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  ملخص الدراسة

  Uأل9 دولة م pائqال� Dاالق�3اد9 في الع�� ال�الي أح� أه mانOال �B3عY  أو �Z�3ال� Dدول العال

، وEع� ال23اف` في ت�U�8 أدائه ه�فًا ل��Oع العامل�U على إن�اء دول3هD أو ح3ى  على ح� سFاء  ال2امي

م'�وعهD ال!اص. وت'	ل الF2Bك �qا ال Y!فى على أح� عامًال مU أهD العFامل ال3ي ت[ث� على االق�3اد، 

  م'ارEعهD ال!اصة وت3��2ها. ورp�qة أساس�ة Yع��3 عل�ها ال8	ان لEF�3ل 

ورفع   وعل�ه، فإن ت��EF هzا الق�اع وت�U�8 أدائه Yع�B3 ه�فًا هامًا إلدارة الx2B للF�2 وزEادة األرvاح

وvال3الي    ال�تBة أمام ال�2افU�8 مU 7اقي الF2Bك، وللعامل�U لل�فا| على وضعهD ال�dFفي واالرتقاء 7ه،

  �فا| على ال���8ة وت�mEF ال�8ار إن تD اج�3ازه. �Yاول ج��ع العامل�U في هzا الق�اع ال

ال�راسة   هzه  فإن  الFصفي،  وعل�ه؛  ال�2هج  اع��3ت  دراسة  وال3ي    أداء وق�اس تقDEF ع�ل�ةتع�ل على 

Uامل ال�[ث�ة على  العامل�Fالع Aح� Uد م2ها في م�ی2ة ال!ل�ل فق�، مFجFك، واق��3ت على ال�F2Bفي ال

م. مع ع�ل�ة ال3قDEF، ومU الOهة ال� َّFاجه ال�قFه الع�ل�ة، إضافة إلى ال�ع�قات ال3ي تzة للق�ام به���

 دراسة األمFر ال3ي mOY أن یB3عها لل!�وج 7ال32ائج ال��جFة مU ال�راسة.

وفي نهاYة ال�راسة ت�اوح� ال�عای�� ال�38!�مة لل3قDEF في الF2Bك الفل�2��8ة مU م2!فZة إلى م�تفعة  

  سB3انات ال3ي تD تFزEعها على ع�2ة ال�راسة.حm8 ما تD اس3!الصه مU اال
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  ال�ق3مة 

  م2ها،   ق�3اد9االالOانm   خاصةً  الت،ل�Oا ا ج��ع في  ◌ٍ ��Bqة  وت�Fراتٍ   ت�Fالتٍ  Y'ه�  یpال الو  العالD شه� 

، العFل�ةو   ب�2ها،  اش�3اد ال�2اف8ةو  ن'ا:اتها مOاالت  اخ3الف على ال�[س8ات  ع�د  في �ل�F|ال  رتفاعكاال

 عU الA�B   إلى �7!3لف ت!��اتهاة  ال�عاص�  7ال�[س8ة أدت  عFامل كلها ... الخ.  الF2l3لFج�ا  نقلو 

 أم2اً  األك=� االس�3ات�Oي  ولعل ال��خل الY��3ات، هzه كل مFاجهة مU ت�	2ها ال3ي  اإلس�3ات��Oة ال��اخل

Uهاب�2 م  Fارد  ه�3اماال  هFة 7ال�E�'Bأنه إذْ لل�[س8ة،   ال Uم  Dة  ال3غ��ات  أهEرzOجهات  أح�ث3ها  ال3ي  الF3ال 

 ت�3لlها ال3ي الE�'Bة 7ال�اقات  ه�3اماال  ض�ورةYع2ي   هF و  اإلدارة ال��ی=ة،  مفهFم في ال�عاص�ة الفE�lة

 ح�A  ال�[س8ة، أه�اف ت�ق�f في اً سلB أو  اً إOYا7 ال�8اه�ة  على اتهوق�ر  الفائقة أله��3ها ن�1اً  ال�[س8ة،

 وت�رmEٍ  وتع��Uٍ  اخ�3ارٍ  مU األف�اد  �دارةو  ال3قل��Yة  ل�هام ا  ت2ف�z   م�Oد  ال�Fارد مU هzه إدارة دور ان3قل

pي إلى ؛وت�ف�Oع� االس�3ات�B9  للع��2 ال�'Bع�  ف�ه، واالس3=�ار الBمع لل3عامل األخالقي وال ،Uالعامل� 

 والعامل�U إضافة اإلدارة  تFجهات و  م�الح وتFح��  األداء، مFاضع  كافة في الB'�9   لألداء ال'املة  الFOدة

 الY��3ات  على مFاجهة ال�[س8ة في العامل�U م8اع�ة أجل مU كله ال�اقات، وهzا  هzه وت��EF  ت��2ة إلى

  ال��3لBات  مع ت��lفهD على  زEادة الع�ل، ب��ة في  �O38Y  ما وqل الF2l3لFج�ة،  الF�3رات  تف�زها  ال3ي

  . الق�رات ال23اف�8ة على وال�فا| ال��لvFة، األداء مEF38ات  ل�3ق�f ال�Oی�ة

 �7فة  ال�Fارد الE�'Bة إدارة وعلى ؛عامةً  ال�[س8ة على یF3جm  للعامل�U ال'املة  ال��23ة ت�3قf وح3ى

  ت�ف�pهD   خالل وذلx مU عامل�ها، أداء م�F38  ت�U�8 إلى ی[د9 أن شأنه مU  ما 7	ل االه�3ام ؛خاصةٍ 

 الdFائف مع تFافقهD  م��و  م�F38 أدائهD ت��ی�  إلى إضافةً   ال�dFفي، م8ارهD وت��EF ت�ق�3هDو   ت�رBEهDو 

 جpءاً  تع�B3 وال3ي العامل�U،  أداء FDE تق ع2ها ع�ل�ة ت8ف� ال3ي ال32ائج أساس على ی2Bى وهF ما ال�ال�ة،

Uاملة لل��23ة أش�ل  ع�ل�ةٍ  مl39  وال���38ة ال��'Bق��  ال�[س8ة،  في للع��2 الEكفاءة ق�اس ابه و 
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Uات  وت�ل�ل العامل�EF38ئأدا م،Dو  هU	�E امل ك12ام ال�12 إل�هاl3ع�ل مY ام و�ص�ار ق�اس على	األح 

DEFن3ائج وتق fف أداء أه�اف ت�ق�dFال�.  

  وت��EF  ت��2ة ب�امج مU ب�نامج لlل ال8ا7قة ال��حلة هي العامل�U أداء وق�اس تقDEF ع�ل�ةوعل�ه؛ فإن  

 �Bامجب وال�3ق�ات أو �dفي�8ار الF ال ت��2ة �Bامجب أو ؛ال�3رmE  ب�Bامج األم� تعلf سFاءً  الE�'Bة ال�Fارد 

pافFر، ال�Fزت انهإ إلى إضافة واألجpت�الاال ع Uات  م!3لف ب�EF38ة ال�Eفي ال�[س8ة اإلدار.  

 اإلس�3ات��Oة  على اإلدارة ها7اع�3اد  م�هFن  ال�الي ع��ال في ال�[س8اتِ  7قاءَ  نإ ف سfB ما على 2vاءً و 

 وم8[ول�اتها،  ل�هامهاالFاضح   ال��3ی�  خالل مU الE�'Bة، ال�Fارد  إدارة و�dفة ، الس��ا  وdائفها لlل

  .)2008 (ع�وان، لل�[س8ة العام األداء ثD ومU ف�ها، الE�'Bة الق�F  أداء ت��EF و  ت�U�8 إلى وال8عي

ال!ل�ل م�ی2ة  العاملة في  الF�3الت، كل عU◌ً  ع��ة7 ل��8  ال�[س8ات  مU كغ��ها  والF2Bك    ح�A   هzه 

  ؛ عامة العال��ة ق�3ادYةاالالF�3الت   عل�ها ف�ض3ها وال���123ة اله�	ل�ة ال3غ���ات  مU  مFجةً  شه�ت 

م�ی2ة ال3ي  والF�3الت    خاصة  س�اسات  اءب2 ت�اول جعلها ما ،  �!�3ال  س�Bل ال!ل�ل على  ع�ف3ها 

،D�123وت��2ةخاصًة    7ال D�12ارد  تFة، ال�E�'Bولعل ال Uم Uه ب�zلق�اس  أن�1ةٍ ؛ إن'اء  ال�8اسات  ه   DEFوتق

  .العامل�U أداء
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  ال3راسة: م;Nلة 

  . ال�dFف�U العامل�U في بF2ك م�ی2ة ال!ل�ل أداءتقDEF   آل�ةال3ع�ف على  إلىته�ف هzه ال�راسة 

    :ل�� الF2Bك ال�FجFدة في م�ی2ة ال!ل�ل  فإن ال�راسة ت8عى لإلجا7ة عU األس�لة ال3ال�ةوvال��3ی� 

  ؟ مU وجهة ن�1 ال��ی� الF2BكمdFفي  أداءتقDEF   ل��عل�ها  االع�3اد یD3  ال�BادT ال3يما  .1

  ؟ال�dFف ن�1مdFفي الF2Bك مU وجهة  أداءتقDEF   عل�ها ل�� االع�3اد ال�BادT ال3ي یD3  ما .2

  ؟مdFفي الF2Bك مU وجهة ن�1 ال��ی� أداءأه��ة تقDEF  ما .3

  ؟مdFفي الF2Bك مU وجهة ن�1 ال�dFف أداء أه��ة تقDEF ما .4

  ؟ وجهة ن�1 ال��ی� مdFفي الF2Bك مU أداءع�ل�ة تقDEF ت8عى لها  ال3ي   ه�افاأل ما .5

  وجهة ن�1 ال�dFف؟ مdFفي الF2Bك مU أداءعل�ها ع�ل�ة تقDEF م  قF تال3ي   ه�افاأل ما .6

  ؟ ال��ی� الF2Bك مU وجهة ن�1 مdFفي أداءF DE ال�االت ال3ي یD3 ف�ها تق هي ما .7

  من وجهة نظر المدير؟ ال�38!�مة في ع�ل�ة تقDEF أداء مdFفي الF2Bك ��ق ال ما . 8

9.  Uهة ال3ي هي مOس الEFم 7ع�ل�ة تقF3ق Dك  أداءF2Bفي الdFوجهة ن�1م Uال��ی�؟  م  

  مU وجهة ن�1 ال��ی�؟مdFفي الF2Bك  أداء ق�اس یmOYD3 أن م3ى  .10

  : أه3اف ال3راسة 

أ9 نFع مU ال�[س8ات أساسًا   عل�ها ع�2 تقDEF أداء مdFفي االع�3اد ال�BادT ال3ي یD3 ال3ع�ف على Yع� 

وجهة    هي م�Fر هzه ال�راسة فإن  ال!ل�ل  الF2Bك العاملة في م�ی2ة  وه�فًا للBاحA في هzا ال�Oال، و�vا أن

 ها؛ أما اله�ف ال=اني ل  .اله�ف األول لل�راسةفي هzا األم� سFl3ن    هاووجهة ن�1 مdFف�م�ی�Eها  ن�1  

  .وال�dFف�q Uًل على ح�ة داء مU وجهة ن�1 ال��ی�األ3قDEF الأه��ة  م�� ال3ع�ف علىف�	�U في 
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 ه�اف ال3ع�ف على األ �جى نOاحه؛ ال ب� مU ت��ی� اله�ف قBل ب�ء الع�ل، لzلmOY x  وqأ9 ع�ل آخ� یُ 

، ومU هF ال�F�8ل عU  وvاقي مdFف�ه  وجهة ن�1 ال��ی�  U مdF�Uف�العل�ها ع�ل�ة تقDEF أداء  م  قF ت ال3ي  

وال��ق ال�38!�مة لفعل   FDE 3قأن YقFم 7ع�ل�ة الف�ها یF3جm عل�ه ال�االت ال3ي یD3  هzه ال�ه�ة وما هي 

   .وال�dFف�U على حٍ� سFاء وجهة ن�1 ال��ی� Uذلx، و�qا في ال�االت ال8ا7قة mOY دراسة األم� م 

أن  و  أZYًا   Dال�ه  Uالع�ل�ةم  Uل عF�8ال�  DعلYق�َ   ؛Fإلت�ام ع�ل�ة   ال mان  داءاأل  ق�اس  ال�2اس�Zل ،

  . ومع�فة رأYه في ذلx ال��ی�ال ب� ه2ا مU االس3عانة 7 و  ال!�وج 7ال32ائج ال����ة ال�أمFلة،

  أه��ة ال3راسة: 

U�lت   A�Bال fEوجهة ن�1 ف� Uنهافي    ؛أه��ة ال�راسة مFq    ل  تعالج	'Y 9zك الF2Bاعات الق�  أح� ق�اع ال

  : ال3ال�ةفي ال2قا�  ةه��هzه األو�E	U تل!�    ،الفل2��8ي لالق�3اد  ات األساس�ةال�	Fنأح� ال�ه�ة و 

  مdFفي الF2Bك العاملة   أداءآل�ة تقDEF  ال�راسات ال3ي تهD3 ب�راسة    تع�B3 ال�راسة ال�ال�ة إح�� .1

  في م�ی2ة ال!ل�ل. 

  أه��ة عU    لF2Bك في م�ی2ة ال!ل�لل  Eةدار له��ات اإلل  ضحٍ وا  اء ت�Fرٍ یF3قع مU ن3ائج ال�راسة إع� .2

    .الZعف ل3الش�ها ونقا� ال3ع�ف على نقا� القFة ل3عpEpها، مU ثDَّو ، ال�dFف�U أداءتقDEF  آل�ة

3. DYقابلة ع�ل�ة  مق�3حات  تق� f�B�3ك العاملة في م�ی2ة ال!ل�ل في للF2Bال Dادة في ت8اهEفاعل�ة  ز 

  .ئهDأداال�dFف�U وت�U�8  وqفاءة

 اإلج�اء  الت!اذ  وذلx األداء DEقF ت   ن1ام واقع عU صادقة صFرة م�راء ومdFفي الF2Bك إع�اء  .4

 mال�2اس Uه ت�2�8ه جلأ م�EFه ل�ا وفًقا وت��Z3وف تق�d الع�ل. 
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5.  �Eوpك تF2Bمات  الFقعة 7ال�علF3ال3ي ال� U	�Y ة ت�=ل  أنFي ف جادة م�اولة  أل9 أساس�ة خ�

�EFال12ام ت� U�8ئه.أدا وت�  

 إدارة   لل��Fل على درجة الB	الFرFEس في ت!�    األساس�ة تع�B3 هzه ال�راسة مU ال��3لBات   .6

    .ال�عاص�ة األع�ال

    :ح3ود ال3راسة

  . م�ی2ة ال!ل�لفي م�3=لة  :مNان�ة ح3ود .1

  .q2011انFن أول ) -ي األول (أیلFلالف�ل ال�راس :زم	�ةح3ود  .2

  .اس3=2اء ال��اسل�Uمع  ��7ی2ة ال!ل�ل  م�=لة dF�7في الF2Bك ال�=U�3B :ح3ود #;%�ة .3

ال�3ل�ل   :مضع�ة  ح3ود .4  mوأسال� وأدواتها  ال�راسة  في  الFاردة  واإلج�اءات   D7ال�فاه�   ت��د 

 . اإلح�ائي ف�ها

  م(3دات ال3راسة:  

 كF2Bفي الdFا7ة 7ع� مO3انة العاملة في م�ی2ة ال!ل�ل ع�م اسB3ل فعال  لالس	وِج�9 7' .  

 ضf�   ق�Fجع  ، و ال�راسة  ت�امإل  الالزم  ال�Exإلى    ذل  Uم2'غل� ،Uال7ًا جامع��: A�Bال fEن ف�Fq

  . ال�راسي الف�لجامع�ة أخ�� الج�3از  ل�8اقات ال�راسة  7أمFر

  اله�Nل ال�	���ي لل3راسة: 

   U�Z3ال��123ي  ی ال�3ه��Yةاله�	ل  اإله�اءللA�B   ال�Fاد   ،A�Bال تF:�ة  العF2ان،  صف�ة  قائ�ة،   ، 

 ال��EF3ات، ومU ثD ت�Bأ الف�Fل ال�	Fنة للA�B على الF�2 ال3الي: 
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ال�راسة واله�ف م2ها وأه��3ها وم'	ل3ها وأس�ل3ها وح�ودها   :األولالف=ل   الف�ل مق�مة   یU�Z3 هzا 

  وم��داتها واله�	ل ال��123ي لها.

 . في نف` مFضFع ال�راسة یU�Z3 اإل:ار ال9�12 وال�راسات ال8ا7قة الFاني:الف=ل 

إتBاعهq  ؛یU�Z3 هzا الف�ل م2ه�Oة ال�راسة  الFال): الف=ل    Dت  9zانات    أدوات و   ،ال�2هج ال�Bال ج�ع 

    وم�3Oع ال�راسة وع�2ة ال�راسة وال�عالOة اإلح�ائ�ة لل�Bانات. ،وال�علFمات 

  . 9F3�Y على ت�ل�ل ن3ائج الA�B واس3!الص أهD ال32ائج :الف=ل ال%ا#ع

   ل3ي ض�2ها ف�fE الA�B في هzه ال�راسة.یU�Z3 االس323اجات والF3ص�ات ا :الف=ل ال&ام_

  . 9F3�Y هzا الف�ل على ال��ادر وال��اجع وال�راسات ال8ا7قة :ال�=ادر وال�%اجع

  ال�الح7.
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  �� األداء  تق 2.1

  : ت�ه�3  2.1.1

 ، خاصة في dل األخz ب12ام الF2Bك  مdFفي  أداءF  DE ب3ق  مp3ای�اً   ثة األخ��ة اه�3اماً العقFد ال=الشه�ت  

  . ، في qل أن�اء العالD �7ا ف�ه ال�ول الع��vة ودولة فلU��8ت�U�8 أداء العامل�U  ض�ان الFOدة في مOال

( وت���2 ال�راسة ه�ا في   الF2Bك  مdFفيو ��راء  qل�dFفة اإلدارEة  DE ج��ع أ7عاد اF وق� ش�ل هzا ال3ق

على  للعامل�DE  U األداء  F أن االه�3ام األكq �Bان حFل تقغ��   .وغ��هD  )م�ی2ة ال!ل�ل  في  العاملةالF2Bك  

ع�ل  الY 9zو هD  ألال�ور ا  أنهY D'	لFن   2vاًء علىاعB3ار أنهY D'	لFن الBع� ال�ئ�8ي في هzه الع�ل�ة، و 

ال�dFف�U  ال��راء و   7	فاءة   –إلى ح� ��Bq –تقاس  بx2  إلى أن جFدة أ9    واس23اداً   ،الF2Bك  ت�ق�f أه�اف  على

  Uعف�العامل�Fال3ي  ها، وأن ن   ة Yع��3 إلى ح� ��Bq على صفات وqفاءع�الئها  ل  F2Bكال  اتق�مه  ال!�مة 

  .هاف� العامل�Uوأصالة 

ت�U�8  و مU أجل ت��EF  لعامل�U ف�ها  الF2Bك و تع�دت الF�Bث وال�راسات ال3ي اه��3 ب3قDEF أداء الzلx فق�  

  . ءللع�الال�ق�مة ال!�مة  رفع م�F38 أداء العامل�U و 

  مفهم تق�� األداء    2.1.2

Yاألداء  �3ل DEFاناً   تق	اً   مEF12امٍ   ح�q 8  في اإلدارةYه� ال�قا7ةFنه جFq Uل ت�ل�ل    .��3 أه��3ه م=�Eو

  م2ها  ال��12ة في إن3اج ال�!�جات وvالzات الE�'Bةودراسة ال3غYzة الع	�8ة ال3ي ت��د م�� qفاءة مFارد 

وفي ضFء ن3ائج األداء   ،قي ال�Fارد واس3=�ارهاا 7اعB3ارها هي ال3ي تقFم ب3'غ�ل 7أح� ال�عای�� الهامة،  

 ال�3ق�ة،و   ،مل�q Uال��B=3 في ال!�مةم2ها 7العا  ال�3علقةِ   Yف�3ض أن تz!3 الق�ارات ال!اصة 7ال12ام خ�Fصاً 

  ال�3رmE. و  الوات،العو  ،ال2قلو 
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على   األداء   DEFتق Yع�ف  و نه  أوعل�ه   Dوصالح�3ه Uالعامل� qفاءة  7ق�اس  تع2ى  ال3ي  نOازاتهD  �"الع�ل�ة 

DهqFال�الي  وسل Dال�ال�ة واس3ع�   في ع�له Dعلى ت��ل م8[ول�اته Dل3قل�� لل3ع�ف على م�� مق�رته Dاده

  ).2006 ،226  ،وآخ�ون  ل�ائي(ا "م2اصm أعلى م38قBالً 

عBارة عU س�اسات و�ج�اءات مه�ة ت38!�م في رفع م�F38 األداء للعامل�U وذلx 7الl'ف    وهF أZYا"

إضافة إلى تع�EفهF�7 Dا:U القFة والZعف ل�یهD في س�Bل معالOة    هDعU الق�ارات وال�اقات ال'!��ة ل

 ، وآخ�ون   ال�ائي(  OYابي" جFانm الZعف وت��EF وت��2ة جFانm القFة ن�F م�Ep مU اإلن3اج�ة وال8لFك اإل

227، 2006 .(  

DE األداء ت9F�2 على  F أن ع�ل�ة تق  إذ DE األداء یU�Z3 الlفاءة والفاعل�ة  F تق  مفهFم وZ3Eح م�ا سfB أن   

  ة مه�ة ت��ی� وق�اس و�دارة أداء العامل�U في ال��12ة وهzا ال�فهFم Y'�3ل على ثالثة م	Fنات أساس� 

  : هي

  .األداء ال�[ث� على فاعل�ة األداء ال��123ي .1

 . �7ا تD ت!���ه ةاألداء الفعلي مقارن ةوجFد  ةق�اس م�� درج .2

لU�8�3    الالزمة  ت اإلج�اءاوات!اذ    ةوال�عای�� ال�ع��3 مقارنة األداء الفعلي 7األداء ال�!�� له   .3

 Fوت�E2006 (ال�ائي وآخ�ون،داءأل� ا(.  

  األداء  ق�اس   2.1.3

  xثقة إلن3اج�ة الع�ل  ن ع�ل�ة ق�اسأالشFم   ،األداء ال2اج�ة هي الع�ل�ة ال3ي تع�ي ن3ائج مpل Dث Uوم

  7الق�اسات ال�!3لفة. على ج��ع اإلدارU�E دراسة ال�lف�ة ال����ة للق�ام 
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"ذلx الق�اس ال9z على أساسه ی��3د الO2اح مU الف'ل عfE�: U الق�ب وعل�ه Yع�ف ق�اس األداء انه  

  .)2006  ، 226 ،وآخ�ون  ال�ائي( والBع� مU مق�اس qل م2ه�ا" 

عU    �7ال  ال�z!3ة ال تقل ق�راً   الع�ل�ات اإلدارEة  ق�اس األداء هي ع�ل�ة أساس�ة مU  "ع�ل�ةك�ا أن  

وغ��ها ومU ثD لpم وضعها q!� ع��E مq   Uات!اذ الق�ار و2vاء ف�fE الع�ل الع�ل�ات اإلدارEة األخ�� 

  2006، وآخ�ون    ال�ائي(  م!3لفة في جFانm مع�2ة"ل��12ة ما ت��E أن ت�قf نOاحات    ال!��F الع�ZEة

،227.(  

  �� أداء العامل��  أه��ة تق 2.1.4

  ة مBاش�   ةنه ی�3ل F�7ر وذلx ألة،  وال�8اس  ةالعامل�U مU ال�Fاض�ع ال�ه� DE أداء  Y Fع�B3 مFضFع تق

(األ  9�'Bال F  mOY ال3ق  ع�ل�ة ن  �و   ،ف�اد)7الع��2   DEضأFوم عل�ي  7'	ل  تFlن  وعلىF ن  أساس    عي 

ض ن�F  جل ال2هF أمU    ،والع�الة ال3ي ت�قf ه�ف ال��12ة ومU ثD ت�قf حاجات ال��3Oع q	ل  ة ال�8اوا 

  : DE مU خالل ما یليF ه��ة ال3قأ ومU خالل ذلx تZ3ح  ،األفZل

  ع�ل�ة ت���12ةً   ال3ي تع�B3  ة،دارة ال�Fارد الE�'Bإل  ةال�ئ��8   ةن'� هD األأ ح�  أتع�B3 هzه الع�ل�ة   .1

  .ف�اد العامل�Uألاقاس مU خاللها مالح1ات أداء ت  ةً م��38 

OYاب�ة  واإلة  والZعف وتأث��اتها ال8ل�B   ةDE مع�فة نقا� القF F ع�ل�ة ال3ق  ت��38ع ال��12ة مU خالل .2

  على إن3اج�ة الف�د وفاعل�ة ال��12ة. 

لق�اس    ةالعل�ا 7ال�علFمات الlاف�  اإلدارة  ة وخاص  ةال�!3لف  ةدارEعلى تpو�E ال�EF38ات اإل  ت8اع�  .3

وvال3الي اع�3ادهD على حقائf ص���ة وواقع�ة ع�2   ة،االق�3ادY  ة داء داخل الFح� وت!��� األ

  . ت ات!اذ الق�ارا
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  ةال�Fافp للD�123 الB'�9 داخل الFح� تق�DY  ع�B3 �7=ا7ة نFع مY  Uم[ش�ات األداء  ال��Fل على   .4

 Yت على  إذاخاصة  ةاالق�3ادplة. ��س` سلأارت  

5. EF2ةرفع ال�وح ال�ع  Bالعالقات ال�� ��:Fوت Uال�ئ�` وال��ؤوس  ةللعامل� Uب� Dا مع�2 ، فوال3فاه

ن اله�ف األساسي مU  أو   ةدار ع�الهD في مFضع تق��E اإلأ Y'ع� العاملFن أن جهFدهD في تأدYة  

م�F38 خ�ماتهD  ؛ س�قFمFن تلقائ�ًا ب�فع  DE هF معالOة نقا� الZعف في األداء ع�2 العامل�FU ال3ق

Dو�ن3اج�3ه.  

وع�م ال��اس    و�ه�الخف� مع�ل ال�وران ال�dFفي وال8ل�Bات في سلFك العامل�U مU غ�اب   .6

    .لللع�

7.   Dابي  ال�3ف�ع وال2قل  إج�اءات دعOYافآت ال'!���و   اإل	ات ع�ال3ها وت��ی� ال�Bوم2ح العالمات    ةث

ن3قال لdFائف لى اال إU هD �7اجة  ل�ع�فة الzی  ةً فعال  �qا تع�B3 وس�لةً   ،7'	ل مFضFعي وعادل

  خ�� ت2اسm ق�راتهD. أ

س�لpم اإلدارات   ةDE أداء العامل�U وفf ن1ام م��د ومFاع�� م��د F إن تق  :ش�افاس��3ار ال�قا7ة واإل .8

F  DE تB3ع مpO2ات العامل�U وتق�DY تقار�E حFل qفاءتهD وت�وUE مالح1اتهD ون3ائج ال3ق�Z7ورة  

 DE وzvلU�ZY x اس��3ارEة ال�قا7ة واإلش�اف.F ال3قكFثائf لل�	D على ص�ة 

أخ�ائهD والع�ل على تB2Oها وت��2ة مهاراتهD وت�ق�f ما FB�Yن    مY  U'	ل ف�ص للعامل�U لل3قل�ل .9

  .ةال8لD ال�dFفي وال��Fل على م	افآت وتعZEFات مf  EpOإل�ه مU ت�ق�ة وت8ل

�U و8EهD في تع�یل معای�� األداء للعامل  ةغ�� ال�38غل  ةت الlام2ءا8YهD في الl'ف عU الlفا .10

 لل�2'أة وما ت�3لBه مU ت��2ة وت�رmE   ةوزEادة أداء العامل�U و8EهD في رسD خ�ة الق�F العامل

  ). 2006 ،وآخ�ون  ال�ائي( ال�	افآت وال�Fافp للعامل��U وتFف�
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   ء�� األدا أه3اف ع�ل�ة تق  2.1.5

Eی�12 اإلدار F ن إلى ع�ل�ة تق F  األداء DEارها حلقB3ةِ   ةفي الع�ل�  ةً أساس�  ةً 7اعEأنها ع�ل�ةٌ   اإلدارvاملة وl3ال�  

  ءً داء هي ع�ل�ة ات!اذ ق�ارات ب2ا DE األF ن ع�ل�ة تق، ومU ثD فإ اق ن'ا� إدار9 أوسع وأش�لفي ن�  ةٌ جpئ�

�E	U  و ،  مB8قاً   ةً م��د   اً �1ة �7ا �Yقf أه�افإلعادة تFج�ه م8ارات األن'�ة 7ال�2  رقاب�ةٍ   على معلFماتٍ 

  : ألداء �7ا یليا إج�ال األه�اف ال�FجFدة مU الق�ام 7ع�ل�ة رقا7ة 

  لp3ام الاوEع2ي بzلx ق�اس ت�ق�f األه�اف ال�!�� لها وف�  م��    :ال�[س8ة  م3ا7عة ت2ف�z أه�اف .1

ال2'ا� مOاالت  ج��ع  في  ال�ق�رة  وال�8اسات   Uان�Fانات    ،7الق�Bال تFف�  ض�ورة   mی�3ل وهzا 

ال3ف��ل�ة ال8ل��ة ال3ي �Y	U ال��Fل عل�ها إذا تFف� ن1ام سل�D وفعال لل�علFمات داخل الFح�ة  

 .FDE ال3ي 9�OY عل�ها ال3ق ةالق�3ادY ا

الFح�ة   .2 داخل  األداء  qفاءة   Uم الFح�ة  هF  بzلx    ال�ق�Fد و   :ق�3ادYةاالال3أك�  ق�ام   Uم ال3أك� 

 ،األداء  ةqفاءال�قا7ة على  و أه�افها 7أعلى درجة مU الlفاءة    ارسة أن'�3ها وت2ف�z ��7  ق�3ادYةاال

fال�3ق mق� ال�ق�  ت�3لFف�ة وال�lة وال��l7ال zت2ف� UمEور�Zارد الF7اس3!�ام ال� xةر وذل . 

وخاصة ال�Fارد    ةq DEفاءة وفاعل�ة اس3!�ام األی�9 العاملة وال�Fارد ال�!3لفF أ9 تق  :ةفاءالF  DEl تق .3

 .q Dفاءة الع�ل�ات داخل ال2'ا�EFال�ال�ة وتق

DE عام لل32ائج الفعل�ة في ضFء األه�اف F ع�ل تق7وذلx    :ال�8[ول�ة  DE ال32ائج وت��ی� م�اكFp تق .4

ما    ت!اذ ال  ن��افات ال اعلى هzا ال�3ل�ل ت��3د م�اكp    و2vاءً   ،وت�ل�ل أسBابها  ،وال�عای�� ال���دة

 . ال�3ل�ل في وضع ال!�� ال�38قBل�ةب32ائج  س�3شاد الوایلpم مU ق�ارات ت�����ة 

DE مع�فة نقا� � F	U للعامل�U مU خالل ع�ل�ة ال3قY  :ت��ی� مFا:U الZعف وال!لل في ال�2'آت  .5

 في الFق�   ضعفهD وقFتهD في أع�الهD والع�ل على تفاد9 نقا� الZعف وال3غلm عل�ها وتق�EFها
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 mة ل�ل ا  ت اإلج�اءاوات!اذ    ،ال�2اسBال�2اس ال3قال�����3ة  ال�	3'فة خالل ع�ل�ة   ، FDE ل�'اكل 

وال�عای�� والقFان�U وأسال�m الع�ل    ت واإلج�اءانFاحي الZعف في األن�1ة    عU  أZYاً   والl'ف

 .ال�B3عة وم�� صالح�3ها

وال�ق�3حات ل3ع�یلها و�ب�اء اآلراء  :ال3أك� مq Uفاءة ال!�� ال�FضFعة ودقة ال�Fازنات ال3!����ة .6

تقإوvال3الي ف  ،ع�ا هF م!�� له  ن��افات اال فاد9  به�ف ت الب� مU أن ی[د9 إلى    DE األداءF ن 

  .)2006 ،�ون وآخ ال�ائيU األداء ورفع الlفاءة اإلن3اج�ة (OYاب�ة مU ح�A ت��8ال32ائج اإل 

  �اس األداء ة ق�Tف�  2.1.6

وvال3الي mOY على qل    ،إلن3اج�ة الع�ل  ةال3ي تع�ي ن3ائج مFثق  هي  ال2اج�ةداء  ألإن ع�ل�ة ق�اس ا

ال3ي ی3ع�ض ، ول�3ق�f ذلx؛ mOY ال��3ق لاإلدارU�E مع�فة ال��Eقة ال����ة لق�اس األداء  mانFOل

  هي: و داء لها األق�اس 

  . وم�� ت�ق�قها ال��لvFةال�[س8ة أه�اف  .1

  .7ه ال�Bنامج ال23ف�9z وم�� االلp3ام .2

 .)2006،خ�ون وآ ال�ائي( ال3ي ت[ث� على ال�[س8ة ال!ارج�ةالعFامل  .3

  مfاالت اس�&3ام ن�ائج الق�اس وتق��ه  2.1.7

DE األداء مه�ة ألن ن3ائOها ض�ورEة للق�ارات ال3ال�ة وال��12ة ت2فzها ألغ�اض خاصة  F تع�B3 ع�ل�ة تق

وفي ضFء نZج م�ارساتها اإلدارEة فال32ائج ت38!�م    ،م2ها7أف�اد م��دیU أو ل�ص� حالة الق�F العاملة  

  ال3ال�ة: للق�ارات 



15 

 

  �Eات ال3ي ح�ل عل�ها قF لألف�اد mOY ال�جFع إلى سOل ال3  ةت�ق�  ةقBل أ9 ع�ل�  :ال�3ق�ة وال2قل .1

 . وvال3الي mOY ت�3عه 7!�ائ  وم[هالت ج�ی�ة  ،�8[ول�ات الفال�3ق�ة تع2ي تFس�ع وتغ���    ،سا7قاً 

األجFر على أن ت��ف ال�	افآت   ت2  أن�1ة  :ت��ی� مBالغ العالوات الEF28ة وال�	افآت ال�O'3ع�ة .2

  تFlن   اً فإذا qان األداء م�3از   ،على نFع�ة أداء الف�د  وD3E إع�اء ال�	افآت ب2اءً   ،ةفي نهاYة qل س2

وD3E    ،اً ��87   اً مBلغ الEpادة Y	Fن اع�3ادY إن  ف  ًا؛أما إذا qان األداء اع�3ادY   ة،��Bq في ال�اتm  الEpادة  

 .  ال�p��3 مU األداء ةم2ح م	افآت ت'�Oع�ة ألنFاع مع�2

  7ال�ورات ال�3ر�BEة   ةً ع� قائ�ن نُ أmOY    ،سل��ة  ت�رmEٍ   ةع� خ�ح3ى نُ   : الح�3اجات ال�3ر�BEةت��ی� ا .3

ت38غ�ق الl=��    تف��ل�ةً   ی�3لm إع�اد هzه القائ�ة دراسةً   .�'ارك ف�هاسومU    ، وت��ی� ال3ي ن�3اجها

  Uق� مFه� والOال،   ��Bq Uان ع�د العامل�q ًا،خاصة إذا  q ع إلى تق  �اFال�ج mOY F  ات اإلدارة ل����E

 �Eات ضع�فة ومOاالت ذلF .x على تق األش!اص الzیU ح�لFا

7ال3فاص�ل  mOY ت�O8ل ذلx  ؛ش	�F  ع�2ما ی3ع�ض أ9 ف�د لعقvFة ما أو أ9 :االنBZا� وال�عاقBة .4

DE ال9F28 وق� ی[د9 هzا إلى  F ال�O83ل في سOل ال3ق  ىإل  إضافةً   ،�Eه االع�3ادF9 في سOالت تق

 . ف�له ت���O ت�ق�3ه أو تEp2ل درج3ه ال�dFف�ة أو

على ع�د   الف�د ب2اءً   DE أداءF یD3 تق  :تع��E العامل�U 8�7[ول�اتهD وvاألداء وال8لFك ال�هD لل��12ة .5

  Uن م��د مFlا ال3ي تYاZال3ي ت38!�م في ال3ق  في األداء  ةالع2اص� والق FDE،   علها مه�ة    م�اOY

Uاً  للعامل�ZYإل أD2006،وآخ�ون  ال�ائي( لل��12ة �3هاأه� دراكه .(  
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  �� األداء  ع�ل�ة تقب%نامج   2.1.8

تق ال3ي ت38!�مها ال��12ة لل�فا| على قFة الع�ل�ة اإلن3اج�ة  F تع�B3 ب�امج  DE األداء مU أهD األدوات 

األداء Yع��3 على الفل8فة    تقDEFن نOاح أو ف'ل ب�نامج  �و   ،وت8ه�ل الع�ل�ة ل�3ق�f األه�اف اإلس�3ات��Oة

  عU اإلدارة.  Fل��Uوال�8ال3ي ی23اولها ال�Bنامج وعالق3ه 7األه�اف ووجهات ال�12 ومهارات األف�اد 

ال�dFف أداء  حFل  ال�علFمات  ل�Oع  وال�38!�مة  ال�!3لفة  ال��ق   Uم الع�ی�  ج�ع   ،وه2اك  أن  إال 

D هzه ال�علFمات ض�U س�اق ال�اجات  �َّ تق  أنح�FDE،    mOY A تع�B3 خ�Fة واح�ة في ع�ل�ة ال3ق  ال�علFمات 

lل Uف�dFاألداءال���123ة وم�� ات�الها 7ال� Uرة مF�3ات مEF38م fفق�ان أو ض�اع    .ي ت�ق m2O3ول

  : ال3ال�ة D ال!�Fاتِ B3ع ال�ق�ِّ mOY أن ی  ،م[ث�اً  3قDEFجpء مU ال3ق��D وجعل الأ9 

  . FDE العامل به�ف أو و�dفة ال3ق إعالم .1

2. Oاز ال3قإن Fال�2�3ف D7اس3!�ام سل DE.  

  F.DE ام �7الح1ات عامة على ع�ل�ة ال3قت'�Oع العامل للق� .3

  . صلة 7ال�dFفة واق�3اح �qف�ة حلها2ح العامل ف�صة ل3أش�� أ9 م'اكل ذات م .4

	U تقEFة ال2قا�  DE  �Y یD3 إعالم العامل عU نقا� القFة والZعف الFاض�ة و�qف F في نهاYة ال3ق .5

  . الZع�فة وتB2Oها

�ع العامل O8Yل mOY DE إعالم العامل 7أدائه وعلى ال��12ة أن تF ت��2ف ال3ق  7ع� تmEFB أو .6

  . أو ع�ائ�ةن تFlن جاهpة فق� تFlن ال�الح1ات سل�Bة دفاع�ة أDE و F مالح1ات حFل ال3ق

  والعامل ح�A أن تFق�ع العامل mOY أن DE ��'Y و3qا7ة تارE!ه مU قBل ال�ق�mOY F  D تFق�ع ال3ق .7

 (Noe, 2008).مU ال�Zور9 أن ی3فf مع ال�2�3ف DE ق� تD ول�`F إلى مع�فة أن ال3ق
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 �� األداء وال�6ادئ اإلس�%ات��fة لع�ل�ة ال�ق  خ�ات تق  2.1.9 ��  

  �� األداء:  خ�ات تق  .أ

 العامل�U   الF3قعات في األداء مع األف�اد DE األداء ب��3ی� معای�� األداء ومU ثD م2اق'ة  F ع�ل�ة تق  ت�Bأ

الفعلي  مع األف�اد   Dال3قEFم2اق'ة  ع�ل�ة  D3  ثD ت  ،عةال�FضF ومقارن3ه 7ال�عای��    وvع� ذلx ق�اس األداء 

 Uت!اذ ال العامل�  xم األم� ذلpات  ،اإلج�اءات ال�����3ة إن لF�!ه الzض�ح هFت U	�Eفي ما یلي و:  

األداء .1 معای��  ب� مU    :ت��ی�  ال��12ة ال  األع�ال في   Uل ع�ل مlول لألداء  مع�2ة  ل2Bاء معای�� 

'�� إلى أ9 عامل أو م3غ�� Yع� �q[ش�  تاألداء    م��دةِ   فال�عای��ُ   ،االع�3اد على ع�ل�ة ت�ل�ل الع�ل

Y!3لف 7اخ3الف   وال�ع�ار ال�الئD لألداء الفعال  ،لفاعل�ة األداء مU قBل األف�اد العامل�U لع�ل م��د

ل عل�ها مU ت�ل�ل الع�ل ت8اع� في  F ��یD3 ال ال�علFمات ال3ي  فلzلx    ،ع�ل وش�و:هFاصفات الم

 وت�3=ل هzه ال�عای�� في: .الفعال ب2اء ال�عای�� ال�2اسBة لألداء

الق�اسو   :ال=Bات   .أ إم	ان�ة  7ه  E،  DZYق��  ال�ق�اس  ثBات  أن    ،والF3افf  االس3ق�ارجانBي    أ9 

  ما الF3افf ، أنف` ال32ائج  لهاأن الق�اسات لل�ع�ار ال�أخFذة في أوقات م!3لفة    ع2يY  فاالس3ق�ار

ق�اسات ال�أخFذة مU قBل أف�اد م!3لف�U و:�ق م!3لفة یDO2 ع2ها ن3ائج م3قارvة  الن  أ  فهY Fع2ي

  . أو م83اوEة مE�: Uقة إلى أخ�� 

ال  یp��3  الp���3:  .ب  اس3!�ام  لغ�ض   xوذل  DدهFوجه  Dألدائه وفقا  ب2اء  األف�اد  في  ال��3تBة  32ائج 

 mر وال�واتFع األجEزFة  األف�اد وت��ی� وفي ت�ق�ة  ،وت�BEامج ال�3ر�BةالE�EF�3وال.  

DE األداء هF الY 9z'�� إلى الع�الة وEع	` األداء الفعلي  F ال�ع�ار ال�قFBل في تق  إن:  القFBل  .ت 

Uللعامل� .  
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2. Uقعات لألف�اد العامل�F3نقل ال:  

وتFض�ح ما mOY  ة  العامل�U ل�ع�ف  لألف�اد   لألداء الفعال الب� مU تFض��ها  ال�عای�� الالزمة7ع� ت��ی�  

أ9 أن یD3 نقل ال�علFمات مU ال��ی� إلى    E��7ق�Y  U�3الإل اومU األفZل أن تFlن ع�ل�ة    أن Yع�لFا

مU ال��ؤوس�U    ةراجع  ةتFlن ه2اك تغYz  م�ؤوس�ه وD3E م2اق'3ها معهD وال3أك� مU فه�ها وvال3الي mOY أن

  . حFل أYة جFانm غ�� واض�ة ل�یهD س3فهام الام�ی�هD لغ�ض  إلى

  :ق�اس األداء .3

ت38!�م    ما  هzه ال!�Fة ج�ع معلFمات حFل األداء الفعلي وه2اك أرvعة م�ادر لل�علFمات غالBاً في  E  D3و 

الفعلي   األداء  العامل�U  :هيو لق�اس  األف�اد  اإلح�ائ�ة  ،مالح1ة   �Eة  ،ال3قارEFال'ف  �Eال3قار،    �Eال3قار

  هzه ال��ادر في ج�ع ال�علFمات إلى زEادة ال�FضFع�ة في ق�اس األداء.ب   س3عانةاالوت[د9  ال�	vF3ة.

  

  :األداء ال�ع�ار9  األداء الفعلي مع مع�ار األداء أو ةمقارن .4

  هzه   ومU األمFر ال�ه�ة في  ،ب�U األداء ال�ع�ار9 والفعلي  االن��افات للl'ف عU    هzه ال!�Fة ض�ورEة

و�ق2اع الف�د  ،  العامل  تع	` األداء الفعلي للف�د   وصادقةٍ   ةٍ حق�ق�   ال�ق�D إلى نO�3ةٍ وصFل  إم	ان�ة    ال��حلة؛

تFاصله  DE ال3ي ی83ل�ها الف�د ت[ث� على روحه ال�عEF2ة وعلى  F ن3ائج ال3ق  نأ  ح�O�3،   Aةالعامل بهzه ال2

  . ال�38قBلي 7األداء

5. Uمع األف�اد العامل� DEFم2اق'ة ن3ائج ال3ق:  

Uمع األف�اد العامل� DEFور9 م2اق'ة ن3ائج ال3ق�Zال Uر   مFض�ح األمF3اب�ة لOYة واال�Bال8ل mانFOافة الlل

ل32ائج  تأث�� ا  ةح� ن ال�2اق'ة ت!فف مU  أ�qا و   ال3ي ال ی�رqها الف�د وv!اصة الFOانm ال8ل�Bة في أدائه

  ال3ي تع	` األداء ال8لBي.
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  اإلج�اءات ال�����3ة:  .6

إذ ال یD3 الA�B عU األسBاب ال3ي أدت   ،وس�Eع  مBاش�ٌ   :األول  ،ه2اك نFعان مU اإلج�اءات ال�����3ة

ن هzا إلzلx ف  ،مع ال�ع�ار  ل��3ابf  و�ن�ا فق� م�اولة تع�یل األداء  ،في األداء  االن��افات إلى dهFر  

ال���3ح    Uع مF2ال  �B3عY�3ال=اني  ًا.وق الF2ع  ل��3ابf مع  فهF ع�ل    :أما  لألداء  إج�اءات ت�����ة 

ولzلx یD3  ،  االن��افات فاإلج�اء ال����3ي األساسي یA�B عU أسBاب و�qف�ة ح�Fل    ،ال�ع�ار ال���د 

  وعقالن�ةً   ع�قاً   ه الع�ل�ة أك=�وهz   ،7عادها للFصFل إلى الmB8 ال�ئ�8ي وراء ذلxأ7	افة    االن��افات ت�ل�ل  

  ).2003 ، (عBاس Bع�� نها تعFد على ال��12ة 7فFائ� q=��ة على ال��� الأ�qا  ،األولمU الF2ع 

  �� العامل��   ال�6ادئ اإلس�%ات��fة في تق  . ب

أن تOاهل هzه ال�BادT س�!لf   عل�اً   هام ج�ًا،  DE الفعال لألداءF ال3ال�ة لل3ق  إتBاع ال�BادT األساس�ة  إن

DE مU أداة ل�EF�3 مFقع  F ال3ق  �Fلت  و�نها �Y	U أن  ،ع�م رضا العامل أو خ�Bة أملهع�ی�ة ، qم'اكل  

Uوال�'�ف� Uللعامل� fهي ،الع�ل إلى م��ر قل TادBه ال�zوه:    

   ن ال3قال  أنF	Y F ًاEس� DE،  OEالعامل مقای�` الو DعلY أن mDEFوم3ى س���ث   3ق،   mOY ا�q  ع�ف    أنY

 .مU ش!  ف�mO أن YعلD بzلx مU قBل أك=�س�D3 تق���ه ن qان �و  ،FDE مU س�قFم 7ال3ق

 اlز ال3قارت F  اYاZعلى ق pqأن ت� mOEة 7الع�ل و�Bن م�تFlة تBات صلYعلى غا DEعلى  و   ، ع�ل�ة

   .أث2اء الع�ل وال8لFك  ،للعامل ال'!��ةال�هارات 

 ت p وE�8ة 7ع� ال3ق	ة عYzالعامل ب3غ � FDE،  Y 2ما	االت    ه�Oمع�فة أ9 م Uالع�ل ت�3اج إلى    األداء فيم

 . F�3رتأن 

 ف ،Dِّن ع�الة ال�ق�F	Y ور9 أن�Zال U� ًعادال D1ه� ال��ا7اة ال�ق�Y ةل ، وال ی�ضخوال�vF8ل�� . 
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 ةEFإع�اء األول mOY  امل ال3ي    أوFزن للعFال U	�Y  هاBجF�7  Uلq اً تق�ی� إنBا     لع�له،العامل م2اسzوه

DE م8اوEة فالFزن Y	Fن غ��  F ن qان� qل جFانm ال3قإف  ،العFامل األك=� أه��ة عU األقل أه��ة  ��pس�

 mم2اس. 

 أن ت mOYف� ع�ل�ة ال3قF Fم�خالت العامل DE . 

 ال3ق F ًن ��87اF	Y أن mOY DE  اً وم��ود . 

   ل أنZاألف Uق�َّ مYD  العامل F  نFB3	Y 9zل ال'!  الBق Uن معه تق  إل�هن مFع�لEاش�ة وBم Dه�E�   ل	7  

  . مBاش�

8Eاع� و   ،DE أدائهFD عامل�U مU ال3فاعل 7ع�ائ�ة مع تقن الx8�3 بهzه ال�BادT األساس�ة 8Yاع� في وقاYة الإ

Uاً  العامل�ZYأ   Dأن أهل�3ه Dت�3 سفي فه D ا� ی ق� D3ی Uد ان3قها ولDل�اً  هd. (Casico, 2003) 

  �� أداء العامل�� ]%ق تق 2.1.10

D8ق تق ت2ق�: F DEاألداء إلى  U�3عF�Oم U�32ه�ااث:    

    :�� ال�قل�D3ة ]%ق ال�ق :أوال

ال�'�ف ال�Bاش� أو اإلدارة ومU هzه ال��ق ال3قل��Yة   وهي ال��ق ال3ي تع��3 على أح	ام ال�ق���U سFاءً 

  :األداءF DE 3ي 38Yفاد م2ها في وضع مقای�` تقال

 قة الE�:��8Bال mت��ی�   :�3ت� D3ال3ق  ی FUب للعامل�Fال��ل DE    Uم Dأه��3ه m8دنىعلى إلى األأل اح ،  

  لzلY xفZل اع�3اد أك=�   ،ال�3ت�m ع�ل�ة    ال��Eقة اح�3ال الp��3 مU قBل ال�ق�D فيومU سل�Bات هzه  

  Dمق� Uع�لم mل�ة ال�3ت�،  U	�Y م�ا  p��3ال Uقلل مY ا  . أنYاpم Uقة ه  ومEه ال��z  لة اس3!�امهFا سه  

Uض��ها لألف�اد العامل�Fلح اس   ،وت�EوDO3!�امها في ال��12ات صغ��ة ال� . 
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   قة ال�قارنةE�:دوجةpل ف�د عامل مع ج��ع األف�اد    :ال�q �7قارنة Dم ال�ق�FقY قةEه ال��zفي ه  Uالعامل�

Uیzال   FعZ!Y ا لل3ق  نZYأ F  عةF�Oفي ال� DEو   ،نف8هاE 3ت D  Dل م2هq p��3ل ع�د ال��ات ال3ي ی�O8

Uمع�فة م D3ف�ها ح3ى ی  Zاألف Fله.  

 ال�3رج العامل�E�::  Uقة  لألف�اد  یD3 وضع ت��2فات  ال��Eقة  مع��Y 2  ،في هzه  درجة    ة =ل qل ت��2ف 

D3E وضع هzه  و   .واألداء ال�p��3  ،غ�� ال��ضي  األداءو   ،األداء ال��ضي  :�2�3فات ومU هzه ال  ،لألداء

Dل اإلدارة أو ال�ق�Bق Uمقارنة أداء األف�اد وفقاً   ،ال�2�3فات م D3ت Dث Uقاً   ومB8ه ال�2�3فات ال���دة مzله، 

 .ل�رجة أدائه �A یFضع qل ف�د وفقاً ح

 اني�Bقة ال�3رج الE�::   ًعاFقة األك=� ش�Eه ال��zه �B3في  صفات م��دة في ال�قارنة  على  وال3ي تع��3    ،تع

F  DE ��ی� ال�فات ال3ي F�7جBها یD3 تقأ9 ت  ،ال�dFف وفf معای�� م��دة  العامل�U وEقاس أداءأداء  F  DE تق

  Dث Uة األداء وم��qع�ة األداء وFم=ل ن Uال3اليالعامل�q ت��ی� أوزان لل3ق�ی�ات 7ال�3رج D3ی : 

 ل ،ع�فضFBم�3از ،ج�� ج�اً  ،ج��  ،مق.  

DE مU إج�اء  F و��38Eع ال'!  القائD 7ال3ق ،ع درجات qل ف�د لlل صفة مU هzه ال�فات �وعل�ه یD3 ج

مق�اس    عا تBإما یD3  وعادة    ،على ال�رجة ال2هائ�ة ال3ي ��Yل عل�ها qل م2هD  7االع�3اد مقارنة ب�U األف�اد  

ح�A أن ال�ف� �Y=ل انع�ام   ،هF أن ��Yل الف�د على درجة ت�3اوح مU صف� إلى خ�8ة م=الً و  ،م��د 

  ل�Yه.7'	ل qامل على في حالة تFف�ها  ألاتلx ال�فة ل�� الف�د ب��2ا ت�=ل ال!�8ة ال�� 

  ال�� DائFقة قE�:ة    :اجعةvFاصفات ال��لFال� xلzqات وال�فات و�qFال8ل Uعة مF�Oقة ت38!�م مEه ال��zه

وعلى ال�ق�D أن Y!3ار العBارة أو ال�فة ال3ي ت�ف أداء األف�اد العامل�U وE	Fن تأث�� ال�ق�D إما   ،للع�ل

وع�2 إت�ام قFائD ال��اجعة تzهm إلى إدارة األف�اد ل�3ل�لها وت��ی� ال�رجات لlل عامل مU    ،الب  ب2عD أو

lلف3ها العال�ة ح�A ت�3لm  ت  ومU ع�Fب هzه ال��Eقة  ،العFامل ال���دة في القائ�ة حm8 درجة أه��3ها
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دة ل�یها ح�A أن فق�ات جF ال�F   لألع�ال  مU ال��12ة إع�اد قFائD 7ق�ر ما یFج� ل�یها مU ال�2�3فات وفقاً 

 .�خآهzه القائ�ة ت!3لف مU ع�ل إلى 

 قة ال��اجعة ال���ان�ةE�::   ٍقة ق�ام م�=لEه ال��zه mة 7إج�اء مقابالت م��   ت�3لE�'Bارد الFإدارة ال� Uان�ة  ع

على    ،خz ب�انات تف��ل�ةأعU أداء العامل�U وم2اق'3هD و   س3ف8ار اللل��راء اإلدارات العاملة في ال��12ة  

هD حm8 أدائهD وEع�ضها على ال��راء ل��اجع3ها و�دخال ال3ع�یالت  �ت�YBع� قائ�ة 7العامل�U وD3E ت  أن

 .:EFالً  وتp��3 هzه ال��Eقة أنها تF3خى ال��ادYة إلى جانm اس3غ�اق هzه ال��Eقة زم2اً  ،عل�ها

  9ارBقة االخ�3ار اإلجE�::   وpت Uارة عBامل ال3قهي عFع Uعة مF�O�7 Dال�ق� �E F  م2ه إعادة mل�Eو DE

ال�Fارد    إدارة�فات ت�Oع مU قBل  ال  تقDEFو   ،ت�ت�Bها حm8 ت2اسBها مع األداء وال3ي على العامل إdهارها

  ها ل�تقلU�l3 في  ف  �Eقة م��pات هzه ال�  أما  .Dلل�ق�عل2ي  س�9 وغ��  7'	ل  ات  لها درج  ىالE�'Bة وتع� 

ع�Fب    أما   ،ك�B مU غ��هاأن ال�ق�D ال Yع�ف أ9 مU العBارات لها أه��ة  أmB87    ،مU الp��3 ال'!�ي

 .ال3ي ی[دیها الف�د  واخ�3ار عBارات تfB�2 على ال�dFفة  3قDEFفي ال ��Bqةهzه ال��Eقة حاج3ها إلى جهFد 

 اقف ال���جةFقة ال�E�::   هzه mجF�vها في ف�3ة م3أخ�ة و�EFت� D3ال��ق ال3ي ی Uقة مEه ال��zتع� ه

ح�A ت�ون ف�ه الFقائع واألح�اث   ،ال��Eقة 3�Yف£ ال��ی� ال�Bاش� O87ل �Yلf عل�ه اسD سOل األداء

� YقFم x8�7 سOل لlل م�ؤوس ن ال�ئ�` ال�Bاشأف�د في ع�له و�qف�ة سلqFه و جه الالFOه�Eة ال3ي تFا

DZY  ةFالق الف�د    ،نقا� الZعفو    نقا�  أداء وسلFك  القFة في   U:اFم U�Bت 7أنها  ال��Eقة  وت�3از هzه 

 . ع�ل على معال3Oهات ق�Fر (الZعف)وvال3الي إم	ان�ة ت3��2ها وت��EFها وzqلx فهي تFضح جFانm ال

   قةE�:ف ف�ها    :ال�قالة�Y تف��ل�ة �E3ا7ة تقار	7 Dم ال�ق�FقY قةEه ال��zإ في ه Uازات وأداء العامل�Oن

ومU ع�vFها أنها    ،نOازهاإل  عال�اً   ومU م��pات هzه ال��Eقة أنها ��87ة ال ت�3لm ت�رBEاً   ،E��7قة إن'ائ�ة



23 

 

  Dل ال�ق�Bق Uع لل3غ��� مZ!ت A��7 ل ثاب�	تع��3  غ�� م�12ة 7' Aه ال!اص اعلى  ح�vF9 ق� أسلzل

  .الFضFح مYعE�3ه الغ�Fض وع� 

  �� األداء ال(3یFة  ]%ق تق :ثان�ا 

في ت��EF :�ق وأسال�m ج�ی�ة    تFاصل� الOهFد   ة فق� DE األداء للف�د وال�F�12 ل�ة تقأله��ة ع�  ن�1اً 

ل��ق ال3قل��Yة ومU هzه اDE أداء األف�اد ته�ف إلى تقل�ل درجة األخ�اء وال�عvFات ال��ت�Bة 7ال��ق  F ل3ق

  : یلي  ال��ی=ة ال3ي تD ت��EFها ما

تع� هzه ال��Eقة مU ال��ق ال��ی=ة ال�ع��3ة على األداء ال�F3قع   :ق�اس ال8ل�qFة ال��3رجةال:�Eقة  .  1

ح�A أن qل صفة مU ال�فات ال8ل�qFة   ،لل�فات ال8ل�qFة ال���دة على ال�ق�اس الع�Fد9 ال��3رج  وفقاً 

 وD3E وضع وصف qامل لlل درجة مU هzه ال�رجات.  ،ال��ت�Bة 7األداء ال��لFب ت��د لها درجات 

q Dل ف�د  F E العامل�U عfE�: U تق  DE أداءF في تقتB3ع ال��12ات هzه ال��Eقة    :DE الE�: F 9�8قة ال3ق.  2

ثD ت��D ن�اذج ت�9F3 على    ،عامل في ال��12ة مU قBل ال�ئ�` ال�Bاش� وزم�له في الع�ل وم�ؤوس�ه

  مU   و�Eلm   ،أس�لة �Yلm اإلجا7ة عل�ها حFل أداء العامل مU قBل ال�ئ�` ال�Bاش� وم�ؤوس�ه وزمالئه

D3 إحا:ة  ت ومU ثD    ،الغ��ن یD�3 الع�ل�ة 7'	ل س�9 ب3ع�Bة ال�2اذج دون إ:الع  أكل :�ف Yق�D العامل  

 DE ب32ائOها.F م'�3ك في ع�ل�ة ال3قكل 

ال8ل�qFة.  3 ال�الح1ات  وال�  ::�Eقة مق�اس  الع�Fب  ل3الفي  ال�ق�اس  ال��3تBة على  آلق� :Fر هzا   zخ

أنها ت�pq على ال8لFك ال�الح£    وما p��Y هzه ال��Eقة عU سا7ق3ها  ،:�Eقة ال�ق�اس ال8ل�qFة ال��3رجة

ن ال�ق�Y DقFم في هzه ال��Eقة 3�7ا7عة وم�اقBة  أ أ9 تD3 مالح1ة ال8لFك ب�ال مU ال8لFك ال�F3قع أ9  



24 

 

Uاألف�اد العامل� ،    Uك  أفي ح�Fقة مق�اس ال8لE�: 7ع�ل�ة ال3قنه في Dم ال�ق�FقY ال��3رج F ًوفقا DE    قعهF3ل

    .Uالعامل� ومع�ف3ه ل8لFك األف�اد 

أنها ع�ل�ة اج�3اع ال�ئ�` مع م�ؤوس�ه في ب�اYة  7تع�ف اإلدارة 7األه�اف    ::�Eقة اإلدارة 7األه�اف.  4

الع�ل   ف�3ة  أو  بB2عي    تفاقالواال�'�وع  ال3ي  ال32ائج  A��7  إعلى  األه�اف مU مع�الت نOازها   f=B2ت

 ف العامة وت32هي 7العFدة إلى إن اإلدارة 7األه�اف ما هي إال ن1ام Y'�ل دائ�ة ت�Bأ بFضع األه�ا  .األداء

  .هzه ال!�Fة

 الfهات ال�ي تقم #ع�ل�ة ال�ق:�� 

Y هات األأنع�ض ف��اOعتي الvعلى    ةر fلهان  أال�3ف U	�Y  م 7ع�ل�ة ق�اس ا أFل  ألن تق	ارها ت'B3داء 7اع

  : ال�dFف�U أداءF DE ي Yع��3 عل�ها في ع�ل�ة ق�اس وتق لل�علFمات ال3 م��راً 

و العامل هF  أداء ال�dFف  أعU    ةنm8 ش!  تF3ف� ل�Yه ال�علFمات الlاف�أ  إن  :ال�6اش%ال%ئ�_   .1

نه  أ�qا    ،��7ؤوس�هی3علf    7	ل ما  qاملة  دراYة ال'!  الY 9z	Fن على    7اعB3اره  ،رئ�8ه ال�Bاش�

ف�اد القادرUE على  فZل األأعلى مع�فة qل ع2اص� الdFائف ال3ي Y'�ف عل�ها وت��ی�    األق�ر

ن  أمع ض�ورة  .تهD في الع�لءDE مq �F38فاF وتق ،ت��ل واجBاتهD وم8[ول�اتهD مU ب�U م�ؤوس�ه

یD3  أ   إدار9 داء مU قBل مDE  �F38 األF تD3 م�اجعة تق الp��3    االب3عاد على مU ال�ئ�` ح3ى   Uع

 العل�ا 7'	ل نهائي. اإلدارةك� مU سالم3ها وص�3ها قBل ع�ضها على أولل3 وال���vF8ة

  والغاYة DE F  DE ه2ا هF الف�د نف8ه الZ!Y 9zع لع�ل�ة ال3قF الY 9zقFم 7ع�ل�ة ال3ق  : إن�� الJاتي ال�ق .2

  xذل Uال'!    نأم    Fدائه ومه�ة الأ�7ق�قة    در� ال2اس ج��عاً أه ̀ ه  ب�اء مالح1ات إه2ا هي    �ئ�

على ال2ف` و8Eاع�هD في   االع�3اد على  ف�اد  نه ی�2ي ق�رة األأ7  األسلFب p��3E هzا  و   F.DE حFل ال3ق

 �EFعلى ال3ق�ی�أدات� Dله وت��2ة ق�رته Dفي الع�ل وفه�ه Dته�Bادة خEاتي وزzال Dئه .  
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Yع�ل    3يوال�F�Oعة الهF الpم�ل في نف` الع�ل وال�Y    �F38ق�� ه2ا 7ال��12  :ال	�%اء في الع�ل .3

ن ل�Yه معلFمات DE لل��12 أل F س2اد مه�ة ال3قإو�Eجع الmB8 في    ،أدائهالف�د ال9z یD3 ق�اس    اف�ه

عل�ه 7'	ل qامل    االع�3اد یD3    وال  ،نOاز الف�د نO�3ة احl3اكهD ال���38 7ه�داء و أكاف�ة عU سلFك و 

  . ب�2هDص�اعات داخل�ة وجFد خ'�ة 

Y A��7ع�ي معلFمات   ،داء رئ�8هأF  DE ن YقFم ال��ؤوس 7ق�اس وتقأوEق�� بها ه2ا    :ال�%ؤوسن  .4

ولmB87 Ul    ،ال���38 ب�2ه�ا  االحl3اكدائه في الع�ل وذلx نO�3ة  أعU رئ�8ه ف��ا ی3علf 87لqFه و 

نه وفي ال�قابل  أال  إ   ،DE غ�� مFضFعيF وجFد خالفات ب�U ال�ئ�` وال��ؤوس Y	Fن ه2ا ال3ق  لاح�3ا

خ�اء  م�ا 8Yاع� على تالفي األ  ،9 م�ؤوس�ه ف�هأم�ه ور أن OYعل ال�ئ�` على علD �7ق�قة  أ Yف�� في  

 (Kandula, 2003) .فZلاأل دائه ن�Fأ وvال3الي ت��EF م38قBالً 

    األداء:ت(3ی3 م3ة (ع3د م%ات) ق�اس  2.1.11

وتF3قف    ،األداءF  DE تق��E تق   إع�اد DE أداء العامل�mOY U ت��ی� ال��ة الpم�2ة ال3ي على أساسها یF  D3 ع�2 تق

  mفة عامة فان أغل�vل بها وFال�ع� Uان�Fوف الع�ل 7ال�2'أة والق�dعة و�B: ه ال��ة علىzال�2'آت ه  

م=ل هzا ال3ق��E    �اد 7إع تقFم    ال�2'آت ن 7ع�  DE أداء العامل في ح�U أF تق��E س9F2 واح� ل3ق  7إع�اد تقFم  

 . كل س3ة شهFر

qأن تFlن qل شه�UE أو ثالثة    ،�ات م3قارvة3وق� ج�ت العادة أن یD3 ق�اس أداء األف�اد ال�Oد على ف

اءتهD في الع�ل ل��ة  شهFر ح3ى �Y	U وضعهD في ال�	ان ال�2اسm وال�	D على مق�ار صالح�3هD وqف 

EF:قادمة لة. 
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األخ�اء ال�ي Dقع بها ال�;%ف 2.1.12 :��  ن في ع�ل�ة ال�ق

1.   Dأنه Uال�'�ف ج��ع العامل� Dق�Y ا ال!�أ ع�2ماzل ه��Eو DEFس� في ال3قFال Fال��ل ن�  Uس��F3م

Dفي أدائه،    mB87 ل��Y س�Fال Fوال��ل ن� Uع� العامل�Bإع�اء تق�ی� ضع�ف أو م�3از ل D3Eو

.Dه�EFب3ق Dم ال�ق�FقY Uیzك األش!اص الFنق  ال�ع�فة 87ل 

��Eل هzا ال!�أ ع�2ما Yقع ال�ق�D ت�� تأث�� جانm واح� مU أداء العامل الY 9zقFم  و   أث� الهالة .2

qأن Yق�D العامل 7أن أدائه م�تفع أو م2!ف� وذلx   ، تق�ی�ه العام لzلx األداءم�ا ی[ث� على    ،ب3ق�EFه

 mB87.Dها ال�ق�B�Y صفاته ال3ي Uق في صفة مع�2ة مFع3ق� أن العامل ضع�ف أو م3فY Dأن ال�ق� 

أما    ،الل�U فإنه Yع�ي ج��ع العامل�U تق�ی�ات عال�ة  إلى��ل  الفي حال  ف  ،ال��ل إلى الل�U وال3'�د  .3

ف�ع�ي ال�ق�D تق�ی�ات مF3س�ة ح3ى للعامل�U ال��3ازUE  ذلx، ح�A  ال��ل إلى ال3'�د ف�	Fن ع	`  

.Dفي أدائه 

ال شx أن لل�'�ف شعFرًا ن�q Fل ف�د مU األف�اد الzیY Uع�لFن    :خ�أ الFقFع في الp��3ات ال'!��ة .4

فإن لzلx تأث��ًا ��Bqًا   ،أو ض�ه ل�فة أو ألخ��   ،ال'عFر ن�Fه لmB8 أو آلخ�qان ذلx    معه سFاءً 

 على تق�EFه لهD ألنه س�	Fن م�2ازًا لBعZهD ض� الBع� اآلخ�.

وه2ا ال یهD3 ال�ق�D ��7اعاة ال�قة في تق�EFه وتق�ی�اته عU األف�اد الzیU    :ال3قDEF الع'Fائي  إلىال��ل   .5

Dه�EFم ب3قFقY،    �=ن أكF	Y ائي  بلF'ل ع	'vع�ي وY فإنه Dث Uوم p��3قال أنه غ�� مY اه�3امه أن

 للعامل�U دون أن تع	` هzه ال3ق�ی�ات حق�قة أداء أول�x العامل�U.  م3فاوتةتق�ی�ات 

ن معD1 ع�ل�ات ق�اس األداء تD2 عU ف�3ة زم�2ة سا7قة م=ل س3ة شهFر أو س2ة ولzلx  إخ�أ ال��اثة:   .6

 F3م DEFا ال3قzل ه=�Y أن mOYالف�3ة xك الف�د خالل تلF2006،  (ال�ائي وآخ�ون   س� أو حق�قة سل( .  
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 � األداء. �القmاDا ال�%ت�6ة في تق  2.1.13

  : �� األداء لألف%اد العامل�� أوال: األس_ ال	�%�ة في تق 

DE أداء األف�اد لzا الب� مU ت��ی� تلx ال�قای�`  F � عادلة ومFضFع�ة �238Y عل�ها تقب� مU وجFد معای�  ال

Bء 7ع�ل�ة ال3قل ق�Bال F Uم xوذل DEجلأ:  

 ع�ة وص�ة ال3قFضFال�فا| على م FDE .  

  ال'!�ي ع�2 تق االب3عاد p��3ال��ا7اة وال Uع F.األف�اد DE 

ففي األع�ال ال!اضعة للق�اس ال�lي �Y	U وضع معای�� لق�اس األداء الفعلي ومقارن3ه مع ما هF م!�� 

ال��Bعات   ،��qة اإلن3اج  :م=ل  ،له ال�vحنB8ة   ªق�اس در   ،وغ��ها  ، هام Ulجة م8اه�ة األف�اد في ول

نOاز ع�ل إن3اجي  إك أك=� مU ش!  في  اش�3 ال   ،ت في ج��ع ال�اال  سهالً   أم�اً Yع�    ال  ةن3اج�الع�ل�ة اإل

Uل  ف3  ،مع�q مع�فة درجة م8اه�ة mا في  �عFساه� Uیzاألف�اد ال Uاألع�الإف�د م xاز تلOن،    xلzل

  ة أه�ها ما ی3�3ع 7ه مU صفات ش!��ة qاألمان  ،لق�اس مق�رة الف�د   ةص� أخ�� ب�یلنلOأ إلى اس3!�ام ع2ا

 .وغ��ها االع�3اد على ال2ف`و  ال'عFر 7ال�8[ول�ةو  ال�FاBdةو  اإلخالص و 

qالdFائف    ال�lي أو األع�ال ال3ي مU ال�عvFة ق�اسها �qاً ال!اضعة للق�اس    وvالB82ة لألع�ال غ��

DE تعF  ��3 ن ع�ل�ة ال3قإ ف  ؛وال�'�ف�U وغ��ها مU الdFائف الzه�2ة  س3'ارU�Eالوا الBاح=�U    ال�ئاس�ة وأع�ال

ال3ي 3�Yاز بها الف�د   7'	ل ��Bq على مالح1ات ال�ئ�` ال�Bاش� ورأYه ال'!�ي في 7ع� ال�فات 

  ، مU مهام  نOاز ما Y	لف 7هإوس�عة    ،وس�عة ال3فاهD  ،الق�رة على ات!اذ الق�ارات   :م=لF  DE مFضع ال3ق

  . وغ��ها

 : وهzه الFسائل ال�ئ��8ة هي ،الFسائل الف�ع�ة  ة3ف�ع م2ها 7ق�تلق�اس األداء  ةوه2اك ثالثة وسائل رئ��8
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ح�Y Aع��3 القائD 7الق�اس على األرقام    ةتع� هzه الFس�لة أك=� الFسائل الق�اس�ة شه�   ال�8ابي:الق�اس    .أ

  . واإلن3اج�ة وتق�م األداء وvالع	`ال�8اب�ة في تق�ی� نB8ة الFOدة 

وضFح معای��ه وسهFلة ال��Fل عل�ه ولY Ulف3ق� إلى إdهار ال��Fل ال2ف�8ة    ومU م��pات هzا ال�ق�اس

 فع�U مU ال!�مة.واالج�3اع�ة ل�� ال�32

األداء  تOاهات الاق�اس    .ب  ق�اس  قابل�ة    ال3ي  وهF وس�لة مU وسائل  الp�q�3 على م��  تع��3 على 

  ، نOازم�Fل واتOاهات األف�اد العامل�U، وم�� ق2اعاتهD 7الع�ل واإل  وzqلx  ،ال�38ف�� وال�32فع 7ال!�مة

  . �ة واالج�3اع�ة ال����ة في الع�لYع�ل هzا الF2ع مU الق�اس في مOال ال3قلBات ال2ف8  �اك

عU م�F38 الO2اح    �ة �مFز معq BوهF وس�لة مU وسائل الق�اس تB3لFر ف�ها ال32ائج    :الق�اس ال�م9p   .ج

38ف�� 7ه القائD  وهzا الF2ع مU الق�اس Y  ،أو أش	ال ه�2س�ة أو غ��هاة  ب�ان�  سFاء qان� هzه ال�مFز خ�F:اً 

ال أو في خ�Fات  وفي ال�	D ال'امل على نFع�ة مع�2ة مU األع�  لل�F�8ل�7Uالق�اس في ش�ح وجهة ن�1ه  

 . ال3ق�DY ال�3ق�مة

إذ   ،وال 38Yغ2ى عU نFع م2ها  ،ع�الاأل  ءق�اس أدافي  ال�38!�مة    ای�`األنFاع ال=الثة مU ال�ق  ت38!�م 

ب على األنFاع  فعلى القائ��U على الق�اس ال�3ر   ،خ�مU هzه األنFاع ع�ل Y!3لف عU اآل  أن لlل نFع

 . و�qف�ة اس3!�امها 7ال'	ل لل���ح ال=الثة

  :�� األداء ال;%وq الاجp تف%ها ل	fاح تق :ثان�ا

أه�اف Yأمل ب�3ق�قها  ع�اد قائ�ة 7أهD ثالثة أو خ�8ة  إ ح��Y Aلm مU الف�د    :الف�د   تBا�ر ا7ع�اد قائ�ة  . إ 1

 .وت2اقª هzه األه�اف مع ال�ئ�` و3Eفf عل�ها وتq m3lأه�اف ی�ت�B بها الف�د  ةمع�2 ةخالل ف�3ه زم�2 

ب�U الف�د وال�ئ�` على :�Eقة و�vنامج ال23ف�z للFصFل    تفاقاالح�9�OY A    :ع�اد خ�ة ب�نامج لل23ف�z . إ 2

  .الp�q�3 على تFق�� ال23ف�z  ى �Eاعإلى األه�اف ال8ا7قة و 
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ف�zه و8Eاع� :اقاته ومهاراته ل23ف�z ما ارت�B ب23  اً YقFم الف�د ب23ف�z الع�ل م38!�م  :ت2ف�z خ�ة الع�ل.  3

 . اإلدار9 ع�2 ال�Zورة

4  . zم3ا7عة تق�م ال23ف�:    U	�Eف�3ة وأخ�� و U9 ال�2اق'ة ب��Oل ثالثة  تq ه ال�2اق'اتzن هFlشه�  أأن ت

م8اع�ة    في هzه ال�قابالت   ه�فوE	Fن ال  ،زه ال�dFف وال�عvFات ال3ي تFاجهه�Bان م�� ال3ق�م ال9z أح� ل

 . الف�د في حال وجFد م'اكل

5 F9 . ال3قF28ال DE:    Aإح� D39 ل�راسة  ال�  اءج� یF2ل س	ازات األقابلة 7'Oفة ال32ائج وم��  ف�اد ل�ع� ان

Eلأله�اف، و Dمت�ق�قهFال�قابلة  اإل   ق ال3ي  لمل!   بO3ه�p  دار9 قBل  ال3ي أل32ائج  الف�د وال��ق  نpOها 

  . ت�	2ه مU ت�U�8 أدائه
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 �� األداء م;اكل ق�اس وتق :ثالFاً 

و  لFضع معای�� مFضFع�ة لق�اس أداء العامل�A��7 U تع	` األداء ال�ق�قي دون ت��p أ   ة دار إلت8عى ا

Bامل ش!��ه ت[ث� سلFعلى ن3ائج ال3ق  اً ت�خل أل9 ع Fع أخ�اء فيFة ت[د9 إلى وق��=q وه2اك حاالت DE  

 :تيآل��ها 7ا ! لDE و�E	U تF ع�ل�ات ال3ق

 ، قها على مdFف�U ی[دون نف` األع�ال��B ل�D3 تفة  ق� یB3ع ال�ق��Fن معای�� م!3ل   :ال�عای�� ال�ع��3ة.  1

  Fل  ق�  ما  وه�Oی=�� الUف�  ب�dFع�م ال�8اواة في ال�عاملةال� mB87 U،    Aأنح�    Uاألخ�اء ال3ي  م Dأه

ال�ق�D ع�م ق�رته على ال3ق  �Yارسها  ب�U معای��   fال�ق� خاصة وأن اس3!�ام معای�� م3'�دة   DEF الف�ز 

 . 3قDEFل ا لع�ل�ة �U ضعا!السل�Bة على  اً ثار آم83اهلة على ف�ة دون غ��ها ��Yث و 

OYابي  إDE فق� Yق�D ال�'�ف الف�د 7'	ل  F ثار سل�Bه على ع�ل�ة ال3قآ أن ت��p ال�ق�D له    :�p ال�ق�Dت�.  2

DE األداء F م'	لة أساس�ة في ت���D أ9 ن1ام ل3ق  والp��3 هF   ،ة وغ��هاسBاب دی�2ة أو س�اس� أو سلBي أل

أو أحpاب مع�2ة وغ��ها مU    ،الp��3 ل2O` مع�U  ،ال��اقة  ،الق�ا7ة  :للp��3 م=لوه2اك م�ادر م3ع�دة  

 . عU ال�FضFع�ة ة7ع��   �DEFاس وال3قال��ادر ال3ي تOعل ع�ل�ة الق

ال3'�د .  3 أو  ال�  :ال83اهل  ال83اهل في ع�ل���Yل 7ع�  إلى   Uال3قق��� ن3ائج  F ة  DE م�ا ی2ع	` على 

ألداء األف�اد أك=�   نه ZYع تق�ی�ات أY'�� إلى ال83اهل اإلOYابي ح�DE    A 7'	ل سلBي وهzا الF2عF ال3ق

 F�38قY ل ال  .ن م�ا��Y ا�q  ع�B  Uإلى ااآلخ� م Uل3'�د في ع�ل�ة ال3قال�ق��� FDEإلى ال83اهل   [د9ا یم  ؛

 .ن ل م�ا �38YقF أقنه ZYع ال3ق�ی�ات �F38�7 أBي ح�A ال8ل

على    ةpO2ة في الف�3ات األخ��ة مU ال28 ق� Yع�ي ال�ق�D الFزن األك�B لألع�ال ال�  :FDE ح�اثة ال3ق.  4

��Yل الmB87 p��3  ه2ا  و   ،�q FDEها مY UقFم 7ال3قd zف في ب�اYة ال28ة ال3ي ق� ال ی3نOازات ال�F إح8اب  

ألح�اث ال3ي  أن ی3أث� 7ا q  ، اثةما �8Yى 7أث� ال�� � م[خ�ًا أو  ال3أث�� ال��Bl لل�ق�D 7األح�اث ال3ي وقع
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8Y UعFن  �م�ا OYعل ال�dFف  ،ك�B مU وزنها ال�ق�قيأDE 7ع�ة أYام وEع��ها وزنًا  F وقع� قBل ع�ل�ة ال3ق

  . لعام qلها ء�ة إلع�اء ان�Bاع ج�� عU أداإلى ت�U�8 أدائهD في الف�3ة األخ� 

 ةواح�   ة على صفًا  ق�D في ت��ی� أداء الف�د اع�3اد Yق�� ب3أث�� الهالة ال��ل مU قBل ال�  :تأث�� الهالة.  5

7!اص�ة مع�2ة تغلm على نقا�  إOYاب�ة أو سل�Bة ت[ث� على ال�فات األخ�� لألف�اد العامل�3�3q Uعه  

هzا األساس  ح� العامل�U هF مdFف ج�� فهY Fق��ه على  أإذا تFlن� ق2اعة ل�� ال�ق�D 7أن  ف  ،ضعفه

  . ه الفعلي والع	` ص��حئق�f في أدادون ال�3عU ال� 

  ، مU ت�Fراته عU ذاته   ان�القاً DE األف�اد العامل�F  U ح�ان YقFم ال�ق�D ب3قفي 7ع� األ  :أخ�اء ال3'ا7ه.  6

  هF إذا qان  ی�� اآلخ�UE ع�وان��q   Uأن ،�8ق� ما ��Yل هF مU صفات على غ��ه مU األف�اد العامل�Uف

  . ع�وان�اً 

ول�` على أساس  ة  على معای�� معDE   ��3 ال�dFف mOY أن Y	Fن ذلx ب2اءً F ع�2 تق  :أخ�اء ال�قارنة.  7

UEل ال�=العلى    ،مقارن3ه 7اآلخ��Bقارنه ب  :سY م�ل لهأنp،    أوY أنD8عات    قF�Oإلى ف�ات أو م Uالعامل�

ال�F�Oع أعZاء  qافة  على   D	7أخ�� وال� ال�F�Oعة  مقارنة   fE�: Uع عام  7'	ل  هzه   ،ة  وت��2ف 

  ن ذلY x	Fن على ح8اب ال�F�Oعات إلى مF�Oعات ذات أداء م�تفع أو مF3س� أو م�3ني (ضع�ف) أل 

  . الع�الة في الp���3 ب�U األف�اد 

  : أس6اب ضsف أداء العامل�� :خام�ا

  : أداء العامل�U هيضعف 7ع� أسBاب مU و  ضع�فاً  ءً ق� ی[د9 العاملFن أدا 

 .ع�م مع�ف3ه�q Dف�ة أداء الع�ل ألنهD لD ی3عل�Fا ال�هارات ال��لvFة .1

 . ح� خالف ذلxأع�م إشارة لم�ضي ال!اص بهD  ءدااأل7أن   دهDاق اع3 .2
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�ات ع�لهD فق�  واجBات وم8[ول   ح� أ  یD3 إعالمهD مU قBل لD  ف  ، ما عل�هD الق�ام 7هU  �لعامل اع�م مع�فة   .3

 . مB8قاً  �8[ول�اتهDل مع�ف3هYDف�3ض ال��ی� 

 .)  2006 ،خ�ون آو  ال�ائي( واجBاتهD ال�dFف�ة  ءل�� ال�dFف�U في أدا ف3قار ال��اسةا .4

  ه ال�tث%ة عل� معای�% معالfة األداء والعامل  2.1.14

األداء  :أوال معالOة  األداء  ،معای��  معای��  وضع  األه�اف    ع�2  مع   mت23اس أن   mOY3ة اإلس�Oات��  

س�33	U مU ت�ج�ة األه�اف   فهيF�7رة م2اسBة    ها mOY أن تFlن �8تأس  وع�2 (ال���123ة) لل�[س8ة  

أو غ�� مقFBلة مU مEF38ات واألغ�اض ال���123ة إلى م�3لBات ال�dFفة ال3ي ت'�ل مEF38ات مقFBلة  

 .األداء

  :وFEج� أرvع اعB3ارات أساس�ة في إن'اء معای�� األداء وهي

إلى    :س�3ات��Oةاإلالعالقة   .1 ال���لح  هzا   ��'Yال�عای��ال ف�ه   �vت�  9zال 7األه�اف   ��� 

 . لل��12ة اإلس�3ات��Oة

ال�ع�ار .2 ال=اني    :ع�Fب  االعB3ار  ه  لل3أس�`أن  وجFد  م��   Fم8[ول�ات ه Uال�عای�� ض� zه 

قلل B Yق�ة  الاس3=2اء    (إی�ادات ال��Bعات) فإنّ   م=الً   p معای�� األداء على مع�ار واح�ٍ �ت�q  فع�2   ،ال�dFف

 .ال12ام qله �D �تق   7اإلم	انل�` ي مU معای�� األداء وvال3ال

  ة 7عFامل تFlن خارج   س3عانةاال��Yث في أح� ال�عای�� و�E	U  ق�  لل  U أ9 خ �Y ِlَّ   : صالح ال�ع�ارإ .3

 Uوال3ي ت[ث� على أدائهس��� ع Uف�dFة ال� . 

'�� هzا ال���لح إلى اس3ق�ار ثBات ال�ع�ار إلى ال��� ال��Y 9zل ف�ه األف�اد Y:  واالع�3اد ال=قة   .4

 Uمع� �F38األداء خالل ف�3ه زم�2ة مع�2ةإلى ال�فا| على م Uم.  
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 العامل ال�tث%ة في ال�ق :ثان�ا��: 

فlل ف�د   ،ال��Bة  ،ال�3ف�p  ،الق�رة  :هيو =الثة عFامل أساس�ة  نه یهD3 ب أعFامل إال    ع�ةYع�B3 األداء و�dفة ل

3�Y  ن��ه  xعفال!اص  لZال أو  القFة   Uعلفه  ،م ت[ث�  العFامل  األداء F�7رة  zه  أو سل�Bه إى    OYاب�ة 

  . ) 2006 ،خ�ون آو  ال�ائي(
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  الف=ل الFاني(ال�6() الFاني)  2
  ال�ا#قةال3راسات 
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  ال3راسات الع%?�ة: 

  �� األداء ال�3ر��ي ألعmاء ه�uة ال�3ر�_ في الfامعة  ع36 ال%زاق ش	�� الf	ابي "تق

  2009وانعNاساته في جدة ال�عل�� العالي ".

  ته�ف هzه ال�راسة إلى:

  . DE األداء ال�3ر8Eي في جFدة ال3عل�FD �ة ال�3رE` في الOامعة 7أه��ة تق:الع عFZ ه�ا .1

 ال�3ر8Eي ل�3ق�f جFدة ال3عل�D. :الع عFZ ه��ة ال�3رE` في الOامعة B87ل ت�U�8 األداء ا .2

 :الع عFZ ه��ة ال�3رE` في الOامعة 7انع	اسات ت�U�8 األداء ال�3ر8Eي في جFدة ال3عل�D. ا .3

  : وتFصل� ال�راسة إلى ال32ائج ال3ال�ة

1.   `Eه��ة ال�3ر FZ8ي لعEأن األداء ال�3ر  Fه  Dامعات وت8اهOإح�� ال�هام ال�ئ�8ة ال3ي ت[دیها ال

 معة ورسال3ها.في ت�ق�f أه�اف الOا

DE األداء ال�3ر8Eي لعF  FZ ت تقأن فاعل�ة ال�3رE` الOامعي ال �Y	U أن ت��د مU دون ع�ل�ا .2

 .`Eه��ة ال�3ر 

DE لألداء ال�3ر8Eي لعFZ ه��ة ال�3رE` تFف� ع�ل�ات تغYzة راجعة لعFZ ه��ة  F أن ع�ل�ات ال3ق .3

.`Eال�3ر 

  : تيوال�راسات هي اآلء ع�د مU الF�Bث یFصي الBاحA 7إج�ا

 DE األداء ال�3ر8Eي لعFZ ه��ة ال�3رE` في الOامعة مU وجهة ن�1 :ل3BهF .D تق .1

 . " دراسة اس�3الع�ة" DE الzاتي ألعZاء ه��ة ال�3رE` في الOامعة F ال3ق .2
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  في :�ق   DE األداء ال�3ر8Eي لعFZ ه��ة ال�3رE` في الOامعة مU وجهة ن�1 ال�!FU��3 تق .3

.`Eال�3ر 

4.  `Eه��ة ال�3ر FZم�� حاجة ع Uف ع'lأدائه إلىإج�اء دراسة م��8ة ت �EFت�.   

"ال�ع%  ع3وان  تقع�اد  اس�&3ام  واقع  إلى  في  ف  ال�ه	ي   p3ر��ال  wم%اك في  األداء   ��

  . 2008م(اف�ات غwة م� وجهة ن�% العامل�� "

مU    �اف1ات غpة  ال�3رmE ال�ه2ي في مD األداء في م�اكFE  p اس3!�ام تق  إلى  ال�راسة إلى ال3ع�ف  ه�ف� 

Uم تقا 3ع�ف إلى الف�وق في دراسة ن1وم�اولة ال  ،وجهة ن�1 العامل� F ال�ه2ي mEال�3ر pاألداء في م�اك DE

Fl3ن م�3Oع  Eو   ،وجهات اإلش�اف  ، Fات ال!�Bةس�B:،  2عة الع�ل  ،ال�[هل العل�ي  ،ال2O`  ؛  �3غ��ات لوفقا  

  . �اكp ال�3رmE ال�ه2يال�راسة مU ج��ع العامل�U في م

 AاحBصفي ال وق� اس3!�م الFل ال�2هج الFصFن3ائج ال�راسة إلى�3ل�لي لل.  

  :وتFصل� ال�راسة إلى مF�Oعة مU ال32ائج

أسا  .1 7'	ل  تع��3  ال�ه2ي   mEال�3ر  pم�اك ل3قأن  الالزمة  ال�علFمات  ج�ع  في  أداء F سي   DE

 ال��ؤوس�U على مالح1ة ال�ئ�` ال�Bاش�.

DE 7غ� ال�12 عE�: F  Uقة واح�ة فق� مU :�ق ال3ق  لىDE أداء مdFف�ها عF ال��اكp في تق  اع�3اد  .2

  ال��F38 اإلدار9 أو ال�ه2ة ال3ي �Yارسها qل مdFف. 

تD3 م�ة    وال3ي  ،فعاللق�اس أداء ال�dFف�U 7'	ل    qاف�ة  ،األداءF  DE أن الف�3ة الpم�2ة ال���دة ل3ق .3

 واح�ة نهاYة qل عام. 
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DE أداء ال��ؤوس تقع على عاتf ال�ئ�` ال�Bاش� دون م'ارqة أ9 أ:�اف F ع�ل�ة تقم8[ول�ة   .4

 أخ��. 

نه YقFم ب�فع ت1ل�اته إلى  إ ف  ،DE أدائهF ع� 7أن ه2اك dلY Dقع عل�ه ع�2 تق أن ال��ؤوس إذا ش .5

 الOهات العل�ا.

أداء العامل�� في م=%ف دجلة والف%ات لل�	��ة  ��   �� وت��% ن�ام تق ول�3 األم�%> "تق

  2009واالس��Fار ".

تق إلى  ال�راسة  هzه  لل��23ة  FE ه�ف�  والف�ات  دجلة  م��ف  في   Uالعامل� أداء   DEFتق ن1ام   �EFوت�  D

 واالس3=�ار.  

 ،الFس� ال�8ابي  ،م2ها: (الB82ة ال��EFة  ،�ائ�ةولغ�ض ت�ل�ل اإلجا7ات اس3ع�ل� 7ع� الFسائل اإلح 

          ).معامل ارتBا� س��Bمان ال�تBي ،معامل االخ3الف ،االن��اف ال�ع�ار9 

  : اهإلى ج�لة مU ال32ائج qان أب�ز وخل�� ال�راسة 

  qان (غ�� مقFBل). هاله�3ام ال���ف 3�7غ��ات تقDEF أداء م�B832  ن ال��F38 العامأ اتZح  .1

  عالقات ارتBا:�ه ب�U مقFمات ب2اء ن1ام تقDEF أداء العامل�U ومقFمات إدام3ه وت��EFه. وجFد  .2

3غل�m مقFمات ب2اء ن1ام تقDEF أداء العامل�U على مقFمات ت��EF و�دامة هzا ال12ام  ل  الF3اج�  .3

  مU ح�A ال3أث�� 7فاعل�3ه. 

 ال;%Tات ن�% وجهة م� األردن في العام الق�اع ش%Tات  أداء تق���" خ;ارمةح��� 
لة واألجهwة نف�هاuها  ال��	2002".م�3ان�ة دراسة  - ع  
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 وم�� األداء تقDEF ل12ام األردن في العام الق�اع ش�qات  ت�f�B م�� على ال3ع�ف إلى ال�راسة ه�ف� 

 ع�2ة على وزع�  اسB3انة  ت���D تD فق�  األه�اف هzه ول�3ق�f .معها وال3عامل  ال32ائج مU االس3فادة

 .ال�راسة

 :أه�ها مU كان ن3ائج ع�ة إلى ال�راسة تFصل� 

 .ال�B�3ق�ة ال2اح�ة إلى ی3ع�اها و�ن�ا الE�12ة ال2اح�ة على األداء تقDEF ن1ام ع�م اق�3ار .1

 ال�Bاش�ة قBل وال�38!�م�U ال�dFف�U على األداء عU ال�F3قعة ال�38قBل�ة لأله�اف تع��D وجFد  .2

    .إنOازها في

العامل�� في ال�tس�ة االق�=ادDة الwfائ%�ة   أداء��   فعال�ة ن�ام تق��   تقسعاد #عfي " 

  2006م��لة". نف�ال ال��ع3دة ال6�%ول�ة ال�اد ت��7 و   تز�ع حالة مtس�ة  دراسة

  : یلي ما في الA�B  هzا أه�اف ت�3=ل 

1.pEpث  تعF�Bال في الOارد  إدارة مFة ال�E�'Bااله�3ام بها ونق   لقل3ها ن�1اً  ال . 

 فهDو   ف�ه والZعف القFة نقا� على وال3ع�ف الpOائ�Eة ال�[س8ة في العامل�U أداء FDE تق ن1ام ت�ل�ل.2

  .   م	Fناته

 أجل مU  ت��Bقاته مU  االس3فادة �qف�ةو  العامل�U، أداء FDE تق ن1ام حFل اق�3احات و    ب32ائج ال!�وج .3

D�1ه تعBاس	اء مFة سB82أو لل�[س8ة 7ال Uالعامل�.   

 ال�االت   أغلm  يف واع3قادهD م2ه لF!3فهD ان�1ً  للعامل�U،  7الB82ة خاصة ال12ام هzا ت�f�B أه��ة إب�از.  4

  هD. ب العقvFات  و�نpال أخ�ائهD ل���3  هF إال ما ال12ام هzا أن
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 ال�[س8ات  على ت��Bقها إسقا� وم�اولة األداء، FED تق في ال�B3عة ال��ق  أح�ث  على ال3ع�ف .5

   .الpOائ�Eة

 A�Bا الzصفي ال�2هج على اع��3 هF9 ال�3ل�لي، الzم الFقY ع على�Oال Uة ال�راسة  ب��B3	ال�راسةو   ال� 

  . ال���ان�ة

  : �ةال32ائج ال3ال إلىهzه ال�راسة  وق� تFصل� 

 .ال�[س8ة في ال��FDE fB ال3ق ن1ام خ�Fات  وFEضح Dی�ع وت��12ي قانFني إ:ار تFاج�   ع�م.1

 . ال��ونة ع�م أو 7الF�Oد  �3ازY ال�[س8ة في ال��fB ال23ق�� - FDE ال3ق ن1ام.2

 . 3قDEFال  ن1ام وأه�اف لل�[س8ة، العامة األه�اف ت�ا�7 ب�U وجFد  ع�م.3

 .ال��123ي اله�م مEF38ات  ب�U ال3عاون و   االنO8ام نق  .4

  األداء.F DE ن1ام تق ت�f�B و   3�7ا7عة العل�ا اإلدارة :�ف مU االه�3ام ع�م.5
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   ال3راسات اإلنfل��wة: 

Bruce Johnson "Evaluating Appraisal System for the Reedy 

Creek Emergency Service ".1999 

DE األداء لل�dFف�U ال�38!�مة في الق�اع  DE F نD1 تقF وتق  ،�راسة إلى اس3ع�اض ومقارنةته�ف هzه ال

م� هzه ال�راسة الF�Bث  اس3!� ، وق�  DERCES األداء لل�dFف�U في  F العام 7ق�� ت��EF ن1ام تقال!اص و 

  . ال�B�3ق�ة

وأدائه وق�   DE ال�dFفF هي أداة ض�ورEة إلدارة سل��ة ل3قDE ال�dFف  F تFصل� ال�راسة إلى أن نD1 تق

DE ال�dFف هF ن1ام فعال وع�ل�ة م��38ة ت�3لm الF3صل ال���38 ب�U ال�ق�F  D أdه�ت ال�راسة أن تق

dFل فوال�F: �3ة ال3قف Fوتق DE Fة راجعة وأشارت ال�راسة أنYzفي األساس ع�ل�ة تغ Fاألداء ه DE    ه2اك

  Uقل عY عةحاجة إلى ما الvات أساس�ة إلن'اء ن1ام فعال ل3قم�3ل  أرB Fاأل DEات هيBه ال��3لzداء ه :  

  .الf�B�3 الع�لي ،القFBل ،لفعال�ةوا، ال�الئ�ة

"Cawady's, Participation in the performance appraisal process 

and employee reaction,1998"                   

  :ته�ف ال�راسة إلى

  . 3قUDEF ع�ل�ة العOاب�ا في رضاهY  Dع�B3 اD  Y األداءEFم'ارqة ال�dFف�U في تق  .1

  .للع�ل وت�فع مU م�F38 أدائهDل�U ت�Ep مU دافع�ة العامال3ي �2اسBة ال�عای�� الاس3!�ام .2

  : وتFصل� إلى ال32ائج اآلت�ة

  . D األداءEFتق ض�ورة م'ارqة ال�dFف�U في . 1
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 .عامل�O'Y Uع العامل�U على األداءD فعال �7'ارqة الEF وضع ن1ام تق . 2

“Pettijion's, Performance appraisal: usage criteria and 

observation, 2001" 

    :إلىه�ف� ال�راسة 

ال�'اع�  مU  ل  �3قللول  األداءF  DE ت ص��� لEpادة الفائ�ة مU ع�ل�ات تقتpو�E م�ی� ال��Bعات �7علFما  .1

 . FDE ال8ل�Bة ال��ت�Bة 7ع�ل�ة ال3ق

  Dت الغ�ض  الFالYات  214مقابله مع (  إج�اءول�3ق�f هzا  الzیY Uع�لFن في  ال�Bع  ) ش!  مU رجال 

  .أدائهF DE D علf بFجهة ن�1هD في تق:لm م2هD تق�DY معلFمات ف��ا ی3  ةم�E	�ال���3ة األ

  :ال	�ائج

1. �Bت U  األش!اص ه[الء أن  Dان ل�یهq��7ق ال3ق fة ت3عل�Bوجهات ن�1 سل FDE. 

 . 7الB82ة لهD مالئ�ة  األك=� األش!اص ال�عای�� ال3ي ی�اها 7  ال�38!�مة ل��8 ن ال�عای�� أ 7 أوض��  .2

  : تFص�ات 

 .األداءF DE مالئ�ة لع�ل�ة تق وضع معای��.1

  دقة ومFضFع�ة.  أك=�لOعلها  األداءتفع�ل معای�� .2
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  تعق�p على ال3راسات: 

ال�راسة (الع��vة م2ها واإلنOل�Epة) ق� س�23ت إل�ها  ال3ي االE�12ة    أعاله؛ فإن ال��ادرك�ا هF مFضح  

�U خالل اال:الع  ت��ق� ل�Fاض�ع م!3لفة وت'ا7ه في ه�	ل�3ها ومFضFع �7=ها مFضFع هzه ال�راسة، ف

  - ال8ا7قة �Y	U مالح1ة ما یلي:الع��vة �راسات على ال

ة وانع	اساته  DE األداء ال�3ر8Eي ألعZاء ه��ة ال�3رE` في الOامعF "تقه2اك دراسات رpqت على دراسة  

F  DE "ال3ع�ف إلى واقع اس3!�ام تق، وغ��ها رpq على دراسة  )2009،  ال2Oابي  (في جFدة ال3عل�D العالي"

"Uوجهة ن�1 العامل� Uة مpال�ه2ي في م�اف1ات غ mEال�3ر pع�  2008(ع�وان،    ،األداء في م�اكvو ،(

،  دجلة والف�ات لل��23ة واالس3=�ار"  العامل�U في م��فDE أداء  DE F وت��EF ن1ام تقF "تقال�راسات ت��ق إلى  

 وجهة مU األردن في العام الق�اع ش�qات  أداء تق��D")، وت��ث� 7ع� ال�راسات عU  2009(األم��9،  

)، وvعZها اآلخ� عU 2002، (خ'ارمة،  "م��ان�ة  دراسة  – ع2ها ال�F�8لة واألجهpة نف8ها ال'�qات   ن�1

تقF "تق ن1ام  فعال�ة   DE F  DEدراسة  أداء الpOائ�Eة  االق�3ادYة  ال�[س8ة  في   Uع    حالة م[س8ة العامل�EزFت

fEF8اد  وتF�3ول�ة ال�3ع�دة ال�Bي،  م�8لة" نف�ال الO2006(7ع(.  

  ،TارFأن�1ة ال� DEFع�ل�ة تق A�7 ة ال3ي ت�� دراس3ها؛ م2ها ما�B2أما ال�راسات األج"Evaluating 

Appraisal System for the Reedy Creek Emergency Service "   )Josnon, 1999(  ،

7ق�� العام  DE األداء لل�dFف�U ال�38!�مة في الق�اع ال!اص و F نD1 تق  � ��، وق� وقارن  �س3ع�ضوق� ا

اس3!�ام  و   D األداء�EF'ارqة ال�dFف�U في تق. ومU ال�راسات ما ت��ق لDE األداء لل�dFف�FU ت��EF ن1ام تق

 �q“Participation in the performanceراسة    ل�U للع�لت�Ep مU دافع�ة العامال3ي  �2اسBة  ال�عای��  ال

appraisal process and employee reaction”  .)(Cawady's, 1998 ومنها ما تطرق لعملية ،
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ال�'اع�  مU  ل  �3قللول  األداءF  DE ت ص��� لEpادة الفائ�ة مU ع�ل�ات تقتpو�E م�ی� ال��Bعات �7علFما

ال3ق 7ع�ل�ة  ال��ت�Bة   �q“Performance appraisal: usage criteria andراسة:    FDE ال8ل�Bة 

observation") ،Pettijion's, 2001 (  

  : ما p��Y هzه ال�راسة عU سا7قها مU ال�راسات ما یليأما كان ذلx ما Y!  ال�راسات ال8ا7قة، 

  ال�راسات األخ��. مقارنًة 7 ال��ی=ةتع�B3 هzه ال�راسة مU ال�راسات  .1

تقDEF أداء ال�dFف�U في الF2Bك    آل�ةعU ال�راسات ال��ل�ة في Fqنها رpqت على مFضFع (  ت��pها  .2

  العاملة في م�ی2ة ال!ل�ل) وهF ما لD یD3 الp�q�3 عل�ه في تلx ال�راسات.

  اً تp��3 ال�راسة عU ال�راسات الع��vة واألج�B2ة في أن هzه ال�راسة :Bق� على أرض فلU��8 وت��ی�   .3

عل�ها هzه ال�راسة مقارنة مع تلx   أ9 اخ3الف ال��3Oع وال��Bة ال3ي :Bق�   ، الZفة الغ�BEة (ال!ل�ل)في  

  ال�راسات. 

  س�Z3ف فائ�ة عل��ة ح�ی=ة وج�ی�ة ومFاكBة للFاقع ال�الي. أنها7 ت��pها .4

عل��ة ج�ی�ة تFlن م2ارة الع�ی� مU الBاح=�U في هzه    إضافةY'	ل هzا الA�B مع األ�7اث ال8ا7قة    .5

  .ال�Oاالت 
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 الف=ل الFال)  3

  م2هج ال�راسة 

  م�3Oع ال�راسة 

  ت ج�ع ال�Bانات وال�علFمات  او أد

  إج�اءات ال�راسة 

  ص�ق األداة 

  ح�ائ�ة ال�عالOة اإل
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    :م	هج ال3راسة  3.1

الFص ال�2هج  ال�راسة  هzه  ال�3ل�لي  تع��3  آل�ةفي  ال�علFمات حFل  مdFفي    DتقEF   لل��Fل على  أداء 

  مU وجهة ن�1 ال��راء وال�dFف�U العامل�U ف�ها.  م�ی2ة ال!ل�ل فيالF2Bك العاملة 

  مf��ع ال3راسة:  3.2
  ًا، ) ب15l2(  ع�دهD  الBالغ ل�ل  م�ی2ة ال!  فيالعاملة    F2Bكال  م�راءو   مdFفي  ی3ألف م�3Oع ال�راسة مU ج��ع

Dض�2ه U14(  م(    ف�ع m3	واح� م2ها و و   ، اح� و   وم  x2ب Fاألردنه   ) ب��2ا DEFم 7ع�ل�ة ال3قFقY م2ها  14ال (

Y  هzبه ال�U�B�O38 لالسB3انة الع�ل�ة  قFم  واثU�2 م2ها 13(  وqان ع�د   x2ب اإل  )  اس3الم  ، نات سB3ا رف� 

 :أدناهسB3انات ال�F�8ح تFزEعها �qا هF واضح في ال�Oول ح�د ع�د مU اإل اآلخ�والBع� 

  

 x2Bال Dاس  
 ع�د 

 Uف�dFال�  

  االسB3انات 
ال�F�8ح 

تFزEعها على  
  ال��راء

 B3انات االس  
ال�F�8ح 

تFزEعها على  
 Uف�dFال� 

  ال��38جع
  Uم
  ال��راء

ال��38جع  
  Uم

 Uف�dFال�  

1.   x2Bاألردني   األهليال  
  شارع ال'اللة) (ف�ع /

  
15  1  10  1 8  

2.   x2Bاألردني   األهليال  
  3  1  3  1  3  شارع ال'اللة) (ف�ع /

3.   U��8فل x2ب 
) m3	4  1  4 1  9 ال8الم) شارع  /م  

4.  x2ب U��8فل  
 ) ال��س/ف�ع(

27  1  27  1  21  

بx2 ال�فاه لEF�3ل    .5
  4  1  6  1  12  ال�'ارEع ال�غ��ة 
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رف�   الx2B الع�vي   .6
إع�اء  

  إح�ائ�ة 
 -   -   -   -  

7.   x2ع�ان  القاه�ةب   
  9  1  11  1  11 دوار ال��ة)  (ف�ع/

8.   x2ع�ان  القاه�ةب   
  4  1  4  1  4 ال'اللة)  / (ف�ع

9.   x2ع�ان  القاه�ةب  
U4  1  4  1  11 سارة) (ف�ع/ع�  

10 .   x2Bاإلسالميال  
دوار  (ف�ع/ الفل2��8ي
 ال��ة)

11  1  4  1  4  

11 .   x2Bاإلسالميال  
  رأس / (ف�ع الفل2��8ي

 الFOرة) 
11  1  _ 1  _  

12 .   x2انب	ارة   اإلسO3لل
والEF�3ل(ف�ع/دوار  

  ال�2ارة) 
26  1  4  1  4  

االس3=�ار    . 13  x2ب
  الفل2��8ي 

4  1  4  _ 4  

14 .  x24  1  4  1  4 الق�س  ب  
رف�   الع�vي   اإلسالميلx2B ا  . 15

إع�اء  
  اإلح�ائ�ة 

 -  -   -  -  
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  : ج�ع ال�6انات وال�علمات  تاو أد 3.3
    :على اع��3 ف�fE الA�B في هzه ال�راسة

إح�ائ�ات سل�ة ال2ق�   وعلى  ،على الm3l وال�راسات ال8ا7قة  االع�3اد تD    ب�انات ومعلمات ثان�ة: .1

  . الفل�2��8ة

ال�Bانات   ةسB3انعلى اإل  االع�3اد تD    :س�6انة)(اال  أول�ة.ب�انات ومعلمات  2 وذلx ل8هFلة    ،في ج�ع 

وق� م�ت ع�ل�ة ت��EF    ،ها خ���ا لغ�ض ال�راسةوق� تD ت����  ل�علFمات مU خاللهاال��Fل على ا

    :اإلسB3انة 7ع�ة م�احل

  تD اإل:الع على الm3l وال�راسات ال8ا7قة.  أن7ع�  أوليت�� ص�اغة أس�لة اإلسB3انة 7'	ل  )1

) تD ع�ض اإلسB3انة على ع�د مU األساتzة ال�F�7 U���!3ضFع ال�راسة، وتD ب2اء على ع�ل�ة  2

 ال�3	�D تع�یل لBع� فق�ات اإلسB3انة. 

  :ألداةا ص3ق 3.4
  على   اإلسB3انة�qا تD ع�ض    ،أوالً على ال�'�وع  ال�راسة 2�7اق'3ها مع ال�'�فة  أداة  تD ال�3قf مU ص�ق  

وال9z تD أخ�ه    اإلسB3انةالzیU أب�وا رأیهD حFل  مF�Oعة مU ال��	��U مU ذو9 االخ�3اص وال!�Bة  

  7ع�U االعB3ار ع�2 إخ�اج أداة ال�راسة 7'	لها ال�الي. 

  : إج%اءات ال3راسة  3.5

وال3أك� مU ص�قها وق�اس ثBاتها قام ف�fE الA�B    اإلسB3انة7ع� ت��ی� م'	لة ال�راسة واالن3هاء مU إع�اد  

ألف�اد الع�2ة ثD تD ج�ع    اإلسB3انةعلى ع�2ة ال�راسة وتD الع�ل على تFض�ح أس�لة    اإلسB3انةبF3زEع ن8خ  
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سB3انات ال3ي أجاب أف�اد الع�2ة عل�ها وتD ت�ل�لها إح�ائ�ا والF3صل إلى ال32ائج وال!�وج 7الF3ص�ات  اإل

 .A�Bع الFضF�7 ال�3علقة 

  اإلح=ائ�ة   ال�عالfة  3.6

  (SPSS)ب�نامج ال�زم اإلح�ائ�ة لل�3ل�ل اإلح�ائي    ل�Bانات إح�ائ�ا اس3!�م الBاح=Fن مU أجل معالOة ا

  ل��Oع جFانm هzه ال�راسة وذلx حm8 ال3ف��ل ال3الي: 

ل�3ل�ل إجا7ة ال8[ال األول وال=اني وال=الA، تD اس3!�اج ال�F3س�ات ال�8اب�ة، واالن��افات ال�ع�ارEة  .1

  الي: السO3ا7ات ع�2ة ال�راسة على أداة ال�راسة مع اع�3اد ال�ع�ار ال3

  ).3.66إذا qان ال�F3س� ال�8ابي للفق�ة أو ال�رجة الlل�ة أعلى مU ( درجة م%تفعة: 

  ).  2.33-3.66إذا qان ال�F3س� ال�8ابي م��Fرًا ب�U (  درجة م�س�ة: 

    ).2.33إذا qان ال�F3س� ال�8ابي أقل مU ( درجة م	&فmة:

اس3!�م  2 الف�وع  اسO3ا7ة م�راء    !Y ف��ا وال8ا7ع  وال8ادس  ال!ام`  ال�ا7ع  ال8[ال  إجا7ة  ل�3ل�ل   .

  الBاح=Fن ال�l3ارات والB82ة ال��EFة..  

3:Uث�F�Bا7ة ال�O3ة ل�3ل�ل اسB82اع�3اد ال�ع�ار ال3الي 7ال Dت. 

الق��ة   ، معارض أع��� 3، م�ای� أع��� الق��ة 4، مFافf أع��� الق��ة 5مFافf ج�ا أع��� الق��ة 

  .1الق��ة   ، معارض أع��� 2
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  ال%ا#ع  الف=ل 4
  (ت(ل�ل ال�6انات وال	�ائج)
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 راسة ن�ائج ال3

ال�راسة أس�لة  ف�   مU خالل  ال�راسة،  ل32ائج  الpOء ع�ضًا  هzا   U�Z3ف   یdFال� ن�1  وجهة   Uم

  . وال��ی�

 وجهة ن�% ال�0ف�� :أوالً 

  م0في ال6	ك العاملة في ال�6ادئ ال�ي ی�� االع��اد عل�ها ع	3 تق�� أداء ال�tال األول: ما 4.1

   ؟م� وجهة ن�% ال�0ف��  م3ی	ة ال&ل�ل

تقDEF    ولإلجا7ة عU س[ال ال�راسة األول اس3ُ!�ج� ال�F3س�ات ال�8اب�ة، واالن��افات ال�ع�ارEة ل�رجة

Uف�dFلل  ال�  DEFاالع�3اد عل�ها ع�2 تق D3ال3ي ی TادB�Uف�dFوجهة ن�1 ال� Uن    األداء مFفdFا ی�اها ال��q

 ) 1لفق�ات أداة ال�راسة، �qا ی2�Bه ال�Oول (

�BادT ال3ي یD3 االع�3اد  لل  تقDEF ال�dFف�U) ال�F3س�ات ال�8اب�ة واالن��افات ال�ع�ارEة ل�رجة  1ال�Oول(

Uف�dFوجهة ن�1 ال� Uاألداء م DEFة ت2ازل�ًا  عل�ها ع�2 تقBم�ت 

Dرق 
  رة العBا

  العBارة 
 ال�F3س�
  ال�8ابي 

 االن��اف
  ال�ع�ار9 

  ال�رجة

  م�تفعة  DE   3.97 1.02 7'	ل س�F 9 تD3 ع�ل�ة ال3ق  4

1   D3إعالمی  DEFف به�ف ال3قdFم�تفعة  1.02 3.87  ال�  

  مF3س�ة  95. 3.61  یD3 انOاز ال3قDEF 7اس3!�ام سلD ال�2�3ف   2

قBل   أدائهDE قF یD3 تFق�ع ال�dFف على ن�Fذج ت  8
  مF3س�ة   1.31 3.51  العل�ا  لإلدارةت8ل��ه 

5   D3ف 7ال�قای�` ال�38!�مة في   إعالمیdFال�
  مF3س�ة  F DE  3.48  1.20 ع�ل�ة ال3ق
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  األ:�اف�7'ارqة ج��ع  األداءF DY تD3 ع�ل�ة تق  3
  مF3س�ة  1.15 3.40  ال�ع�2ة 

6   D3ف�ه   إعالمی D39 س�zع� الFف 7ال�dFال�
  مF3س�ة  DE  3.31 1.16 قF ال3

DE  قF 7ع� ت  ع	�8ةیD3 تpو�E ال�dFف ب3غYzة    7
  أدائه

  مF3س�ة  1.13 3.24

2�Yح ال�dFف الف�صة ل�فع 3qاب ت1لD 7ع�    9
  مF3س�ة  1.26 3.17  أدائه DE قF عل�ه ب32ائج ت

  مF3س�ة  1.23 3.07  العامل�U  األف�اد یD3 م2اق'ة ن3ائج ال3قDEF مع    10

  مF3س�ة   84. 3.46  الlل�ة ال�رجة  

  �BادT ال3ي یD3 االع�3اد عل�ها ع�2 تقDEF األداء لل  ) أن درجة تقDEF ال�dFف�1UوZ3Eح مU ال�Oول (

 ).0.84)، وان��اف مع�ار9 (73.46'	ل عام qان� ب�رجة "مF3س�ة"، ح�A بلغ ال�F3س� ال�8ابي (

 ومU خالل مالح1ة ال�F3س�ات ال�8اب�ة السO3ا7ات أف�اد ع�2ة ال�راسة على أداة ال�راسة یU�B3 وجFد 

  ) "�4ل� الفق�ة () م�تBة ت2ازل�ًا، ح�A ح4،1فق�ت�U ت�ل على درجة م�تفعة وهي الفق�ات ذات األرقام (

) فق�ات على �q8ا وح�ل� ( ،)3.97على أعلى مF3س� ح8ابي بFاقع (" DE 7'	ل س�F 9 تD3 ع�ل�ة ال3ق

" على أقل مF3س� العامل�U  األف�اد یD3 م2اق'ة ن3ائج ال3قDEF مع  ) "10تق�ی� "مF3س�"، وح�ل� الفق�ة (

 ). 3.07ح8ابي بFاقع (

س�اسة ال3قDEF ال�B3عة في الF2Bك مU ح�A الE�8ة ال�B3عة في ال3قDEF    إلىذلY xعFد    أنو��E الBاح=Fن  

  مU ح�A ع�م م2اق'ة هzه ال3قار�E مع ال��ؤوس�U للFقFف على نقا� القFة والZعف ف�ها. أو

  

الFاني: ما    4.2 أداءال�tال   ��تق ال&ل�ل  أه��ة  العاملة في م3ی	ة  ال6	ك  م� وجهة ن�%    م0في 

   ال�0ف��؟
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 DEFة ل�رجة تقEس�ات ال�8اب�ة، واالن��افات ال�ع�ارF3س[ال ال�راسة ال=اني اس3ُ!�ج� ال� Uولإلجا7ة ع

مU وجهة ن�1 ال�dFف��q Uا ی�اها ال�dFفFن لفق�ات أداة ال�راسة، �qا    ه��ة تقDEF األداءال�dFف�U أل 

  ).2ال�Oول (ی2�Bه 

مU    ه��ة تقDEF األداءأل   ) ال�F3س�ات ال�8اب�ة واالن��افات ال�ع�ارEة ل�رجة تقDEF ال�dFف�2Uال�Oول(

 وجهة ن�1 ال�dFف�U م�تBة ت2ازل�ًا  

Dرق 
  العBارة 

  العBارة 
 ال�F3س�
  ال�8ابي 

 االن��اف
  ال�ع�ار9 

  ال�رجة

  م�تفعة  93. 3.92  یFلي الx2B اه�3اما بf�B�3 ن1ام تقDEF األداء  1

4  
ته�ف ع�ل�ة تقDEF األداء إلى ال3ع�ف على  
ال2قا� االOYاب�ة ل�� ال�dFف للع�ل على 

  تعpEpها 
  م�تفعة  91. 3.84

7  �B3تع  pافFال� Uع مFاألداء ن DEFع�ل�ة تق
x2B9 داخل ال�'Bال D�123م�تفعة  94. 3.80  لل  

YقFم الx2B ب3قDEF أداء ال�dFف�U ف�ه 7'	ل   3
  م��38 

  م�تفعة   94. 3.78

ته�ف ع�ل�ة تقDEF األداء إلى ال3ع�ف على    5
  م�تفعة  96. 3.75  ال2قا� ال8ل�Bة لل�dFف للع�ل على تقل�لها 

  م�تفعة  1.07  3.71  یFلي الx2B اه�3اما 3�7ا7عة ن1ام تقDEF األداء  2

ت�عD ع�ل�ة تقDEF األداء إج�اءات ال�3ف�ع وال2قل   13
  م�تفعة  1.04 3.70  ال�	افآت ال'!��ة وت��ی� 

12  
  Uاألداء على ال3قل�ل م DEFتع�ل ع�ل�ة تق

ال8ل�Bات في سلFك العامل�U م=ل (غ�اب تأخ��  
  و�ه�ال )

  مF3س�ة  1.10 3.65
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رفع ال�وح  �ل�ة تقDEF األداء علىتع�ل ع  8
  مF3س�ة  dF�  3.58 1.16ف�U ال�عEF2ة لل

6    Uف�dFص ال�F�!7 ات!اذ ق�ارات هامة D3ی
  مF3س�ة  1.04 3.52  ب2اءا على ن3ائج تقDEF األداء 

10    DدهF7ان جه Dأدائه DEF7ع� تق Uف�dFع� ال�'Y
  مF3س�ة  1.09 3.50  مFضع اه�3ام اإلدارة 

زEادة ال3فاهD ب�U   �ل�ة تقDEF األداء علىتع�ل ع  9
  مF3س�ة  1.16 3.42  ال�ئ�` وال��ؤوس

�ل�ة تقDEF األداء على خف� مع�ل تع�ل ع  11
  مF3س�ة   99. 3.22  ال�وران ال�dFفي 

  مF3س�ة  73. 3.65  الlل�ة ال�رجة  

  
7'	ل عام qان� ب�رجة "مF3س�ة"،   ه��ة تقDEF األداءأل   ) أن درجة تقDEF ال�dFف�U 2وZ3Eح مU ال�Oول (

 ). 3.65ح�A بلغ ال�F3س� ال�8ابي (

ال�F3س�ات ال�8اب�ة السO3ا7ات أف�اد ع�2ة ال�راسة على أداة ال�راسة یU�B3 وجFد ومU خالل مالح1ة  

) م�تBة ت2ازل�ًا، ح�A  13.2.5.3.7.4.1) فق�ات ت�ل على درجة "م�تفعة" وهي الفق�ات ذات األرقام (7(

اقع  " على أعلى مF3س� ح8ابي بF   یFلي الx2B اه�3اما بf�B�3 ن1ام تقDEF األداء  ) "1ح�ل� الفق�ة (

�ل�ة تقDEF األداء تع�ل ع  ) " 11) فق�ات على تق�ی� "مF3س�"، وح�ل� الفق�ة (�q6ا وح�ل� (  ،)3.92(

 ). 3.22" على أقل مF3س� ح8ابي بFاقع ( على خف� مع�ل ال�وران ال�dFفي

Y!لF  ة ال3قDEF في نهاYة العام ح�A ال  ساع�3اد ج��ع الF2Bك ل�8ا إلى  سmB ذلY xعFد   أنو��E الBاح=Fن  

  Uف مdFف ل�ا ل�وران ال�dFال ی[ث� على دوران ال� ��Oال DEFال3ق Ulل ،DEFس�اسة ال3ق f�Bت� Uم x2ب

 .DEFت3ع�� ح� ال3ق ��=q معای��  
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م� وجهة ن�%    م0في ال6	ك العاملة في م3ی	ة ال&ل�ل  داءأ��  ق ه3اف تما أال�tال الFال):    4.3

   ؟ال�0ف�� 

تقDEF    ال�راسة ال=الA اس3ُ!�ج� ال�F3س�ات ال�8اب�ة، واالن��افات ال�ع�ارEة ل�رجةولإلجا7ة عU س[ال  

Uف�dFه�اف تأل  ال� Fاألق DEداء    Uف�dFوجهة ن�1 ال� Uا م�q ،ن لفق�ات أداة ال�راسةFفdFا ی�اها ال��q

 ).3ی2�Bه ال�Oول (

مU    داءDE األقF ه�اف تأل  dFف�UتقDEF ال�) ال�F3س�ات ال�8اب�ة واالن��افات ال�ع�ارEة ل�رجة  3ال�Oول(

 Uف�dFة ت2ازل�ًا  وجهة ن�1 ال�Bم�ت 

Dرق 
  العBارة 

  العBارة 
 ال�F3س�
  ال�8ابي 

 االن��اف
  ال�ع�ار9 

  ال�رجة

ته�ف ع�ل�ة تقDEF األداء إلى ق�اس م�� االلp3ام    3
 x2Bل إدارة الBق Uال�ق�ة م Uان�Fم�تفعة  96.  3.75  7ال�8اسات والق  

تقDEF األداء إلى ات!اذ ق�ارات ب2اء على  ته�ف ع�ل�ة    1
  مF3س�ة  1.00 3.64  معلFمات رقاب�ة 

األداء یD3 ال3أك� مq Uفاءة  F DE تق مU خالل ع�ل�ة  5
  مF3س�ة  1.07 3.54  ال!�� ال�FضFعة 

2     fاألداء إلى ق�اس م�� ت�ق� DEFته�ف ع�ل�ة تق
  مF3س�ة  1.05  3.52  األه�اف ال�!�� لها 

تقDEF األداء الlفاءة في اس3!�ام األی�9 تق�D ع�ل�ة     4
 x2Bس�ة  1.05 3.51  العاملة في الF3م  

مU خالل ع�ل�ة تقDEF األداء یD3 ال3أك� مU دقة    6
  مF3س�ة  1.17 3.50  ال�Fازنات ال3!����ة 

  مF3س�ة  90. 3.58  الlل�ة ال�رجة  
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7'	ل عام qان� ب�رجة "مF3س�ة"،    داءDE األقF ه�اف تأل   ) أن درجة تقDEF ال�dFف�3UوZ3Eح مU ال�Oول (

 ). 3.58ح�A بلغ ال�F3س� ال�8ابي (

 ومU خالل مالح1ة ال�F3س�ات ال�8اب�ة السO3ا7ات أف�اد ع�2ة ال�راسة على أداة ال�راسة یU�B3 وجFد 

االلp3ام  ه�ف ع�ل�ة تقDEF األداء إلى ق�اس م��  ت) "3فق�ة واح�ة ت�ل على درجة "م�تفعة" وهي الفق�ة (

x2Bل إدارة الBق Uال�ق�ة م Uان�Fا وح�ل� (  ،"7ال�8اسات والق�q5 س�"، وح�ل�F3فق�ات على تق�ی� "م (

) "6الفق�ة  ال3!����ة)  ال�Fازنات  دقة   Uال3أك� م  D3ی األداء   DEFتق أقل مF3س�  مU خالل ع�ل�ة  " على 

 ). 3.50ح8ابي بFاقع (

ال3قDEF یD3 مU   أنواللFائح، �qا  واألن�1ةالp3ام ال��راء ال'�ی� 7القFان�U  إلىذلY xعFد  أنو��E الBاح=Fن 

  للF2Bك. العامةال Y'ارFqن في وضع ال�8اسات  أنهDال��راء ال�Bاش�UE وال1Y 9zه� 

 ال�3راء  ثان�ا: م� وجهة ن�%

م0في ال6	ك العاملة في    ال�6ادئ ال�ي ی�� االع��اد عل�ها ع	3 تق�� أداءما    :ال%ا#عال�tال    4.4

   ؟م� وجهة ن�% ال�3راء م3ی	ة ال&ل�ل

تقDEF    اس3ُ!�ج� ال�F3س�ات ال�8اب�ة، واالن��افات ال�ع�ارEة ل�رجة  ل�ا7عاولإلجا7ة عU س[ال ال�راسة  

�qا ی�اها ال��راء لفق�ات    �BادT ال3ي یD3 االع�3اد عل�ها ع�2 تقDEF األداء مU وجهة ن�1 ال��راءلل  ال��راء

 ). 4أداة ال�راسة، �qا ی2�Bه ال�Oول (

ال3ي یD3 االع�3اد   �BادTلل  تقDEF ال��راء) ال�F3س�ات ال�8اب�ة واالن��افات ال�ع�ارEة ل�رجة  4ال�Oول(

  م�تBة ت2ازل�ًا   عل�ها ع�2 تقDEF األداء مU وجهة ن�1 ال��راء
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Dرق 
  العBارة 

  العBارة 
 ال�F3س�
  ال�8ابي 

 ن��افاال
  ال�ع�ار9 

  ال�رجة

1   D3إعالمی  DEFف به�ف ال3قdFم�تفعة  83. 4.16  ال�  

5   D3ف 7ال�قای�` ال�38!�مة في   إعالمیdFال�
  م�تفعة  F DE  4.16 .71 ع�ل�ة ال3ق

قBل   أدائهDE قF یD3 تFق�ع ال�dFف على ن�Fذج ت  8
  م�تفعة  90. 4.08  العل�ا  لإلدارةت8ل��ه 

  األ:�اف�7'ارqة ج��ع  األداءF DY تق تD3 ع�ل�ة  3
  م�تفعة  1.128 4.00  ال�ع�2ة 

  م�تفعة  1.19  3.83  یD3 انOاز ال3قDEF 7اس3!�ام سلD ال�2�3ف   2

  م�تفعة  DE  3.75 1.05 7'	ل س�F 9 تD3 ع�ل�ة ال3ق  4

2�Yح ال�dFف الف�صة ل�فع 3qاب ت1لD 7ع� عل�ه    9
  م�تفعة  1.13 3.75  أدائه DE قF ب32ائج ت 

  مF3س�ة  90. 3.58  أدائه DE قF 7ع� ت  ع	�8ةیD3 تpو�E ال�dFف ب3غYzة    7

  مF3س�ة  1.16  3.50  العامل�U  األف�اد یD3 م2اق'ة ن3ائج ال3قDEF مع    10

6   D3ف�ه ال3 إعالمی D39 س�zع� الFف 7ال�dFال� Fق DE  3.25 1.35  س�ةF3م  

  م�تفعة  73. 3.80  الlل�ة ال�رجة  

  
7'	ل    عل�ها ع�2 تقDEF األداء ال3ي یD3 االع�3اد  �BادTلل درجة تقDEF ال��راء) أن  4وZ3Eح مU ال�Oول (

 ). 3.80عام qان� ب�رجة "م�تفعة"، ح�A بلغ ال�F3س� ال�8ابي (

ومU خالل مالح1ة ال�F3س�ات ال�8اب�ة السO3ا7ات أف�اد ع�2ة ال�راسة على أداة ال�راسة یU�B3 وجFد 

) م�تBة ت2ازل�ًا، ح�A  9.4.2.3.8.5.1"م�تفعة" وهي الفق�ات ذات األرقام () فق�ات ت�ل على درجة  7(

�qا    ،)4.16" على أعلى مF3س� ح8ابي بFاقع (  ال�dFف به�ف ال3قDEF   إعالمیD3    ) "1ح�ل� الفق�ة (
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ال�dFف 7ال�Fع� ال9z س�D3    إعالم یD3    ) "6) فق�ات على تق�ی� "مF3س�"، وح�ل� الفق�ة (3وح�ل� (

 ). 3.25" على أقل مF3س� ح8ابي بFاقع ( DEقF ف�ه ال3

ال�8اسة ال�B3عة في الx2B مU ا:الع ال�dFف�U على بF2د ال3قDEF وما    إلىذلY xعFد    أنو��E الBاح=Fن  

 .Dف على ن'اد دائdFقى ال�Bي یlقى س�ا لBع�ه یFم Ulعل�ه، ل mی�3ت  

م� وجهة ن�%    م0في ال6	ك العاملة في م3ی	ة ال&ل�ل  أداءأه��ة تق��  : ما  &ام_ال�tال ال  4.5

   ال�3راء؟

تقDEF    اس3ُ!�ج� ال�F3س�ات ال�8اب�ة، واالن��افات ال�ع�ارEة ل�رجة  !ام`ولإلجا7ة عU س[ال ال�راسة ال

مU وجهة ن�1 ال��راء �qا ی�اها ال�ارسFن لفق�ات أداة ال�راسة، �qا ی2�Bه    ه��ة تقDEF األداءأل  ال��راء

 ). �O5ول (ال

مU وجهة    ه��ة تقDEF األداءأل  تقDEF ال��راء) ال�F3س�ات ال�8اب�ة واالن��افات ال�ع�ارEة ل�رجة  5ال�Oول(

  : ن�1 ال��راء م�تBة ت2ازل�اً 

Dرق 
  العBارة 

  العBارة 
 ال�F3س�
  ال�8ابي 

 االن��اف
  ال�ع�ار9 

  ال�رجة

  م�تفعة  90. 4.41  یFلي الx2B اه�3اما بf�B�3 ن1ام تقDEF األداء  1

  م�تفعة  93. 4.16  یFلي الx2B اه�3اما 3�7ا7عة ن1ام تقDEF األداء  2

YقFم الx2B ب3قDEF أداء ال�dFف�U ف�ه 7'	ل   3
  م��38 

  م�تفعة  57. 4.16

ته�ف ع�ل�ة تقDEF األداء إلى ال3ع�ف على    5
  م�تفعة  1.20 4.00  ال2قا� ال8ل�Bة لل�dFف للع�ل على تقل�لها 
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4  
ته�ف ع�ل�ة تقDEF األداء إلى ال3ع�ف على  
ال2قا� االOYاب�ة ل�� ال�dFف للع�ل على 

  تعpEpها 
  م�تفعة  99. 3.91

7  �B3تع  pافFال� Uع مFاألداء ن DEFع�ل�ة تق
x2B9 داخل ال�'Bال D�123م�تفعة  1.02 3.83  لل  

6    Uف�dFص ال�F�!7 ات!اذ ق�ارات هامة D3ی
  م�تفعة  96. 3.75  ب2اءا على ن3ائج تقDEF األداء 

10    DدهF7ان جه Dأدائه DEF7ع� تق Uف�dFع� ال�'Y
  مF3س�ة  1.16 3.50  مFضع اه�3ام اإلدارة 

زEادة ال3فاهD ب�U   �ل�ة تقDEF األداء علىتع�ل ع  9
  مF3س�ة  1.16 3.4167  ال�ئ�` وال��ؤوس

رفع ال�وح  �ل�ة تقDEF األداء علىتع�ل ع  8
  مF3س�ة  dF�  3.41 1.24ف�U ال�عEF2ة لل

ت�عD ع�ل�ة تقDEF األداء إج�اءات ال�3ف�ع وال2قل   13
  مF3س�ة  99. 3.41  وت��ی� ال�	افآت ال'!��ة 

�ل�ة تقDEF األداء على خف� مع�ل تع�ل ع  11
  ال�وران ال�dFفي 

  مF3س�ة  1.02 3.16

12  
  Uاألداء على ال3قل�ل م DEFتع�ل ع�ل�ة تق

ال8ل�Bات في سلFك العامل�U م=ل (غ�اب تأخ��  
  و�ه�ال )

  مF3س�ة  1.08 2.91

  م�تفعة  80. 3.69  الlل�ة ال�رجة  

7'	ل عام qان� ب�رجة "م�تفعة"،   ه��ة تقDEF األداءأل   ) أن درجة تقDEF ال��راء5وZ3Eح مU ال�Oول (

 ). 3.69ح�A بلغ ال�F3س� ال�8ابي (

ومU خالل مالح1ة ال�F3س�ات ال�8اب�ة السO3ا7ات أف�اد ع�2ة ال�راسة على أداة ال�راسة یU�B3 وجFد 

) م�تBة ت2ازل�ًا، ح�A  6.7.4.5.3.2.1) فق�ات ت�ل على درجة "م�تفعة" وهي الفق�ات ذات األرقام (7(
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" على أعلى مF3س� ح8ابي بFاقع    یFلي الx2B اه�3اما بf�B�3 ن1ام تقDEF األداء  ) "�1ة (ح�ل� الفق

األداء  تع�ل ع�ل�ة تقDEF    ) "12) فق�ات على تق�ی� "مF3س�"، وح�ل� الفق�ة (�q6ا وح�ل� (  ،)4.41(

" على أقل مF3س� ح8ابي  على ال3قل�ل مU ال8ل�Bات في سلFك العامل�U م=ل (غ�اب تأخ�� و�ه�ال )

 ). 3.25بFاقع (

الBاح=Fن    ��Eأنو    DEFتق الF2Bك في  في  ال�B3عة  ال�8اسات  YعFد   xدة    وأه��ة   األداءذلFال!�مةفي ج 

  . اس3قامة الع�ل وال3قل�ل مU ال8ل�Bات  أسBاب  أهDال�3ا7عة هي مU  أنلل�OهFر، �qا  ال�ق�مة

م� وجهة ن�%    م0في ال6	ك العاملة في م3ی	ة ال&ل�ل  أداء��  ق ه3اف ت ما أ:  �ادسال�tال ال  4.6

  ؟ال�3راء 

تقDEF   اس3ُ!�ج� ال�F3س�ات ال�8اب�ة، واالن��افات ال�ع�ارEة ل�رجة  8ادسولإلجا7ة عU س[ال ال�راسة ال

تأل  ال��راء ال��راء    داءDE األقF ه�اف  ی2�Bه  مU وجهة ن�1  ال�راسة، �qا  أداة  لفق�ات  ال��راء  ی�اها  �qا 

 ). 6ال�Oول (

ال�ع�ارEة ل�رجة6ال�Oول( ال�8اب�ة واالن��افات  ال�F3س�ات  ال��راء  )   DEFتأل   تق مU    داءDE األقF ه�اف 

 م�تBة ت2ازل�ًا وجهة ن�1 ال��راء 

Dرق 
  العBارة 

  العBارة 
 ال�F3س�
  ال�8ابي 

 االن��اف
  ال�ع�ار9 

  ال�رجة

3  
ته�ف ع�ل�ة تقDEF األداء إلى ق�اس م��  

االلp3ام 7ال�8اسات والقFان�U ال�ق�ة مU قBل إدارة  
 x2Bال  

  م�تفعة  99. 3.91

ق�اس م��  ته�ف ع�ل�ة تقDEF األداء إلى    2
  م�تفعة  1.02 3.83  ت�ق�f األه�اف ال�!�� لها
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تق�D ع�ل�ة تقDEF األداء الlفاءة في  .10  4
 x2Bم�تفعة  1.05  3.75  اس3!�ام األی�9 العاملة في ال  

األداء یD3 ال3أك� مF DE  U تق مU خالل ع�ل�ة  5
  مF3س�ة  79. 3.58  كفاءة ال!�� ال�FضFعة 

ات!اذ ق�ارات ب2اء  ته�ف ع�ل�ة تقDEF األداء إلى   1
  مF3س�ة   1.00  3.50  على معلFمات رقاب�ة 

مU خالل ع�ل�ة تقDEF األداء یD3 ال3أك� مU دقة    6
  مF3س�ة  67. 3.50  ال�Fازنات ال3!����ة 

  م�تفعة  87. 3.68  الlل�ة ال�رجة  

ب�رجة "م�تفعة"، 7'	ل عام qان�    داءDE األقF ه�اف تأل   ) أن درجة تقDEF ال��راء6وZ3Eح مU ال�Oول (

 ). 3.68ح�A بلغ ال�F3س� ال�8ابي (

ومU خالل مالح1ة ال�F3س�ات ال�8اب�ة السO3ا7ات أف�اد ع�2ة ال�راسة على أداة ال�راسة یU�B3 وجFد 

) م�تBة ت2ازل�ًا، ح�A ح�ل� الفق�ة  4.2.3) فق�ات ت�ل على درجة "م�تفعة" وهي الفق�ات ذات األرقام (3(

)3" (  Fته�ف ع�ل�ة تقx2Bل إدارة الBق Uال�ق�ة م Uان�Fام 7ال�8اسات والقp3األداء إلى ق�اس م�� االل DE  "

) فق�ات على تق�ی� "مF3س�"، وح�ل� الفق�ة  �q3ا وح�ل� (  ،)3.91على أعلى مF3س� ح8ابي بFاقع (

ابي  " على أقل مF3س� ح8  مU خالل ع�ل�ة تقDEF األداء یD3 ال3أك� مU دقة ال�Fازنات ال3!����ة  ) " 6(

 ). 3.50بFاقع (

الBاح=Fن    ��Eأنو    DEFال3ق ته�ف 7'	ل رئ�`    ال�FضFعة بF2د   x2Bال قBل   Uال3ع�ف على م��    إلىم

 ال��راء في الف�وع ال دخل لهD بFضع ال�8اسات العل�ا في الx2B.   أن�7عای� الx2B وس�اس3ه، �qا    االلp3ام

م�    ال6	ك العاملة في م3ی	ة ال&ل�ل  م0في  أداء��   ال(االت ال�ي ی�� ف�ها تق: ما  ال�ا#عال�tال    4.7

 وجهة ن�% ال�3راء؟ 
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ا ال�راسة  س[ال   Uع بF2د   ل8ا7عولإلجا7ة  على  ال��راء  7اسO3ا7ة  ال!اصة  ال�l3ارات  الBاح=Fن  اس3!�ج 

 ). �q7ا ی2�Bه ال�Oول ( ةاإلسB3ان

بلغ  ( ال��راء  أن ع�د   Aإجا7ة ح�  Uأك=� م أع�ى  ال��راء  7ع�  لUl ع�د    12مالح1ة:  فق�  م�ی� 

 Uارات ی�3اوح ب��l322  – 12ال  (  

  D أداء ال�dFف مU وجهة ن�1 ال��راءDEF ف�ها تق) ال�l3ارات والm82 ال��EFة لل�االت ال3ي ی3 7ال�Oول(

Dارة   ال�قBار   الع�l3ة   الEFة ال��B82ال  

  %32  7 یD3 تقDEF أداء ال�dFف�U لل�3ق�ة   1

2   Uف�dFأداء ال� DEFتق D30  0  لل2قلی%  

تD تقDEF أداء ال�dFف�U ل��3ی� مBالغ العالوات   3
  الEF28ة وال�	افآت ال�O'3ع�ة 

10  45%  

4   D3أدای DEFل��3ی�  ءتق Uف�dFاالح�3اجات   ال�
  ال�3ر�BEة 

5  23%  

5  x0  0 غ�� ذل%  

  
) الفق�ة  أن   fال8اب ال�Oول   Uم "3یZ3ح  الEF28ة   )  العالوات  مBالغ  ل��3ی�   Uف�dFال� أداء   DEFتق  Dت

یD3 تقDEF أداء ال�dFف�U    ) "1م�ات)، تل�ها الفق�ة (  10" على أعلى ت�lار بFاقع (  وال�	افآت ال�O'3ع�ة

 م�ات ). 7" بFاقع (لل�3ق�ة

على ال�Fافp ال�ادYة في ت'�Oع وم	افأة ال�dFف،    ال�ع��3ةس�اسة الx2B    إلىذلY xعFد    أنو��E الBاح=Fن  

  .م3قارvة:�Bعة ع�ل ال�dFف�U في الx2B  أن7ال3قDEF ح�A  ی3أث�لUl ه2اك qادر و�dفي ال  

م�    م0في ال6	ك العاملة في م3ی	ة ال&ل�ل  أداءفي تق��    �%ق ال���&3مةالما    ال�tال الFام�:  4.8

 ؟ وجهة ن�% ال�3راء 
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  Uع الولإلجا7ة  ال�راسة  بF2د    =امUس[ال  على  ال��راء  7اسO3ا7ة  ال!اصة  ال�l3ارات  الBاح=Fن  اس3!�ج 

  ). �q8ا ی2�Bه ال�Oول ( ،ةاإلسB3ان

  D أداء ال�dFف مU وجهة ن�1 ال��راءEF ) ال�l3ارات والm82 ال��EFة لل��ق ال3ي یD3 ف�ها تق8ال�Oول(

Dارة   ال�قBار   الع�l3ة   الEFة ال��B82ال  

  %46  8 اج�3اع ال�ئ�` مع م�ؤوس�ه. :�Eقة   1

2  Uف�dFة لل��qFقة ال�الح1ات ال8لE�: . 5  27%  

  E�: . 5  27%قة ال3قDEF ال9�8   3

  E�: . 0  0%قة ال�قالة  4

  %0  0 .غ�� ذلx ح�د   5

" على أعلى ت�lار بFاقع    :�Eقة اج�3اع ال�ئ�` مع م�ؤوس�ه  ) "1یZ3ح مU ال�Oول ال8ابf أن الفق�ة (

 م�ات ) لlل م2ه�ا. 5في ع�د ال��ات بFاقع (  2،5م�ات )، ب��2ا ت8اوت الفق�ات  8(

 AاحBال ��Eد  أنوFعY xك  إدراك إلىذلF2Bأله��ةال  DEFوم�اولة   األخ�اءفي ال3ع�ف على  ال��3=لةال3ق

  تفادیها. 

م0في ال6	ك العاملة في م3ی	ة ال&ل�ل    أداءالfهة ال�ي تقم #ع�ل�ة تق��  ال�tال ال�اسع: م�    4.9

 م� وجهة ن�% ال�3راء؟ 

ال ال�راسة  س[ال   Uع بF2د   3اسعولإلجا7ة  على  ال��راء  7اسO3ا7ة  ال!اصة  ال�l3ارات  الBاح=Fن  اس3!�ج 

  ). �q9ا ی2�Bه ال�Oول ( ،ةاإلسB3ان

  األداء مU وجهة ن�1 ال��راء) ال�l3ارات والm82 ال��EFة للOهة ال3ي تقFم 7ع�ل�ة تقDEF 9ال�Oول(

Dارة   ال�قBار   الع�l3ة   الEFة ال��B82ال  
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  %67  10 . ال�ئ�` ال�Bاش�  1

  %7  1 .ال��ؤوس  2

  %13  2 تقDEF ذاتي.   3

  %13  2 ال�12اء في الع�ل   4

  

م�ات)،   10" ح�ل� على أعلى ت�lار بFاقع (ال�ئ�` ال�Bاش�) "1یالح£ مU ال�Oول ال8ابf أن الفق�ة (

  ). ةواح�  ة" على اقل ت�lار بFاقع (م� ال��ؤوس) "2ب��2ا ح�ل� الفق�ة (

  ال12ام ال�B3ع في الF2Bك مU تFلي ال��ی� 7'	ل مBاش� ع�ل�ة ال3قDEF.  إلىذلY xعFد  أنو��E الBاح=Fن 

م0في ال6	ك العاملة في م3ی	ة ال&ل�ل م� وجهة ن�%   أداء ق�اس ی�� ةال�tال العاش%: �T م%  4.10

 ء؟ال�3را

العاش� ال�راسة  س[ال   Uد   ولإلجا7ة عF2ب على  ال��راء  7اسO3ا7ة  ال!اصة  ال�l3ارات  الBاح=Fن  اس3!�ج 

 )�q10ا ی2�Bه ال�Oول ( ةاإلسB3ان

DE أداء ال�dFف مU وجهة نF  �1 ) ال�l3ارات والm82 ال��EFة لع�د ال��ات ال3ي یD3 ف�ها تق10ال�Oول(

  ال��راء

Dارة   ال�قBار   الع�l3ة   الEFة ال��B82ال  

  %67  8 م�ة في ال28ة   1

  %33  4 أك=� مU م�ة في ال28ة   2

  %0  0 غ�� ذلx (ح�د)        3

م�ات)، ب��2ا ح�ل�   8" على أعلى ت�lار بFاقع (م�ة في ال28ة) "1یالح£ مU ال�Oول ال8ابf أن الفق�ة (

 . م�ات) 4" على اقل ت�lار بFاقع (أك=� مU م�ة في ال28ة) "2الفق�ة (



64 

 

ن1ام الع�ل في الF2Bك ح�A ال �Y	U ال�	D على ال�dFف خالل ف�3ه    إلىذلY xعFد    أنو��E الBاح=Fن  

  .األقلعام واح� على   إلى3�Yاج   و�ن�اق���ة 

  

  

  
 

5  

6  

  الف=ل ال&ام_ 7

  ال	�ائج وال�ص�ات 
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 أوال: ال	�ائج 

لل�BادT ال3ي یD3 االع�3اد عل�ها عDE  �2 ال�dFف�U  درجة تقF الBاح=Fن إلى أن    تFصل7ع� إت�ام ال�راسة  

)، وان��اف مع�ار9 3.46ي (7'	ل عام qان� ب�رجة "مF3س�ة"، ح�A بلغ ال�F3س� ال�8اب تقDEF األداء

7'	ل عام "مF3س�ة"، ح�A بلغ ال�F3س�    ه��ة تقDEF األداءDE ال�dFف�U ألدرجة تقF )، ب��2ا qان�  0.84(

7'	ل عام qان� ب�رجة "مF3س�ة"،   داءDE األقF ه�اف تDE ال�dFف�U ألأن درجة تق�q Fا    ).3.65ال�8ابي (

ال3ي یD3 االع�3اد عل�ها ع�2 تقDEF األداء   لل�BادDET ال��راء  درجة تقF )، وتD تق��F3�3.58  Dس� ح8ابي ( 7

  ). 3.80ال�8ابي ( هامF3س�لBلFغ "م�تفعة"، على أنها 7'	ل عام  

DE ال��راء وتقF   7'	ل عام   ه��ة تقDEF األداءDE ال��راء ألتقF   لlل مU   وتD إع�اء درجة "م�تفعة" �qرجة

  له�ا على ال�3ت�m. )3.68() و U�  )3.69ح8اب�  �F3�Uس� 7،  7'	ل عام  داءDE األقF ه�اف تأل

ح�ل    ال�O'3ع�ة" ح�A ل��3ی� مBالغ العالوات الEF28ة وال�	افآت  DE األداء هF  أهD أه�اف تقF وqان�  

في    ال��ق ش�Fعاً   أك=�وqان�    م�ات).  7بFاقع (  ل�3ق�ةم�ات)، یل�ها اله�ف ا  10على أعلى ت�lار بFاقع (

 Fاقع (ع�ل�ة ال3قFار ب�lح�ل� على أعلى ت Aقة اج�3اع ال�ئ�` مع م�ؤوس�ه ح�E�: هي DE8 .(م�ات   

  Uأوم U�Bلع�ل�ة ال3قال32ائج لل�3ل�ل ت Uن أك=� األش!اص ال��ارس� F  DE`ال�ئ� Fح�ل�   ه Aاش� ح�Bال� 

ح�ل�   ال28ة ح�A في    هي م�ةDE األك=� ش�Fعا  F ن ع�د م�ات ال3قم�ات)، وأ  10على أعلى ت�lار بFاقع (

  .م�ات) 8على أعلى ت�lار بFاقع (
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  ال�ص�ات  5.2

  ع�د مU الF3ص�ات أه�ها: 7 ف�fE الA�B  في ضFء ن3ائج ال�راسة خ�ج 

القFة   - 1 نقا�  على  للFقFف   Uال��ؤوس� مع  وم2اق'3ه  وعل2ي،  م	'Fف   �Eال3ق� Y	Fن  إن  ض�ورة 

DE هF ال3ع�یل واإلصالح ول�` إع�اء  ها ح�A إن اله�ف مU ال3قF ل3عpEpها ونقا� الZعف ل3فادی

 ال�	D على األف�اد.

2 -  Fاس ال3ق	على  ض�ورة انع ��Oال DE  في أو ح3ى�dFقعه الFاته في مBف على ع�م دورانه وثdFال�

 ت�ق�3ه. 

 DE االلp3ام ب�وح القانFن ول�` الAB'3 7الF�2ص ال��Oدة. ورة إتBاع ال��راء في ع�ل�ة ال3قF ض�  - 3

4 -  .x2Bال�8اسات العل�ا لل Dض�ورة إع�اء م�راء الف�وع دور في رس 

 DE. ج ال�B3ع في ع�ل�ة ال3قF عالم ال�dFف 7ال�Fع� ال���د لل3قDEF وال�2هض�ورة إ  - 5

  DE مU ح�A ال'!  ال�ق�D وأسلFب ال3قDEF. �ام أك=� مU أسلFب في ع�ل�ة ال3قF ض�ورة اس3! - 6
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Abstract 
Economic in the current days forms the most important issue for both private 

and public sector, public to improve the total country budget, and private for 

their own business.  

Banks is an important component of the Economic system, which the people 

depend on; to start or improve their business. That’s why it has sense to improve 

this sector, by improving employees’ capabilities, detecting the mistakes if there 

is any and correct them, which increases the loyalty of the employees and the 

customers, which makes the profits of the bank increase. 

This study aims to specify how to detect the mistakes and lacks, and how to 

correct and avoid them. In addition to the obstacles that force the correction 

process. 

This study , which depends on the descriptive approach, is applied only on the 

banks in Hebron as a sample, to make the results fit to our needs in Hebron and 

Palestine, but with taking into account external studies. 

After finishing the study, the range of results was between low to high, for the 

criteria that are user in the evaluation and appraisal process. 

 


