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 املمخص: 

الدراسة لمتعرؼ عمى لمتعرؼ عمى مستوى األداء الوظيفي لدى اإلدارييف في هدفت 
في مجاالت )التخطيط، التوجيه، التنظيـ، الرقابة، اتخاذ   جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز

–القرارات(، وكذلؾ الوقوؼ عمى الفروؽ ذات الداللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة 
ألداء في جامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز تعزى لػ)الجنس، سنوات مستوى ا -إف وجدت

تـ استخداـ المنهج الوصفي التحميمي، واالستبانة كأداة لها، الخبرة(، ولتحقيؽ أهداؼ الدراسة 
اإلدارييف العامميف في فروع جامعة األمير سطاـ بف ( مف 004)وتـ تطبيقها عمى عينة بمغت 

نتائج الدراسة بأف المتوسطات الحسابية لمجاالت التخطيط لدى اإلدارييف لقد أظهرت و .  عبدالعزيز
( وهي درجة مرتفعة مف 0.40 -4..0تراوحت بيف )  في جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز

مستوى األداء اإلداري لمجاالت الدراسة، وجاء في المرتبة األوؿ بيف مجاالت الدارسة مجاؿ الرقابة، 
، ثـ التخطيط، ثـ اتخاذ القرار، وجاء في المرتبة األخيرة مجاؿ التنظيـ. كما تبيف يميه مجاؿ التوجيه

تعزى ألثر الجنس في األداء اإلداري، وجاءت الفروؽ ( a =0.05) وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
تعزى لسنوات ( a =0.05)لصالح الذكور. كذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

كما قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات في ضوء ما  سنوات. 5ة لصالح فئة الخبرة أقؿ مف الخبر 
 توصمت إليه مف نتائج.

 :المفتاحيةالكممات 
 تقييـ، األداء، اإلداري، جامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز.
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Evaluating the Performance of the Administrators at Prince 

Sattam bin Abdel Aziz University 

A Field Study 

Abstract 

This study aimed at identifying the levels of functional 

administrative performance at Prince Sattam bin Abdel Aziz University 

in the areas of planning, guidance, organization, monitoring and decision 

making. It also aimed at identifying the statistical differences in the 

administrative performance of Prince Sattam bin Abdel Aziz University 

among the participants of the study, if any, attributed to gender and years 

of experience. To achieve the aims of the study, the analytic descriptive 

method was used. A questionnaire was prepared and administered to a 

sample of 140 administrator working at the branches of Prince Sattam 

bin Abdel Aziz University. The results of the study revealed that the 

average of the planning field among the administrators ranged from (3.60 

– 4.04) which is a high score of the administration performance . 

Monitoring came in the first rank followed by guidance, planning then 

decision making. Organization came in the last rank. In addition,  there 

were statistical significant differences at the 0.05 level for the gender 

variable in favor of the males. Furthermore, there were statistical 

significant differences at the 0.05 level for the years of experience 

variable in favor of the class under five years of experience. The study 

presented some recommendations in the light of the results. 

Key words: Evaluation – performance – administrative - Prince 

Sattam bin Abdel Aziz University  
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 وكدوٛ:

خاصػػة فػػي ضػػوء التطػػور –التحػػديات  مػػف مجموعػػة التعمػػيـ الجػػامعي مؤسسػػات تواجػػه
، ومػػا يحدثػػه مػػف تغيػػرات  ػػاممة  المتسػػارع والكػػـ الهائػػؿ مػػف المعمومػػات الػػذي يتجػػدد كػػؿ يػػـو

 زيػػادة أهمهػػا -ومػػؤثرة فػػي جميػػا القطاعػػات يجعمهػػا فػػي حركػػة مسػػتمرة نحػػو التطػػوير والتغييػػر
 عميػه يطمػؽ مػا ظػؿ فػي السريا والتكنولوجي التقني والتطور والخارجية الداخمية المنافسة حدة
   .بالعولمة اليـو

ويػػػزداد كػػػـ التحػػػديات التػػػي تواجػػػه المؤسسػػػات الجامعيػػػة نظػػػرًا لكونهػػػا تمثػػػؿ الواجهػػػة 
الحضارية لممجتمػا، وهػي القائػد الػذي يوجػه المجتمػا واألفػراد، فػي القػرف الحػادي والع ػريف، 

ة التػي تنصػهر المتميز بالنمو المتسارع وال امؿ والمعقد لمختمؼ مجػاالت الحيػاة، وهػي البوتقػ
فيهػػا عقػػوؿ وأفكػػار مػػف ينتمػػي إليهػػا لتحقيػػؽ أهػػدافها وتطمعػػات مجتمعهػػا وطموحػػه، وتتوقػػؼ 
كفػػاءة وفاعميػػة الجامعػػات فػػي إنجػػاز وظائفهػػا وتحقيػػؽ أهػػدافها والوصػػوؿ بهػػا إلػػى مسػػتويات 
المنافسة المختمفة والتميز في مجاالتها المتعػددة عمػى عػدد مػف المحػددات، مػف أهمهػا كفػاءة 

ء أعضػػائها والعػػامميف بهػػا، والػػذيف ينظػػر إلػػيهـ عمػػى أنهػػـ قمػػب منظومػػة التعمػػيـ الجػػامعي، أدا
 (.4402وعميهـ يتوقؼ نجاحها وف مها)المهنا، 

 التػػي الكفػػاءة ولػػديها التحػػديات، هػػذ  مواجهػػة عمػػى قػػادرة إداريػػة قيػػادات يتطمػػب وهػػذا
 أيػة أداء وتقػدمها بتطورهػا يتحدد التي المقومات أهـ مف فالقيادة التغيير، عممية لقيادة تؤهمها

 اإلداري عممهػا فػي نجاحهػا يتوقػؼ والخبػرات الكفػاءات أفضػؿ امتالكهػا وعمػى تعميمية مؤسسة
 الػذي بالعمػؿ وقناعتػه القياديػة لمصفات ترجمة يعد اإلداري سموؾ أف كما تطوير ، عمى وقدرتها

 عيسػػاف،) المؤسسػػة إدارة فػػي يتبناهػػا التػػي اإلداريػػة القياديػػة والنظريػػات وبالمفػػاهيـ بػػه يقػػـو
 (.4400 والزاممي،
ويعتبػػر تقيػػيـ األداء مػػف األمػػور المهمػػة فػػي تحفيػػز العػػامميف واإلداريػػيف فػػي المنظمػػة  

(. ويجػػب أف تكػػوف عمميػػة تقيػػيـ األداء  ػػاممة ومسػػتمرة 4404وتنميػػتهـ )العػػزاوي، وجػػواد، 
والتقيػيـ لػيس يايػة فيػتـ تقويمهػا.  لتك ؼ عف مواطف القوة، فيػتـ تعزيزهػا، ومػواطف الضػعؼ،

بحد ذاته، إنما هو وسيمة لتحقيؽ حسف األداء، وال يمكف أف يػتـ ذلػؾ إال إذا خضػا األداء إلػى 
عمميتػػي التقيػػيـ والتطػػوير المسػػتمرتيف، وعمميػػة التقيػػيـ هػػي واحػػدة مػػف أهػػـ وظػػائؼ مػػديري 

بويػػة وراسػػمي السياسػػات اإلدارات فػػي الجامعػػات، وهػػي تحتػػؿ جػػزء مػػف اهتمػػاـ القيػػادات التر 
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وصػػػػػانعي القػػػػػرار، وهػػػػػي أسػػػػػاس لمقػػػػػرارات التػػػػػي تخػػػػػذ ب ػػػػػأف تطػػػػػوير أنظمػػػػػة العمػػػػػؿ فػػػػػي 
 (.4400الجامعات)الصرايرة، 

لذا فعممية تقييـ األداء ُتعػد م ػكمة لػردارات العميػا فػي الجامعػات لمػا يترتػب عميػه مػف  
صػػالحية التنظػػيـ اإلداري نتػػائج يمكػػف معهػػا إعػػادة النظػػر فػػي برامجهػػا وسياسػػاتها، وفػػي مػػدى 
قػػد تفػوؽ عمػػى المسػػتوى  لمجامعػة أو عػػدـ صػالحيته. كمػػا يفيػد فػػي معرفػة مػػا إذا كػاف اإلداري

المحدد، أو أنه حقؽ هذا المسػتوى أو ف ػؿ فػي تحقيقػه، وهػي مفيػدة فػي تسػميط الضػوء عمػى 
وخدمػػة  أدائػػه فػػي تسػػيير األعمػػاؿ وتنظيمهػػا،إنجازاتػػه، وت ػػجعه عمػػى تطػػوير كفاءتػػه، وتعزيػػز 

 الجامعة والمجتما.
 بػػف سػػطاـ األميػػر جامعػػة فػػي اإلداريػػيف أداء وفػػي ضػػوء مػػا تقػػدـ يسػػعى البحػػث لتقيػػيـ

 . عبدالعزيز
 :وشهمٛ الدراسٛ

تعتبر عممية تقييـ األداء مف العمميات اإلدارية الهامة نظرًا لكونهػػا األسػػاس لكثيػػر مػػف 
إال أنػه ريػـ أهميػة هػذ  العمميػة فػثف الكثيػر  القرارات المتعمقة بالقوى الب ػرية فػي المؤسسػات،

مػػف المؤسسػػات ال توليهػا االهتمػػاـ الكػػافي، نتيجػة لضػػعؼ إدراؾ متخػػذي القػرارات ألهميػػة هػػذ  
العمميػػة، وانعكاسػػاتها عمػػى سػػموكيات واتجاهػػات العػػامميف، واإلدارات فػػي الجامعػػات السػػعودية 

عمميػة تقيػيـ أداء سػميمة تسػتند إليهػا بحاجة ماسػة مثػؿ اإلدارات فػي المؤسسػات األخػرى إلػى 
عنػػػد إجػػػراء الترقيػػػات وصػػػرؼ العػػػالوات الماديػػػة والمعنويػػػة، كمػػػا وتعطػػػي عمميػػػة تقيػػػيـ األداء 
معمومػػات تسػػاعد اإلدارة فػػػي تحديػػد مػػدى صػػالحية الموظػػؼ لوظيفتػػه الحاليػػة، ومػػدى إمكانيػػة 

دالعزيز ُتعػػد إحػػدى . ونظػػرًا لكػػوف جامعػػة األميػػر سػػطاـ بػػف عبػػنجاحػػه فػػي أي وظيفػػة أخػػػرى
 مسػاند ومركػز وعمػادة كميػة ع ػريف مػف أكثػر عمػى الجامعات السعودية الرسػمية التػي ت ػتمؿ

أخػرى، والتػي تضػطما بالعديػد  محافظػات وخمػس الخػرج بمحافظػة المجتمػا فػي الطالب لخدمة
يات مف األدوار نها: إداد الكوادر المؤهمػة فػي ضػوء متطمبػات التنميػة ال ػاممةج لمواجهػة التحػد

المعاصرة، والوصوؿ إلػى الجػودة ال ػاممة ومػف هػذا المنطمػؽ اهتمػت الجامعػة بأنظمتهػا، عمػى 
 ومػف ذلػؾ حػرص ،اعتبار أف ذلؾ وسيمة لتقدمها ورفا مستويات أدائها، وتحسيف نظـ إداراتهػا

 التػػدريس هيئػػة وعضػػو الطالػػب عمػػى تسػػهؿ التػػي اإللكترونيػػة الخػػدمات تقػػديـ عمػػى الجامعػػة
، كػػذلؾ إتبػػاع الجامعػػة ألنظمػػة تقػػويـ لكترونػػيإ نظػػاـ ع ػػريف مػػف أكثػػر خػػالؿ مػػف التعػػامالت
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األداء المؤسسػي بهػػا، ومنػػه األداء اإلداري الػػذي يحتػػؿ فيػه الموظفػػوف اإلداريػػوف أهميػػة بالغػػة 
 بغية ا لتحقؽ مف حسف أدائهـ، بهدؼ تطوير األداء الحالي والمستقبمي لهـ وب كؿ مستمر. 

اكت اؼ مواطف القػوة والضػعؼ فػي أداء المػوظفيف اإلداريػيف.  لذلؾ فمف األهمية بمكاف
ومعرفػػػة مسػػػتوى أداء المػػػوظفيف اإلداريػػػيف، وصػػػواًل لػػػبعض النتػػػائج المحػػػددة لطبيعػػػة األداء 

ومػف اسػبة لهػا. الوظيفي لردارييف بجامعة األمير سطاـ بف عبػدالعزيز، وتقػديـ التوصػيات المن
 أداء تقيػيـ الي الػذي يمثػؿ م ػكمة الدراسػة  مػالسػؤاؿ التػهنا فثف الدراسة تػسعى لرجابػة عػف ا

 ."؟ عبدالعزيز بف سطاـ األمير جامعة في اإلدارييف
 :أسئمٛ الدراسٛ

 فػي  العزيػز عبػد بػف سػطاـ األميػر جامعػة فػي اإلداريػيف لدى الوظيفي األداء مستوى ما  .0
 ؟(القرارات اتخاذ الرقابة، التنظيـ، التوجيه، التخطيط،) مجاالت

 األميػر سػطاـ بػف عبػدالعزيز جامعػة فػي األداء مسػتوى في إحصائياً  دالة فروؽ توجد هؿ .4
 ؟(الخبرة سنوات الجنس،)لػ تعزى

 :أِداف الدراسٛ
 :تهدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى .0
 عبػػد بػػف سػػطاـ األميػػر جامعػػة فػػي اإلداريػػيف لػػدى الػػوظيفي التعػػرؼ عمػػى مسػػتوى األداء .4

 .(القرارات اتخاذ الرقابة، التنظيـ، التوجيه، التخطيط،) مجاالت في  العزيز
 مسػػتوى -إف وجػػدت–الفػػروؽ ذات الداللػػة إحصػػائية بػػيف إجابػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة  .0

 .(الخبرة سنوات الجنس،)لػ تعزى األمير سطاـ بف عبدالعزيز جامعة في األداء
 :أِىٗٛ الدراسٛ

تتبا أهمية الدراسة مف خالؿ إمكانية االستفادة مف نتائجها ووضا الخطط والسياسات . 1
، والك ؼ عف بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيزالتي تساعد في تطوير أداء اإلدارييف 

 نقاط القوة وتعزيزها والضعؼ والتغمب عميها.
هات ومقترحات تساعد في تكسب أهمية الدراسة مف خالؿ إعداد المسئوليف ببيانات وتوجي. 4

 زيادة فاعمية نظاـ تقييـ األداء.
. تنبا أهمية هذ  الدراسة في أنها تهتـ بعنصر الفرد داخؿ المنظمة، وكذلؾ الحاجة الممحة 0

 .لمثؿ هذ  الدراسات استنادًا لمتطمبات اإلدارة الحديثة
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همية انتهاج األسموب . هذ  الدراسة ستثير انتبا  المسئوليف وصناع القرار في المنظمات أل0
عماؿ داخؿ اال، فينتج عف ذلؾ ارتقاء في مستوى أداء اإلدارييفالعممي في تقييـ أداء 

المنظمة، وبالتالي ينعكس باإليجاب عمى مستوى تحقيؽ أهدافها، ومف ثـ رفا مستوى 
الوعي المجتمعي بأهمية مثؿ هذ  الدراسات وأخذ مخرجاتها بعيف االعتبار عند التخطيط 

 ي ن اط.أل
 حدٔد الدراسٛ :

 يتحدد مجاؿ الدراسة الحالية بالحدود التالية:
 بف سطاـ األمير جامعة في اإلدارييف أداء تقييـيتناوؿ موضوع الدراسة  احلدٔد املٕضٕعٗٛ :

 .ميدانية( )دراسة  عبدالعزيز
 بف سطاـ األمير جامعة في االدارييفسوؼ تجرى هذ  الدراسة عمى  احلدٔد البشزٖٛ:

  مف اإلناث. 50.مف الذكور،  004وعددهـ ، عبدالعزيز
 .عبدالعزيز بف سطاـ األمير جامعة هذ  الدراسة في أجريت احلدٔد املهاٌٗٛ:

 ـ.4400هػ/0004تطبيؽ الدراسة الحالية في العاـ الجامعي  تـ احلدٔد الزواٌٗٛ:
 وفاِٗي الدراسٛ ٔوصطمحاتّا :

  ء:األدا

يعرؼ األداء بأنه  تنفيذ الموظؼ ألعماله ومسؤولياته التي تكمفه بها المنظمة، أو  
)حمدات، الجهة التي ترتبط وظيفته بها، ويعني النتائج التي يحققها الموظؼ في المنظمة

4442). 
 التعزٖف اإلجزائ٘: 

الموظؼ اإلداري في الجامعة بالواجبات اإلدارية الموكمة إليه، بموجب األنظمة  قياـ
 والتعميمات المعموؿ بها في الجامعة التي يعمؿ فيها بكفاءة وفعالية.

 تكٗٗي األداء:

نظاـ رسمي مصمـ مف أجؿ قياس وتقييـ أداء وسموؾ األفراد أثناء العمؿ، وذلػؾ عػف  
تظمػػػة لهػػػذا السػػػموؾ واألداء ونتائجهػػػا، وخػػػالؿ فتػػػرات زمنيػػػة طريػػػؽ المالحظػػػة المسػػػتمرة والمن

 .(.. ،4440)االعرجي، محددة ومعرفة
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 التعزٖف اإلجزائ٘:

عممية يمكػف مػف خاللهػا قيػاس أداء العػامميف مػف خػالؿ نظػاـ معػد خصيصػًا لمتابعػة 
   اإلدارييف.أداء 

 اإلطار الٍظزٙ ٔالدراسات الشابكٛاألدب الٍظزٙ: 

تناولػػػت الدراسػػػة محػػػوريف أساسػػػييف، وهمػػػا: تقيػػػيـ األداء الػػػوظيفي واألداء الػػػوظيفي. 
أهميػة تقيػيـ األداء الػوظيفي، وأهػداؼ و فالمحور األوؿ يتضمف: مفهػـو تقيػيـ األداء الػوظيفي، 

تقيػػيـ األداء الػػوظيفي، وخطػػوات عمميػػة تقيػػيـ األداء الػػوظيفي، وطػػرؽ تقيػػيـ األداء الػػوظيفي، 
أمػػا المحػػور الثػػاني فيتضػػمف: مفهػػـو تقيػػيـ األداء الػػوظيفي،  .ـ األداء الػػوظيفيوفعاليػػة تقيػػي

 .وعناصر األداء الوظيفي، والعالقة بيف مفهـو تقييـ األداء الوظيفي واألداء الوظيفي
 :تكٗٗي األداء الٕظٗف٘ :احملٕر األٔه

 :وفًّٕ تكٗٗي األداء
سواء أكانت خاصة أـ حكوميػة، ي كؿ العنصر الب ري أهـ مورد مف موارد أية مؤسسة 

كبيرة أـ صغيرة، إنتاجية أـ خدماتية، حيث تتوقؼ كفػاءة المؤسسػة وفعاليتهػا عمػى كفػاءة هػذا 
المورد، وبالتالي تحرص إدارة أية مؤسسة عمى استثمار هذا المػورد واالسػتفادة منػه االسػتفادة 

يػيـ المسػػتمر ألدائػػه حتػػى يػػتـ المثمػى، ولكػػي تػػتـ االسػػتفادة مػف هػػذا المػػورد، اسػػتمـز األمػػر التق
التعرؼ عمػى أوجػه القػوة ومػف ثػـ تطويرهػا وتنميتهػا، وأوجػه الضػعؼ ومػف ثػـ عالجهػا، وحتػى 
تحقػػؽ عمميػػة تقيػػيـ األداء الػػوظيفي األهػػداؼ المحػػددة لهػػا، تركػػز االهتمػػاـ عمػػى جوانػػب الدقػػة 

لنجػاح عمميػة تقيػيـ والموضوعية والعدالة فػي هػذ  العمميػة باعتبارهػا مػف المرتكػزات األساسػية 
 ( 575، 4444األداء. )درويش، 

 :ويمكف تعريؼ مفهـو تقييـ األداء عمى النحو التالي
  اإلجراء الذي يهدؼ إلى تقييـ منجزات األفراد عف طريؽ وسيمة موضوعية لمحكـ عمى

 (022، 4440مدى مساهمة كؿ فرد في إنجاز األعماؿ التي توكؿ إليه. )زويمؼ 
 "ء العامميف لعممهـ ومالحظة سموكهـ وتصرفاتهـ أثناء العمؿ، ذلؾ دراسة وتحميؿ أدا

لمحكـ عمى مدى نجاحهـ ومستوى كفاءتهـ في القياـ بأعمالهـ الحالية، وأيضًا لمحكـ 
عمى إمكانيات النمو والتقدـ لمفرد في المستقبؿ وتحممه لمسؤوليات أكبر، أو ترقيته 

 (.425، 4444لوظيفة أخرى. )صالح، 
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 :ٗي األداءأِىٗٛ تكٗ
يحظى موضوع تقييـ أداء العػامميف بأهميػة مرموقػة فػي العمميػة اإلداريػة، فهػو الوسػيمة 
التػػي تػػدفا األجهػػزة اإلداريػػة لمعمػػؿ بحيويػػة ون ػػاط، حػػيف تجعػػؿ الرؤسػػاء يتػػابعوف واجبػػات 
ومسؤوليات مرؤوسيهـ ب كؿ مستمر، وتدفا المرؤوسيف لمعمؿ بفعاليػة، ويمكػف إظهػار نتػائج 

 :(404، 4440مية مف خالؿ مجاالت استخداـ نتائج تقييـ األداء بما يأتي )الهيتي تمؾ األه
 .تحديد صالحية الموظؼ الجديد .0
 .الحكـ عمى مدى سالمة االختيار والتعييف .4
 .االستر اد بها عند النقؿ والترقية .0
 .تحديد مستوى األداء المطموب وتحديد االحتياجات التدريبية .0
 .منح المكافآت الت جيعية االستر اد بها عند .5
 .فاعمية الرقابة واإل راؼ وتحسيف مستوى الم رفيف ..
 .النهوض بمستوى أداء الوظيفة .7
 .تقييـ العالقة بيف الرؤساء والمرؤوسيف .2

 خطٕات عىمٗٛ تكٗٗي األداء
هنػػاؾ عػػدة خطػػوات يراعػػي إتباعهػػا عنػػد القيػػاـ بعمميػػة تقيػػيـ األداء، ذلػػؾ حتػػى يتحقػػؽ 

ًا ألف عمميػة تقيػيـ األداء عمميػة صػعبة ومعقػدة ومتداخمػة العناصػر فيمػا الهدؼ المطموب ونظر 
بينها، وجب عمى القائميف عمى العممية أف يخططوا لها جيدًا ويقوموا بثتباع الخطػوات السػميمة 
 :والواضحة والتي تبدأ بتحديد الغرض مف تقييـ األداء وتنتهي بالتظمـ وذلؾ عمى النحو التالي

 .ممية تقييـ األداءتحديد الغرض مف ع .0
 .تحديد معايير تقييـ األداء .4
 . اختيار طرؽ تقييـ األداء وأساليبه .0
 .تحديد مصادر جما البيانات .0
 .مقارنة األداء الفعمي ما المعياري لمموظؼ .5

 :وتطمبات رفع نفاءٚ عىمٗٛ تكٗٗي األداء
ال توجػػػد حمػػػوؿ جذريػػػة لمم ػػػاكؿ وأسػػػباب الف ػػػؿ لعمميػػػة التقيػػػيـ، ولكػػػف هنػػػاؾ بعػػػض 
االعتبارات التي يمكف االستر اد بها لموصوؿ إلى نظاـ سميـ لمتقييـ، وذلؾ باإلضػافة لمبػدهيات 
مثػػؿ المراجعػػػة المسػػػتمرة والمتواصػػػمة لنظػػػاـ التقيػػػيـ بهػػػدؼ تطػػػوير وتحػػػديث إجػػػراءات عمميػػػة 
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المسػػتخدمة فػػي التقيػػيـ، باإلضػػافة إلػػى النمػػاذج المسػػتخدمة ... الػػ ، ومػػف التقيػػيـ، والمعػػايير 
 :هذ  المتطمبات ما يمي

تحفيز أصحاب األداء المتميز ومعاقبة أو محاسبة أصحاب األداء  حتفٗز العاومني: .0
الضعيؼ، حيث إف ربط نتائج تقييـ األداء الوظيفي سواء الجيدة أـ السيئة بمبدأ الثواب 

يراء والعقاب  يء  ضروري لتحفيز أصحاب األداء المتميز لالستمرار في أدائهـ، وا 
اآلخريف لمعمؿ بجد لموصوؿ إلى هذ  الحوافز، وفي المقابؿ فثنه البد مف محاسبة 
أصحاب النتائج السيئة ومعاقبتهـ لتحسيف أدائهـ وليكونوا عبرة لغيرهـ )عبد الباقي، 

4444 ،005.) 
يب المستمر لممقيميف عمى جميا األمور المتعمقة بالتقييـ، البد مف التدر  تدرٖب املكٗىني: .4

فالرئيس المبا ر مطالب بالموضوعية والدقة والمهنية وعدـ ربط التقييـ بالعالقات 
ال خصية، لذلؾ يعتبر التدريب المستمر مهمًا لأل خاص القائميف بعممية التقييـ وذلؾ 

تقاف وبعيدًا عف لضماف وجود أ خاص قادريف باستمرار عمى أداء العم مية بموضوعية وا 
 (.005، 4444األخطاء الدارجة )عبد الباقي، 

تفضؿ بعض المؤسسات سرية تقارير تقييـ األداء، وعدـ إخبار  التغذٖٛ الزاجعٛ: .0
العامميف بنتيجة التقييـ، وذلؾ ألنه أكثر أمنًا مف حيث عدـ خمؽ م اكؿ في عالقات 

مالء ببعضهـ، وتميؿ بعض المؤسسات إلى أتباع الم رفيف بالمرؤوسيف، وفي عالقات الز 
هذا األسموب لما يوفر  مف تمؾ المزايا، إال أف هناؾ مؤسسات أخرى تفضؿ إخبار 
المرؤوسيف بنتائج التقييـ، وذلؾ لعدة أسباب أهمها أف المرؤوس يود أف يعرؼ مستوى 

وى أدائه في أدائه ويود أف يعرؼ رأي رئيسه المبا ر في عممه، ويود أف يرتقي بمست
المستقبؿ بمعرفة مستوا  الحالي، كما أف العالنية ت يا جو التفاهـ والتعاوف والوضوح 

 (..04، 0000داخؿ العمؿ )ماهر 
إف عممية التغذية الراجعة ليست بالعممية البسيطة، نظرًا لتأثيرها عمى م اعر 

السمبية وتحقيؽ  العامميف، لذلؾ البد مف بعض األساليب المناسبة لمتقميؿ مف آثارها
األهداؼ المتوخاة منها، وذلؾ مف خالؿ مراعاة تمييز األداء الفاعؿ إذ البد مف التمييز 
بوضوح بيف مستويات األداء المتميز والضعيؼ، حيث إف تقييـ األداء الفاعؿ يوفر تعزيزًا 

لؾ ال بد إيجابيًا لمسموؾ، وهذا يساهـ في استمرارية السموؾ اإليجابي مف قبؿ العامميف، كذ
مف التركيز عمى حؿ الم اكؿ لغرض تحسيف األداء، وكذلؾ تركيز التغذية الراجعة عمى 
السموؾ والنتائج وليس األفراد أو السمات وتقميؿ االنتقادات ال خصية، ولقد أصبح مف 
الثابت عمميًا، مف خالؿ بحوث اإلدارة والسموؾ التنظيمي أف عالنية نتائج التقييـ أفضؿ 
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، وتطبيؽ هذ  النتيجة عمميًا يتـ مف خالؿ إخبار العامميف إما بواسطة إدارة مف سريتها
المؤسسة )أي إدارة الموارد الب رية(، مف خالؿ خطاب رسمي يوضح نتيجة التقييـ، أو 
بواسطة الرئيس المبا ر، ومف خالؿ مقابمة مبا رة بيف الرئيس ومرؤوسيه )عباس، 

4440 ،05..) 
يرى كثير مف الكتاب المتخصصيف ضرورة وجود مقابمة لمتقييـ تمي  وكابالت تكٗٗي األداء: .0

إعالف النتيجة مبا رة بيف الرئيس والمرؤوس، عمى  كؿ حوار صريح حوؿ أداء 
نما تحتاج  المرؤوس لعممه، ومناق ة نتيجة تقدير ، وهذ  المقابمة ليست عممية سهمة وا 

الواقا العممي نجد أف كثيرًا مف  إلى تدريب وخبرة ومهارات عالية مف قبؿ الرؤساء، وفي
الرؤساء يتهربوف مف إجراء مثؿ هذ  المقابالت أو يؤدونها كيفما اتفؽ، وقد تكوف 
المقابمة مجرد إخبار المرؤوس بنتائج التقييـ أو إخبار  بالنتائج واالستماع إليه، ولكف 

الهدؼ هو األفضؿ أف تكوف لمتبميغ عف النتائج ولحؿ الم اكؿ وا  عار المرؤوس بأف 
 (.005، 4444تطوير أدائه )عبد الباقي، 

 (.47، 4444وتمثؿ المقابمة أداة هامة مف خاللها يمكف لمرئيس: )عبد الباقي، 
 أف يعرؼ أكثر عف ظروؼ األداء ومالبساته . 
 أف يتفهـ أكثر دوافا المرؤوسيف وتطمعاتهـ وحدود قدراتهـ. 
 ألداء وتنميتهأف يستثير ويحرؾ ريبة وحماس المرؤوس لتطوير ا. 

إف ا تراؾ الموظؼ في مناق ة تقييـ األداء عمى قدر كبير مف األهمية، إذ إنه 
يتصرؼ مف خالؿ المناق ة عمى طريقة رؤية الرئيس ألدائه، كما أف هذ  المناق ة تجعمه 
يتعرؼ عمى مدى التقدـ الذي أحرز  في مجاؿ إنجاز األهداؼ المتعمقة بتقدمه في العمؿ، عمى 

ية المناق ة ال تتوقؼ عند استفادة الموظؼ منها فحسب، بؿ إف الرئيس أيضا يتعمـ أف أهم
مف المناق ة، وذلؾ مف خالؿ االستماع إلى الموظؼ ومالحظة ردود أفعاله ورؤيته لواجبات 
ومسئوليات وظيفته وتقييمه ألدائه، وعندما يحدث توافؽ بيف رؤية الرئيس ورؤية المرؤوس 

ومسئولياتها فثف األخير يالبًا ما يدرؾ ويفهـ ما توقعه الرئيس منه.  ألداء واجبات وظيفته
 (.400، 4444)أبو  يخة، 

: مف الضروري عند وضا أي نظاـ لتقييـ األداء والقياـ بتنفيذ  عمى أساس حل التظمي .5
عممي سميـ مف فتح باب التظمـ أماـ الموظفيف مف نتائج تقرير كفاءتهـ أماـ جهات 
إدارية عميا متخصصة في إعادة النظر في هذ  النتائج، وحؽ التظمـ يفيد في أنه يجعؿ 

وعدالة عند قياس األداء باعتبارهـ سيكونوف  الرؤساء المقيميف أكثر جدية وموضوعية
مسؤوليف عف صحة تقديراتهـ باإلضافة إلى أنه يخمؽ الثقة لدى العامميف بعدالة قياس 
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األداء، ولكف مما ال  ؾ فيه أف إعطاء حؽ التظمـ لجميا الموظفيف عف نتائج تقدير 
ح هناؾ سوء كفاءتهـ أمر يير منطقي ألف هذا سيخمؽ م اكؿ أماـ اإلدارة وسيصب

استعماؿ لهذا الحؽ، وبالتالي سيؤثر عمى العالقة بيف الرؤساء ومرؤوسيهـ، باإلضافة 
إلى ان غاؿ اإلدارة في البت في قرارات الطعف المقدمة مف قبمهـ، لذلؾ مف األنسب أف 

 (.405، 4440 ،يعطى هذا الحؽ لمذيف كانت نتائج تقديراتهـ ضعيفة )عقيمي
 :ٗف٘طزم تكٗٗي األداء الٕظ

 :ٍِاك طزم عدٚ لتكٗٗي األداء الٕظٗف٘ ميهَ تكشٗىّا إىل
 :الطزم التكمٗدٖٛ ٔتشىنأ. 
طريقػػة التوزيػػا اإلجبػػاري: وفًقػػا لهػػذ  الطريقػػة يػػتـ تقيػػيـ األداء العػػاـ لمفػػرد وتقػػـو عمػػى  .0

أسػػاس فكػػرة التوزيػػا الطبيعػػي التػػي تػػرى أف أي ظػػاهرة تميػػؿ إلػػى التركيػػز حػػوؿ القيمػػة 
ة ويقؿ تركيزها عند الطرفيف ويتـ التقييـ وفًقا لهػذ  الطريقػة عمػى تحديػد المتوسطة لمظاهر 

مسػػػتويات معينػػػة لػػػألداء وتحديػػػد نسػػػبة العػػػامميف الواجػػػب وضػػػعهـ عنػػػد كػػػؿ مسػػػتوى 
 (.4442)القحطاني، 

طريقة الترتيػب البسػيط:  ويػتـ تقيػيـ األداء بموجبػه عػف طريػؽ ترتيػب المقػيـ أداء األفػراد  .4
تنازلًيا أو تصاعدًيا حسػب مسػتويات كفػاءتهـ، أي مػف األحسػف لألسػوأ الخاضعيف لمتقييـ 

مػا  أو العكػس، بعػد قيامػه بمقارنػة أداء كػؿ فػرد مػا أداء اآلخػريف، النتقػاء إمػا األفضػؿ وا 
، 4440األسوأ، وتكوف المقارنة حسب األداء العاـ )الجهد، السموؾ، النتػائج(   )عقيمػي، 

407.) 
تقـو عمى ترتيب المرؤوسيف اعتماًدا عمى المقارنػة الثنائيػة بػيف طريقة المقارنة الثنائية:   .0

 .(Dessler, 2013, 56) "كؿ فرد وباقي األفراد لموصوؿ إلى أفضؿ الموظفيف
طريقػػة التػػدرج البيػػاني:  تقػػـو هػػذ  الطريقػػة عمػػى أسػػاس تقػػدير أداء الموظػػؼ عمػػى خػػط  .0

لػؾ حسػب تػوفر كػؿ مػف متصؿ أو مقياس يبدأ بتقػدير مػنخفض وينتهػي بتقػدير مرتفػا وذ
 (.000، 4400هذ  الخصائص فيه  ) أويش، 

طػػرؽ القػػوائـ:  تقسػػـ هػػذ  الطػػرؽ إلػػى نػػوعيف أساسػػييف همػػا طريقػػة موازنػػة العناصػػر  .5
وطريقة االختيار اإلجباري، وتتمثؿ هاتاف الطريقتاف فػي قيػاـ المقػيـ بوضػا عالمػة مميػزة 

 (..0، 4400 أويش،)عمى عبارات يعتقد أنها تمثؿ سموؾ العامؿ أو أدائه
 :بعض الطزم احلدٖجٛ لكٗاض األداء، ٔوَ أِىّاب. 
طريقة التقدير الجماعي، تقـو بموجب هذ  الطريقػة لجنػة تتكػوف مػف عػدد مػف األعضػاء، " .0

وأحػػػد هػػػؤالء األعضػػػاء الػػػرئيس المبا ػػػر لمعامػػػؿ، وعضػػػو آخػػػر ممثػػػؿ عػػػف إدارة المػػػوارد 
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العامػػؿ ولهػػـ عالقػػة بعممػػه. يػػتـ اختيػػار الب ػػرية، وبػػاقي أعضػػاء المجنػػة أ ػػخاص يعرفػػوف 
أحد أفراد المجنة ليعمؿ منسًقا ألعماله أو يقـو بتنسيؽ المناق ػة بػيف أعضػاء المجنػة ويعػد 
النتائج ويعمؿ عمى تحقيؽ الهدؼ التقييمي. يقـو الرئيس المبا ر بوضا تقيػيـ لمعامػؿ، ثػـ 

، ثػػـ يقػػـو الػػرئيس المبا ػػر تقػػـو المجنػػة بمناق ػػة العامػػؿ فيمػػا يتعمػػؽ بمتطمبػػات الوظيفػػة
باالجتماع بالعامؿ لمناق ػة بعػض األمػور مثػؿ معػايير األداء، واإلنجػاز الػذي حققػه وكػذلؾ 

، 4440 ،يف أداء الفػػرد المسػػتقبمي )النونػػومناق ػػة األعمػػاؿ التػػي يمكػػف مػػف خاللهػػا تحسػػ
77.) 

 (.040، 4445استخداـ الحاسبات اآللية في مجاؿ تقييـ األداء الوظيفي )ر يد،  .4
ا ػػتراؾ المسػػتفيديف مػػف الخدمػػة فػػي تقػػويـ أداء الموظػػؼ، لػػذلؾ ينػػادي العديػػد مػػف خبػػراء " .0

المػػػوارد الب ػػػرية بأنػػػه فػػػي األجهػػػزة الحكوميػػػة أو األهميػػػة يجػػػب أف يصػػػبح المراجػػػا أحػػػد 
 (.20، ـ4404المصادر الرئيسة لتقويـ أداء الموظؼ  )العتيبي، 

لطريقػة عمػى أسػاس اتخػاذ النتػائج أو مػا أحػرز  التقييـ عمػى أسػاس النتػائج، وتقػـو هػذ  ا" .0
الفرد مف نتائج. وكذلؾ هنالؾ طريقة الوقائا ذات األهمية القصوى، وتتمثؿ فػي قيػاس أداء 

التي يقيـ أداؤ  خاللهػا  العامؿ في ضوء وقائا جوهرية أو أعماؿ مهمة قاـ بها خالؿ الفترة
 (.54، 4400) أويش،

 :ف٘فعالٗٛ ٌظاً تكٗٗي األداء الٕظٗ
مف المهـ تحديد معنى الفعاليػة، وهػي تعنػي فػي هػذ  الدراسػة مػدى القػدرة عمػى تحقيػؽ 
األهداؼ المطموبة مف إقامة نظاـ تقييـ األداء الػوظيفي، إضػافة إلػى إنجػاز تمػؾ األهػداؼ عمػى 

معػػايير البػػد مػػف توفرهػػا فػػي أي نظػػاـ تقيػػيـ أداء وهػػي معػػايير يحػػدد  الوجػػه األكمػػؿ. ولمفعاليػػة
 .اإليجابي(، وأخرى تتعمؽ بالنتائج)نطاقها كؿ مف الخصائص ال خصية، والسموؾ 

 :أهـ العوامؿ المؤثرة في فعالية ونجاح معايير تقييـ األداءومف 
وميػػػة عوامػػػؿ ذات عالقػػػة بمعػػػايير الصػػػفات والسػػػموكيات، ويجػػػب أف تتحمػػػى بالعم .0

مكانية مالحظتها وتقييمها  .وا 
عوامؿ ذات عالقة بمعايير النتائج: ويجب أف تكػوف دقيقػة وواضػحة ومرنػة وتمثػؿ  .4

األداء العادي وأف تراعي الظروؼ التػي ال يمكػف لمفػرد العامػؿ الػتحكـ فيهػا وتػؤثر 
 (.440، 4440عمى أدائه )عقيمي، 

جػػب أف يتػػوفر فػػي المقيمػػيف القػػدرة وال يمكننػػا فصػػؿ المعػػايير الفعالػػة عػػف المقيمػػيف، في
والريبة في تطبيؽ تمؾ المعايير الفعالة كما ينبغي، لمحصوؿ عمى نظاـ تقييـ أداء فعػاؿ. ولكػي 

اسػػػتخداـ مفػػػاهيـ ومعػػػايير " :يكػػػوف التقيػػػيـ فعػػػااًل فيجػػػب أف يبنػػػى عمػػػى بعػػػض هػػػذ  األسػػػس
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يؿ مفهـو التقػويـ بحيػث موضوعية موحدة لقياس وتقويـ أداء العامميف في العمؿ الواحد، وتأص
نمػا هػو لمعرفػة نمػط ومسػتوى  ال يكوف تصيًدا لألخطاء أو اتهاًما أو تجريًحػا ل ػخص الفػرد، وا 
أدائه الفعمي مقارنة باألداء المستهدؼ، وتوفر نظاـ فعػاؿ لالتصػاؿ بػيف الرؤسػاء والمرؤوسػيف 

مصػػػطفى، ) قيػػػيـعمػػػى اخػػػتالؼ مسػػػتوياتهـ يتػػػيح النقػػػؿ الواضػػػح والسػػػميـ لمفهػػػـو ومعػػػايير الت
000. ،007.) 

كما أف فعالية تقييـ األداء الوظيفي يقصد بها في هذ  الدراسة مػدى اسػتناد نظػاـ تقيػيـ 
األداء الوظيفي المطبؽ في بيئة العمؿ إلى معايير واضحة ومحددة وعادلة، وقػادرة عمػى قيػاس 

أمانػػة ونزاهػػة  العمػػؿ المطمػػوب بكػػؿ دقػػة، ومػػدى قػػدرة المقػػيـ عمػػى تقيػػيـ أداء مرؤوسػػيه بكػػؿ
 .وبعيًدا عف االنحياز

وب ػكؿ عػػاـ لػػيس مػػف المنطػػؽ تقيػيـ أداء الموظػػؼ إزاء معػػايير محػػددة فػػي عممػػه دوف 
معرفته التامة بهذ  المعايير التي سيتـ تقييـ أدائه الوظيفي عمػى أساسػها. ويجػب اإل ػارة هنػا 

باسػػتمرار أو وفػػؽ مػػا  إلػػى ضػػرورة إبػػالغ العػػامميف بهػػذ  المعػػايير كمػػا يجػػب مراجعػػة المعػػايير
 (.54، 4404تتطمبه الحاجة )جودة، 

هنػاؾ عػدد مػف القواعػػد التػي يجػب عمػػى المقػيـ أف يراعيهػا ومنهػػا: تأديػة العمػؿ بثتقػػاف 
وأمانػػة واحتػػراـ لنخػػريف، الحػػرص عمػػى خصوصػػية األفػػراد والمحافظػػة عمػػى سػػرية المعمومػػات 

 .اآلثار والنتائج المترتبة عميهالخاصة بنموذج التقييـ، والوعي التاـ بطبيعة عممه و 
 :األداء الٕظٗف٘ ٘:احملٕر الجاٌ

يعتبػػػر األداء الػػػوظيفي أهػػػـ أهػػػداؼ اإلدارة، فهػػػو السػػػبيؿ إلػػػى نجاحهػػػا واسػػػتمراريتها، 
ويتوقػؼ عمػى نتائجػه مصػػير المنظمػة والعػامميف بهػا بػػأكممهـ، فبالتأكيػد األداء السػي  سػػيؤدي 

اضمحاللها وزوالها، وهذا يػنعكس أيًضػا عمػى المصػير الػوظيفي إلى تدهور أعماؿ المنظمة ثـ 
 .لمعامميف بها

لػػذا  يعتبػػر األداء المحػػور الػػرئيس الػػذي تنصػػب حولػػه جهػػود اإلدارة، ألنػػه ي ػػكؿ أهػػـ 
أهػػػداؼ المنظمػػػة، حيػػػث تتوقػػػؼ كفػػػاءة أداء أي منظمػػػة عمػػػى كفػػػاءة أداء مواردهػػػا الب ػػػرية، 

رد والمنظمػػة ويحتػػؿ مكانػػه خاصػػة داخػػؿ أي منظمػػة ويػػرتبط مفهػػـو األداء بكػػؿ مػػف سػػموؾ الفػػ
باعتبار  الناتج النهائي لمحصمة جميا األن طة بها وذلؾ عمػى مسػتوى الفػرد والمنظمػة  )عبػد 

بأنػه النتيجػة النهائيػة ألي ن ػاط يزاولػه  (Robbins, et al., 2012) (. وعرفػه4400الػرحمف، 
األداء بأنػه مصػطمح واسػا يغطػي جوانػب  (Tangen, 2005) الفرد أو المنظمة، فػي حػيف عػرؼ

اقتصادية وت غيمية، ممثاًل في التميز الذي يطاؿ جوانب التكمفة والمرونػة والسػرعة أو الجػودة. 
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بأنه قدرة اإلدارة عمػى تحويػؿ المػدخالت الخاصػة بالمنظمػة إلػى  (Aguinis, 2009) وكذلؾ عرفه
 .مخرجات بمواصفات معينة، وبأقؿ تكمفة ممكنة

يـ مف اختالؼ الباحثيف في تعريؼ األداء الػوظيفي إال أف هنػاؾ عوامػؿ تجمػا وعمى الر 
 (:0052، 4404هذ  التعريفات وهي كما ذكرها )عبد بحر وأبو سويرح، 

 .الموظؼ: وما يمتمكه مف معرفة ومهارات وقيـ واتجاهات ودوافا .0
 .الوظيفة: وما تتصؼ به مف متطمبات وتحديات وما تقدمه مف فرص عمؿ .4
ؼ: وهػػو مػػا تتصػػؼ بػػه البيئػػة التنظيميػػة التػػي تتضػػمف منػػاخ العمػػؿ واإل ػػراؼ الموقػػ .0

 .واألنظمة اإلدارية والهيكؿ التنظيمي
وكػػذلؾ  يعػػد األداء قياًسػػا لمنتػػائج، وهػػو يجيػػب عمػػى سػػؤاؿ بسػػيط، هػػؿ أتممػػت عممػػؾ؟ 

 (.4440بمعنى هؿ نفذت ما هو مطموب منؾ في عممؾ؟  )سمطاف، 
عمػى أنػه  ذلػؾ الن ػاط الػذي يقػـو بػه العػامموف مػف خػالؿ  ويعرؼ األداء الوظيفي أيًضا

أداء واجبات ومهاـ ومسؤوليات، التي يجب عميهـ القياـ بهػا كػؿ فػي موقعػه الػوظيفي، واألداء 
األمثػػؿ هػػو القيػػاـ بالواجبػػات والمهػػاـ والمسػػؤوليات عمػػى أكمػػؿ وجػػه  )عبػػد بحػػر وأبػػو سػػويرح، 

4404 ،0050.) 
 :عٍاصز األداء الٕظٗف٘

تتنػػوع العناصػػر المرتبطػػة بػػاألداء التػػي يفتػػرض بالعػػامميف معرفتهػػا والػػتمكف منهػػا ب ػػكؿ 
 :جيد. وي ير كردي بأف كثيرًا مف الباحثيف اتفقوا عمى أف مف أهمها ما يمي

  المعرفة بمتطمبات الوظيفة: وت ػمؿ المعػارؼ والمهػارات الفنيػة والخمفيػة العامػة عػف
 .الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها

  كميػػة العمػػؿ المنجػػز: أي مقػػدار العمػػؿ الػػذي يسػػتطيا الموظػػؼ إنجػػاز  فػػي الظػػروؼ
 .العادية ومقدار سرعة هذا اإلنجاز

  المثابرة والوثػوؽ: وت ػمؿ الجديػة والتفػاني فػي العمػؿ، والقػدرة عمػى تحمػؿ مسػئولية
نجاز  في الوقت المحدد، ومدى حاجػة الموظػؼ لرر ػاد والتوجيػه مػف قبػؿ  العمؿ، وا 

 .فيف وتقييـ نتائج عممهالم ر 
 :العالقٛ بني فعالٗٛ تكٗٗي األداء الٕظٗف٘ ٔاألداء الٕظٗف٘

لقد حظي الموضوعاف: فعالية تقييـ األداء الوظيفي، واألداء الػوظيفي باهتمػاـ كثيػر مػف 
البػاحثيف، ويرجػا هػذا االهتمػاـ بهػذيف المتغيػريف إلػػى مػا يتركانػه مػف آثػار عمػى سػموؾ األفػػراد 

ا  وظػائفهـ ومنظمػاتهـ، خاصػة وأف تحسػيف مسػتوى األداء الػوظيفي مطمػب مهػـ ومواقفهـ تج
تسعى إليه كؿ منظمة وذلػؾ مػف خػالؿ محاولتهػا الدائمػة العمػؿ عمػى إيجػاد معػايير موضػوعية 
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وعادلػػة لتقيػػيـ األداء الػػوظيفي التػػي تسػػهـ ب ػػكؿ مبا ػػر فػػي تحسػػيف أداء العػػامميف الػػوظيفي 
األداء يعتبػػر مسػػألة جوهريػػة بالنسػػبة لكػػؿ مػػف المنظمػػة ومػػف ثػػـ تحقيػػؽ تحسػػف متواصػػؿ فػػي 

 .والموظؼ مف أجؿ تحقيؽ الهدؼ العاـ لممنظمة
 & Ndirangu) (Femi, 2013)( 4440 وقػػد أوضػػحت بعػػض الدراسػػات )أبػػو حطػػب،

Nagari, 2014) ، أف وجػػػود نظػػػاـ فاعػػػؿ يػػػؤدي إلػػػى تحسػػػيف مسػػػتوى األداء الػػػوظيفي لػػػدى
القػوؿ إف هنػػاؾ عالقػة إيجابيػػة بػيف هػػذيف المتغيػريف. وأف عػػدـ فعاليػة نظػػاـ  العػامميف. فػػيمكف

تقيػػيـ األداء الػػوظيفي يػػؤثر عمػػى مسػػتوى األداء الػػوظيفي، وعميػػه فػػثف الدراسػػة المتعمقػػة لهػػذا 
الموضوع لدى العامميف وتأثيرهما في المنظمات تتطمب االنتبا  إلى أف كػؿ  ػخص يسػتطيا أف 

 .د األقصى، ومف ثـ فثف المنظمة تزيد مف نجاحها إلى الحد األعمىيزيد إسهاماته إلى الح
 الدراسات الشابكٛ:

تعددت الدراسات التي تناولت موضوع تقييـ األداء اإلداري بالجامعات ولكف مف زوايا 
ف كانت كمها تسعى ب كؿ رئيسي لموقوؼ عمى مستوى األداء الحالي وسبؿ  مختمفة، وا 

 إلى هدفت والتي( 4402) وآخروف حجازي أبو لدراسات دراسةتحسينه وتطوير ، ومف هذ  ا
 األداء، إدارة مدخؿ باستخداـ حائؿ بجامعة اإلداري الجهاز أداء لتطوير مقترح تصور وضا
 عينة عمى توزيعها تـ استبانة في األداة وتمثمت الوصفي المنهج الدراسة استخدمت وقد

 أظهرت ،(SPSS) ببرنامج لمنتائج اإلحصائية وبالمعالجة اإلدارييف، مف( 044)  مف تكونت
 األماف األوؿ المحور حصؿ فيما ،( كبير) بتقدير( .0.5 ) عمى األداة عموـ حصوؿ  النتائج
 مقياس الثاني المحور وحصؿ ،(كبير) بتقدير 0.00 متوسط عمى ج لمموظفيف النفسي
: الثالث المحور وحصؿ، (جداً  كبير) بتقدير( 0.00)  متوسط عمى الوظيفي األداء محددات
 تصور إلى توصمت كما، ( .متوسط) بتقدير 4.22 متوسط عمى الداخمية العمؿ بيئة مقياس
 أوصت وقد الواقا، أرض عمى تنفيذها يتعيف التي اإلجراءات مف مجموعة صورة في مقترح
 .اإلدارييف ألداء المستمر لمتطوير برامج وضا بضرورة الدراسة

 المعرفة إدارة لدور مقترح تصور وضا إلى هدفت فقد( 4402) ال يخي دراسة أما
 المنهج واستخدمت المكرمة، منطقة جامعات في األكاديمييف لردارييف اإلداري األداء رفا في

دارية إدارياً ( 440) مف الدراسة عينة وتكونت الوصفي،  عبد الممؾ القرى، أـ) جامعات مف وا 
 باستخداـ تحميمها تـ البيانات جما وبعد ،4400 -4400 الدراسي لمعاـ( الطائؼ العزيز،

 العاممي، والتحميؿ االرتباط معامالت ومصفوفة المعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات
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 لردارييف اإلداري واألداء المعرفة إدارة لمتطمبات الدراسة عينة تقدير أف النتائج وأظهرت
 ذات عالقة وجود النتائج وك فت متوسطًا، جاء المكرمة مكة منطقة جامعات في االكاديمييف

 طردية وعالقة موجبه، ارتباط ومعامالت (α < 0.01) الداللة مستوى عند إحصائية داللة
 رفا في المعرفة إلدارة مقترح تصور وضا الدراسة وانتهت اإلداري، واألداء المعرفة إدارة بيف

 .بتطبيقه أوصت والتي المكرمة، مكة منطقة جامعات في األكاديمييف لردارييف اإلداري األداء
 لألقساـ اإلداري األداء واقا عمى التعرؼ إلى( 4402) الزامؿ دراسة سعت حيف في
 وجهة مف ـ4404 ورؤية الحوكمة مبادئ ضوء في السعودية بالجامعات واإلدارية األكاديمية

 استبانة تطبيؽ وتـ التحميمي، الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت اإلدارية، القيادات نظر
 تـ تدريس، هيئة عضو( 70) عدد، مف المكونة الدراسة عينة عمى فقرة( 00) مف، مكونة

 نورة واألميرة العزيز، عبد الممؾ القوى، أـ) السعودية الجامعات مف ع وائية بطريقة اختيارهـ
 واإلدارييف األكاديمية، األقساـ في التدريسية الهيئة أعضاء ت مؿ بحيث( الرحمف عبد بنت
 اإلداري األداء واقا عمى الدراسة عينة موافقة أف النتائج ك فت وقد. اإلدارية األقساـ في

 مف 4404 ورؤية الحوكمة مبادئ ضوء في السعودية بالجامعات واإلدارية األكاديمية لألقساـ
 بدرجة( 70.74)%  قدرها مئوية بنسبة ،(0.70) بمغ ككؿ اإلدارية القيادات نظر وجهة
 قدرها مئوية ونسبة ،(0.47) حسابي بمتوسط األولى بالمرتبة الم اركة مجاؿ وجاء كبيرة،
 حسابي بمتوسط ال فافية مجاؿ جاء الثانية المرتبة وفي جدًا، كبيرة بدرجة( 25.0)%
 مجاؿ جاء الثالثة المرتبة وفي كبيرة، بدرجة( 72.0)% قدرها مئوية بنسبة ،(04.04)%

 المرتبة وفي كبيرة، بدرجة( 75.4)% بنسبة( .0.7) حسابي بمتوسط والكفاءة الفعالية
 بدرجة%( 2.4.) ونسبة( 0.00) حسابي بمتوسط القرار صنا ر ادة مجاؿ جاء الرابعة
%( 0...) مئوية بنسبة( 0.04) بمتوسط التنافسية مجاؿ جاء األخيرة المرتبة وفي كبيرة،
 متوسطات بيف إحصائية دالله ذات فروؽ وجود عدـ عف النتائج وك فت. متوسطة بدرجة
 بالجامعات واإلدارية األكاديمية لألقساـ اإلداري األداء واقا لدرجات الدراسة عينة أفراد تقديرات

 إلى تعزى اإلدارية القيادات نظر وجهة مف 4404 ورؤية الحوكمة مبادئ ضوء في السعودية
 سنوات لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروؽ وجدت بينما القسـ، ومتغير الكمية متغير
 .فأكثر سنة 00 الخبرة سنوات لصالح الخبرة
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 الوظيفي األداء عمى التعرؼ الدراسة استهدفت التي (4407) ال ريؼ دراسة
 العالقات العمؿ، في اإلنجاز: )أبعاد  تأثير مدى وقياس نجراف، بجامعة اإلدارييف لمموظفيف
 المسؤولية ووضوح الوظيفي، الدور األداء، تقويـ العمؿ، في القدرات الدافعية، في ودورها
 مف مديرا( 00) مف الدراسة عينة تكونت وقد. اإلدارييف لمموظفيف الوظيفي األداء عمى

 جامعة مف وموظفة موظفا( 005) وكذلؾ. مديرا( 04) بمغ الذي لمدراسة، األصمي المجتما
 الدراسة واستخدمت. وموظفة موظفا( 575) بمغ التي لمدراسة األصمي المجتما مف نجراف
 لدى الوظيفي األداء مستوى أف النتائج وأظهرت. لها كأداة واالستبانة الوصفي، المنهج

 أف النتائج أظهرت كما مرتفعا، كاف نظرهـ وجهة مف نجراف جامعة في اإلدارييف الموظفيف
 وراءهـ ما نظر وجهة مف نجراف جامعة في اإلدارييف الموظفيف لدى الوظيفي األداء مستوى

 عينة أفراد بيف، إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عف النتائج وك فت. كذلؾ مرتفعا كاف
 لصالح الفروؽ جاءت حيث اإلدارييف، لمموظفيف الوظيفي األداء مستوى حوؿ الدراسة

 المتعمؽ الخامس والبعد العمؿ، في باإلنجاز المتعمؽ األوؿ البعد في اإلدارييف الموظفيف
 في وذلؾ لموظفيهـ، تقييمهـ في المدراء لصالح الفروؽ جاءت حيف في ،(الوظيفي بالدور
 يتبيف لـ حيف في األداء بتقييـ المتعمؽ الرابا والبعد العمؿ في بالقدرات المتعمؽ الثالث العد
 األخرى. األبعاد في فروؽ وجود

 لرؤساء اإلداري األداء واقا عمى لمتعرؼ هدفت فقد( .440) أبوسمرة دراسة أما
. فيهما التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة مف لحـ وبيت القدس جامعتي في األكاديمية الدوائر

 التدريس هيئة أعضاء جميا مف الدراسة مجتما وتكوف الوصفي، المنهج الباحثوف واستخدـ
 عينة الدراسة عينة كانت حيف في. عضوا( 004) عددهـ والبالغ الجامعتيف، في المتفرييف
 لجما االستبانة أداة الباحثوف واستخدـ فردا،( 004) أفرادها عدد بمغ ،(طبقية) ع وائية
 وتـ. الدراسة مجاالت عمى موزعة فقرة( 04) مف وتكونت الدراسة، أهداؼ لتحقيؽ البيانات
 أف الدراسة نتائج وأظهرت. المناسبة واإلحصائية التربوية بالطرؽ وثباتها صدقها مف التحقؽ
 أعضاء يرا  كما لحـ وبيت القدس جامعتي في األكاديمية الدوائر لرؤساء اإلداري األداء واقا
 عدـ النتائج أظهرت كما(. 0.24) قدر  حسابي وبمتوسط. عالية بدرجة جاء التدريس هيئة
 تعزى اإلداري األداء لواقا الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود

 .الجامعة الخبرة، العممي، المؤهؿ الجنس،: لمتغيرات
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، التػي هػدفت إلػى تقيػيـ األداء الػوظيفي وأداء العػامميف(Femi, 2013) دراسػةكػذلؾ 
أجريػت الدراسػة عمػى عينػة بمغػت  قد تبنت الدراسة االستبانة أداة أساسػية لجمػا بيانػات. وقػدو 
( مف العامميف في بنؾ  ويما  بنيجيريا اختيرت باسػتخداـ العينػة الطبقيػة وأسػموب العينػة 044)

الع وائية البسػيطة. وقػد توصػمت الدراسػة إلػى عػدد مػف النتػائج لعػؿ مػف أهمهػا: هنػاؾ عالقػة 
ألداء الػػوظيفي وااللتػػػزاـ ذات داللػػة إحصػػائية بػػػيف تقيػػيـ األداء الػػػوظيفي وكػػؿ مػػف العوامػػػؿ )ا

الػػوظيفي(. وقػػدمت الدراسػػة عػػدًدا مػػف التوصػػيات منهػػا أف يػػتـ تقيػػيـ األداء الػػوظيفي ب ػػكؿ 
مستمر، وليس فقط عندما يحيف الوقت لمترقية. كمػا توصػي بػأف توقعػات األداء واألداء الفعمػي 

فًيػا مػا التقنيػات يجب أف تناقش بصورة منتظمة، والمقيموف يجػب أف يكونػوا مػدربيف تػدريًبا كا
 .الحديثة لتقييـ األداء الوظيفي

 الجامعػات فػي األداء فجػوات لمك ػؼ عػف (Aslam, 2011)فػي حػيف سػعت دراسػة 
 بهػػـ الخاصػػة األداء تقيػػيـ واسػػتراتيجيات إجػػراءات باكسػػتاف، ويوضػػح فػػي والخاصػػة الحكوميػػة
. األداء تقيػيـ بػنظـ يتعمػؽ فيمػا الجامعػات هػذ  تواجػه التػي المػؤثرة والتحػديات العوامؿ ويك ؼ
 العامػػة باكسػػتاف جامعػػات إحػػدى اسػػتخداـ تػػـ حيػػث، الحالػػة دراسػػة أسػػموب البػػاحثوف اعتمػػد

 متعمػؽ تحميػؿ إلجػراء والنػوعي الكمػي المػنهج مػف مػزيج اعتمػاد وتػـ .الحالػة لتحميؿ والخاصة
 هيئػة أعضػاء مػف واالسػتبيانات، المقػابالت طػرؽ خالؿ مف الجامعات، في األداء تقييـ لقضايا

 وضػػػعؼ لمتقيػػػيـ، الػػػدافا انخفػػػاض مثػػػؿ: عوامػػػؿ أف األبحػػػاث وأظهػػػرت .بالجامعػػػات التػػػدريس
 وطريقػة الدراسػي، الفصػؿ نظاـ ومعايير التنظيمية، المنافسة وثقافة القرار، صنا في الم اركة

 تقيػػيـ لنظػػاـ محتممػػة عوائػػؽ ت ػػكؿ األداء، لتقيػػيـ تػػدريب وجػػود وعػػدـ المتقادمػػة، األداء تقيػػيـ
 .باكستاف جامعات في الفعاؿ األداء

( فاعميػػػة إدارة المػػػوارد الب ػػػرية وعالقتهػػػا بػػػاألداء 4400) وتناولػػػت دراسػػػة م ػػػابقة
الوظيفي لدى العامميف اإلدارييف فػي الجامعػات األردنيػة الحكوميػة، وقػد تكػوف مجتمػا الدراسػة 
مف جميا العامميف اإلداريػيف مػف مػديريف ومسػاعديف ورؤسػاء أقسػاـ فػي الػدوائر اإلداريػة فػي 

( قائػدًا 042( قائػدًا إداريػًا وبمػغ حجػـ عينػة الدراسػة )044عات األردنية والبػالغ عػددهـ )مالجا
إداريػػًا. وقػػد قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ اسػػتبانتيف األوؿ لمك ػػؼ عػػف درجػػة فاعميػػة إدارة المػػوارد 

. أمػا الب رية في مجػاالت )االختيػار والتعيػيف، والتػدريب، تقيػيـ األداء، المكافػآت والتعويضػات(
يات األداء الػػوظيفي فػػي مجػػاالت )التخطػػيط، التوجيػػه، اتخػػاذ تناولػػت مسػػتو االسػػتبانة الثانيػػة 
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القرارات، التنظيـ، الرقابة، االتصاؿ(، وقد أظهرت نتائج الدراسػة وجػود عالقػة ارتباطيػة إيجابيػة 
دالة إحصائيًا بيف كافة مجػاالت فاعميػة إدارة المػوارد الب ػرية، ومجػاالت درجػة األداء الػوظيفي 

معػػات األردنيػػة الحكوميػػة. كمػػا أف تقػػديرات أفػػراد العينػػة عمػػى مجػػاالت لمقػػادة اإلداريػػيف فػػي الجا
األداء الػػوظيفي لمقػػادة اإلداريػػيف فػػي الجامعػػات األردنيػػة الحكوميػػة مػػف وجهػػة نظػػرهـ جػػاءت 

 متوسطة.
 اإلجزاءات املٍّجٗٛ لمبحح:

 :الدراسٛ وٍّج

 التحميمي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت وأهدافها، الدراسة تساؤالت ضوء في
 وكمّيًا، كيفّياً  تعبيراً  عنها ويعبر دقيقاً  وصفاً  ويصفها الظاهرةج واقا دراسة عمى يقوـ الذي
 عبيدات. )وتحسينها تطويرها أجؿ مف حقائؽ إلى لموصوؿ والتحميؿ التفسير إلى ذلؾ يتعدى

 عمى تقـو التي الميدانية الدراسات يناسب الذي المنهج أنه كما( 0.ص ـ،4445 وآخروف
 (442ص هػ،0000 العساؼ،. )الظاهرة مفردات جميا استخداـ

 :ٔعٍٗتّا الدراسٛ دلتىع 

تكوف مجتما الدراسة مف جميا اإلدارييف العامميف في فروع جامعة األمير سطاـ بف 
( إداري، وتـ 0520( إدارية بثجمالي )50.( إداري، و)004والبالغ عددهـ )  عبدالعزيز

( مف اإلدارييف 004توزيا االستبانة عمى كامؿ أفراد المجتما، وتكونت عينة الدراسة مف )
 .  العامميف في فروع جامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز

 :الدراسة أداة
 األمير جامعة في اإلدارييف استبانة وهي ،وتطويرها الدراسة أداة الباحثة بثعداد قامت

 التي السابقة الدراسات بعض عمى اعتمادا وذلؾ نظرهـ وجهة مف العزيز عبد بف سطاـ
ـ(، ودراسة .440حويطي وحساف ) كدراستي في الجامعات أداء اإلدارييف موضوع تناولت

واحد رئيسي واحد  تحت تندرج فقرة( 00) مف االستبانة وتكونت ـ(4400) المقابمة وعواود 
 .الفقرات مف عدد تحته يندرج مجاؿ وكؿ رئيسية مجاالت وخمسة
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 :األداٚ صدم

 المحكميف مف مجموعة عمى االستبانة قامت الباحثة بعرض األداة صدؽ مف لمتأكد
 (7) عددهـ وبمغ الجامعات، في التدريس هيئة أعضاء مف الدراسة بموضوع عالقة لهـ ممف

 دقة: حيث مف االستبانة فقرات عمى ومالحظتهـ أراءهـ إبداء المحكميف مف وطمب محكميف،
 مف المحكميف مف ورد ما ضوء وعمى ووضوحها لفقراتها المغوية والصياية االستبانة، فقرات
 مف وضعت الذي والمجاؿ لتتناسب صيايتها أعيد أو الفقرات بعض عدلت ومالحظات، أراء

 .فقرة 50 النهائية بصورتها االستبانة وأصبحت أجمه،
 النحو عمى االستبانة فقرات عمى الدراسة عينة أفراد استجابات تصحيح تـ وقد

 :التالي
  .أوافؽ ب دة  تمثؿ التي لالستجابة( 5)الدرجة أعطيت
  .أوافؽ  تمثؿ التي لالستجابة( 0) الدرجة أعطيت
  .محايد  تمثؿ التي لالستجابة( 0) الدرجة أعطيت
  .يير موافؽ  تمثؿ التي لالستجابة( 4) الدرجة أعطيت
  .ب دة يير موافؽ   تمثؿ التي لالستجابة( 0) الدرجة أعطيت

جامعة األمير  في اإلدارييف لدى اإلداري عمى األداء الموافقة درجة تقسيـ تـ وقد
 السمـ الباحثة استخدمت وقد اإلجابات متوسطات عمى بناء مستويات، ثالثة سطاـ إلى
-0) المدى ضمف متساوية فئات ثالث عمى( 5) العظمى الدرجة تقسيـ خالؿ مف التصنيفي

 الدرجة مدى في تقا( 4.00 -0) المدى ضمف تقا التي المتوسطات جميا أف بحيث ج(5
 المدى ضمف تقا التي الحسابية المتوسطات أف كما( جدا قميمة أو قميمة) المنخفضة

 تقا التي الحسابية المتوسطات فثف وأخيرا المتوسطة، الدرجة مدى في تقا( 4.54-0.00)
 (.جدا كبيرة أو كبيرة) العالية الدرجة مدى في تقا ،(5 – 0.54) المدى ضمف
 األداٚ: ثبات

 cronbach) ألفا كرونباخ معامؿ احتساب خالؿ مف األداة ثبات مف التأكد تـ
Alpha )مجاالت مف مجاؿ لكؿ الثبات معامؿ يبيف اآلتي والجدوؿ الدراسة مجاالت لجميا 
 .التسا الدراسة
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 (1انجذًل )

 يؼبيالث ثببث االخخببس ببعخخذاو كشًنببر أنفب نًذبًس ًيجبالث األداة

 يؼبيم انثببث انًذٌس/انًجبل انشقى

 . انًذٌس يجبالث حقْْى أداء اإلداسّْن فِ جبيؼت األيْش عطبو

 5..5 انًجبل األًل: انخخطْظ 1

 3..5 انثبنِ: انخنظْى انًجبل 2

 ...5 انًجبل انثبنث: انخٌجْو 3

 6..5 انًجبل انشابغ: احخبر انقشاساث 4

 2..5 انًجبل انخبيظ: انشقببت 5

 5..5 يؼبيم انثببث انكهِ نهًذٌس

 .العممي البحث أليراض مقبولة قيمة وهي (4.24) لمحور األداة الكمي الثبات معامؿ بمغ وقد
 :اإلحصائٗٛ املعاجلٛ

 كؿ عف اإلجابة بثعطاء وذلؾ قامت الباحثة بتفريغها، االستبانات تجميا تـ أف بعد
 الرزمة باستخداـ ومعالجتها الحاسوب إلى إدخالها وتـ رقمية، قيمة االستبانة مف فقرة

 إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات احتساب أجؿ مف( SPSS) اإلحصائية
 .فقراتها عمى الدراسة عينة أفراد

 :ٔوٍاقشتّا الدراسٛ ٌتائج

 ٔصف أفزاد دلتىع الدراسٛ:

 (2) جذًل سقى

 انخكشاساث ًاننغب انًئٌّت دغب يخغْشاث انذساعت

 اننغبت انخكشاس انفئبث انًخغْش

 انجنظ
 4.3. 154 ركش

 ..25 36 أنثَ

 انخبشة

 1..3 52 أقم ين خًظ عنٌاث

 ين خًظ عنٌاث إنَ

 أقم ين ػشش عنٌاث

64 45.. 

 1..1 24 ػشش عنٌاث فأكثش

 
 155.5 145 انًجًٌع
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مستوى األداء الوظيفي لدى اإلدارييف  ما: األوؿ السؤاؿ عف باإلجابة المتعمقة النتائج أواًل:
في مجاالت )التخطيط، التوجيه، التنظيـ، الرقابة،   العزيز عبد بف سطاـ في جامعة األمير
 اتخاذ القرارات(؟
 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخرجت فقد السؤاؿ، هذا عف ولرجابة

 أظهرته كما السؤاؿ هذا نتائج تناوؿ وتـ المحور، مجاالت فقرات عمى الدراسة عينة أفراد إلجابات
 :التالي النحو عمى اإلحصائية المعالجة

 (3) جذًل

انًخٌعطبث انذغببْت ًاالنذشافبث انًؼْبسّت يغخٌٍ األداء انٌظْفِ نذٍ اإلداسّْن فِ جبيؼت األيْش عطبو بن 

فِ يجبالث )انخخطْظ، انخٌجْو، انخنظْى، انشقببت، احخبر انقشاساث(يشحبت حنبصنْب: دغب   ػبذ انؼضّض

 انًخٌعطبث انذغببْت

 انًجبل انشقى
 انًخٌعظ

 انذغببِ

االنذشاف 

 انًؼْبسُ

 انشحبت

 3 .4..5 1..3 انًجبل األًل: انخخطْظ 2

 5 5.6.4 3.63 انًجبل انثبنِ: انخنظْى 4

 2 .5.51 3..3 انًجبل انثبنث: انخٌجْو 3

 4 5.625 ...3 انًجبل انشابغ: احخبر انقشاساث 1

 1 .1..5 .4.5 انًجبل انخبيظ: انشقببت 5

 
 - .5.45 2..3 األداء انٌظْفِ ككم

حيث (  0.400-0..0( أف المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بيف )0يبيف الجدوؿ )
 التنظيـ(، بينما جاء مجاؿ 0.40في المرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي بمغ ) الرقابةجاء مجاؿ 

ككؿ  الوظيفي(، وبمغ المتوسط الحسابي لربداع 0..0في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
(، وقد تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 0.24)

 :عمى فقرات كؿ مجاؿ عمى حدة، حيث كانت عمى النحو التالي
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 :التخطٗطاجملاه األٔه: 
(4) جذًل  

 يشحبت حنبصنْب دغب انًخٌعطبث انذغببْت انخخطْظ يجبل نفقشاث انًخٌعطبث انذغببْت ًاالنذشافبث انًؼْبسّت

االنذشاف  انًخٌعظ انذغببِ انفقشاث انشقى

 انًؼْبسُ

 انخشحْب

حذذّذ دبجت انجبيؼت ين  1

انًٌظفْن ًيؤىالحيى انؼهًْت 

 انًطهٌبت.

3... 1.5.4 

3 

ًّنخ انًٌظف صالدْبث حذذّذ  2

نٌع انًغؤًنْبث انخِ ًّبسعيب 

 نهكهْت.فِ إطبس انيْكم انخنظًِْ 

4.54 1.233 

1 

ّخى حٌصّغ انًغؤًنْبث ػهَ  3

 انًٌاقغ انٌظْفْت بٌضٌح.
3... 1.22. 

5 

حٌفش خطظ حنًٌّت حغبػذ ػهَ  4

 حذغْن أداء انًٌظفْن.
3..5 1.11. 

2 

حجضئت انخطت انكهْت )انغنٌّت(  5

إنَ شيشّت ًأعبٌػْت ًٌّيْت 

 قببهت نهخنفْز.

3.65 1.134 

15 

انًنبعبت نخنفْز اعخخذاو األعبنْب  6

انخطظ ًدساعت ظشًف انخنفْز 

 نيب.

3..1 1.11. 

. 

اعخخذاو اعخشاحْجْبث ػًم بذّهت  .

 نًٌاجيت انظشًف انطبسئت.
3..1 1.1.3 

. 

يشاػبة قذساث انًٌظفْن فِ  .

 أىذاف انخطظ. 
3... 1.141 

4 

حٌفش خطظ فِ حذسّب انًٌظفْن  .

 انجذد.
3... 1.226 

6 

ببنٌضٌح ًانذقت احغبو انخطظ  15

 ًحذذّذ األًنٌّبث.
3..3 1.2.3 

. 

 - .1.22 ...3 انخخطْظانًجبل األًل:  

حيث ، التخطيط( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 0) يتبيف مف الجدوؿ
 يمارسها التي المسؤوليات نوع تحديد صالحيات الموظؼ  يمنح( والتي ت ير إلى 4جاءت الفقرة )

في  وجاءت(، 0.40بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )  .لمكمية التنظيمي الهيكؿ إطار في
 أداء تحسيف عمى تساعد تنموية خطط  توفر( والتي ت ير إلى أف 0المرتبة الثانية الفقرة )

  تجزئة الخطة الكمية  ( والتي ت ير5( بينما جاءت الفقرة )0.04، بمتوسط حسابي بمغ )الموظفيف 
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بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ  )السنوية( إلى  هرية وأسبوعية ويومية قابمة لمتنفيذ  
(0..4.) 

 :التٍظٗي: الجاٌ٘اجملاه 
 (5) جذًل

 يشحبت حنبصنْب دغب انًخٌعطبث انذغببْت انخنظْى يجبل نفقشاث انًخٌعطبث انذغببْت ًاالنذشافبث انًؼْبسّت

االنذشاف  انًخٌعظ انذغببِ انفقشاث انشقى

 انًؼْبسُ

 انخشحْب

ًضغ يؼبّْش يذذدة نكم ًظْفت  1

 يطشًدت.

3... 1.5.2 3 

حذذّذ اإلجشاءاث انؼًهْت انًنبعبت  2

 نخنفْز ييًبث انؼًم.

3..1 1.243 1 

حطٌّش اإلجشاءاث انؼًهْت نهذذ ين بظء  3

 اإلجشاءاث ًانشًحْن فِ حنفْز انؼًم.

3.5. 1.41. 5 

ًضغ انخؼهًْبث ًاألعظ نهٌظْفت  4

نخنظْى عْش انؼًم داخم انقغى أً 

 انذائشة.

3.4. 1.5.6 . 

حغيْم اعخخذاو انًشافق ًاألدًاث  5

 ًاألجيضة انالصيت نهؼًم.

3..1 1.543 4 

حٌصّغ انؼبء انٌظْفِ بشكم ّذقق  6

 انغشػت ًانغيٌنت فِ األداء.

3.3. 1.253 . 

ًانخنبعق فِ انخشكْض ػهَ االنغجبو  .

 أداء األػًبل داخم األقغبو.

3.51 1.34. 6 

حذذّث اننًبرج ًانغجالث انخنظًْْت  .

 انالصيت نهؼًم.

3... 1.3.1 2 

 - 5.6.4 3.63 انخنظْى: انثبنِانًجبل  

، حيث التنظيـ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 5) يتبيف مف الجدوؿ
بالمرتبة  العمؿ  مهمات لتنفيذ المناسبة العممية اإلجراءات   تحديد( والتي ت ير إلى 4جاءت الفقرة )

  ( والتي ت ير إلى أف 2في المرتبة الثانية الفقرة ) وجاءت(، 0.20األولى وبمتوسط حسابي بمغ )
( بينما جاءت 0.70، بمتوسط حسابي بمغ )تحديث النماذج والسجالت التنظيمية الالزمة لمعمؿ  

بالمرتبة  األداء  في والسهولة السرعة يحقؽ ب كؿ الوظيفي العبء   توزيا ( والتي ت ير.الفقرة )
 (.0.07األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
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 :التٕجْٗ: الجالحاجملاه 
(6) جذًل  

 يشحبت حنبصنْب دغب انًخٌعطبث انذغببْت انخٌجْو يجبل نفقشاث انًخٌعطبث انذغببْت ًاالنذشافبث انًؼْبسّت

االنذشاف  انًخٌعظ انذغببِ انفقشاث انشقى

 انًؼْبسُ

 انخشحْب

ًّنخ انًٌظف صالدْبث  1

حذذّذ ظشًف أداء 

انًغؤًنْبث بًب ّذقق 

 عشػت اإلنجبص.

3..6 1.254 5 

حقذّى اننصخ ًاإلسشبد  2

نهًٌظفْن ألداء ًظبئفيى 

 بشكم جْذ.

4.51 1.313 1 

إطالع انًٌظفْن ػهَ  3

 ًاألنظًت.يغخجذاث انؼًم 

3..1 1.546 3 

حٌفْش نًبرج إداسّت نهخطٌّش  4

 ًاإلبذاع.

3... 1.413 . 

حؼضّض انقْى ًاالحجبىبث  5

 اإلّجببْت نذٍ انًٌظفْن.

3.55 1.316 . 

ػذانت نظبو انذٌافض نهذصٌل  6

 ػهَ أداء أفضم.

3... 5.... 4 

حٌفْش ينبر صذِ نهؼًم  .

ًسفغ انشًح انًؼنٌّت 

 نهًٌظفْن.

3..3 1.133 2 

االىخًبو بًطبنب انذٌاس  .

 انبنبء يغ انًٌظفْن.

3..1 5..6. 6 

االىخًبو بئداسة انٌقج ًحقذّش  .

أىًْت صين حنفْز األػًبل 

 ًانًيبو. 

3..5 1.124 . 

 - .5.51 3..3 انخٌجْو: انثبنثانًجبل  

حيث ، التوجيه( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات .) يتبيف مف الجدوؿ
   تقديـ النصح واإلر اد لمموظفيف ألداء وظائفهـ ب كؿ جيد  ( والتي ت ير إلى 4جاءت الفقرة )

( والتي ت ير 7في المرتبة الثانية الفقرة ) وجاءت(، 0.40بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )
( 0.00ط حسابي بمغ )، بمتوس  توفير مناخ صحي لمعمؿ ورفا الروح المعنوية لمموظفيف إلى أف 

بالمرتبة    تعزيز القيـ واالتجاهات اإليجابية لدى الموظفيف   ( والتي ت ير5بينما جاءت الفقرة )
 (.0.54األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )

 :اتخاذ القرارات: الراباالمجاؿ 
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 (.) جذًل

يشحبت حنبصنْب دغب انًخٌعطبث  احخبر انقشاساث يجبل نفقشاث انًخٌعطبث انذغببْت ًاالنذشافبث انًؼْبسّت

 انذغببْت

االنذشاف  انًخٌعظ انذغببِ انفقشاث انشقى

 انًؼْبسُ

 انخشحْب

حذذّذ انبذائم انًالئًت نهًٌقف فِ  1

 ػًهْت احخبر انقشاس.

3.4. 1.1.. 6 

احخبر انقشاس ضًن إطبس صينِ  2

 يذذد نخذقْق انيذف.

3.26 1.212 . 

ػًهْت اػخًبد يبذأ انًشبسكت فِ  3

 احخبر انقشاساث.

3..6 1.4.. 4 

يشاػبة اإليكبنبث انًخبدت فِ  4

 ػًهْت احخبر انقشاساث.

3.66 1.541 5 

انخشكْض ػهَ حًكْن انًٌظفْن ػنذ  5

 احخبر انقشاساث.

4.16 1.13. 2 

اإلفبدة ين نظى انًؼهٌيبث فِ  6

 ػًهْت صنغ انقشاس.

4.1. 1.15. 1 

انخنبؤ ببنًغخجذاث انقبديت ًًضغ  .

 خطظ بذّهت.

4.53 1.535 3 

 - 5.625 ...3 احخبر انقشاساث: انشابغانًجبل  

، اتخاذ القرارات( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 7) يتبيف مف الجدوؿ
بالمرتبة  القرار  صنا عممية في المعمومات نظـ مف   اإلفادة( والتي ت ير إلى .حيث جاءت الفقرة )

  ( والتي ت ير إلى أف 5في المرتبة الثانية الفقرة ) وجاءت(، 0.00األولى وبمتوسط حسابي بمغ )
( بينما جاءت الفقرة .0.0، بمتوسط حسابي بمغ )القرارات  اتخاذ عند الموظفيف تمكيف عمى التركيز

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط  الهدؼ  لتحقيؽ محدد زمني إطار ضمف القرار   اتخاذ ( والتي ت ير4)
 (..0.4حسابي بمغ )
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 :الزقابٛ: اخلاوصاجملاه 
 (.) جذًل

 يشحبت حنبصنْب دغب انًخٌعطبث انذغببْت انشقببت يجبل نفقشاث انًخٌعطبث انذغببْت ًاالنذشافبث انًؼْبسّت

انًخٌعظ  انفقشاث انشقى

 انذغببِ

االنذشاف 

 انًؼْبسُ

 انخشحْب

أىذاف انؼًم نهًٌظفْن ًدذًد كم  ٌّضخ اإلداسّْن 1

 ًظْفت.

3... 1.522 6 

حغؼَ انجبيؼت إنَ حطٌّش انٌظْفت انخِ ّضاًنيب  2

 انًٌظف ًحٌفْش انظشًف انًنبعبت نؼًهو.

4.13 5..6. 4 

حخى يشاجؼت انيْكم انخنظًِْ بْن فخشاث يذذدة نخغيْم  3

 حنفْز انًيبو.

4.23 1.552 1 

أداء انًٌظفْن فِ اإلداسة أً ًضغ يؼبّْش أداء نقْبط  4

 انقغى فِ ضٌء األىذاف انًذذدة.

4.1. 5.... 3 

ًضٌح نظبو انًغبءنت ًػذانخو ًحذذّذه بشكم  5

 حفصْهِ.

4.1. 1.5.. 2 

انًخببؼت انًغخًشة ألػًبل انًٌظفْن ًيشاجؼخيب ين  6

 اننبدْت انفنْت ًحٌجْيى نذٌ أداء أفضم.

4.55 1.515 5 

 . 1.121 1..3 يخببؼت يخشجبث انؼًم ين أجم انخطٌّش ًانخذغْن. .

 - .1..5 .4.5 انشقببت: انشابغانًجبل  

حيث ، الرقابة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 2) يتبيف مف الجدوؿ
 تنفيذ لتسهيؿ محددة فترات بيف التنظيمي الهيكؿ مراجعة   تتـ( والتي ت ير إلى 0جاءت الفقرة )

( والتي 5في المرتبة الثانية الفقرة ) وجاءت(، 0.40بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ ) المهاـ 
، بمتوسط حسابي بمغ تفصيمي  ب كؿ وتحديد  وعدالته المساءلة نظاـ   وضوحت ير إلى أف 

 والتحسيف  التطوير أجؿ مف العمؿ مخرجات   متابعة ( والتي ت ير7( بينما جاءت الفقرة )0.00)
 (.0.00بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )

الثاني هؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى األداء في نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤاؿ 
 تعزى لػ)الجنس، سنوات الخبرة(.  العزيز عبد بف سطاـ جامعة األمير

 :عف السؤاؿ الثاني فثف الجداوؿ أدنا  يوضح ذلؾ لرجابة
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 (.) جذًل

 ألثش انجنظ "ث" انًخٌعطبث انذغببْت ًاالنذشافبث انًؼْبسّت ًاخخببس

 
 انؼذد انجنظ

انًخٌعظ 

 انذغببِ

االنذشاف 

 انًؼْبسُ

 قًْت

 "ث"

دسجبث 

 انذشّت

انذالنت 

 اإلدصبئْت

األداء 

 اإلداسُ ككم

 5.36456 .25..3 52 ركش
3..35 13. 555. 

 5.3.1.6 3.5226 .1 أنثَ

تعزى ألثر الجنس  (a =0.05) ( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية0يتبيف مف الجدوؿ )
 .في األداء اإلداري ككؿ وجاءت الفروؽ لصالح الذكور

 (15جذًل)

 انًخٌعطبث انذغببْت ًاالنذشافبث انًؼْبسّت دغب يخغْش عنٌاث انخبشة

 
 انؼذد انفئبث

 انًخٌعظ

 انذغببِ

االنذشاف 

 انًؼْبسُ

األداء اإلداسُ 

 ككم

 5.3.2.1 22...3 52 أقم ين خًظ عنٌاث

ين خًظ عنٌاث إنَ أقم ين ػشش 

 عنٌاث
64 3..655 5.31511 

 .5.3.23 3.3.34 24 ػشش عنٌاث فأكثش

 5.45.36 222..3 145 اإلجًبنِ

 (11) جذًل

 اإلداسُ األداء يجبل حذهْم انخببّن األدبدُ ألثش عنٌاث انخبشة فِ

 
 انًصذس

يجًٌع 

 انًشبؼبث

دسجبث 

 انذشّت

يخٌعظ 

 انًشبؼبث

 قًْت

 "ف"

انذالنت 

 اإلدصبئْت

األداء 

 اإلداسُ ككم

بْن 

 انًجًٌػبث

3.135 3 1.565 12.432 5.555 

داخم 

 انًجًٌػبث

..433 136 5.126 

  

  .13 11.563 انكهِ
  

 a) داللة إحصائية عند مستوى الداللة( وجود فروؽ ذات 00يتبيف مف الجدوؿ )
اإلداري ككؿ، ولبياف الفروؽ الزوجية الدالة إحصائيا بيف  األداءتعزى لسنوات الخبرة في  (0.05=

( .0المتوسطات الحسابية تـ استخداـ المقارنات البعدية بطريقة  فيه كما هو مبيف في الجدوؿ )
 .داري ككؿاإل األداءبينما لـ تظهر فروؽ دالة إحصائيا في 
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 (12) جذًل

 انبؼذّت بطشّقت شْفْت ألثش عنٌاث انخبشة انًقبسنبث

 
 انخبشة

انًخٌعظ 

 انذغببِ

أقم ين 

خًظ 

 عنٌاث

ين خًظ عنٌاث 

إنَ أقم ين ػشش 

 عنٌاث

ػشش عنٌاث 

 فأكثش

 األداء

اإلداسُ 

 ككم

أقم ين خًظ 

 عنٌاث
3...22 

  
* 

ين خًظ عنٌاث 

إنَ أقم ين ػشش 

 عنٌاث

3..655 -  * 

  * * 3.3.34 ػشش عنٌاث فأكثش

بيف فئتي الخبرة  (a =0.05) ( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية04يتبيف مف الجدوؿ )
( سنوات وجاءت الفروؽ لصالح فئة الخبرة أقؿ مف 04( إلى أقؿ مف )5ومف ) ( سنوات5اقؿ مف )

 سنوات. 5
ٛ الٍتائج:  وٍاقش

 :األٔه بالشؤاه املتعمكٛ الٍتائج وٍاقشٛ أٔاًل:

اإلدارييف في  التخطيط لدى لمجاالت الحسابية المتوسطات بأف الدراسة نتائج أظهرت لقد
مستوى  مف مرتفعة درجة وهي( 0.40 -4..0) بيف تراوحت  جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز

 وهذا( 0.40) بمغ حسابي متوسط أعمى الرقابة عمى مجاؿ الدراسة، وحصؿ لمجاالت اإلداري األداء
 أداء أف اإلدارييف يوضحوف أهداؼ العمؿ لمموظفيف وحدود كؿ وظيفة وكذلؾ يوجد معايير إلى ي ير
المحددة، كما أف هناؾ مستمرة ألعماؿ  األهداؼ ضوء في القسـ أو اإلدارة في الموظفيف أداء لقياس

 الموظفيف ومراجعتها مف الناحية الفنية وتوجيهـ نحو أداء أفضؿ.
(، حصمت عمى أعمى متوسط حسابي بمغ 4فقد ا ار بأف الفقرة رقـ ) التخطيط، مجاؿ أما

 إطار في يمارسها التي المسؤوليات نوع تحديد صالحيات الموظؼ (، والتي ت ير إلى منح0.40)
 المعاممة، والتقدير حسف عمى القائـ العالقات أسموب إلى ي ير لمكمية، وهذا التنظيمي الهيكؿ

 واالنفتاح اآلخريف، ما اآلراء التفاعؿ، وتبادؿ إلى تميؿ المبدعة ال خصية لنخريف، وهذا يفسر أف
( عمى أدنى متوسط 5اآلخريف، بينما حصمت الفقرة رقـ ) ما الحسنة والعالقات الجديدة، اآلراء عمى

 ويومية وأسبوعية  هرية إلى( السنوية) الكمية الخطة ( والذي ي ير إلى تجزئة4..0حسابي بمغ )
 نفيذ.لمت قابمة
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( قد حصمت عمى اعمى متوسط 4( إلى أف الفقرة )5أما مجاؿ التنظيـ، فقد ا ار الجدوؿ )
 مهمات لتنفيذ المناسبة العممية اإلجراءات ( والتي ت ير إلى ضرورة تحديد0.20حسابي مقدار  )

العمؿ، وهذا يدؿ عمى اف مف أساسيات التنظيـ وجود تحديد لرجراءات العممية التي تناسب كؿ 
بينما جاءت ، جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيزاإلدارييف في مهمة مف المهمات التي يقـو بها 

ؿ ( والتي تفسر توزيا العبء الوظيفي ب ك0.07( عمى أدنى متوسط حسابي مقدار  ).الفقرة رقـ )
وقد القت ، جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيزاإلدارييف في يحقؽ السرعة والسهولة في األداء بيف 

 هذ  العبارة نسبة موافقة متوسطة نظراً لضاءله العبء الوظيفي في الجامعة.
 متوسط أعمى عمى( 4) الفقرة حصمت فقد التوجيه، بمجاؿ (والمتعمؽ.والجدوؿ رقـ )

 وظائفهـ ألداء لمموظفيف واإلر اد النصح لتي ت ير إلى أف ضرورة تقديـ، وا(0.40) بمغ حسابي
 صحي مناخ توفير إلى ت ير والتي ،(0.00) بمغ حسابي بمتوسط( 7) الفقرة جيد، تميها ب كؿ
(، 0.54) بمغ حسابي متوسط أدنى عمى( 5) الفقرة وحصمت لمموظفيف، المعنوية الروح ورفا لمعمؿ
 أسموب بأف تعزيز القيـ واالتجاهات اإليجابية لدى الموظفيف وهذا يفسرضرورة  إلى ت ير والتي

المعاممة،  حسف عمى  جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيزالدارييف في  القائـ بيف اإلدارييف العالقات
 لنخريف. والتقدير

 متوسط أعمى عمى حصمت ،(.) الفقرة بأف( 7) الجدوؿ أ ار فقد اتخاذ القرارات، مجاؿ أما
اإلفادة مف نظـ المعمومات في عممية صنا القرار، وهذا  إلى ت ير والتي ،(0.00) بمغ حسابي

عمى مستوى عالي جدًا مما يتيح   يفسر نظـ المعمومات في جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز
( والتي 5ـ )لردارييف اتخاذ القرارات التنبؤ بالمستجدات القادمة ووضا خطط بديمة، تميها الفقرة رق

( والتي .0.0القرارات بمتوسط حسابي بمغ ) اتخاذ عند الموظفيف تمكيف عمى ت ير إلى التركيز
تفسر بضرورة االعتماد عمى نظـ المعمومات بالجامعة وذلؾ لتمكيف الموظفيف عند اتخاذ القرارات، 

 ضمف القرار إلى اتخاذ ( والتي ت ير.0.4( عمى أدنى متوسط حسابي بمغ )4بينما حصمت الفقرة )
 .الهدؼ لتحقيؽ محدد زمني إطار

 متوسط أعمى عمى( 0) الفقرة حصمت فقد الرقابة، بمجاؿ ( والمتعمؽ2والجدوؿ رقـ )
 لتسهيؿ محددة فترات بيف التنظيمي الهيكؿ مراجعة ، والتي ت ير إلى أنه تتـ(0.40) بمغ حسابي
 نظاـ وضوح إلى ت ير والتي ،(0.00) بمغ حسابي بمتوسط( 5) الفقرة تميها المهاـ، تنفيذ

 بمغ حسابي متوسط أدنى عمى( 7) الفقرة وحصمت ،.تفصيمي ب كؿ وتحديد  وعدالته المساءلة
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بأف هناؾ  والتحسيف، وهذا يفسر التطوير أجؿ مف العمؿ مخرجات متابعة إلى ت ير والتي(، 0.00)
بحيث يقـو اإلداريوف بتوضيح أهداؼ ، عزيزرقابة عمى اإلدارييف في جامعة األمير سطاـ بف عبد ال

 الموظؼ يزاولها التي الوظيفة تطوير العمؿ لمموظفيف وحدود كؿ وظيفة، بحيث تسعى الجامعة إلى
 لعممه. المناسبة الظروؼ وتوفير

 ثاًٌٗا: وٍاقشٛ الٍتائج املتعمكٛ بالشؤاه الجاٌ٘:

 ألثر( ت) واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إلى( 0) الجدوؿ أ ار لقد
 األداء في الجنس ألثر تعزى( a =0.05) إحصائية داللة ذات فروؽ وجود حيث تبيف الجنس،
 األداء في اإلداريات نظر وجهة إف إلى ذلؾ يفسر الذكور، وقد لصالح الفروؽ وجاءت اإلداري،
 لردارييف اإلداري السموؾ بينما العممية، الناحية مف أكثر العاطفية الناحية عمى يرتكز قد اإلداري
 أ ار بينما والعالقات، العاطفية، النواحي عف بعيدا العممية الناحية مف تركيزا أكثر يكوف قد الذكور
 لسنوات تعزى( a =0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى( 00) الجدوؿ
 فئتي بيف( a =0.05) إحصائية داللة ذات فروؽ وجود( 04) الجدوؿ مف يتبيف حيث الخبرة،
 مف أقؿ الخبرة فئة لصالح الفروؽ سنوات وجاءت 04 مف أقؿ إلى 5 سنوات ومف 5 مف أقؿ الخبرة

 سنوات. 5
 :التٕصٗات

إقامة مزيد مف الدورات التدريبية داخؿ وخارج الجامعة لتحسيف أداء الموظفيف  ضرورة .0
مهاراتهـ الفنية، والنظر إليهـ كاستثمار طويؿ األجؿ وبالتالي االستفادة اإلدارييف وتطوير 
 مف أدائهـ العالي.

توفير قاعدة بيانات عمى موقا الجامعة لتوثيؽ المعمومات ال اممة عف عدد الموظفيف  .4
 والسيرة الذاتية لهـ والمهاـ المطموبة منهـ.

 العممية المطموبة.ضرورة تحديد حاجة الجامعة مف الموظفيف ومؤهالتهـ  .0
 ضرورة وضا تعميمات وأسس لموظيفة لتنظيـ سير العمؿ داخؿ القسـ أو الدائرة. .0
 عمى تعتمد األكاديمييف القادة الختيار وموضوعية واضحة، ومعايير أسس، اعتماد ضرورة .5

 .واإلبداع الفرص، وتكافؤ الكفاءة،
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معايير ثابتة لتقييـ أداء الموظفيف، وأف يعتمد ما يحصؿ عميه الموظفيف مف  وضا  ..
مف جهد، وما حققه مف خالؿ الفترة التي يغطيها   تقديرات في تقييـ األداء عمى ما بذلو 

 التقييـ.
 .األهداؼ تحقيؽ أجؿ مف والعمؿ الزائدة والرقابة العمؿ في الت دد بيف التوازف مراعاة .7
 ء لمموظفيف المبررات واألسباب وراء أي قرار ب أف العمؿ.أف ي رح الرؤسا .2

 
  



 .......................................................... تقييم أداء اإلداريين في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

- 544 - 

ٛ املزاجع  قائى

دراسة ميدانية  :التنظيمي اتجاهات المديرية نحو التطوير  .(2003). والعزام، زياد ؛عرجي، عاصماأل
  .(2)23،لإلدارة المجمة العربية  .في شركة االتصاالت األردنية

 .الموارد البشرية. عمان: دار وائل لمنشر والتوزيع (. إدارة2010). جودة، محفوظ
(. فعالية تقييم األداء وأثره عمى مستوى أداء العاممين: حالة دراسية عمى 2009أبو حطب، موسى، )

جمعية أصدقاء المريض الخيرية. رسالة ماجستير غير منشورة، غزة: الجامعة اإلسالمية بمدينة 
 .غزة
 لتطوير مقترح تصور (.2018هاني؛ المطيري، عبدالعزيز؛ محمود، أحمد. )سمير؛ األلفي،  أبوحجازي،
 -والنفسية التربوية العموم مجمة األداء. إدارة مدخل باستخدام حائل بجامعة اإلداري الجهاز أداء

 .77-56(، 5)2غزة،  لمبحوث القومي المركز
المؤسسات التربوية. األردن: دار  (. السموك التنظيمي والتحديات المستقبمية في2008حمادات، محمد. )

 الحامد.
 .(. إدارة الموارد البشرية. الرياض: مكتبة العبيكان2005رشيد، مازن، )

 ضوء في السعودية بالجامعات واإلدارية األكاديمية لألقسام اإلداري األداء واقع(. 2018. )مها الزامل،
 الجامعة -والنفسية التربوية لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمة. م2030 ورؤية الحوكمة مبادئ

 .247-223 ،(4) 26 بغزة، اإلسالمية
 .مكتبة المجتمع العربي لمنشر .إدارة األفراد(. 2003. )مهدي ،زويمف

 .(. إدارة الموارد البشرية. اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة لمنشر2003سمطان، محمود، )
 الدوائر لرؤساء اإلداري األداء (. واقع2016، محمد؛ حسن، محسن. )أبوسمرة، محمود؛ الطيطي

 فيهما. مجمة التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من لحم وبيت القدس جامعتي في األكاديمية
-39(، 1) 36اتحاد الجامعات العربية،  -العالي التعميم في لمبحوث العربية الجامعات اتحاد
56. 

 .الموارد البشرية"، إدارة األفراد، الشروق "إدارة (.2011. مصطفى ،شاويش
جامعة نجران. المجمة التربوية  في اإلداريين الموظفين لدى الوظيفي (. األداء2017الشريف، ناجي. )

 .106-87(، 8)6الدولية المتخصصة، 
اإلداري  األداء رفع في المعرفة إدارة لدور مقترح (. تصور2010محمد. ) حسين؛ والقضاة، الشيخي،

-213(، 19)3شمس،  عين جامعة -التربية في العممي البحث السعودية. مجمة بالجامعات
254. 



 .......................................................... تقييم أداء اإلداريين في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

- 540 - 

 .دار صفاء لمنشر والتوزيع . عمان:إدارة الموارد البشرية (.2000. )نادر ،أبو شيخة
(. األداء الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية 2011الصرايرة، خالد. )
 .682-601(، 2+1)27ن وجهة نظر رؤساء األقسام فيها. مجمة جامعة دمشق، الرسمية م

 .دار وائل لمنشر والتوزيـع . عمان:إدارة الموارد البشرية: مدخل استراتيجي (.2003. )سهيمة ،عباس
 .م2000عبد الباقي صالح، "إدارة الموارد البشرية"، الدار الجامعية لمنشر، عمان، 

(. أثر االلتزام التنظيمي في العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي: 2011) .عبد الرحمن، طارق
 .49 – 3(، 1) 38دراسة تحميمية باستخدام نموذج التحميل التوسطي. مجمة اإلدارة العامة، 

(. أثر المناخ التنظيمي عمى األداء الوظيفي لمعاممين 2010) .وأبو سويرح، أيمن ؛عبد بحر، يوسف
سمسمة الدراسات اإلنسانية،  –ي الجامعة اإلسالمية بغزة. مجمة الجامعة اإلسالمية اإلداريين ف

18 (2 ،)1147 – 1159. 
(. االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية. عمان: مؤسسة الوراق لمنشر 2010العتيبي، محمد، )

 .والتوزيع
في إدارة الموارد البشرية. عمان: دار (. الوظائف اإلستراتيجية 2010العزاوي، نجم؛ وجواد، عباس. )
 اليازوري لمنشر والتوزيع.

 .(. إدارة الموارد البشرية. بعد استراتيجي. األردن: دار وائل لمنشر والتوزيع2009) .عقيمي، عمر
 في العمانيين التدريس هيئة أعضاء لدى القيادي (. السموك2011صالحة؛ الزاممي، عمي. ) عيسان،

 – 149(، 2)12جامعة البحرين،  -والنفسية التربوية العموم قابوس. مجمة السمطان جامعة
171. 

 .، الرياض: العبيكان2ط(. إدارة الموارد البشرية. منهج استراتيجي متكامل. 2008) .القحطاني، محمد
 .الدار الجامعية . القاهرة:إدارة الموارد البشرية(. 1999. )أحمد ،ماهر

 ير في عالم متغير. القاهرة.(. المد1996) .مصطفى، أحمد
(. فاعمية إدارة الموارد البشرية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى العاممين اإلداريين 2011مشابقة، نور. )

 في الجامعات األردنية الحكومية. رسالة دكتوراه. كمية التربية، جامعة اليرموك، األردن.
 سعود بن محمد اإلمام جامعة في األكاديمية العممية عمى وأثره اإلداري التمكين(. 2018. )نورة المهنا،

 ،(19)11 شمس، عين جامعة -التربية في العممي البحث مجمة. الرياض بمدينة اإلسالمية
433-478. 
(. سياسات تقييم أداء العاممين في مؤسسات التعميم العالي الحكومية في قطاع 2004) .النونو، نائمة

 .غزة: الجامعة اإلسالمية .غزة. رسالة ماجستير غير منشورة
 دار وائل لمنشر والتوزيع. . عمان:إدارة الموارد البشرية(. 2003. )خالد ،الهيتي



 .......................................................... تقييم أداء اإلداريين في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

- 540 - 

Aguinis, H. (2009). Performance Management. 2nd Edition, Pearson 

Education. New Jersey. 

Aslam, Hassan. (2011). Performance Evaluation Of Teachers In Universities: 

Contemporary Issues And Challenges In Pakistan. The Islamia 

University of Bahawalpur. 

Dessler, J. (2013). Human Resources Management. 13th Edition, New York: 

Pearson. 

Femi, A. (2013). Perception of Performance Appraisal and Workers’ 

Performance in Wema Bank Headquarters, Lagos. Global Journal 

of Arts, Humanities and Social Sciences, 1(4), 89-101. 

Ndirangu, L. and Ngari, J. (2014). Effects of Performance Appraisal Quality on 

Performance of Employee in the Financial Sector: A Case of 

Investment Management Firms in Kenya. International Journal of 

Scientific Engineering and Research, 2 (4), 100-106. 

Robbins, S.T., Judge, T. A., and Hasham, E. S. (2012). Organizational 

Behavior. Pearson Education Limited. 

Tangen, S. (2005). Professional Practice Demystifying Productivity 

Performance. International Journal of Productivity and 

Performance Management, 54 (1), 34-46. 

Zhang, X., Hu. B., and Qiu, M. (2014). Job Satisfaction as a Mediator in the 

Relationship between Performance Appraisal and Voice 

Behavior. Social Behavior and Personality, 42 (8), 1315 -1324. 

 


