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 إىداء

 
 .إلى معممنا الذي أنار لنا الطريق و أمد لنا يد العون إلتمام ىذا البحث

ون فدي دراسدتنا ولدم والدينا المذان تعبا وسيرا عمى راحتنا و ربيانا صغارا و أمدا لنا يدد العدإلى 
 .يبخال عمينا يوما بالحنان والمساعدة التي نحتاجيا

 . إخوتنا وأخوتنا المذين دعمونا بكل ما ىو ممكنإلى  
 .                                                   وطننا الغالي فمسطينإلى 

 .ئيا والوطنكل شجرة وطفل وامرأة فمسطينية ضحت وال تزال تضحي من أجل أبناإلى 
 

 الشكر والتقدير
   

 , الحمد هلل ثم والصالة والسالم عمى رسول اهلل الصادق األمين وبعد
اشكر اهلل عمى من ىداني إلى ما توصدمت إليدو فدي ىدذا المشدروع وبمشديئتو وبفضدمو وتوفيقدو 

 .تم ىذا االنجاز
عميندا فدي  ان لدم يبخمدو لدى العداممين فدي جامعدة النجداح الوطنيدة الدذيإكما أتقدم بالشكر الكبيدر 

 .تقديم المساعدة والدعم في سبيل انجاز المشروع
والشكر الخاص إلدى الددكتور الفاضدل سدام الفقيداء الدذي لدم يد لو جيددا فدي التوجيدو واإلرشداد 

 .إلخراج ىذا المشروع إلى حيز الوجود
 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
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 ممخص الدراسة
 

لعامميف فػي جامعػة ا أداءىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أساليب تقييـ األداء وأثرىا عمى تحسيف تيدؼ 
اإلدارة  ,اختبػػارات األداء وعينػػات العمػػؿ)الدراسػػة  إلػػى التعػػرؼ عمػػى دور متغيػػرات تيػػدؼكمػػا  النجػػاح الوطنيػػة

 .عمى موضوع الدراسة( تقييـ المرؤوسيف ,التقييـ الذاتي ,تقييـ المدراء ,باألىداؼ
حيػػث تػػـ اختيػػار  ,فػػي جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة فػػي مدينػػة نػػابمس "اموظفػػ 42تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 

العػػامميف فػػي جامعػػة  و توزيعيػػا عمػػى بعػػضطػػوير إسػػتبانة توتػػـ  ,العينػػة بطريقػػة عشػػوائية مػػف مجتمػػع الدراسػػة
دخاليػا عبػر الحاسػوب ومعالجتيػا إحصػائيا بواسػطة برنػامج  ,النجاح الوطنية وبعد جمع اإلستبانة تػـ ترميزىػا واخ

SPSS. 
 

 النتائج
قيػيـ اختبػارات األداء، اإلدارة باألىػداؼ، ت)أظيرت النتائج أنو ال يوجد عالقة بيف أسػاليب تقيػيـ األداء 

 .وبيف أداء العامميف في جامعة النجاح الوطنية( المدراء، التقييـ الذاتي، وتقييـ المرؤوسيف
 
 التوصيات 
 :بناءا عمى نتائج البحث توصمنا لمتوصيات التالية 

 ساليب حديثة لتقييـ العامميف في جامعة النجاح الوطنيةضرورية إتباع أ. 

 امعة النجاح الوطنيةأىمية مشاركة العامميف في صياغة أىداؼ ج. 

  عالميـ بنتائج عممية التقييـ  .إخبار العامميف عف األساليب المتبعة في تقييـ األداء واخ

 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Abstract 

 

 This study aims to: First, identifying the methods of performance evaluation 

of the employees in An-Najah National University, second, identifying the impact 

of these evaluations on the improvements of the performance of the employees in 

the university, and finally identifying the role of the study variables (test 

performance, work employees, management by goals, principals evaluation, self 

evaluation, and employees evaluation) on the study's material. 

 The random sample of the study is composed of 40 employees in An-Najah 

National University in Nablus city. A questionnaire was developed and distributed 

on the employees in An- Najah National University. After collecting the 

questionnaire, the results were coded and analyzed by SPSS software.  

 This study showed that there is no relationship between evaluation 

performance and the performance of the employees in An-Najah National 

University. According to this study we recommend the following:  

 Following the modern methods to evaluate the employees in An-Najah 

National University. 

 Giving the employees the opportunity to participate in wording the goals of 

the university.  

 Informing the workers of the methods followed in performance evaluation 

and telling them the results of their evaluation. 
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 الفصل األول
 خطة البحث

  :المقدمة  
، والظػػروؼ تتشععىو ائععإدا ة الم اروععلال  اروشععقد  اتتىةععت يٌتلتعع  أتولعع  رتاععلل ا ععتا  إ ااا وإت ععإ 

خالليػػا، ويػػأتي تقيػػيـ أداء العػػامميف عمػػى رأس الوظػػائؼ المعقػػدة لػػ دارة، وذلػػؾ بسػػبب البيئيػػة التػػي تعمػػؿ مػػف 
األمػر الػذي يتػي  ( عػامميف)، أو كمقيميف (مدراء -مشرفيف )تعاممو الدائـ مع العنصر البشري، سواء كمقيميف 

 (.2226الطائي وآخروف،. )باستمرار ىامشا ال بأس بو مف التحيز سمبا أو إيجابا
فقػد ظيػر فػي ىػذا العصػر أسػاليب حديثػة لػـ تكػف تتبػع المتبعػة لتقيػيـ أداء العػامميف، األساليب تختمؼ  

ىػداؼ األفػي تحديػد  ومشػاركة الػرئيس لمرؤوسػ مف قبؿ، مثػؿ أسػموب اإلدارة باألىػداؼ الػذي يركػز عمػى أىميػة
 .عمى أساس معايير منطقية تتفؽ وقدرات المرؤوس نفسو

يـ أسموب التقييـ الذاتي، حيث يقوـ الموظؼ بتقييـ نفسو بنفسو، وبالرغـ ومف ىذه األساليب أيضا التقي 
مف أف ىذا التقييـ يمكف ينتج عنو تحيز مف الموظؼ تجاه أعمالو وال يكوف ىناؾ موضوعية كبيرة في النتائج، 

 .رئيسو بو إال أف الثقة التي يمنحيا المدير لموظؼ يحفزه عمى االجتياد أكتر في عممو ليكوف عند ثقة دائما
كـ أف تقييـ المرؤوسيف لرؤسائيـ، يساعد المدراء عمى معرفة رأي الرؤساء في أعمػاليـ ممػا يسػاعدىـ  

 .تصحي  األخطاء التي يمكف أف يراىا المرؤوس في رئيسوعمى 
خبػارىـ بنتػائج   تقييـ المدراء لمرؤوسييـ يسػاعدىـ عمػى معرفػة مػواطف الضػعؼ فػي عمػؿ المػوظفيف، واخ

 .اء ليعمؿ الموظفيف عمى تصحي  أي  عيوب يمكف أف تكوف في أعماليـتقييـ األد
ومف ىنا تأتي ىذه  الدراسة لتوضي  أساليب تقييـ األداء وأثرىا عمى أداء العامميف فػي جامعػة النجػاح  

ي الوطنية مف خالؿ معرفة أفضؿ ىذه األساليب وتأثيرىا عمى زيادة فاعمية أداء الموظفيف، وتقميؿ األخطاء الت
 .يمكف أف تقع أثناء العمؿ، مما يؤدي بالتالي إلى تحسيف أداء العامميف وتحسيف جودة الخدمات التي يقدموىا
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 مشكمة الدراسة وأسئمتيا
الموظفيف بغرض معرفة الجوانب االيجابية وتنميتيا و الجوانب السػمبية  أداءتختمؼ األساليب المتبعة في تقييـ 

 أداء، مػػف ىنػػا تػػأتي مشػػكمة الدراسػػة لتوضػػ  األسػػاليب المختمفػػة المسػػتخدمة فػػي تقيػػيـ ومعالجتيػػا لػػدى العػػامميف
 مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة التالية فالعاممي أداءوأثرىا عمى جامعة النجاح الوطنية العامميف في 

 
نجػػاح جامعػة الالعػامميف فػي  أداءعمػى  اختبػارات األداء واختبػارات عينػات العمػؿمػا اثػر إتبػاع أسػموب  .1

 الوطنية؟

 ؟ العامميف في جامعة النجاح الوطنية أداءما اثر إتباع أسموب اإلدارة باألىداؼ عمى  .2

 ؟جامعة النجاح الوطنيةالعامميف في  أداءما اثر تقييـ المدراء عمى  .3

 ؟جامعة النجاح الوطنيةالعامميف في  أداءما اثر التقييـ الذاتي عمى  .4

 ؟جامعة النجاح الوطنيةالعامميف في  أداءمى ما اثر تقييـ المرؤوسيف لرؤسائيـ ع .5

 
 فرضيات الدراسة

 أداءو  اختبػػارات األداء واختبػػارات عينػػات العمػػؿإتبػػاع أسػػموب  ال توجػػد عالقػػة ذات داللػػة معنويػػة بػػيف .1
 .جامعة النجاح الوطنيةالعامميف في 

جامعة النجاح امميف في الع أداءإتباع أسموب اإلدارة باألىداؼ و  ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بيف .2
 .الوطنية

 .العامميف في جامعة النجاح الوطنية أداءتقييـ المدراء و  ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بيف .3
ال توجد العامميف في جامعة النجاح الوطنية  أداءالتقييـ الذاتي و  ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بيف .4

 .جامعة النجاح الوطنيةالعامميف في  أداءسيف لرؤسائيـ و تقييـ المرؤو عالقة ذات داللة معنوية بيف 
 

 أىمية الدراسة
 :تكمن أىمية ىذه الدراسة فيما يمي

 .العامميف أداءالمختمفة وأثرىا عمى تقييـ  داءتربط ىذه الدراسة بيف أساليب تقييـ األ .0

 .العامميف أداءيف مما يؤدي إلى تحس داءتساعد ىذه الدراسة عمى تحديد الطريقة األفضؿ لتقييـ األ .2

 .تبيف ىذه الدراسة مدى مشاركة العامميف في تحديد أىداؼ المؤسسة .3
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 حدود الدراسة
 :سوؼ تجري الدراسة في الحدود اآلتية

اختبػػارات األداء واختبػػارات عينػػات )  داءسػػوؼ تقتصػػر الدراسػػة عمػػى اثػػر بعػػض أسػػاليب تقيػػيـ األ .1
العامميف  أداء، والتقييـ الذاتي، وتقييـ المرؤوسيف عمى وأثر تقييـ المدراء( ، اإلدارة باألىداؼ العمؿ
 أداءوبالتالي لػف تتطػرؽ لمتغيػرات أخػرى مثػؿ أثػر سػنوات الخبػرة عمػى  جامعة النجاح الوطنية،في 

 .العامميف

 .سوؼ تستخدـ ىذه الدراسة المنيجية السببية الوصفية فقط .2

اختبػػارات األداء واختبػػارات عينػػات )  داءسػػوؼ تقتصػػر الدراسػػة عمػػى اثػػر بعػػض أسػػاليب تقيػػيـ األ .3
العامميف  أداءوأثر تقييـ المدراء، والتقييـ الذاتي، وتقييـ المرؤوسيف عمى ( ، اإلدارة باألىداؼ العمؿ

 .في نابمس في جامعة النجاح الوطنية

 نموذج الدراسة
 النموذج المفظي .0

السػػموكية المتدرجػػة، التقيػػيـ السػػري، مقيػػاس )الحديثػػة  داءتتنػػاوؿ الدراسػػة البحػػث فػػي اثػػر أسػػاليب تقيػػيـ األ
العػػامميف فػػي  أداء، واثػػر تقيػػيـ الرؤسػػاء وتقيػػيـ المرؤوسػػيف عمػػى (المالحظػػات السػػموكية، واإلدارة باألىػػداؼ

 .بعض الشركات الخاصة
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 النموذج البياني .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذج الرياضي .3

Y = a0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 

  : حيث

  X1  : اختبارات األداء واختبارات عينات العمؿالمتغير المستقؿ األوؿ وىو. 

X2  : المتغير المستقؿ الثاني وىو اإلدارة باألىداؼ. 

X3  :المتغير المستقؿ الثالث وىو تقييـ المدراء. 

X4 :المتغير المستقؿ الرابع وىو التقييـ الذاتي. 

X5 :ـ المرؤوسيفالمتغير المستقؿ الخامس وىو تقيي. 

Y  : العامميف في بعض المؤسسات الخاصة أداءالمتغير التابع وىو. 

اختبارات األداء واختبارات 
.عينات العمؿ  

 
أداء العامميف في بعض 
 المؤسسات الخاصة

 اإلدارة باألىداؼ

 تقييـ المدراء

 التقييـ الذاتي

 تقييـ المرؤوسيف

 المتغير التابع المتغيرات المستقمة
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    a0  :المقطع الثابت في المعادلة. 

bi   : هىإهالت اروتغلقات اروستةل ،i  =1 ،2 ،3 ،4 ،5 . 

 التعريف اإلجرائي
ا بػيف الحػيف واآلخػر ىػي الطريقػة التػي يعطػى العػامموف بموجبيػ :اختبارات األداء واختبارات عيندات العمدل

اختبػػارات ذات صػػمة بأعمػػاليـ وبنػػاء عمػػى العالمػػات التػػي يحصػػموف عمييػػا فػػي تمػػؾ االختبػػارات يرقػػوف أو 
 (2228درة وصباغ، . ) تعدؿ رواتبيـ

 
ىي فمسفة تقوـ عمى افتراضات أساسية منيا أف العػامميف فػي التنظيمػات يميمػوف إلػى معرفػة : اإلدارة باألىداف
ف لػدييـ رغبػة قويػة فػي االشػتراؾ فػي عمميػة اتخػاذ القػرارات التػي وفيـ النواحي ا لمتوقػع مػنيـ أف يقومػوا بيػا، واخ

نيـ يرغبوف في الوقوؼ عمى أدائيـ في تمؾ التنظيمات، وىؿ ىو أداء مرضي  تؤثر عمى حياتيـ ومستقبميـ، واخ
 (2228درة وصباغ، .  ) أـ رديء

 
أثناء فترة زمنية محددة ودورية، وتحدد كفاءة الموظفيف في أداء  ىو عممية قياس سموؾ العامميف: تقييم األداء 

عمميػػـ حسػػب الوصػػؼ الػػوظيفي المحػػدد ليػػـ، ويترتػػب عمػػى نتػػائج تقيػػيـ أداء العػػامميف إصػػدار قػػرارات تتعمػػؽ 
. بتطػػػوير الموظػػػؼ مػػػف خػػػالؿ حضػػػور بػػػرامج تدريبيػػػة أو نقمػػػو أو االسػػػتغناء عػػػف خدماتػػػو فػػػي بعػػػض األحيػػػاف

 (2228حسونة، )
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري:أوال
تيدؼ ىذه الدراسة إلى إظيار العالقة بيف أساليب تقييـ األداء وأداء العامميف، وفيما يمي توضي  ليذه 

 المتغيرات والعالقة بينيـ 
 

 أداء العاممين
الدراسػػات تػػي نالػػت نصػػيبا وافػػرا مػػف االىتمػػاـ والبحػػث فػػي ال ـيعتبػػر مفيػػـو أداء العػػامميف مػػف المفػػاىي

وذلؾ ألىمية المفيوـ عمى مسػتوى الفػرد والمنظمػة , اإلدارية بشكؿ عاـ وبدراسات الموارد البشرية بشكؿ خاص
لػذلؾ فػالغرض مػف ىػذا الموضػوع ىػو تسػميط الضػوء عمػى , ولتداخؿ المؤثرات التي تؤثر عمػى األداء وتنوعيػا 

المخرجػػات واألىػػداؼ التػػي تسػػعى  ، وىػػو يشػػمؿالتػػى قػػدمت مفيػػـو األداء عمػػى السػػاحة اإلداريػػة أىػػـ التعريفػػات
ولػػذا فيػػو مفيػػوـ يعكػػس كػػًؿ مػػف األىػػداؼ والوسػػائؿ الالزمػػة , المنظمػػة إلػػى تحقيقيػػا عػػف طريػػؽ العػػامميف فييػػا

المنظمػات عػف طريػؽ أي أنو مفيوـ يربط بيف أوجو النشاط وبػيف األىػداؼ التػي تسػعى إلػى تحقيقيػا , لتحقيقيا
 (2211الكردي، . )مياـ وواجبات يقوـ بيا العامميف داخؿ تمؾ المنظمات

األ اء بأًع  تاإوعل رسعللل ارولئعا، ااى ارعل ارسعللل دتفعت  بتاإوعل   عت  ( Andrewd ) اًعتلا  دعق 

 ع   إل ارٌعإت  ارع ي دفةةع  ارولئعا وٌعت قلإهع  بعأي ووعل هعي األووع ، وىػو أيضػا اقتلات ارولئا  ع  اروٌموع 

 .(Haynes ) اروٌمو 
ةرع  هطعالا األ اء ادةعلل بأًع  و دتعلل اريلع  بعلي  ( Thomas Gilbert ) ادشعلق ولهعإج  للوعقت

ارسللل ابلي اإلًتإل ااأل اء، ارل اى ارسللل  ل هإ دةلم ب  األ قا  هي اووإل    اروٌموع  ارتع  دىولعلى ب عإ، اهعإ 

اى دتلقعا األ عقا  ن ى ارىوعل، اي اًع  هيعقن اا ًتعإن اا ارٌتعإد ، اهعإ اإلًتإل   ل هعإ دوةع  هعي اوعق اا ًتعإد  بىعت 

 .األ اء   ل ارتاإول بلي ارسللل ااإلًتإل، ةً  هتولن ارسللل اارٌتإد  ارت  تفةةت هًىإ
 

 اختبارات األداء واختبارات عينات العمل
ة بأعمػػاليـ وبنػػاء الطريقػػة التػػي يعطػػى العػػامموف بموجبيػػا بػػيف الحػػيف واآلخػػر اختبػػارات ذات صػػم يىػػ

 (2228درة وصباغ، . ) عمى العالمات التي يحصموف عمييا في تمؾ االختبارات يرقوف أو تعدؿ رواتبيـ
ىذه االختبارات تساعد الموظفيف عمى معرفػة البنػود التػي يشػمميا التقيػيـ ممػا يشػكؿ حػافزا ليػـ لمراعػاة 

 .ىذه البنود في عمميـ تحسيف أدائيـ في المستقبؿ
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 رة باألىداف اإلدا
ىػػي فمسػػفة تقػػـو عمػػى افتراضػػات أساسػػية منيػػا أف العػػامميف فػػي التنظيمػػات يميمػػوف إلػػى معرفػػة وفيػػـ 
ف لػدييـ رغبػة قويػة فػي االشػتراؾ فػي عمميػة اتخػاذ القػرارات التػي تػؤثر  النواحي المتوقع مػنيـ أف يقومػوا بيػا، واخ

نيـ يرغبػوف فػي الوقػوؼ عمػى أدائيػـ فػي تمػؾ التنظيمػات، وىػؿ ىػو أداء مرضػي أـ  عمى حياتيـ ومستقبميـ، واخ
 .(2228درة وصباغ، .) رديء

فػػي تحديػػد أىدافػػو عمػػى أسػػاس معػػايير  ومشػػاركة الػػرئيس لمرؤوسػػ وتقػػـ اإلدارة باألىػػداؼ عمػػى أسػػاس
إف عمميػػة المشػػاركة فػػي وضػػع األىػػداؼ تسػػاىـ فػػي تحفيػػز المػػرؤوس  منطقيػػة تتفػػؽ وقػػدرات المػػرؤوس نفسػػو،

ؿ المطمػػوب، باإلضػػافة إلػػي إعطػػاء الفرصػػة لممػػرؤوس لقيػػاس أدائػػو ومسػػتوى عممػػو تػػدريجيا لمقيػػاـ بعممػػو بالشػػك
 ) William and others،1975.)ومف ثـ يقـو بتعديؿ سموكو بالشكؿ الذي يؤدي إلى تحقيؽ تمؾ األىداؼ

أسػػموب اإلدارة باألىػػداؼ أثػػر كبيػػر عمػػى زيػػادة مشػػاركة العػػامميف فػػي وضػػع أىػػداؼ المؤسسػػة  وإلتبػػاع 
 .وتقييميا، يؤدي ذلؾ إلى زيادة انتمائيـ إلى المؤسسة، مما يؤدي إلى تحسيف أداء العامميف

 

 تقييم المدراء 
عمػى , حيث يقوـ الرئيس بتقييـ مرؤوسيو، وىي الطريقة األكثر شيوعا والتي تتمشػى مػع مبػادئ اإلدارة

خالؿ قياس الرئيس األعمى مف الرئيس األخص مبدأ وحدة األمر، كما أف ىذه الطريقة يمكف تقويتيا غالبا مف 
المباشر باعتماد التقييـ، ويالحظ أف المسػؤولية الرئيسػية فػي التقيػيـ ىػي لمػرئيس المباشػر واف مسػؤولية الػرئيس 
األعمػػػػى ىػػػػي فػػػػي ضػػػػبط وموازنػػػػة تقػػػػديرات الرؤسػػػػاء المباشػػػػريف ببعضػػػػيـ الػػػػبعض، وفػػػػي التأكػػػػد مػػػػف إتبػػػػاعيـ 

 (1999ماىر، . )ل جراءات والتعميمات بشكؿ سميـ
ويعتمد نجاح ىذا األسموب عمى درجة الموضوعية التي يقيـ بيا المدير الموظفيف، ومدى تركيزه عمػى 
العمؿ نفسو وليس فقط عمى شخص الموظؼ، مما يشعر الموظؼ باألماف والرغبػة فػي تحسػيف أداءه ليحصػؿ 

 .دائما عمى التقييـ األفضؿ مف مديره
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 التقييم الذاتي
فػػاذا مػػا تػػوافرت , تخداـ ىػػذه الطريقػة عمػػى وجػػود الثقػػة فػي المرؤوسػػيف أو بالعػػامميف بالمنظمػةيعتمػد اسػػ

الثقة والتي عادة ما تكوف مدعمة بمستوى مقبوؿ مف الوعي ألىمية الرقابة الذاتية مف قبؿ الػرئيس والمػرؤوس، 
قيقيا خالؿ فترة زمنيػة محػددة ويتـ االعتماد عمى المرؤوس بالمشاركة في تحديد األىداؼ والمعايير الواجب تح

مكانياتػػو ومػػواطف  والتػػي بموجبيػػا يػػتـ إتاحػػة الفرصػػة لػػو لتقيػػيـ نفسػػو حيػػث ىػػو األعػػرؼ مػػف غيػػره فػػي قدراتػػو واخ
 ( Morava،1981. )ضعفو وقوتو

وتنبػػع أىميػػة التقيػػيـ الػػذاتي مػػف األثػػر النفسػػي الجيػػد الػػذي يتركػػو ىػػذا األسػػموب لػػدى الموظػػؼ، حيػػث 
مرؤوسيو فيو ممػا يحفػزه عمػى تقيػيـ نفسػو بموضػوعية، ىػذا مػف شػأنو أف يسػاعد الموظػؼ يشعر الموظؼ بثقة 

 .عمى معرفة نقاط الضعؼ في أداءه والعمؿ عمى تصحيحيا، ونقاط القوة والعمؿ عمى تعزيزىا
  
 

 تقييم المرؤوسين
نظمػػػات أو وىػػي الطريقػػة التػػي يقػػـو بموجبيػػا المرؤوسػػيف بتقيػػػيـ رؤسػػائيـ، فانيػػا قػػد تفيػػد فػػي تمػػؾ الم

ومػف أىػـ مشػاكؿ ىػذه الطريقػة أنيػا تنػاقض مبػادئ اإلدارة، عمػى األخػص مبػدأ وحػدة األمػر، المواقؼ الحرجة، 
وتسمسػػؿ الرئاسػػة مػػف أعمػػى إلػػى أسػػفؿ، كمػػا أف الرؤسػػاء يحتجػػوف عمػػى قيػػاـ المرؤوسػػوف بػػذلؾ، وأيضػػا يمػػانع 

 (1999ماىر، .)سبالكثير مف المرؤوسيف في تقييـ رؤسائيـ واعتبار ذلؾ أمر غير منا
إال أف تقييـ المرؤوسيف لمدرائيـ يزيد مف والء المرؤوسيف لممؤسسة التي يعممػوف بيػا، إلعطػائيـ الثقػة 

بداء أرائيـ بأعماؿ المدير، مما يترؾ أثرا ايجابيا عمى تحسيف مستوى األداء  .في تقييـ مدرائيـ واخ
 

 الدراسات السابقة: ثانيا
 ".الوظيفي لمعاممين في الجياز اإلداري داءألحول تقويم ا" ،(2003)سالم . 0

الػػوظيفي لمعػػامميف فػػي  داءتيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى التػػأثير الػػذي تحققػػو عمميػػة التقػػويـ األ
الجياز اإلداري لمدولة أي ىؿ ىذه العممية تقـو بتحقيؽ األىداؼ التي وجدت مف اجميا وكذلكما ىي المعوقات 

 .فؽ عممية التطبيؽوالصعوبات التي ترا
الػوظيفي لمعػامميف فػي  داءتعالج ىذه الدراسة موضوع ميـ جدا مف مفردات إدارة الموارد البشرية وىػي تقػويـ األ

الجيػػػاز اإلداري لمدولػػػة،وىؿ تػػػتـ ىػػػذه العمميػػػة فػػػي مؤسسػػػات الجيػػػاز اإلداري وفػػػؽ المعػػػايير المتعػػػارؼ عمييػػػا 
مف نتائج ىذه العممية ورفع كفاءة العامميف وكػذلؾ نظػرة اإلدارة العميػا ؟ ،وىؿ يتـ االستفادة داءلمتقويـ السميـ لأل
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واألقسػػاـ األخػػرى إلػػى أىميػػة التقػػويـ الػػوظيفي؟، ومػػا ىػػي السػػبؿ الكفيمػػة إلػػى رفػػع كفػػاءة وفعاليػػة عمميػػة التقػػويـ 
 .في تمؾ المؤسسات؟ داءاأل

 :حدود الدراسة
 طبؽ البحث في محافظة عدف ومحافظة ابيف :حدود المكاف. 
 ـ2222تـ التطبيؽ ابتداء مف عاـ :حدود الزماف. 
 تـ اختيار تسعة مرافؽ بمحافظة عدف ومحافظة ابيف :حدود العينة. 

 "داءمحددات ونتائج ثقة العاممين في عدالة ودقة نظم تقييم األ"، (0770)دراسة جاب اهلل  .2

أف تكػػوف ذات تػػأثير عمػػى ثقػػة ىػػدفت الدراسػػة إلػػى اختبػػار عػػدد مػػف المحػػددات أو المتغيػػرات مػػف المحتمػػؿ 
عمى مسػتوى كػؿ مػف  داءوكذلؾ اختبار تأثير ثقة العامميف في نظاـ تقييـ األ داءالعامميف في نظـ تقييـ األ

الرضا عف الرئيس المباشر والوالء أو االنتماء لممنظمة وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المشاركيف في 
، وعػددىـ 1992قطاع الغزؿ والنسيج باإلسكندرية خالؿ شير سبتمبر برامج مركز التنمية اإلدارية التابع ب

مػػف مجتمػػع الدراسػػة وتػػـ تجميػػع بيانػػات % 62مشػػاركًا، وتػػـ اسػػتخداـ عينػػة طبقيػػة عشػػوائية حجميػػا  222
 .البحث مف خالؿ قائمة استقصاء

اد كممػػا كػػاف ىػػؤالء المطبػػؽ بالمنظمػػة تػػزد داءومػػف أىػػـ نتػػائج الدراسػػة بػػأف ثقػػة العػػامميف فػػي نظػػاـ تقيػػيـ األ
، وكممػات كانػت لػدييـ فرصػة كافيػة إلبػداء رأييػـ فػي داءالعامموف راضيف عػف تقػديراتيـ فػي آخػر تقيػيـ لػأل

ىػػذه التقػػديرات، وكممػػا شػػعروا بػػأف لػػدى رئيسػػيـ المباشػػر إلمػػاـ كػػافي بجوانػػب عمميػػـ، وكممػػا اتفقػػت وجيػػة 
لجيػػد، وكممػػا حػػرص الػػرئيس المباشػػر عمػػى ا داءنظػػرىـ مػػع وجيػػة نظػػر رئيسػػيـ المباشػػر حػػوؿ معػػايير األ

جػػاب اهلل، رفعػػت، . )فػػي المسػػتقبؿ داءمناقشػػتيـ لموصػػوؿ إلػػى أىػػداؼ وخطػػوات عمميػػة لعػػالج قصػػور األ
، مجمػػػة عمميػػػة، كميػػػة اإلدارة داء، محػػػددات ونتػػػائج ثقػػػة العػػػامميف فػػػي عدالػػػة ودقػػػة نظػػػـ تقيػػػيـ األ(1991)

 (. 163 - 129واالقتصاد، العدد الثاني، جامعة قطر، ص 
 

الوظيفي لمعاممين في السمطة الوطنية الفمسدطينية د قطداع  داءتقييم نظام قياس األ"( 0223)دراسة عواد .1
 "غزة
المتبػػػع فػػػي مؤسسػػػات السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية  داءىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تحميػػػؿ نظػػػاـ تقيػػػيـ األ 

د اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج التحميمػػػي المطبقػػػة فييػػػا، وقػػػ داءوالتعػػػرؼ عمػػػى واقػػػع وممارسػػػات نظػػػـ تقيػػػيـ األ
الوصػػفي، وقػػد اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى االسػػتالنة كػػأداة لجمػػع البيانػػات طبقػػت عمػػى عينػػة عشػػوائية شػػممت 

 :موظؼ مف مختمؼ مؤسسات السمطة، وقد توصمت الدراسة لنتائج عدة أىميا( 522)
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 .رافية العميا لتطبيقووجود ضعؼ عاـ في نظاـ التقييـ وعدـ الجدية وااللتزاـ مف الجيات اإلش . أ
وجود انطباع سمبي لػدى المػوظفيف حػوؿ النظػاـ بسػبب عػدـ وضػوح المعػايير التػي تسػتند إلييػا عمميػة  . ب

الػػوظيفي لمعػػامميف فػػي السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية،  داءعػػواد، طػػارؽ، تقيػػيـ نظػػاـ قيػػاس األ. )التقػػويـ
 (.رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة

 
العاممين في مؤسسات التعميم العالي الحكومية في  أداءسياسات تقييم : "، بعنوان(0222)و دراسة النون. 2

 . "قطاع غزة

المػػوظفيف فػػي  أداءوواقػػع السياسػػات المتبعػػة فػػي تقيػػيـ  داءىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى نظػػاـ تقيػػيـ األ
مػنيج التحميمػي الوصػفي، وقػػد مؤسسػات التعمػيـ العػالي الحكوميػة فػي قطػاع غػزة، وقػد اسػتخدمت الباحثػة ال

مػػف %( 22)اعتمػػدت الدراسػػة اإلسػػتبانة كػػأداة لجمػػع البيانػػات طبقػػت عمػػى عينػػة طبقيػػة عشػػوائية شػػممت 
 :مجتمع العينة، وتوصمت الدراسة لمعديد مف النتائج أىميا

 .الموظفيف الواجب توفرىا أداءعدـ توفر متطمبات تقييـ  .أ 
 .ية ووسائؿ متنوعة لجمع المعمومات الالزمة لعممية التقييـافتقار النظاـ إلى معايير عممية وموضوع .ب 

ضػػعؼ فػػي مسػػتوى كفػػاءة المػػوظفيف القػػائميف عمػػى عمميػػة التقيػػيـ إضػػافة إلػػى مجموعػػة مػػف المعوقػػات  .ج 
 أداء، سياسػات تقيػيـ (2224)النونػو. المػوظفيف داءالتي تحػوؿ دوف الوصػوؿ إلػى تقػدير موضػوعي أل

الي الحكوميػة فػي قطػاع غػزة، رسػالة ماجسػتير، الجامعػة اإلسػالمية، العامميف في مؤسسات التعميـ العػ
 (.غزة

 :وقد خمصت الدراسات السابقة إلى مجموعة من النتائج أىميا
المعػػػايير الواضػػػحة، )أف ىنػػػاؾ توجيػػػًا إيجابيػػػًا نحػػػو اسػػػتخداـ التقيػػػيـ إذا تػػػوفرت لػػػو مقومػػػات نجاحػػػو  -1

 (.الحوافز، أف يكوف ىدفو التطوير واالرتقاء
أنظمػػة التقيػػيـ الحاليػػة إلػػى تطػػوير مػػف خػػالؿ تنويػػع النمػػاذج، وتعػػدد مصػػادر التقػػويـ، ووضػػوح  حاجػػة -2

 .المعايير

إف الجامعات التي مارست عممية التقييـ لمست أنيػا تجربػة مشػجعة وسػاعدتيـ عمػى تحفيػز المػوظفيف 
 .وتحديد احتياجاتيـ مف التطوير

 داءفػي مػنيج الدراسػة وفػي دراسػة واقػع تقيػيـ األ تتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السػابقة 
مػػع ( 2225عػػواد، )ودراسػػة ( 2224النونػػو، )فػػي مؤسسػػة مػػف مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي، كمػػا تتفػػؽ مػػع دراسػػة 

 .ضرورة وضع معايير عممية وموضوعية ووسائؿ متنوعة لجمع المعمومات الالزمة لعممية التقييـ
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فػػي كونيػػا قػػدمت نمػػاذج عمميػػة ووصػػفت معػػايير محػػددة  وتختمػػؼ الدراسػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة 
مستقاة مف الوصؼ الػوظيفي إال أنيػا اسػتفادت مػف نتػائج الدراسػات السػابقة فػي تقػديـ التوصػيات والمقترحػات، 

 .كما استفادت في عرض اإلطار النظري والمراجع المستخدمة
ستخدمت المػنيج البنػائي لبنػاء نمػاذج أىـ ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا اإف مف  

المطموبػة إضػافة إلػى الوصػؼ الػوظيفي لكػؿ وظيفػة وفقػًا لنمػاذج  داءومعايير تفسيرية مرتكزة عمى مؤشػرات األ
متعددة، كما أنيا تميزت بوضع نماذج لعمداء الكميات ورؤساء األقساـ باعتبارىـ أصػحاب مناصػب إداريػة فػي 

 .الجامعة
 

 بين الدراسة الحالية والدراسة السابقةالمقارنة  :(0) جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 الدراسة الحالية الدراسات السابقة
أجريت كؿ مف ىذه الدراسػات فػي قطػاع غػزة 
ومؤسسػػات السػػمطة الوطنيػػة وفػػي اإلسػػكندرية 

 .واليمف

 .أجريت ىذه الدراسة في محافظة نابمس

اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى العديػػد مػػف المتغيػػرات 
 .التابعة والمستقمة

لدراسػػػػػة عمػػػػػى متغيػػػػػر تػػػػػابع واحػػػػػد اعتمػػػػػدت ا
 .وعمى خمس متغيرات مستقمة

 .المنيجية وصفية وسببية .المنيجية وصفية وسببية
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 الفصل الثالث
جراءات الدراسة  منيجية وا 

 منيجية الدراسة: أوال
فػردات عينػة لقد تبنت الدراسة منيجية البحث الوصفية والسببية، سػيتـ فػي البحػث وصػؼ خصػائص م

الدراسػػة الديموغرافيػػة مػػف خػػالؿ احتسػػاب النسػػب المئويػػة والتكػػرارات، كمػػا سػػيتـ وصػػؼ اسػػتجابة مفػػردات عينػػة 
 .الدراسة نحو متغيرات الدراسة باحتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

و سيتـ االعتماد عمى مصادر معمومات ذات صمة بموضوع الدراسة وتحميميا ثـ تجميػع البيانػات عػف 
 .طريؽ اإلستبانة، التي تـ إعدادىا بناء عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 إجراءات الدراسة:ثانيا

 .في مدينة نابمسنية جامعة النجاح الوطيتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع العامميف في : مجتمع الدراسة
 .تـ اختيار أسموب معاينة غير احتمالية: أسموب المعاينة

فػػي جامعػة النجػاح الوطنيػة ىػػو عبػارة عػف قائمػة تفصػيمية تشػػتمؿ عمػى أسػماء العػامميف فػػي : إطدار المعايندة
 .مدينة نابمس مرتبة حسب االسـ

 .لوطنيةجامعة النجاح اموظؼ مف  42تقرر أف يكوف حجـ العينة : حجم العينة

 .تـ اختيار عينة مالئمة غير احتمالية: نوع العينة
 

 أداة جمع البيانات
 29أجػػزاء تحتػػوي  6 اإلسػػتبانةوتشػػمؿ سػػيتـ اسػػتخداـ اإلسػػتبانة لجمػػع بيانػػات حػػوؿ متغيػػرات الدراسػػة، 

جمػع وسػيتـ اسػتخداـ مقيػاس ليكيػرت الخماسػي لسػيتـ  توزيعيػا عمػى مفػردات العينػة، عبارة تقيس المتغيػرات، و 
 .البيانات وقياس المتغيرات

والجدوؿ التالي يبيف محػاور اإلسػتبانة األساسػية وعػدد فقراتيػا التػي سػتقيس كػؿ متغيػر وحسػب مػا ىػو  
 وارد في ممحؽ الدراسة
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 (: 2)جدوؿ 
 اإلستبانةعبارات  المتغيرات

 4 - 1 المتغيرات الديموغرافية
 6 - 5 اختبارات األداء  :المتغير المستقؿ األوؿ
 13 - 7 اإلدارة باألىداؼ :المتغير المستقؿ الثاني
 16 - 14 تقييـ المدراء :المتغير المستقؿ الثالث
 21 - 17 التقييـ الذاتي :المتغير المستقؿ الرابع

 24 - 22 تقييـ المرؤوسيف: المتغير المستقؿ الخامس
 29 – 25 األداء: المتغير التابع

 
 أساليب التحميل اإلحصائي

 :اليب التحميؿ اإلحصائي الوصفي لمبياناتأس .1

 سيتـ استخداـ النسب المئوية والتكرارات لخصائص مفردات العينة. 

  سيتـ احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة مفػردات البحػث نحػو
 .متغيرات البحث المستقمة والتابعة

  (.سة المستقمة والتابعةمتغيرات الدرا)إضافة الحتساب معامالت االرتباط 

 

 :أساليب اإلحصاء االستداللي .2

  سػػيتـ اسػػتخداـ عػػدد مػػف األسػػاليب اإلحصػػائية الختبػػار فرضػػيات الدراسػػة الصػػفرية، عمػػى
 :النحو التالي

باسػتخداـ أسػموب تحميػؿ االنحػدار  t-test Statisticsاحتسػاب القيمػة اإلحصػائية  (1
 . مى حداالخطي البسيط، الختبار تأثير كؿ متغير مستقؿ ع

باسػػػتخداـ أسػػموب تحميػػػؿ االنحػػػدار الخطػػػي المتعػػػدد،  Fاحتسػػاب القػػػيـ اإلحصػػػائية  (2
 .الختبار تأثير أكثر مف متغير مستقؿ في نفس الوقت

  كمػػا سػػيتـ احتسػػاب معامػػؿ التفسػػير لتحديػػد مقػػدار مػػا يفسػػره كػػؿ متغيػػر مسػػتقؿ مػػف تبػػايف
 .بايف التابعالتابع، وكذلؾ ما تفسره المتغيرات المستقمة مجتمعة مف ت

 .وسيتـ احتساب معامؿ االرتباط المتعدد، كما سيتـ احتساب معامؿ االرتباط بيرسوف
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 الفصل الرابع
 التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة ونتائجيا

 
 قواعد اختبار الفرضيات: أوال

 باسػػتخداـ االنحػػدار الخطػػي البسػػيط،  Tسػػيتـ اختبػػار الفرضػػيات الصػػفرية مػػف خػػالؿ احتسػػاب قيمػػة  .1
المحسوبة  Tإذا كانت  (H0)التابع، ويكوف القرار برفض  Y منفردا في Xلقياس تأثير متغير مستقؿ 

ذا كاف أيضا مستوى الداللة لالختبار أقؿ مف قيمة           Tأكبر مف   .a = 0.05الجدولية، واخ
حميػؿ االنحػدار سيتـ اختبار تأثير أكثر مػف متغيػر مسػتقؿ معػا فػي متغيػر الدراسػة التػابع، وسػيتـ ىنػا ت .2

المحسػػوبة أكبػػر  Fإذا كانػػت قيمػػة  (H0)المحسػػوبة، ويكػػوف القػػرار بػػرفض  Fالمتعػػدد الحتسػػاب قيمػػة 
 .a = 0.05اقؿ مف " احتمالية االختبار"مف الجدولية، وأف يكوف قيمة المعنوية 

 

 اختبار االعتمادية والمصداقية: ثانيا
طريقة االتساؽ الداخمي ل جابة عمى فقرات اإلسػتبانة تـ إجراء اختبار االعتمادية ألداة الدراسة حسب  

، ويعتبػر الحػد (1)إلػى ( 2)حيث تـ احتساب معامؿ كرونباخ ألفا لالعتماديػة، وتتػراوح قيمػة ىػذا المعامػؿ مػف 
 :، وجاءت النتائج عمى النحو التالي لجميع المتغيرات%62األدنى المقبوؿ ليذا المعامؿ ىو 

اختبػػار االعتماديػػة حسػػب طريقػػة كرونبػػاخ ألفػػا بالنسػػبة لجميػػع متغيػػرات يوضػػ  نتػػائج  (1)جدددول رقددم 
 الدراسة

 
Cronbach`s alpha N of items 

0.947 31 

 
وىػو معامػؿ جيػد % 94يالحظ مف الجدوؿ أف معامؿ الثبات باستخداـ معامؿ كرونباخ ألفػا الػذي بمػ  

 %.62ولة ويفي بأغراض الدراسة كونو أكبر مف الحد األدنى لمنسبة المقب
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 صدق أداة الدراسة: ثالثا 
تػـ إجػػراء اختبػػار صػػدؽ المحتػػوى الظػػاىري لالسػػتالنة، مػػف خػػالؿ عرضػػيا عمػػى مجموعػػة مػػف الخبػػراء  

 .في مجاؿ الدراسة لمتأكد مف سالمة تمثيؿ الفقرات لمتغيرات الدراسة
 

 خصائص عينة الدراسة الديموغرافية: ارابع
 :صائي بالنسبة لخصائص عينة الدراسة الديموغرافية، مثؿسيتـ ىنا عرض نتائج التحميؿ اإلح

 . العمر، الجنس، المستوى اإلداري، سنوات الخبرة
 :وفيما يمي عرض لخصائص مفردات العينة الديموغرافية

 العمر .1

 يوض  توزيع مفردات عينة الدراسة حسب العمر (2)جدول رقم 

 
Cumulative 

Percent 

Valid 

percent 
 

percent 

 
Frequency 

 

35.0 35.0 35.0 14 Valid      from 20 to 30 

67.5 32.5 32.5 13 From 31 to 40 
82.5 15.0 15.0 6 From 41 to 50 

100.0 17.5 17.5 7 More than 50  

 100.0 100.0 40 Total             

سنة وىػي أعمػى نسػبة،  30إلى  20 مف العينة أعمارىـ مف   %35يتض  مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ نسبة 
،  ونسػػبة 50إلػػى  41أعمػػارىـ مػػف  %15، ونسػػبة 40إلػػى  31مػػف المػػوظفيف أعمػػارىـ مػػف  %32.5ونسػػبة 

 .عاما، وىي أقؿ نسبة 50مف الموظفيف أعمارىـ أكثر مف  17.5%
 

 الجنس .2

 الجنس يوض  توزيع مفردات عينة الدراسة حسب (5)جدول رقم 
Cumulative 

Percent 

Valid 

percent 
 

percent 

 
Frequency 

 

50.0 50.0 50.0 20 Valid      male 

100.0 50.0 50.0 20 female            
 100.0 100.0 40 Total              
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مػف العينػة  %50مػف العينػة ذكػور، و   %50أف ىنػاؾ نسػبة (  4جػدوؿ رقػـ )يتض  مف الجدوؿ السابؽ 
 .ضمف عينة الدراسةإناث، أي أف عدد اإلناث يساوي عدد الذكور 

 
 المستوى الوظيفي .3

 يوض  توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي (4)جدول رقم 
Cumulative 

Percent 

Valid 

percent 
 

percent 

 
Frequency 

 

87.5 87.5 87.5 35 Valid    Employer   

100.0 12.5 12.5 5 Director           
 100.0 100.0 40 Total                

، وىي النسػبة األعمػى، "موظؼ"مف العينة يمثموف   %87.5أف ىناؾ نسبة( 6)يتض  مف الجدوؿ السابؽ 
، أي أف عدد الموظفيف يفوؽ عدد مػديري الػدوائر ضػمف عينػة "مدير دائرة"مف العينة يمثموف   %12.5وىناؾ 
 .الدراسة
 
 سنوات الخبرة .4

 سنوات الخبرة الدراسة حسبيوض  توزيع مفردات عينة  (5)جدول رقم 
Cumulative 

Percent 

Valid 

percent 
 

percent 

 
Frequency 

 

2.5 2.5 2.5 1 Valid    less than 1 year  

32.5 30.0 30.0 12 From 1 to 5 years   
45.0 12.5 12.5 5 From 5 to 10 years 

100.0 55.0 55.0 22 More than 10 years 

 100.0 100.0 40          Total 
مػػف العينػػة تقػػؿ سػػنوات الخبػػرة لػػدييـ عػػف سػػنة واحػػدة، %2.5 أف ىنػػاؾ ( 7)يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ رقػػـ   

مػف العينػة سػنوات  %12.5سػنوات،  5 مػف أفػراد العينػة عػدد سػنوات الخبػرة لػدييـ مػف سػنة إلػى %30 وىنػاؾ
 .سنوات 10الخبرة لييـ عف  مف العينة تزيد سنوات %55سنوات، بينما ىناؾ 10 إلى   5الخبرة لدييـ مف
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 .نتائج التحميل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة التابعة والمستقمة: خامسا
سػػػيتـ ىنػػػا عػػػرض نتػػػائج التحميػػػؿ اإلحصػػػائي الوصػػػفي لمتغيػػػرات الدراسػػػة، مػػػف خػػػالؿ تحديػػػد الوسػػػط الحسػػػابي 

ة الموافقػة أو عػد الموافقػة نحػو الفقػػرات واالنحػراؼ المعيػاري السػتجابة األفػراد، وبنػاء عمػى ذلػؾ يػػتـ تحديػد درجػ
 التي تعكس المتغيرات

 
 (فقرات اإلستبانة)نتائج التحميؿ اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة يوض   (6)جدول رقم 

الوسػػػػػػػػػػػػػػػػط  المتغيرات 
 الحسابي

االنحػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
 المعياري

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الموافقة

X1  مرتفعة 1.21529 3.1 اختبارات األداء وعينات العمل 
 مرتفعة 1.26491 3.2 تـ توزيع اختبارات لقياس مستوى األداء  5
 متوسطة 1.28123 3 شممت األسئمة جميع جوانب العمؿ  6

X2  منخفضة 1.85931 2.9786 اإلدارة باألىداف 
 منخفضة 1.22372 2.8 شاركت في تقييـ وتحديد األىداؼ  7
 ةمنخفض 1.22372 2.8 شاركت بوضع األىداؼ نياية العاـ  8
 مرتفعة 1.8862 3.65 المسؤولية عف النجاح مشركة  9
 مرتفعة 1.22256 3.2 نظاـ اإلشراؼ السائد تعاوني  12
 منخفضة 1.13228 2 أساىـ في تحديد نظاـ األجور والحوافز  11
 مرتفعة 2.96576 3.875 أعمؿ بشكؿ مرف  12
 منخفضة 1.15442 2.525 أساىـ في وضع خطط المؤسسة  13
X3  مرتفعة 1.25193 3.5667 تقييم المدراء 
 مرتفعة 1.23931 3.55 تقييـ رئيسي لي يشعرني باألماف 14
 مرتفعة 1.26262 3.475 يقيـ المدير بطريقة موضوعية 15
يركػػػػز المػػػػدير عمػػػػى العمػػػػؿ ولػػػػيس عمػػػػى شػػػػخص  16

 الموظؼ
 مرتفعة 1.22655 3.675

X4 مرتفعة 2.84293 3.6652 التقييم الذاتي 
 مرتفعة 1.29246 3.875 يـ نفسي بنفسيأق 17
 مرتفعة 2.92819 4.1 أقيـ نفسي بموضوعية 18
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 مرتفعة 1.21529 3.4 أناقش ما حققتو مف انجازات مع مدرائي 19
 مرتفعة 1.31656 3.4 أناقش أخطائي مع مدرائي 22
 مرتفعة 2.95943 3.55 أجيب عف نموذج التقييـ الذاتي بموضوعية 21
X5  منخفضة 1.21947 2.575 لمرؤوسينتقييم ا 
 منخفضة 1.32433 2.3 تتي  لي المؤسسة الحرية في تقييـ مدرائي 22
 منخفضة 1.32221 2.525 ابدي رأيي في األمور المتعمقة في أعماؿ المدير 23
يتقبػػػؿ مػػػديري مالحظػػػاتي ويعمػػػؿ عمػػػى تصػػػحي   24

 األخطاء
 منخفضة 1.42864 2.9

Y ةمرتفع 2.4913 4.5 األداء 
 مرتفعة 2.63815 4.55 أقوـ بعممي باتقاف 25
 مرتفعة 2.67889 4.275 يتطابؽ األداء الفعمي مع األىداؼ المنشودة 26
أنجػػػػز األعمػػػػػاؿ المطموبػػػػػة منػػػػػي بأقػػػػػؿ قػػػػػدر مػػػػػف   27

 األخطاء
 مرتفعة 2.59914 4.5

 مرتفعة 2.67748 4.55 أحب القياـ باألعماؿ المتميزة  28
 مرتفعة 2.66747 4.625 الئيعالقتي جيدة مع زم  29
 

الذي يمثؿ نتائج التحميؿ الوصفي اإلحصائي بالنسػبة الختبػارات األداء ( 8)يالحظ مف الجدوؿ أعاله 
وعينات العمؿ، أف ىنػاؾ درجػة موافقػة مرتفعػة مػف قبػؿ المػوظفيف عمػى أنػو تػـ توزيػع اختبػارات األداء وعينػات 

ى أف ىػػذه األسػػئمة شػػممت جميػػع جوانػػب العمػػؿ، وكانػػت ىنػػاؾ العمػػؿ عمػػييـ، وىنػػاؾ درجػػة موافقػػة متوسػػطة عمػػ
التػي ( 12، 12، 9)مػا عػدا الفقػرات " اإلدارة باألىػداؼ"درجة موافقة منخفضة بالنسبة لممتغير المسػتقؿ الثػاني 

أظيػػرت درجػػة موافقػػة مرتفعػػة، حيػػث يػػرى الموظفػػوف أف المسػػؤولية عػػف نجػػاح أىػػداؼ المؤسسػػة ىػػي مسػػؤولية 
 .ـ اإلشراؼ السائد تعاوني، كما يرى الموظفيف أنيـ يقوموف بأعماليـ بشكؿ مرفمشتركة، وأف نظا

تقيػيـ "وأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف ىناؾ درجة موافقة عالية بالنسبة لممتغيػر المسػتقؿ الثالػث 
أف المػدراء حيث كانت ىناؾ درجة موافقػة عاليػة عمػى أف تقيػيـ المػدراء لممرؤوسػيف يشػعرىـ باألمػاف، و " المدراء

وىناؾ درجة موافقة مرتفعة . يقيموف بطريقة موضوعية بالتركيز عمى العمؿ نفسو وليس عمى شخص الموظؼ
حيث يقيـ الموظفيف أنفسيـ بأنفسيـ بموضوعية، ويناقشوف ما تـ " التقييـ الذاتي"لفقرات المتغير المستقؿ الرابع 

أمػػا المتغيػػر المسػػتقؿ . ء التػػي بػػدرت عػػنيـ مػػع مػػدرائيـتحقيقػو مػػف انجػػازات مػػع مػػدرائيـ، كمػػا يناقشػػوف األخطػػا
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فقد تبيف أف ىناؾ درجة موافقة منخفضة في جميع فقراتو حيث يرى المػوظفيف أف المؤسسػة " تقييـ المرؤوسيف"
ال تتػػي  ليػػػـ الحريػػػة فػػي تقيػػػيـ المػػػدراء، أو إبػػػداء أرائيػػـ فيمػػػا يتعمػػػؽ بأعمػػػاؿ المػػدير، كمػػػا أف المػػػدير ال يتقبػػػؿ 

أف ىناؾ درجػة موافقػة عاليػة " األداء"الموظفيف حوؿ أعمالو، يوض  الجدوؿ بالنسبة لممتغير التابع مالحظات 
في جميع الفقرات، حيػث يقػـو المػوظفيف بعمميػـ باتقػاف، كػـ أف أدائيػـ الفعمػي يتطػابؽ مػع األىػداؼ المنشػودة، 

 .اتيـ جيدة مع زمالئيـوينجزوف أعماليـ بقدر قميؿ مف األخطاء، يحبوف األعماؿ المتميزة، وعالق
 

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة: سادسا
وفيمػػا يمػػي نتػػائج اختبػػار فرضػػيات الدراسػػة بالنسػػبة لمعالقػػات التأثيريػػة بػػيف متغيػػرات الدراسػػة المسػػتقمة 

 :والتابعة، عمى النحو التالي
ذات داللػة معنويػة ال توجد عالقة نتائج اختبار الفرضية األولى والتي تنص عمى أنو (: 9)جدوؿ رقـ   

 .إتباع أسموب اختبارات األداء واختبارات عينات العمؿ وأداء العامميف بيف
 

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار 
 اإلحصائي

 

Sig. 

 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 

B 

R 

Square 

 

R 

 

 

Model 

 

قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
الفرضػػػػػػػػػػػية 
 الصفرية

2.944 
 
 

1.96 2.212 2.225 .0002 2.212 X1 

 
 

 
ال ولى بأنػو يمكػف قبػوؿ الفرضػية الصػفرية والتػي تػنص عمػى أنػو يالحظ مف نتائج اختبار الفرضية األ

إتبػاع أسػموب اختبػارات األداء واختبػارات عينػات العمػؿ وأداء العػامميف فػي  توجد عالقة ذات داللة معنويػة بػيف
 T، كمػػػا أف (2.25)أكبػػػر مػػػف قيمػػػة ألفػػػا sig. (2.944 )جامعػػػة النجػػػاح الوطنيػػػة، حيػػػث احتماليػػػة االختبػػػار 

، وأيضػػػا ال يوجػػػد ىنػػػاؾ ارتبػػػاط قػػػوي بػػػيف اختبػػػارات األداء (1.96)الجدوليػػػة  Tأقػػػؿ مػػػف ( 2.212) المحسػػػوبة
اختبػػارات األداء "، ونسػػبة تفسػػير المسػػتقؿ R (2.212)وعينػػات العمػػؿ وبػػيف األداء فقػػد كػػاف معامػػؿ االرتبػػاط 

Rىػػػو " أداء العػػػامميف"لتبػػػايف التػػػابع " وعينػػػات العمػػػؿ
تفسػػػيرية ضػػػعيفة لػػػألداء ، أي أف ىنػػػاؾ قػػػدرة 2.231=  2

 .الوظيفي
ال توجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة نتػػػائج اختبػػػار الفرضػػػية الثانيػػػة والتػػػي تػػػنص عمػػػى أنػػػو (: 12)جػػػدوؿ رقػػػـ 

 إتباع أسموب اإلدارة باألىداؼ وأداء العامميف  معنوية بيف
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القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار 
 اإلحصائي

 

Sig. 

 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 

B 

R 

Square 

 

R 

 

 

Model 

 

قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
الفرضػػػػػػػػػػػية 
 الصفرية

2.326 
 

1.96 1.238 2.126 2.228 16% X2 

 
 

 
ال يالحػػظ مػػف نتػػائج اختبػػار الفرضػػية الثانيػػة بأنػػو أيضػػا يمكػػف قبػػوؿ الفرضػػية الصػػفرية والتػػي تػػنص عمػػى أنػػو 

إتباع أسػموب اإلدارة باألىػداؼ وأداء العػامميف فػي جامعػة النجػاح الوطنيػة،  توجد عالقة ذات داللة معنوية بيف
أقػؿ مػف ( 1.238)المحسػوبة  T، كمػا أف (2.25)أكبر مػف قيمػة ألفػا sig. (2.326 )ة االختبار حيث احتمالي

T  وانو ال يوجد ىناؾ ارتباط قوي بيف اإلدارة باألىداؼ وبيف األداء فقد كانػت قيمػة (1.96)الجدولية ،R  ىػي
R "أداء العػػامميف"لمتبػػايف " اإلدارة باألىػػداؼ"، وبمغػػت نسػػبة تفسػػير المسػػتقؿ % 16

وىػػذا يشػػير إلػػى  2.228 2
 .انخفاض القدرة التفسيرية لألداء الوظيفي

ال توجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة نتػػػائج اختبػػػار الفرضػػػية الثالثػػػة والتػػػي تػػػنص عمػػػى أنػػػو (: 11)جػػػدوؿ رقػػػـ 
 تقييـ المدراء وأداء العامميف معنوية بيف
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار 
 اإلحصائي

 

Sig. 

 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 

B 

R 

Square 

 

R 

 

 

Model 

 

قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
الفرضػػػػػػػػػػػية 
 الصفرية

1.22 1.96 2.22 2.22 2.22 2.22 X3 

 
 

 
يالحظ مف الجدوؿ أعاله أنو يمكف قبوؿ الفرضية الصفرية والتػي تػنص عمػى عػدـ وجػدود عالقػة بػيف 

أكبػر مػف قيمػة sig. (1.22 )تقييـ المدراء وأداء العامميف في جامعة النجاح الوطنية، حيػث احتماليػة االختبػار 
، وانػػػو ال يوجػػػد ىنػػػاؾ ارتبػػػاط بػػػيف (1.96)الجدوليػػػة  Tأقػػػؿ مػػػف ( 2.22)المحسػػػوبة  T، كمػػػا أف (.2.0)ألفػػػا 

" تقيػػيـ المػػدراء"، وبمغػػت نسػػبة تفسػػير المسػػتقؿ % 2ىػػي     Rاإلدارة باألىػػداؼ وبػػيف األداء فقػػد كانػػت قيمػػة 
R" أداء العامميف"لمتبايف 

 .ية لألداء الوظيفيوىذا يشير إلى أنو ال يوجد ىناؾ قدرة تفسير  2.22 2
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توجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة نتػػػائج اختبػػػار الفرضػػػية الرابعػػػة والتػػػي تػػػنص عمػػػى أنػػػو ال (: 12)جػػػدوؿ رقػػػـ 
 التقييـ الذاتي وأداء العامميف في جامعة النجاح الوطنية معنوية بيف

 
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار 
 اإلحصائي

 

Sig. 

 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 

B 

R 

Square 

 

R 

 

 

Model 

 

نقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
الفرضػػػػػػػػػػػية 

 لصفريةا

2.277 1.96 1.123 2.115 2.231 17% X4 

 

 
مف الجدوؿ أعاله يتض  أنو ال يوجد عالقة بيف التقييـ الػذاتي وبػيف أداء العػامميف فػي جامعػة النجػاح 

، كمػا أف االرتبػاط  0.05وىي أعمػى مػف قيمػة ألفػا   2.277تساوي  .sigالوطنية، حيث أف احتمالية االختبار 
، وىنػاؾ قػدرة تفسػيرية ضػعيفة لػألداء R) )17%الذاتي وأداء العامميف فقد كانت قيمػة  ضعيؼ جدا بيف التقييـ

Rالوظيفي حيث 
 . 2.231تساوي  2

 

توجػػد عالقػػة ذات داللػػة نتػػائج اختبػػار الفرضػػية الخامسػػة والتػػي تػػنص عمػػى أنػػو ال (: 13)جػػدوؿ رقػػـ 
 نيةتقييـ المرؤوسيف وأداء العامميف في جامعة النجاح الوط معنوية بيف

 
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار 
 اإلحصائي

 

Sig. 

 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 

B 

R 

Square 

 

R 

 

 

Model 

 

قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
الفرضػػػػػػػػػػػية 
 الصفرية

2.931 1.96 -2.287 -2.226 2.22 1% X5 

 

يبػػيف الجػػدوؿ أعػػاله أنػػو ال يوجػػد ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف تقيػػيـ المرؤوسػػيف وبػػيف أداء العػػامميف، حيػػث بمغػػت 
جػاءت أقػؿ ( 2.287-)المحسػوبة  T،كما أف  2.25أعمى مف قيمة ألفا  وىي sig. 2.931احتمالية االختبار 

ويتضػ  مػػف الجػػدوؿ أيضػا أف ىنػػاؾ ارتػبط ضػػعيؼ جػػدا بػيف تقيػػيـ المرؤوسػػيف وأداء ( 1.96)الجدوليػػة  Tمػف 
R، وال يوجػػػد ىنػػػاؾ قػػػدرة تفسػػػيرية لػػػألداء الػػػوظيفي حيػػػث 2.226تسػػػاوي  Rالمػػػوظفيف حيػػػث كانػػػت 

تسػػػاوي  2
2.22. 
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اختبػارات األداء، اإلدارة باألىػداؼ، )نتائج تأثير جميػع المتغيػرات المسػتقمة مجتمعػة (: 14)جدوؿ رقـ 

 (أداء الموظفيف)في المتغير التابع ( تقييـ المدراء، التقييـ الذاتي، تقييـ المرؤوسيف
 

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار 
 اإلحصائي

 

Sig. 

 

F 
 الجدولية

F 
 المحسوبة

 

df 

 

R Square 

 

R 

 

 

Model 

variables 

entered 

(x1,x2x3,x

4.x5) & y 

 

نقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
الفرضػػػػػػػػػػػية 
 الصفرية

2.323 2.45 1.261 5 

34 

39 

2.156 2.369 Between 

groups 

 

 
اختبػػارات األداء، )أنػػو ال يوجػػد عالقػػة بػػيف المتغيػػرات المسػػتقمة مجتمعػػة  13يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ رقػػـ 

، وقػد تػـ (أداء العػامميف)المتغيػر التػابع  وبػيف( اإلدارة باألىداؼ، تقييـ المدراء، التقييـ الذاتي، تقييـ المرؤوسػيف
لجميػع  1.261= المحسػوبة  Fاستخداـ التحميؿ الخطػي المتعػدد الختبػار ىػذه الفرضػية والػذي يظيػر أف قيمػة 

كمػػا ورد فػػي جػػدوؿ التحميػػؿ اإلحصػػائي، وبمػػ   2.45الجدوليػػة والتػػي تسػػاوي  Fالمتغيػػرات وىػػي أقػػؿ مػػف قيمػػة 
ممػػػػا يعنػػػػي عػػػػدـ وجػػػػود عالقػػػػة بػػػػيف المتغيػػػػرات المسػػػػتقمة مجتمعػػػػة  .2.0أعمػػػػة مػػػػف  2.323مسػػػػتوى الداللػػػػة 

 أداء)وبػيف المتغيػر التػابع ( اختبارات األداء، اإلدارة باألىداؼ، تقييـ المدراء، التقييـ الػذاتي، تقيػيـ المرؤوسػيف)
يب تقيػيـ ، وىػذا ال ينفػي أف ىنػاؾ عالقػة بػيف أسػالىذه النتائج بسبب صغر حجػـ العينػة جاءت، وقد (العامميف

 .األداء وبيف أداء العامميف
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 النتائج وتوصيات
 النتائج 

 :أظيرت الدراسة التي قمنا بيا في جامعة النجاح الوطنية النتائج التالية        
ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بيف إتباع أسموب اختبارات األداء واختبارات عينات العمؿ وأداء : أوال

 .العامميف
 .ال توجد عالقة بيف إتباع أسموب اإلدارة باألىداؼ وأداء العامميف": اثاني
 . ال توجد عالقة بيف تقييـ المدراء وأداء العامميف": ثالثا
 .ال توجد عالقة بيف التقييـ الذاتي وأداء العامميف في جامعة النجاح الوطنية": رابعا
اختبارات األداء ،اإلدارة باألىداؼ ،تقييـ المدراء ) ال توجد عالقة بيف المتغيرات المستقمة مجتمعة": خامسا

 (.أداء العامميف)وبيف المتغير التابع ( ،التقييـ الذاتي ،وتقييـ المرؤوسيف
 

نالحظ مف النتائج التي توصمنا إليو مف خالؿ ىذه الدراسة أنو ال توجد عالقة بيف آلية التقييـ          
لعامميف، لذا البد مف استخداـ أساليب لتقييـ األداء تكوف قادرة عمى قياس الحالية المتبعة في الجامعة وأداء ا

أداء العامميف بشكؿ موضوعي، وحفزىـ لتحسيف مستوى أدائيـ ألعماليـ مف خالؿ مشاركتيـ في عممية 
      .التقييـ ووضع خطط وأىداؼ المؤسسة

 التوصيات 
 :عمى ىذه الدراسة نوصي بما يمي" بناءا

 .تقييـ الموظفيف بشكؿ دوري مف خالؿ توزيع اختبارات لتقييـ األداء تشمؿ جوانب العمؿ ككؿضرورة ": أوال
إتباع الموضوعية عند تقييـ الموظفيف، والتركيز عمى عمؿ الموظفيف وليس شخصياتيـ، عمى المدراء ": ثانيا

 .مما يؤدي إلى شعور الموظفيف باألماف وينعكس إيجابا عمى مستوى أدائيـ لوظائفيـ

في األمور المتعمقة بأعماؿ المدير،  أرائيـ، إبداء الفرصة لمموظفيف لتقييـ رؤسائيـ عمى الجامعة إتاحة": ثالثا
 .سييـ والعمؿ عمى تصحي  األخطاءوتقبؿ المدراء لمالحظات مرؤو 

تي ال األىداؼأىمية مشاركة الموظفيف في صياغة ووضع أىداؼ الجامعة، والمشاركة في تقييـ ىذه ": رابعا
 .شاركوا في وضعيا

 .إعطاء الفرصة لمموظفيف لتقييـ أنفسيـ بأنفسيـ": خامسا
 .استخداـ أساليب جديدة في تقييـ األداء مثؿ أسموب اإلدارة باألىداؼ": سادسا
طالعيـ عمى كيفية تقييميـ": سابعا  .ضرورة تغيير آلية تقييـ العامميف في الجامعة، واخ
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 المراجع
 اروقا ه ارىقبل 

 

 ، ة الم اروععلال  اروشععقد ، هععتخل اسععتقاتلت  هت إهععل، ، (2226)اآخععقاى،  دلسععا اراععإد

 .، ووإىه تو  ارللاق رلٌشق ا ارتللده

 

 سلإسإت تةللن ا اء ارىإهللي    هؤسسإت ارتىللن ارىإر  ارف لهل   ع  قاعإن  ،(2224), ارٌلًل

 .غزم

 

 ا ق  ًمن تةللن األ اء هفت ات اًتإد  وة  ارىإهللي    وتار  ،(1991) ، إب هللا. 

 

 ، ًوشقد ،  ال اسإه  رلاوإو  اارٌشقة الم ارولال  ار ،(2228) لطل،  أسل. 

 

 لاسعع  تاولةلعع  ولعع   ،، تةععلدن األ اء ارععلئلا  رلىععإهللي  عع  ارت ععإل اإل الي(2223) ،سععإرن 

 .األ  زم اإل الد     يالً هي وتى،ابلي قلدن األ اء ارلئلا 

 nic.net-www.yemen: هي          

 

  تةللن ًمإم قلإج األ اء ارلئلا  رلىإهللي    ارسلا  ارلطٌل  ،(2225) ،ولا 

 .ارالسالٌل  قاإن غزم          

 

  ،إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية لمطباعة والنشر(1999)ماىر، أحمد ،. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yemen-nic.net/
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( 1) ممحؽ   
 اإلستبانة

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 تحية طيبة وبعد
، اختبػارات األداء واختبػارات عينػات العمػؿ)  داءاثػر بعػض أسػاليب تقيػيـ األيقوـ الباحثوف باجراء دراسة حػوؿ 

امعػة النجػاح جالعامميف في  أداءوأثر تقييـ المدراء، والتقييـ الذاتي، وتقييـ المرؤوسيف عمى ( اإلدارة باألىداؼ 
تسػاعد عمػى تحسػيف مسػتوى األداء، مػف خػالؿ معرفػػة  ، ويتوقػع أف تقػدـ ىػذه الدراسػة نتػائج وتوصػػياتالوطنيػة

 .جامعة النجاح الوطنيةتأثير أساليب تقييـ األداء عمى أداء العامميف في 

وضػع السػرية حيث أف ىذه المعمومات ىي ألغراض عممية أكاديمية فقط، عمما أف جميع المعمومات سػتكوف م
فػي المربػع الػذي يتفػؽ  (x)التامة، آمميف التكـر باإلجابة عف جميع األسئمة بصدؽ وموضػوعية، بوضػع إشػارة 

 .مع رأيؾ مقابؿ كؿ عبارة مف العبارات

 
 مع فائق االحترام والتقدير

 
:الطالبات                                             

آية عرفات        سوزاف قبالوي                                       
ميس خمؼ        والء زماري                                     

قسـ إدارة األعماؿ                                       
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 إستبانة عف دراسة بعنواف
 اثر أساليب تقييـ األداء عمى أداء العامميف في جامعة النجاح الوطنية

 
 العمر .1

وإم 72هي  ايثق□             63-72□          62 -53□      52 -42 □  
 

 الجنس .2
  اًث □  ايق                           □ 

 

 اإلداريالمستوى  .3
ة المهتدق □  هتدق  ادقم               □ هشقف        □ هلئا     □   

 

 عذد سنوات الخبرة .4
سٌلات 32هي  ايثق□ سٌلات     32 -8□ سٌلات      7-3هي □ اقل هي  سٌ         □   

 
 سمـ القياس الفقرات المفسرة

موافؽ 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافؽ
 بشدة

 : المتغير المستقل األول
 اختبارات األداء واختبارات عينات العمل

     

      تـ توزيع اختبارات لقياس مستوى األداء . 5
      شممت األسئمة جميع جوانب العمؿ. 6

      اإلدارة باألىداف: المتغير المستقل الثاني
      شاركت في تقييـ وتحديد األىداؼ. 7
      شاركت بوضع األىداؼ نياية العاـ. 8
      المسؤولية عف النجاح مشتركة. 9
      نظاـ اإلشراؼ السائد تعاوني. 12
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      أساىـ في تحديد نظاـ األجور والحوافز. 11
      بشكؿ مرف أعمؿ. 12
      أساىـ في وضع خطط المؤسسة. 13

      تقييم المدراء: المتغير المستقل الثالث
      تقييـ رئيسي لي يشعرني باألماف. 14
      يقيـ المدير بطريقة موضوعية. 15
يركػػػػػز المػػػػػدير عمػػػػػى العمػػػػػؿ ولػػػػػيس عمػػػػػى شػػػػػخص . 16

 الموظؼ
     

      الذاتيالتقييم : المتغير المستقل الرابع
      أقيـ نفسي بنفسي. 17
      أقيـ نفسي بموضوعية. 18
      أناقش ما حققتو مف انجازات مع مدرائي. 19
      أناقش أخطائي مع مدرائي. 22
      أجيب عف نموذج التقييـ الذاتي بموضوعية. 21

      تقييم المرؤوسين: المتغير المستقل الخامس
      ؤسسة الحرية في تقييـ مدرائيتتي  لي الم. 22
      ابدي رأيي في األمور المتعمقة في أعماؿ المدير. 23
يتقبػػػػؿ مػػػػػديري مالحظػػػػػاتي ويعمػػػػػؿ عمػػػػػى تصػػػػػحي  . 24

 األخطاء
     

      األداء: المتغير التابع
      أقـو بعممي باتقاف. 25
      يتطابؽ األداء الفعمي مع األىداؼ المنشودة. 26
      أنجز المياـ المطموبة بأقؿ قدر مف األخطاء. 27
      أحب القياـ باألعماؿ المتميزة. 28

 


