كميات الشريعة وكميات التربية في الكويت من وجو نظر الموجيين والمدراء

 ؿ البيت، األردف.آماجستير غير منشكرة(، جامعة 
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، دراسة تطبيقية مكانية تطبيقيا في الجامعات السعوديةا  دارة المعرفة و إ. (2007). العتيبي، ياسر

 السعكدية.جامعة أـ القرل،  غير منشكرة(، دكتكراة ةطركحأ، )عمى جامعة أم القرى

البداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام دراسة (. 2009العجمة، تكفيؽ. )

، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية، تطبيقية عمى وزارات قطاع غزة

 فمسطيف.

 ، عماف: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.وتنظيم بيئة التعممإدارة الصفوف (. 2007عربيات، بشر. )

القيم الجتماعية والثقافية المحمية وأثرىا عمى السموك التنظيمي (. 2009زىر. )العقبى، األ

، )أطركحة دراسة ميدانية بمؤسسة الكوابل بسكرة، نموذجاً ألمعاممين، المصنع الجزائري 

 . الجزائر، دكتكراه غير منشكرة(، جامعة قسنطينة

أثر الثقافة التنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي دراية تطبيقية (. 2008حمد. )أسعد أعكاشة، 

 ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية،عمى شركة التصالت الفمسطينية

 فمسطيف. غزة،

 :عماف ،ة المعرفةدار إمدخل إلى (. 2006) .العمي، عبد الستار كقندلجي، عامر كالعمرم، غساف

 .دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة

، القاىرة: دار نصر لمطباعة الوسيط في شرح قانون العمل الجديد(. 2005عمراف، محمد عمي. )

 كالنشر.

التغير التنظيمي وعالقتو بأداء العاممين دراسة مسحية عمى العاممين (. 2004العنزم، مبارؾ. )

الة ماجستير غير منشكرة(، جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ، )رسبإدارة مرور الرياض

 الرياض. السعكدية.
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تقييم نظام قياس األداء الوظيفي لمعاممين في السمطة الوطنية في (. 2005حمد. )أعكاد، طارؽ 

 فمسطيف. غزة، ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية،قطاع غزة

تاريخ الزيارة  mawdoo3.comمتكفر عمى رابط  ،تعريف الكفاءة(. 2016سراء. )إ عكاكدة،

  و2/10/2021
(. متطمبات تقكيـ األداء المؤسسي في مدارس التعميـ األساسي 2018الغنبكصي، سالـ بف سميـ. )

 .298-255(: 129) 33، جامعة السمطاف قابكس،التربوية، مجمة بسمطنة عماف

العمادات والدوائر الدارية في الجامعة السالمية  درجة ممارسة .(2015). يادإفياض، عدم 

 ،، )رسالة ماجستير غير منشكرة(دارة المعرفة وعالقتيا بمستوى فاعمية اتخاذ القرار لديياإل

 .فمسطيف ، غزة،الجامعة االسالمية

 : العبيكاف لمنشر.الرياض، إدارة الموارد البشرية(. 2012القحطاني، محمد بف دليـ. )

دراسة لمسموك اإلنساني الفردي والجماعي -السموك التنظيمي(. 2003محمد قاسـ. )القريكتي، 

 ، عماف: دار الشركؽ.في المنظمات

 ، عماف: دار كائؿ لمنشر.الوجيز في إدارة الموارد البشرية(. 2010القريكتي، محمد قاسـ. )

 فر عمى رابط متك  ،الستراتيجية والغرض والىداف-إدارة الكفاءات(. 2020حمد. )أقكرة، 

rqiim.com   و2/10/2021تاريخ الزيارة . 

، قسنطينة: الفا لمكثائؽ دراسات متقدمة في السموك التنظيمي(. 2021كافي، مصطفى يكسؼ. )

 كالنشر.

تاريخ الزيارة   kenanaonline.comمتكفر عمى رابط  ،مبادئ تقييم األداء(. 2010حمد. )أالكردم، 

 .و29/9/2021
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 رابطمتكفر عمى  ،مفيوم الكفاءة والفاعمية في األداء الوظيفي(. 2014)حمد. أالكردم، 

bohoutmadrassia.blogspot.com   و3/10/2021تاريخ الزيارة. 

 ، عماف: دار البداية ناشركف كمكزعكف.إدارة الموارد البشرية الحديثة(. 2013الكاللدة، طاىر. )

ية الحديثة الستثمار كتسيير كفاءات المكارد (. المتطمبات المنيج2016لخضر، حرز اهلل محمد. )

(: 14) 8 ،، جامعة بسكرةمجمة دفاتر السياسة والقانونالبشرية في ظؿ مجتمع المعرفة، 

327-346 . 

مارة إالعوامل المؤثرة في األداء الوظيفي لمعاممين ب(. 2012الزىراني، عمر. )ك المكزم، مكسى 

، )رسالة ماجستير غير لسعودية دراسة تحميميةمكة العربية اممنطقة الباحة التابعة لمم

 منشكرة(، الجامعة األردنية، األردف.

جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى مستوى األداء الوظيفي لمعاممين: (. 2014ماضي، إبراىيـ. )

، )أطركحة دكتكراه غير منشكرة(، جامعة قناة دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية

 السكيس، مصر.

مجمة ( القدرة عمى التفكير االبتكارم )قراءة مفاىيمو(، 2015خف، سامية كالشايب محمد. )م

 .58-47(:21، جامعة قاصدم مرباح كرقمة، )الباحث في العموم اإلنسانية والجتماعية

فعالية نظام تقييم األداء السنوي لمعممي المرحمة الثانوية وعالقتو (. 2013مرتجى، نسريف. )

، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة ظيفي من وجية نظرىم بمحافظة غزةبأدائيم الو 

 فمسطيف. غزة، اإلسالمية،

، األردف: دار جميس فعالية األداء المؤسسي لممدارس الثانوية(. 2014المساعيد، مفضي عايد. )

 الزماف لمنشر كالتكزيع.

 .دار المعتز لمنشر كالتكزيع ، عماف:ماتدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمو إ .(2015). اهلل مسمـ، عبد
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: مركز الخبرات المينية القاىرة، تحميل وتقييم وقياس األداء البشري(. 2014مصطفى، محمد. )

 ل دارة.

 ، بيركت: دار المشرؽ لمنشر كالتكزيع.المنجد في المغة والعالم(. 2003معمكؼ، بكلس. )

شاممة بأداء الموظفين في الجامعات الفمسطينية عالقة إدارة الجودة ال(. 2014المعمر، كساـ. )

 فمسطيف.   غزة، ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة االزىر،في قطاع غزة

 ، القاىرة: مجمكعة النيؿ العربية.مبادئ اإلدارة أسس ومفاىيم(. 2007منصكر عمي. )

ي كالمجاالت الكبرل، (. تسيير الكفاءات اإلطار المفاىيم2010منصكرم، كماؿ كصكيمح، سماح. )

 . 62-52 (:7) ،، جامعة محمد خيضرمجمة أبحاث اقتصادية

مجمة العموم (. تقييـ أداء األفراد كأداة لرفع أداء المنظمات، 2004مكسى، عبد الناصر. )

 .10-1:(6)، ، جامعة محمد خيضراإلنسانية

المنظمات الىمية األنماط القيادية وعالقتيا باألداء الوظيفي في (. 2010ناصر، حسف. )

 ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية،الفمسطينية من وجية نظر العاممين

 فمسطيف.غزة، 

معوقات تطبيق تقييم أداء العاممين في الييئات المحمية في محافظات  .(2013النجار، محمد. )

 .يففمسط غزة، ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة االزىر،قطاع غزة

أداء موظفي وزارة الشؤون الجتماعية في محافظات الضفة (. 2010نعيرات، سيريف إبراىيـ. )

 أبك ديس، ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة القدس،الغربية بين الواقع واليات تطويره

 فمسطيف.
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ات الجامعية أثر النضباط اإلداري عمى األداء الوظيفي لمعاممين في الكمي(. 2015نكفؿ، كماؿ. )

غزة،  ،، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسالميةالحكومية في قطاع غزة

 فمسطيف. 

سياسات تقييم أداء العاممين في مؤسسات التعميم العالي الحكومية في (. 2004النكنك، نائمة. )

 فمسطيف. غزة، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة اإلسالمية، قطاع غزة،

دارة التميز كمتطمبات تطبيقية في جامعة إ(. مدخؿ 2012). مانيأي، الياللي كغبكر، اليالل

 .142-11(: 83) 20، مجمة مستقبل التربية العربيةالمنصكرة، 

 ، عماف: دار كائؿ لمنشر.مدخل استراتيجي –إدارة الموارد البشرية (. 2010الييتي، خالد. )

تاريخ الزيارة  mawdoo3.comتكفر عمى رابط م ،مفيوم الجودة(. 2016الكىاديف، دانة. )

 .و3/10/2021

ثر التسيير الستراتيجي لمموارد البشرية وتنمية الكفاءات عمى أ(. 2002يحضية، سماللي. )

 ، )أطركحة دكتكراه غير منشكرة(، جامعة الجزائر، الجزائر.الميزة التنافسية لممؤسسة

دارة ال(. 2010يكنس، عبد الغفكر. )  ، اإلسكندرية: مؤسسة المطبكعات الحديثة.عمالتنظيم وا 
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 المالحق

. أداة الدراسة قبل التحكيمأ         

قائمة المحكمين ب.  

أداة الدراسة بعد التحكيمت.   

كتاب تسييل الميمةث.   
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 أداة الدراسة قبل التحكيم)أ(: الممحق 
سم اهلل الرحمن الرحيم       ب   

 جامعة القدس المفتوحة
 كمية الدراسات العميا        

 اإلدارة واإلشراف التربوي برنامج ماجستير         
             

   الدكتور ...................................................... المحترم حضرة األستاذ
األداء الوظيفي لمعاممين في مديريات التربية والتعميم في ) معرفة بدراسة تيدؼ إلى يقكـ الباحث

رؤساء األقسام والعاممين المحافظات الشمالية وعالقتو بأنماط التقييم المتبعة من وجية نظر 
 راؼ التربكمالدراسة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة كاإلشك  ،(فييا

كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة تـ اعداد استبانة مف قسميف األكؿ لقياس  ة،في جامعة القدس المفتكح
أنماط لقياس كالثاني  الشمالية األداء الكظيفي لمعامميف في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات

 . ياالتقييـ المتبعة مف كجية نظر مكظفي اقساـ الشؤكف اإلدارية في

مثقة المطمقة بكـ، فإنو يرجك منكـ تحكيـ ىذه األداة ليتسنى إتماـ رسالة الماجستير المتعمقة كل
   كلتحقيؽ ذلؾ فقد اطمع الباحث عمى مجمكعة مف المقاييس بيذا المجاؿ.بالبحث المذككر، 

 :ىما جزأيف،كقد صممت االستبانة مف 
 مؿ عمى البيانات الشخصية كالعامة.تكيش الجزء األول:

األداء الكظيفي لمعامميف في مديريات التربية  قسميف: القسـ األكؿ يقيس : كيتككف مفجزء الثانيال
رؤساء أنماط التقييـ المتبعة مف كجية نظر ، كالقسـ الثاني يقيس كالتعميـ في المحافظات الشمالية

 األقساـ كالعامميف فييا.

  لكم حسن تعاونكما شاكر 
 التقديروتفضموا بقبول فائق الحترام و 

 

 يحيى محمد ندى د. إشراف: أ.: رامي بسام خوري                     الباحث
 بيانات الُمحكم:

 التخصص الرتبة العممية الجامعة اسم المحكم
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مع يتفؽ  الذم المربع( في Xأرجك التكـر بكضع إشارة ) المتغيرات الديمغرافية:األول: الجزء 
 حالتؾ:

A1 انثى     )   (                       ذكر  )    ( الجنس 
A2 دبمـك  )   (         بكالكريكس   )   (       ماجستير فاكثر      )   ( المؤىؿ العممي 
A3 سنة كأكثر )  ( 15)   (   15ك أقؿ مف  10سنكات )   ( مف  10أقؿ مف  عدد سنكات الخبرة 
A4 ( أريحا            -3بيت لحـ         )   ( -2 كالبيرة     راـ اهلل )   ( -1 المديرية   (

)   ( يطا             -7)   ( جنكب الخميؿ     -6)   ( شماؿ الخميؿ  -5)   ( الخميؿ   -4
)   ( طكباس      -11)   ( قباطية    - 10)   ( قمقيمية    -9)   ( سمفيت   -8
)   ( طكلكـر -15مس    )   ( جنكب ناب-14)   ( نابمس  -13)   ( جنيف -12
 )    ( بيرزيت      -18)    ( القدس      -17)   ( ضكاحي القدس   -16

 كقدالشمالية،  األداء الكظيفي لمعامميف في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظاتقياس : ولً أ
 حر كسكيرخكمنيا بالسابقة،  كالدراسات المراجع مف عدد عمى المقياس تطكير في اعتمد الباحث

 فقرة، (27األكلية ) صكرتو في المقياس شمؿ (، كقد2012( كالبمبيسي )2019) كارفيس (2010)
في  الشمالية األداء الكظيفي لمعامميف في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات عمى ركزت

 .فمسطيف

، كقد اعتمد الباحث فييا رؤساء األقساـ كالعامميفأنماط التقييـ المتبعة مف كجية نظر قياس  ثانيا:
 ( كأبك الركس2016في تطكير المقياس عمى عدد مف المراجع كالدراسات السابقة كمنيا، عساؼ )

أنماط التقييـ المتبعة مف ( فقرة ركزت عمى 30( كقد شمؿ المقياس في صكرتو األكلية )2009)
في  الشمالية المحافظاتفي مديريات التربية كالتعميـ في  رؤساء األقساـ كالعامميفكجية نظر 

 فمسطيف.
 التالي:   النحك عمى الخماسي لتدرج ليكرت كفقان  ستككف المقياس فقرات عمى اإلجابة أف عمما

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة  قميمة قميمة جداً 
1 2 3 4 5 
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 ينلمعامماألداء الوظيفي القسم األول:   

ساسية، كمف المكاضيع الحساسة التي ال بد مف االىتماـ بو عند ينظر لألداء عمى أنو مف العمميات اإلدارية األ
عداد برامج  التفكير، كالتخطيط لعمميات التطكير في أية مؤسسة، فمف خاللو تتمكف اإلدارة العميا مف تصميـ كا 

مف  تطكيرية تتناسب مع ظركؼ المنظمة، كاحتياجاتيا، كقدراتيا الفعمية، كبدكف إجراء تقييـ ألكضاعيا، سيككف
 الصعب عمى المؤسسة إعداد خطط كبرامج مستقبمية مناسبة

 
 المجال الول: المستوى التكنولوجي الفني لمعامل

 ترسخ أن شأنيا من والتي مديرياتيم في كبيرة   بدرجة   الّتكنولوجّيةالتغيرات الحديثة  والّتعميم الّتربيةيمارس اإلداريون في 
 العاممين عمى مما يؤدي التغير الواضح ،مرونة رأكث العمل وتجعل الجيد، العمل مبادئ

بدرجة  العبارة الرقـ
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

 بدرجة قميمة جدا

      التكنكلكجيا في العمؿ تكظيؼ عمى لديو القدرة  .1
      يستطيع استخداـ التكنكلكجيا بشكؿ إيجابي  .2
      التكنكلكجية اتالتغير  لديو القدرة عمى مكاكبة  .3
      األداء مف مستكل رفعت التي التكنكلكجيايستخدـ   .4
       التطكرات التكنكلكجية مكاكبة عمىيحرص   .5
      باستخداـ التكنكلكجيا ينجز المياـ  .6

 الثاني: المستوى الجتماعي لمعاملالمجال 
 العاممين بين لوص حمقة بمثابة عد  ع بان المستوى اإلنساني يُ والقتنا العمل، في اإلنساني الجانب أىميةعمى اإلداري إدراك 

      رئيس العمؿ مف البناء النقد يتقبؿ  .1
      زمالء العمؿ مع طيبة عالقاتو  .2
      الجماعية بالمسؤكلية لديو إحساس  .3
      المينة  إلى االنتماء تنمية عمى لديو القدرة  .4
      عالقاتو طيبة مع المراجعيف  .5

 المستوى الذاتي لمعامل: الثالثالمجال 
 اإلنجاز عمى وحثِّيم العاممين، تحفيز أجل من وذلك ،المستوى الذاتي عمى الّتركيز األداري عمىيتوجب 

      العمؿ ضغط تحمؿ عمى لديو المقدرة  .1
      بعدالة العامميف مع يتعامؿ  .2
      اآلخريف  مع التعامؿ عند يتعامؿ بثقة النفس  .3
      تميز عف غيره بشخصيتو القكية ي  .4
      اآلخريف عمى في التأثير لديو المقدرة  .5
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      العممية بالطرؽ المشكالت حؿ عمى لديو القدرة  .6
      النفس ضبط عمى لديو القدرة  .7
      المالحظات في ابداء لديو الدقة  .8
      الحرجة المكاقؼ في نفسو يضبط  .9

 ميارة اإلدارية لمعاملمستوى ال: الرابعالمجال 
      بنجاح القسـ العمؿ في عمى لديو القدرة  .1
      الفريؽ بركح يعمؿ  .2
      الزمالء لدل الدافعية إثارة عمى لديو القدرة  .3
      في العمؿ كمياراتو خبراتو ينمي  .4
 في الطارئة الظركؼ مكاجية عمى لديو القدرة  .5

 القسـ
     

 لممتغيرات السريعة بةاالستجا عمى لديو القدرة  .6
 في القسـ تحدث التي

     

      المسؤكلية تحمؿ عمى القدرة يمتمؾ  .7
 

 القسم الثاني: أنماط تقييم العاممين
 األجيزة تدفع التي الوسيمة موضوعاتيا، فيو وبين اإلدارية العممية في مرموقة بأىمية العاممين أداء تقييم موضوع يحظى

 وتدفع مستمر، بشكل مرؤوسييم واجبات ومسؤوليات يتابعون الرؤساء تجعل حيث شاط،ون بحيوية لمعمل اإلدارية
   األداء تقويم نتائج فييا تستخدم التي المجالت إلى النظر عند الوسيمة أيضا ىذه أىمية وتظير بفعالية، لمعمل المرؤوسين
 العبارة الرقـ

بدرجت 

 كبيرة جدا   
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متكسطة

بدرجة 
 مةقمي

 بدرجة 
 جداقميمة 

 .المجال الول: العمل والنتاجية

 العمؿ.امتالؾ القدرة عمى تطكير كتحديث أساليب   .1
     

 المككمة.كجكد الميارة التي تساعد في تنفيذ األعماؿ   .2
     

تؤدم الى تبسيط  التيدعـ االساليب الحديثة   .3
 في العمؿ. اإلجراءات

     

      اإللماـ بمياـ الكظيفة.  .4

      المقدرة عمى القياـ بالمسؤكليات.  .5

      المقدرة عمى انجاز العمؿ بدقة  .6

ممارسة المياـ الكظيفية بما يتالءـ مع التخصص   .7
 العممي.

     

      القدرة عمى تحديد البرنامج الزمني إلنجاز العمؿ  .8
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 المجال الثاني: المواظبة 
      نصراؼبمكاعيد العمؿ في الحضكر كاال االلتزاـ  .1
      انجاز العمؿ المككؿ في الكقت المحدد  .2
      تحمؿ أعباء الكظيفة في الظركؼ المختمفة  .3
      انجاز المياـ التي تحددىا الكظيفة.  .4

 تطكير إجراءات العمؿ.المبادرة في تقديـ مقترحات جديدة تسيـ في   .5
     

      متابعة كافة المستجدات في مجاؿ العمؿ.  .6
      ساب ميارات كمعارؼ جديدة لمقياـ بالعمؿ.اكت  .7

 المجال الثالث: الصفات الذاتية
      تحمؿ ضغكط العمؿ ميما كانت صعبة.  .1
       الزمالء في العمؿ.تدريب االستعداد ل  .2
االستعداد نتبادل انًعارف وانًهاراث يع زيالء   .3

      انعًم.
      .القدرة عمى معالجة مشاكؿ العمؿ اليكمية  .4

كالمكائح كاإلجراءات الخاصة  باألنظمةمعرفة   .5
 بالعمؿ

     

      االىتماـ بالمظير العاـ في العمؿ.  .6
 المجال الرابع: السموك الشخصي

المقدرة عمى إقامة عالقات مع االطراؼ ذات   .1
 العالقة بالعمؿ.

     

      المحافظة عمى الممتمكات العامة في العمؿ.  .2
      لية في االجتماعات.المشاركة بفعا  .3
      القدرة عمى اقامة اتصاالت فعالة مع االخريف.  .4
      تقديـ األفكار كالمقترحات لمصمحة العمؿ.  .5
      القدرة عمى الحكار كعرض الرام بثقة.  .6

التصرؼ الصحيح مع ذكم العالقة في مجاؿ   .7
 العمؿ

     

      تقبؿ التكجييات كتنفيذىا لمصمحة العمؿ.  .8
      االىتماـ بالكقت المحدد إلنجاز العمؿ.  .9

 انتيت الستبانة
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  ب(الممحق )
 قائمة المحكمين

 الرقم  السم   التخصص الجامعة
 1 أ.د محمد الطيطي إدارة كتخطيط تربكم  جامعة القدس المفتكحة
 2 أ.د مجدم زامؿ أصكؿ تربية جامعة القدس المفتكحة
 3 أ.د خالد قركاني تربكية إدارة جامعة القدس المفتكحة

 4 د. احمد عمار تدريس مناىج كاساليب خضكرم فمسطيف التقنية جامعة
 5 د. مناؿ أبك منشار مناىج كأساليب تدريس جامعة الخميؿ
 6 د. أشرؼ أبك خيراف إدارة تربكية جامعة القدس 

 7 د. باسـ شمش إدارة تربكية جامعة القدس المفتكحة
 8 د. جعفر أبك صاع إدارة تربكية خضكرمقنية فمسطيف التجامعة 

 9 د. جماؿ بحيص إرشاد نفسي كتربكم القدس المفتكحة جامعة 
 10 د. حسيف حمايؿ إدارة تربكية جامعة القدس المفتكحة

 11 د. كماؿ مخامرة إدارة تربكية  جامعة الخميؿ
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 بعد التحكيم أدوات الدراسة(: تالممحق )
 
 ستبيانأوال : اال

 جامعت القدس المفتوحت

 عمادة الدراساث العليا والبحث العلمي

 شراف التربوياإلدارة و اإلبرنامج الماجستير في 
 

 المحترمة الموظفة المحترم/ الموظف
 تحية طيبة وبعد،

األداء الوظيفي لمعاممين في مديريات التربية والتعميم في ) معرفة بدراسة تيدؼ إلى يقكـ الباحث
رؤساء األقسام والعاممين ظات الشمالية وعالقتو بأنماط التقييم المتبعة من وجية نظر المحاف
 الدراسة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة كاإلشراؼ التربكمك  ،(فييا

كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة تـ اعداد استبانة مف قسميف األكؿ لقياس  ة،في جامعة القدس المفتكح
أنماط لقياس كالثاني  الشمالية داء الكظيفي لمعامميف في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظاتاأل

لذا أعدت ىذه االستبانة كالمتعمقة  ،يافي رؤساء االقساـ كالعامميفالتقييـ المتبعة مف كجية نظر 
الدراسة  الكمي مف نتائج لمجمع بيف المقابالتستعيف الباحث باستخداـ يكس، البحث بمكضكع

   . المقابالت الفرديةكالنكعي مف نتائج 
نرجك تعاكنكـ كمساعدتكـ في تعبئة االستبانة بدقة كعناية كمكضكعية، عممان بأف المعمكمات التي  

  نحصؿ عمييا ستعالج بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

        لكم حسن تعاونكم اً شاكر 

 

 ي : رامي بسام خور الباحث

 يحيى محمد ندى د. إشراف: أ.                                     
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 :البيانات الشخصية والعامة -األول الجزء                       

 :المناسب المربع في( X) إشارة بوضع التكرم أرجو                   
A1 رئيس قسى     )   (    يىظف )    (                                 المسمى الكظيفي 

A2 ذكر )    (                       اَثى     )   ( الجنس 

A3 دبهىو  )   (         بكانىريىس   )   (       ياجستير فاكثر      )   ( المؤىؿ العممي 

A4 سُت وأكثر )  ( 15)   (   15و أقم يٍ  10سُىاث )   ( يٍ  10أقم يٍ  عدد سنكات الخبرة 

A5 ( أريحا            -3بيت لحـ         )   ( -2 كالبيرة     راـ اهلل )   ( -1 المديرية   (
)   ( يطا             -7)   ( جنكب الخميؿ     -6)   ( شماؿ الخميؿ  -5)   ( الخميؿ   -4
)   ( طكباس      -11)   ( قباطية    - 10)   ( قمقيمية    -9)   ( سمفيت   -8
)   ( طكلكـر -15)   ( جنكب نابمس    -14)   ( نابمس  -13( جنيف    )-12
 )    ( بيرزيت      -18)    ( القدس      -17)   ( ضكاحي القدس   -16

 استبانة األداء الوظيفي لمعاممين في مديريات التربية والتعميم.: الثانيالجزء 

 الرقم
 الفقرة

بدرجة كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جدًا 

 المجال األول: ُبعد المعرفة:
 تتضح من خالل تنفيذه لعممو في المؤسسة.لعمميات العقمية عند الفرد؛ وُتعرف عمى أنيا مجموعة من ا 

      يتصرؼ بمسؤكلية في تنفيذ المياـ المككمة إليو.  .1
      .يستخدـ التكنكلكجيا الحديثة في عممو في القسـ  .2
في تنفيذ  التكنكلكجيايدرب زمالئو عمى استخداـ   .3

 مياميـ الكظيفية.
     

يطبؽ االجراءات في العمؿ كفؽ تخصصو العممي   .4
 كالذم تـ اختياره بناءن عميو.

     

يستخدـ المكائح كالقكانيف الرسمية في تنفيذ ميمات   .5
 العمؿ.

     

خرل إلنجاز يتمتع بمركنة في االنتقاؿ مف مرحمة إلى أ  .6
 ميمات العمؿ.

     

يقـك بالنشاطات المطمكبة منو في العمؿ كفؽ خطة   .7
 مكتكبة.

     

يطبؽ التغييرات التي تطرأ في ميامو بشكؿ يناسب   .8
 طبيعة العمؿ.
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 الرقم
 الفقرة

بدرجة كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جدًا 

 ُبعد الميام والمسؤولية: :الثانيالمجال 
 لمؤسسة التي يعمل بيا خالل تنفيذه لميام عممو.وُيعرف عمى أنو التزام الفرد بمجموعة التعميمات التي تصدر عن ا 

يتيح االلتزاـ بمكاعيد الدكاـ الرسمي تنفيذ المياـ   .9
      كالكاجبات التي تخص العمؿ.

           ينجز العمؿ المككؿ إليو في الكقت المحدد.  .10
ينجز العمؿ في الظركؼ المختمفة ميما كانت   .11

           صعكبتيا. 
لتي تحددىا الكظيفة خالؿ انجازه لمعمؿ ينفذ المياـ ا  .12

           ظركؼ الميما كانت 
           ينفذ المقترحات الجديدة كالتي تسيـ في انجازه لمعمؿ.  .13
نجاز عممو إمف التعميمات الراسية التي تمكنو  ينفذ  .14

           عمى أكمؿ كجو.
      يطبؽ الخبرات التدريبية التي اكتسبيا في انجاز العمؿ.   .15
يدرب زمالءه في العمؿ عمى تطبيؽ المعارؼ   .16

      كالميارات الجديدة التي تعمميا.
ييعالج المشاكؿ التي تصادفو خالؿ انجازه لممياـ   .17

      المككمة إليو.
 ُبعد السموك: المجال الثالث:

 ؤسسةخالل تنفيذه لعممو في الم والنشاطات التي تصدر عن الفرد وُيعرف عمى أنو األفعال 
لديو القدرة عمى التعامؿ مع الزمالء في متابعة   .18

           األعماؿ المناطة بو.
           يطكر النقد البناء في آلية انجاز ميمات العمؿ.   .19
يعمؿ بركح الفريؽ في تطبيؽ ما يككؿ لو مف ميمات   .20

           في مجاؿ العمؿ.
في تطبيؽ يتعاكف مع األفراد حسب الفركؽ الفردية ليـ   .21

      النشاطات المككمة لو في العمؿ.
 الطيبة يقـك بتنفيذ ميمات العمؿ مف خالؿ العالقات  .22

           الزمالء. مع
الجماعية خالؿ تطبيؽ  بالمسؤكلية يمتاز بإحساسو  .23

      الميمات المككمة لو.
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 الرقم
 الفقرة

بدرجة كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جدًا 

ينمي التكاصؿ مع الزمالء في المينة مما ينعكس عمى   .24
      انجاز ميمات العمؿ.

تنفيذ ميمات  يح التفاعؿ االجتماعي بيف الزمالءيت  .25
      العمؿ بشكؿ مريح.
 القسم الثاني: أنماط التقييم 
 النمط األول: تقييم المعرفة:

 .الفردالتي يمتمكيا لعمميات العقمية وُيعرف عمى أنو مجموعة من ا  
      يراعي التقييـ معرفة العامميف بإجراءات العمؿ الحديثة.  .26

تساعده في تنفيذ  التي حديثةال بالميارات ييتـ التقييـ  .27
 األعماؿ المككمة لو.

     

االساليب الحديثة التي تؤدم الى تبسيط  يحاكي التقييـ  .28
 اإلجراءات في العمؿ.

     

االجراءات كالتعميمات المتعمقة بمياـ  يكضح التقييـ  .29
 الكظيفة التي يشغميا.

     

التي تمقى عمى  كضيح المسؤكلياتالتقييـ بت يمتـز  .30
 .العامؿ بالعمؿ

     

ييتـ التقييـ بشكؿ دقيؽ بإجراءات العمؿ مما يبيف الية   .31
 العمؿ بكضكح.

     

في العمؿ بما يتالءـ مع يراعي المياـ الكظيفية   .32
 .التخصص العممي

     

يحدد التقييـ طريقة القياـ بالعمؿ كفؽ برنامج زمني   .33
 محدد.

     

 ط الثاني: تقييم الميام والمسؤولية:النم
 وُيعرف عمى أنو التزام الفرد بمجموعة التعميمات التي تصدر عن المؤسسة التي يعمل بيا. 

 بالحضكر كاالنصراؼ مكاعيد العمؿ يراعي التقييـ  .34
 الدكاـ الرسمي. أكقاتحسب 

     

      يركز التقييـ عمى االلتزاـ العامميف بالكقت المحدد  .35

الكظيفة في الظركؼ المختمفة ميما  بأعباء ـ التقييـييت  .36
 كانت صعكبتيا.
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 الرقم
 الفقرة

بدرجة كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جدًا 

التي تحددىا الكظيفة ميما كانت ظركؼ  يراعي المياـ  .37
 العمؿ.

     

تقديـ مقترحات جديدة تسيـ في تطكير ب ييتـ التقييـ  .38
 إجراءات العمؿ.

     

 بالعمؿجديدة لمقياـ المعارؼ الميارات ك ال يراعي التقييـ  .39
 عمى أكمؿ كجو.

     

ييتـ التقييـ بالميارات التدريبية المكتسبة كالتي تساعد   .40
 في انجاز العمؿ بإتقاف.

     

يعتمد التقييـ عمى مدل تكظيؼ العامميف لممعارؼ   .41
 كالميارات في خبرات زمالئيـ.

     

يراعي التقييـ قدرة العامميف في معالجة المشاكؿ التي   .42
 تصادفيـ خالؿ عمميـ.

     

 النمط الثالث: تقييم السموك الشخصي
 عن غيره. الفرد يتميز بياوالنشاطات التي  وُيعرف عمى أنو األفعال 

جيدة مع االطراؼ ذات العالقة ال بالعالقات ييتـ التقييـ  .43
 بالعمؿ.

     

ييتـ التقييـ بقدرة المكظؼ عمى الحفاظ عمى ممتمكات   .44
 .العامة مف الضياع أك التمؼ

     

مع الزمالء خالؿ يراعي التقييـ طريقة التعامؿ   .45
 االجتماعات التي يعقدىا القسـ.

     

ييتـ التقييـ في االتصاالت التي يقـك بيا المكظؼ مف   .46
 .اجؿ متطمبات العمؿ

     

األفكار كالمقترحات البناءة لمصمحة  ينظر التقييـ الى  .47
 العمؿ.

     

االفكار بثقة يستخدـ التقييـ طريقة الحكار كعرض   .48
 خالؿ االجتماعات في العمؿ.

     

التصرؼ مع ذكم العالقة في يراعي التقييـ حسف   .49
 مجاؿ العمؿ.

     

التكجييات كينفذىا ييتـ التقييـ بمدل تقبؿ المكظؼ   .50
 لمصمحة العمؿ.
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 الرقم
 الفقرة

بدرجة كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جدًا 

       التقييـ بالمظير الشخصي لممكظؼ في العمؿ. ييتـ  .51

 انتيت الستبانة
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 المقابمةنيًا: ثا

 جامعت القدس المفتوحت

 عمادة الدراساث العليا والبحث العلمي

 شراف التربوياإلدارة و اإلبرنامج الماجستير في 
 

 تحية طيبة وبعد،

األداء لمعرفة " رؤساء األقساـ كالعامميف فييااألسئمة لطرحيا كأداة لممقابالت مع أعدت ىذه  

ية والتعميم في المحافظات الشمالية وعالقتو بأنماط التقييم الوظيفي لمعاممين في مديريات الترب

إنجاز ىذا نرجك تعاكنكـ كمساعدتكـ في ، "رؤساء األقسام والعاممين فيياالمتبعة من وجية نظر 

، عممان بأف المعمكمات التي نحصؿ عمييا ستعالج بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض العمؿ

 البحث العممي.

 تعاونكملكم حسن  اً اكر ش

 

 : رامي بسام خوري الباحث

 يحيى محمد ندى د. إشراف: أ.                                     

 

ما أىمية تطكير المكظفيف في الجكانب التكنكلكجية خالؿ تنفيذىـ لعمميـ في السؤال األول: 

 المؤسسة؟

فيذ عمميـ كنشاطاتيـ في ما الطريقة التي يمتـز بيا العاممكف كتساعدىـ عمى تنالسؤال الثاني: 

 المؤسسة؟
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ما أىمية التزاـ المكظؼ بالتعميمات التي تصدر عف المؤسسة التي يعمؿ بيا خالؿ  :السؤال الثالث

 تنفيذه لمياـ عممو؟

 ما األمكر التي يتطمع إلييا المقيـ أثناء تقيميو لمعامميف؟السؤال الرابع: 

عمى تحسيف أك تطكير أداء العامميف في  ما النكاحي التي يمكف أف تساعدالسؤال الخامس: 

 الكظيفة؟

 ؟ ما اليدؼ مف تقييـ األداء لممكظفيفالسؤال السادس: 
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كتاب تسييل الميمة(: جالممحق )  

 


